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MĚSTO MODŘICE

Všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku přeje redakční rada Zpravodaje. Foto: M.Hájek
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Vážení spoluobčané,

 držíte ve svých rukou první číslo modřické-
ho Zpravodaje v roce 2022. Úvodem nového 
roku je slušné se ohlédnout za předchozím 
odcházejícím rokem 2021 a předložit plány 
a návrhy rozvoje města na nový rok 2022.

Je tomu rok, co jsme poprvé po dlouhé 
době každý sám a po svém vítali nyní končící 
rok 2021 a plánovali, jaký tento rok bude, co 
se nám podaří vybudovat, uspořádat či zorga-
nizovat, a doufali, že to hlavně bude rok bez 
covidu. Opak se stal ale pravdou. Rovněž rok 
2021 jako jeho předchozí se velmi významně 
nesl ve stínu pandemie COVID-19. Někdy to 
bylo jako na houpačce. Přísná opatření stří-
dala pozvolná rozvolnění přecházející až do 
stavu téměř vymizení nemoci, aby se opět 
postupně vracela opatření proti jejímu šíření. 
Rok nám pak ve výsledku skončil tak nějak 
neutrálně a nyní budeme všichni doufat a če-
kat, co přinesou zejména následující zimní 
měsíce a zda bude tento nepříjemný stav na-
hrazován stavem normálním bez viru.

Všichni vzhlížíme k novému roku s nadějí, 
že to bude rok klidný a plně se budeme moci 
vrátit do zaběhlého běžného způsobu života 
bez stresu a obavy z nebezpečné nákazy.

Na konci starého roku je namístě vzpome-
nout, jaký ten odcházející rok byl, co se v něm 
událo, a provést vlastně takovou malou bilan-
ci splněných, naplněných či nerealizovaných 
slibů a závazků. Pro někoho to byl rok dobrý, 
pro jiného průměrný a pro dalšího možná až 
tragický. Přes všechny tyto příměry se ale kaž-
dý musí dívat dál, dál do budoucna, neboť jed-
ním, ať povedeným či nepovedeným, rokem 
život prostě nekončí, ale hned začíná nové 
období, které by mělo být obdobím lepším 
a úspěšnějším. Dovolte tedy, abych i já jako 

starosta provedl malou rekapitulaci končící-
ho roku 2021 z pohledu našeho společného 
města.

Na politické scéně byly hlavní a podstatnou 
událostí volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Ty po několikaleté vládě sdružení 
ANO 2011 ovládla koalice SPOLU tvořená poli-
tickými stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Po 
dlouhých letech tak došlo ke změně na postu 
premiéra ČR, kterým se pro nastávající čtyřle-
té období stal prof. Petr Fiala, lídr ODS.

Na krajské úrovni v uplynulém roce na poli-
tické scéně nedošlo k žádným změnám. Na-
padení zásad územního rozvoje JMK kasační 
stížností bylo zamítnuto, a tak má kraj tyto 
zásady defi nitivně platné.

V případě našeho města se na politické 
úrovni stala tragická událost. Počátkem břez-
na nás navždy nenadále opustil poslanec Par-
lamentu ČR a dlouhodobý zastupitel města, 
radní, neuvolněný místostarosta a především 
skvělý člověk MUDr. Jiří Ventruba, CSc. Toho 
v zastupitelstvu nahradila Ing. Aneta Drmolo-
vá a na postu radního a neuvolněného mís-
tostarosty Mgr. Kateřina Koubková.

V oblasti rozvoje a investic města byly rea-
lizovány dvě nejvýznamnější akce. První byla 
výstavba nové požární zbrojnice v hodnotě 
15 mil. Kč bez DPH, na kterou město získalo 
dvě dotace v celkové výši 7,5 mil. Kč, a dru-
hou byla rekonstrukce kuchyně a přístavba 
jídelny ZŠ Modřice na ul. Benešova v celkové 
hodnotě včetně vybavení gastro 16 mil. Kč 
bez DPH, na kterou město získalo na stavební 
část dotaci ve výši 9 mil. Kč. I přes očekáva-
né snížení příjmů způsobené vlivem pande-
mie COVID-19 byly městem realizovány další 
menší investiční a neinvestiční akce. Z těch 
nejvýznamnějších bych zmínil dokončení po-
vrchu běžeckého oválu hřiště s umělým povr-

NOVOROČNÍ PROSLOV STAROSTY
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chem za budovou ZŠ ul. Benešova, realizaci 
terénních úprav, parkových úprav a vybudo-
vání dětského hřiště ve vnitrobloku bytových 
domů na rohu ulic Husova a Komenského, 
realizaci klimatizace prostorů radnice, reali-
zaci kamerového systému města a opravy či 
nové výstavby chodníků jako na ul. Benešova 
a nám. Svobody. V plném proudu jsou rovněž 
projekční a přípravné práce na rekonstrukci 
objektu nám. Svobody 171 – dům s podlou-
bím, a to na muzeum, infocentrum a knihov-
nu. Jelikož se jedná o památkově chráněný 
objekt, bude jeho projekční příprava i násled-
ná realizace velice náročná a bude vyžadovat 
zejména velikou trpělivost.

Přes rozpačitý rok 2020 jsme v roce 2021 
doufali v plné vytížení nově vybudovaného 
sportovního areálu Městské haly Modřice. 
Sice v zimním období probíhalo vlivem naří-
zení Vlády ČR omezené bruslení na zřízeném 
kluzišti, ale vlastní využívání haly bylo v první 
polovině roku prakticky nemožné. Od září již 
omezení opadla, a tak mohl areál zažít první 
významné akce jako mistrovství republiky 
v nohejbale různých věkových kategorií a ně-
kolika soutěží a konečně návrat konání Sva-
továclavských hodů do míst, ve kterých byly 
v roce 1991 obnoveny. Bohužel to byly také 
jediné sportovně-kulturní akce v tomto areálu. 
Nicméně naše hala opět bodovala v dalších 
architektonických soutěžích. Nejdříve získala 
2. místo mezi stavbami Jihomoravského kra-
je v oblasti občanské vybavenosti, aby se ná-
sledně stala jedním ze 7 oceněných fi nalistů 
soutěže České ceny za architekturu.

V roce 2021 město pouze nerealizovalo své 
připravené projekty, ale také projekty připra-
vovalo pro další období. Jednalo se zejména 
o rekonstrukci kanalizace v lokalitě Za Hum-
ny, o rekonstrukce veřejného osvětlení v dal-
ších doposud nerealizovaných ulicích, jako 
např. Hybešova, Havlíčkova, Tyršova atd., 
o projektovou dokumentaci na vybudování 

hřiště s umělým povrchem při ulici U Hřiště 
včetně podání žádosti o dotaci na tuto akci 
a další. V uplynulém roce se i přes vliv pan-
demie dařilo plnit většinu uložených úkolů 
a plánů a do dalšího období se jich převádělo 
pouze minimum, což je po dlouhé době pro 
vedení města dobrou vizitkou. 

V současné době nikdo z nás nedokáže 
odhadnout a předpovědět, jaký bude nový rok 
2022. Především, a to bez vlivu pandemie, to 
bude opět rok volební. Na podzim se sejde-
me u volebních uren, abychom na další čtyři 
roky zvolili nové zastupitelstvo a vedení měs-
ta Modřice. Jsem přesvědčen, že vaší volbou 
bude zvoleno takové vedení města, které bude 
pokračovatelem v nastaveném rozvoji a bude 
kvalitu bydlení dále prohlubovat. Z vlastních 
investic je město připraveno realizovat dvě 
větší akce, a to rekonstrukci kanalizace v lo-
kalitě Za Humny a nové hřiště s umělým po-
vrchem při ulici U Hřiště. Dalšími drobnějšími 
akcemi jsou pak pokračující opravy chodníků, 
přestavba sběrného dvora atd. Pevně věřím, 
že do konce volebního období bude drtivá vět-
šina těchto investic dokončena a uzavřena, 
aby stávající zastupitelstvo svůj mandát za 
období 2018–2022 ukončilo s čistým štítem. 
Vždyť pouze vy, občané města Modřic, jste 
hlavním kritikem činnosti zastupitelstva a ve-
dení města a hlavním hodnotitelem konečné-
ho vyúčtování končícího volebního období.

Závěrem mi dovolte, vážení občané, jmé-
nem města Modřice i jménem svým vám po-
přát do nového roku 2022 hodně zdraví, štěs-
tí, svěžesti, lásky a pracovních úspěchů. Přeji 
vám, aby se vyplnila všechna vaše vyřčená 
přání a dodrželi jste všechna svá předsevzetí, 
a aby byl ten nový rok pro všechny přece jen 
o kousíček lepší než ten minulý.

 Ing. Josef Šiška – starosta 
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Poslední čtvrtinou roku 2021 jsme zahájili 
závěrečný rok volebního období 2018–2022. 
Opět jako poslední necelé 2 roky se tato doba 
nesla pod vlivem pandemie COVID-19. Na po-
čátku byl ústup viru, aby v posledních týdnech 
došlo k významnému zhoršení situace.

Sice je COVID-19 stále mezi občany naší 
republiky, ale to nic nezměnilo na skutečnos-
ti, že na svých aktivitách a plánech jsme dále 
pracovali.

Nejvýznamnější událostí sledovaného ob-
dobí byly volby do Parlamentu Poslanecké 
sněmovny ČR. Ve volbách v celorepublikovém 
výsledku a současně i v Modřicích zvítězilo koa-
liční uskupení SPOLU, které vytvořily strany ODS, 
KDU – ČSL a TOP 09. Toto sdružení po uzavření 
koaliční smlouvy s uskupením PIRSTAN získalo 
ve sněmovně 108 hlasů, a tak byl prezident re-
publiky nucen jmenovat novým premiérem lídra 
uskupení SPOLU prof. Petra Fialu.

Z nadmístních událostí, které se týkají rov-
něž Modřic, proběhlo 7. 9. 2021 v sále hotelu 
Gregor veřejné projednání vlivu stavby Jižní 
tangenty a zkapacitnění D2 na životní prostře-
dí svolané Ministerstvem dopravy. Starosta 
města se také sešel s náměstkem primátorky 
města Brna JUDr. Kerndlem, kdy byl dohodnut 
společný postup formou společného memo-
randa ve věci budování severního obchvatu 
města Modřice a koordinace návazností PPO 
Modřice–Brno. Dále bylo svoláno jednání se 
Správou a údržbou silnic JmK ve věci úpra-
vy křižovatky Benešova–Masarykova jako 
součást plánované rekonstrukce ul. Masary-
kova. Při tomto jednání byla rovněž otevřena 

Zpráva starosty o činnosti úřadu a RMM za období od 15. zasedání ZMM konaného dne 
6. 9. 2021 do 16. zasedání ZMM konaného dne 6. 12. 2021

otázka řešení kruhové křižovatky ul. Havlíč-
kova – silnice II/152 – ul. U Vlečky formou 
kruhového objezdu v obdobné variantě, jako 
je před Rajhradem. Správa se k tomuto řešení 
v žádném případě nepřiklání, neboť kruhový 
objezd u Rajhradu je vybudován jako dočasná 
stavba do vyřešení křížení D52 – Jižní tan-
genty a současně je toto řešení nekapacitní. 
V Modřicích není žádný důvod řešit zmíněnou 
křižovatku jako dočasnou.

Poslední záležitostí v rámci řešení oprav 
komunikací v majetku JmK bylo svoláno jed-
nání a na něm dohodnut rozsah oprav nájez-
du do Modřic na ul. Brněnské ve směru od 
jihu, který bude realizován v jarních měsících.

Ze staveb nadmístního významu, které 
se přímo dotýkají města Modřice, proběhlo 
výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace pro stavební povolení, pro pro-
vedení stavby, pro vypracování soupisu prací, 
inženýrskou činnost a autorský dozor na re-
konstrukci komunikace „III/15278 Modřice, 
ul. Masarykova“ s termíny odevzdání jednot-
livých stupňů PD v průběhu roku 2022. S re-
konstrukcí vlastní komunikace jsou spojeny 
i rekonstrukce chodníků, parkovišť a zeleně, 
které budou realizovány městem Modřice. 
Kompletní projektovou dokumentaci bude 
zpracovávat fi rma Linio plan, s. r. o., z Brna, 
která již zpracovávala dokumentaci pro 
územní řízení, které bylo vydáno.

Z investičních aktivit města bych jmenoval 
dokončenou přístavbu jídelny a rekonstrukci 
školní kuchyně ZŠ na ul. Benešova, zkolaudo-
vanou 16. 9. 2021, která se sice protáhla do 
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období začátku školního roku, ale nakonec 
byla celá zdárně uvedena do provozu. Dále 
byla dokončena pokládka umělého povrchu 
na atletickou dráhu umělého hřiště za ZŠ na 
ul. Benešova a je dokončen, předán a uveden 
do zkušebního provozu kamerový systém 
města.

Z dokončovaných investic jmenuji novou 
požární zbrojnici, která byla zkolaudována 
16. 12. 2021, opravy chodníků ul. Benešova – 
I. etapa, které byly hotovy 14. 12. 2021 a revi-
talizaci vnitrobloku BD Husova – Komenské-
ho, která bude ukončena výsadbou drobné 
zeleně a trávy v jarním období.

Sledovaný je rovněž průběh projekčních 
prací na rekonstrukci objektu nám. Svobody 
171 na muzeum a knihovnu, kde je dokon-
čena a předána studie řešitelnosti, probíhají 
jednání s památkovým úřadem a zpracovává 
se dokumentace pro odstrojení objektu, coby 
přípravy pro budoucí stavební práce. 

Některé projekty jsou ve fázi příprav. Ze-
jména je to připravené výběrové řízení na 
dodavatele stavby rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu lokality Za Humny a dohodnuté 
přípolože chrániček k slaboproudým rozvo-
dům společnosti PODA pro budoucí možné 
optické rozvody města v částech ulic Husova 
a Masarykova. 

Město rovněž zahájilo přípravy na výbě-
rová řízení na dodavatele elektrické energie 
a plynu pro objekty města, která se uskuteční 
v roce 2022.

Závěrem informací k investičním aktivitám 
bych zmínil další velký úspěch na poli archi-
tektury naší Městské haly Modřice. Nejdříve 
se umístila na 2. místě mezi stavbami ve-
řejného vybavení v JmK, aby následně dne 
8. 11. 2021 při slavnostním vyhlášení České 

ceny za architekturu, přenášeném i Českou 
televizí, byla vybrána mezi 7 fi nalistů z celkem 
170 přihlášených projektů. Je to další zviditel-
nění Modřic. O naši halu je již zájem i v za-
hraničí – na Slovensku, kdy tamní federace 
futsalu měla zájem tento komplex využít pro 
soustředění svých reprezentačních mužstev, 
ale z důvodu pandemie to nebylo možné.

Na poli sportovně kulturním se po letním 
rozvolnění opatření proti pandemii také udá-
lo několik významných událostí. Nejprve na 
sv. Václava proběhly po 2 letech naše tradiční 
Svatováclavské hody, které komplet hostila 
Městská hala. Návštěvnost více než 500 ob-
čanů na sobotní veselici je velkým příslibem 
do budoucna. Z kulturního dění bych zmínil 
3. 11. 2021 uskutečněný Večer rozsvícených 
lampiček a 13. 11. 2021 obnovené Vítání ob-
čánků a Koš martinských vín.

Po tomto termínu opět přišla nařízená opat-
ření proti šíření COVID-19, a tak vedení města 
bylo nuceno zrušit slavnostní Rozsvícení vá-
nočního stromu a ve vztahu k náročnosti na 
organizaci i silvestrovské oslavy.

Také sportovcům se v tomto období velice 
dařilo. Den 28. 10. 2021 je zlatým písmem 
zapsán do historie nohejbalu v ČR a modřic-
kého Městského nohejbalového klubu, který 
jako první v historii získal v jedné sezoně sou-
časně titul mistrů republiky družstev v kate-
gorii mužů a dorostenců.

Co se týká pracovníků města, tak v perso-
nálním složení došlo na konci roku k odchodu 
strážníka p. Schoře do penze. Jako náhrada 
již nastoupil nový strážník p. Miloš Šidlo, kte-
rý na konci listopadu dokončil předepsaný 
seminář a stal se plnohodnotným městským 
strážníkem.

 Ing. Josef Šiška – starosta města
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Schválený rozpočet města Modřice na rok 2022 – odvětvové členění
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Schváleno dne 06. 12. 2021 usnesením ZMM číslo 16Z-6. 4. 1/2021 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
V Modřicích, 07. 12. 2021 Zpracoval: Ing. Mulíček
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Schválené investice rozpočtu města Modřice na rok 2022

Schváleno dne 06. 12. 2021 usnesením ZMM číslo 16Z-6.3/2021 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
V Modřicích, 07. 12. 2021 Zpracoval: Ing. Mulíček
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Schválené dotace z rozpočtu města Modřice na rok 2022

Schváleno dne 06. 12. 2021 usnesením ZMM číslo 16Z-6.2/2021 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
V Modřicích, 07. 12. 2021 Zpracoval: Ing. Mulíček
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z 16. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
06. prosince 2021 v 18 hodin ve velké zasedací síni modřické radnice

USNESENÍ ZMM č. 16/2021

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 
Zastupitelstvo města Modřice (dále jen 
ZMM) bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je 
plně usnášeníschopné (v počtu 14 zastupi-
telů, jmenovitě, viz prezenční listina, omluve-
na zast. Bernátová)

Usnesení 16Z-Ú1/2021: ZMM schvaluje 
zapisovatelem 16. řádného veřejného zase-
dání ZMM pana Ing. Romana Mulíčka.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 16. řád-
ného veřejného zasedání ZMM zast. Pavla 
Dolečka a zast. Erika Mikuše.
ZMM schvaluje program 16. řádného veřej-
ného zasedání ZMM beze změny.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 16Z-1.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města Modřice o činnosti 
městského úřadu a RMM za období od 15. 
 řádného zasedání ZMM do 06. 12. 2021.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 16Z-2.1/2021: ZMM bere na vědomí 
zprávu starosty města Modřice o plnění úkolů 
uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro 
 0 pr oti
 0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 16Z-3.1/2021: ZMM odkládá roz-

hodnutí o prodeji pozemku parc.č. 1690/187 
do příštího zasedání ZMM. 
Hlasování:  14 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o část pozemku  bývalé polní cesty 
vedoucí přes areál bývalého kravína na ul. 
U Vlečky.

Usnesení 16Z-3.2/2021: ZMM schvaluje 
 prodej pozemku parc.č. 1246 paní L. B. za 
cenu 1500 Kč/m2. 
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník, Mikuš)
 0 proti
 2 se zdrželi (Procházka, Tomandl)
Komentář:
Jedná se o pozemek při silnici D52 na ul. Tyr-
šov a, který je dlouhodobě součástí zahrady 
RD žadatelky.

Usnesení 16Z-3. 3. 1/2021: ZMM ruší 
platnost usnesení č. 18Z-3.5/2018 
z 03. 09. 2018. 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-3. 3. 2/2021: ZMM ruší 
platnost usnesení č. 4Z-4. 1. 2/2019 
z 03. 06. 2019. 
Hlasování: 14 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo
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Usnesení 16Z-3. 3. 3/2021: ZMM ruší 
platnost usnesení č. 4Z-4. 2. 2/2019 
z 03. 06. 2019.
Hlasování: 14 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 16Z-3. 3. 4/2021: ZMM schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2485/92 o výměře 
35 m2, který vznikl nově oddělením z pozem-
ku parc. č. 2485/31 dle geometrického plánu 
ze dne 22. 05. 2018 č. 3375-85/2018 za cenu 
2500 Kč/m2 do SJM R. a V. B. s podmínkou 
uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2022.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna)
 0 proti 
 4 se zdrželi (Mikuš, Procházka,
 Skalník, Tomandl)

Usnesení 16Z-3. 3. 5/2021: ZMM schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2485/93 o výměře 
15 m2, který vznikl nově oddělením z po-
zemku parc. č. 2485/31 dle geometrického 
plánu ze dne 22. 05. 2018 č. 3373-83/2018 
za cenu 2500 Kč/m2 paní L. G. s podmínkou 
uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2022.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna)
 0 proti 
 4 se zdrželi (Mikuš, Procházka,
 Skalník, Tomandl)

Usnesení 16Z-3. 3. 6/2021: ZMM schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2485/94 o výměře 
14 m2, který vznikl nově oddělením z po-
zemku parc. č. 2485/31 dle geometrického 
plánu ze dne 22. 05. 2018 č. 3374-84/2018 
za cenu 2500 Kč/m2 panu P. K. s podmínkou 
uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2022.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-

bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna)
 0 proti 
 4 se zdrželi (Mikuš, Procházka,
 Skalník, Tomandl)
Komentáře k Usnesení 16Z-3. 3. 1/2021 až 
16Z-3. 3. 6/2021:
Jedná se o pozemky v lokalitě RD na Bobravě 
ul. Pančochy, které jsou součástí oplocených 
areálů rodinných domů jednotlivých žadatelů.

Usnesení 16Z-3.4/2021: ZMM schvaluje 
Smlouvu o úpravě právních vztahů při výstav-
bě obytného souboru „DIOS rezidence“ mezi 
městem Modřice (město) a společností DIOS 
rezidence, s. r. o., IČ 08335931 (investor). 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o napojení na inženýrské sítě bytové vý-
stavby plánované ve východní části areálu bývalé 
Fruty při křižovatce ulic Husova a Komenského.

Bod 4 – Projednání hospodaření města 
v roce 2021
Usnesení 16Z-4.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu o hospodaření města Modřice 
v období 1–10/2021.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-4.2/2021: ZMM bere na vě-
domí RO č. 9/2021, RO č. 10/2021 a RO 
č. 11/2021 provedené RMM.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-4.3/2021: ZMM schvaluje RO 
č. 12/2021 rozpočtu města Modřice na rok 
2021 na straně příjmů po RO 175.921.400 Kč 
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a na straně výdajů po RO 170.399.900 Kč 
jako přebytkový s přebytkem 5.522.200 Kč. 
Přebytek rozpočtu bude převeden do roz-
počtové rezervy rozpočtu města Modřice, ze 
které budou hrazeny splátky úvěrů v celkové 
výši 8.766.000 Kč.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-4.4/2021: ZMM schvaluje 
odměny za II. pololetí 2021  členům výborů 
ZMM, kteří nejsou členy ZMM ve výši 1500,–.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-4. 5. /2021: ZMM schvalu-
je odměny za II. pololetí 2021 členům ko-
misí RMM, kteří nejsou členy ZMM ve výši 
1500 Kč a ve výši 500 Kč. 
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 5 – Projednání členství města Modřice 
v Euroregionu Pomoraví
Usnesení 16Z-5. 1. 1/2021: ZMM ruší plat-
nost usnesení č. 15Z-8.4/2021. 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-5. 1. 2/2021: ZMM schvalu-
je setrvání města Modřice ve Sdružení obcí 
a měst jižní Moravy, a to i v transformované 
podobě jako Euroregion Pomoraví.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-5. 1. 3/2021: ZMM schva-
luje zařazení částky 5 Kč/obyvatel/rok do 

rozpočtu města Modřice na rok 2022, která 
bude příspěvkem města Modřice v transfor-
movaném Sdružení obcí a měst jižní Moravy, 
resp. Euroregionu Pomoraví.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání rozpočtu města Modřice 
  na rok 2022
Usnesení 16Z-6.1/2021: ZMM schvaluje 
rozpočet sociálního fondu města Modřice 
na rok 2022.
Hlasování: 14 pro
 0  proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-6.2/2021. ZMM schvaluje 
zařazení dotací a příspěvků organizacím 
a spolkům z rozpočtu města Modřice na rok 
2022 v celkové výši 3.023.000 Kč rozdělené 
dle projednané a schválené výše jedn otli-
vých žadatelů.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník, Mikuš, Procházka)
 0 proti
 1 se zdržel (Tomandl)
Komentář:
Dotace, zařazené do rozpočtu města na rok 
2022, jsou uvedeny v samostatné tabulce 
dále v tomto čísle Zpravodaje.

Usnesení 16Z-6.3/2021. ZMM schvaluje 
zařazení investičních akcí   města Modřice 
do rozpočtu města Modřice na rok 2022 
dle předloženého návrhu v celkové výši 
65.690.000 Kč.
Hlasování: 1  3 pro (Šiška, Chybíková ,  Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník, Mikuš, Procházka)
 0 proti
 1 se zdržel (Procházka)
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Komentář:
Investice, zařazené do rozpočtu města na 
rok 2022, jsou uvedeny v samostatné tabul-
ce dále v tomt o čísle Zprav odaje.

Usnesení 16Z-6. 4. 1/2021. ZMM schvaluje 
rozpočet města Modřice na rok 2022 na stra-
ně příjmů ve výši 155.065.800 Kč a na straně 
výdajů ve výši 192.966.800 Kč jako schod-
kový se schodkem ve výši 37.901.000 Kč 
a splátkou úvěru ve výši 8.855.000 Kč. K fi -
nancování, úhradě úvěrů a vyrovnání schod-
ku rozpočtu bud e využita rozpočtová rezerva 
města Modřice z předchozích let.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník)
 0 proti
 3 se zdrželi (Mikuš, Procházka,
 Tomandl)
Komentář:
V rozpočtu města na rok 2022 (celý uveden 
v samostatné tabulce dále v tomto čísle Zpra-
vodaje) jsou mimo schválené dotace a inves-
tiční akce např. zařazeny:
- 3.000.000 Kč na opravy ul. Havlíčkova
- 3.500.000 Kč na opravy chodníků ul. 

Sadová
- 650.000 Kč na provoz noční linky m ěst-

ské hromadné dopravy N94
- 500.000 Kč dopravní obslužnost lokality 

Bobrava hromadnou dopravou
- 480.000 Kč tisk a roznos Zpravodaje
- 1.600.000 Kč opravy podlah sklepů BD 

Sadová 563
- 3.300.000 Kč spotřeba el. energie na 

provoz veřejného osvětlení
- 500.000 Kč opravy na hřbitově (cesty, 

oplocení)
- 6.000.000 Kč na svoz odpadů
- 400.000 Kč na provoz sběrného dvora
- 1.320.000 Kč na sečení trávy a údržbu 

zeleně

- 500.000 Kč na výsadbu a obnovu zeleně
- 400.000 Kč na provoz a údržbu rybníka 

při ul. Masarykova

Usnesení 16Z-6. 4. 2/2021. ZMM schva-
luje jako závazný ukazatel rozpočtu města 
Modřice na rok 2022 třídy druhového čle-
nění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě 
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů a ZMM stanovuje jako závazný ukazatel 
rozpočtu města Modřice na rok 2022 schvá-
lené investiční akce v roce 2022 a schválené 
dotace v roce 2022.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník)
 0 proti
 3 se zdrželi (Mikuš, Procházka,
 Tomandl)

Usnesení 16Z-6. 4. 3/2021. ZMM vyslovuje 
souhlas s investicemi zařazenými do roz-
počtu města Modřice na rok 2022 ve výši 
65.690.000 Kč.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník)
 0 proti
 3 se zdrželi (Mikuš, Procházka,
 Tomandl)

Usnesení 16Z-6. 5. 1/2021. ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci MŠ Modřice závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2022, kterými jsou 
celkové maximální provozní náklady zúčtova-
né z příspě vku zřizovatele a ze zúčtování fon-
dů ve výši 4.299.000 Kč, zlepšený výsledek 
hospodaření v maximální výši 100.000 Kč 
a maximální náklady na platy z příspěvku zři-
zovatele SU 521 ve výši 475.000 Kč.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 
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Usnesení 16Z-6. 5. 2/2021. ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci ZŠ Modřice závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2022, kterými jsou 
celkové maximální provozní náklady zúčtova-
né z příspěvku zřizovatele a ze zúčtování fon-
dů ve výši 10.816.000 Kč, zlepšený výsledek 
hospodaření v maximální výši 200.000 Kč 
a maximální náklady na pl aty z příspěvku zři-
zovatele SU 521 ve výši 910.000 Kč.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 7 – Projednání střednědobého výhledu roz-
počtu města Modřice na období 2023–2024
Usnesení 16Z-7. 1. 1/2021: ZMM schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Modřice 
na rok 2023 ve výši příjmů 163.000.000 Kč 
a ve výši výdaj ů 158.000.000 Kč jako přebyt-
kový s přebytkem 5.000.000 Kč a fi nancová-
ním 8.946.300 Kč. Přebytek bude převeden 
do rozpočtové rezervy města, ze které bude 
hrazeno fi nancování.
Hlasování: 14 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 16Z-7. 1. 2/2021: ZMM schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Modřice 
na rok 2024 ve výši příjmů 168.000.000 Kč 
a ve výši výdajů 160.000.000 Kč jako přebyt-
kový s přebytkem 8.000.000 Kč a fi nancová-
ním 8.946.300 Kč. Přebytek bude převeden 
do rozpočtové r ezervy města, ze které bude 
hrazeno fi nancování.
Hlasování: 14 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 8 – Projednání zřizovací listiny ZŠ Modřice
Usnesení 16Z-8/2021: ZMM schvaluje 
v souladu s ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů a ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, změnu přílohy č. 1 a přílohy 
č. 2 zřizovací listiny ZŠ Modřice, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, ve znění ze 
dne 10. 3. 2014.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
19:39 odchod zast . Hökla

Bod 9 – projednání OZV
Usnesení 16Z-9/2021: ZMM schvaluje OZV 
č. 1/2001 o stanovení obecního systému od-
padového hospodářství města Modřice.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 10 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 16Z-10/2021: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 23 ze dne 15. 09. 2021 a zápis 
č. 24 ze dne 18. 11. 2021 z jednání FV.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

19:47 příchod zast. Hökla 

Bod 11 – Zpráva o činnosti KV
Usnesení 16Z-11/2021: ZMM bere na vě-
domí zápis ze dne 22. 11. 2021 a schvaluje 
plán kontrol KV na rok 2022.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 12 – Projednání plánu činnosti orgánů 
města Modřice v roce 2022 
Usnesení 16Z-12/2021: ZMM schvaluje plán 
činnosti orgánů města Modřice v roce 2022.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo



www.mesto-modrice.cz

17
1 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE

Bod 13 – Různé  , diskuse
Usnesení 16Z-13.1/2021: ZMM schvaluje 
aktualizaci Plánu fi nanc ování obnovy kana-
lizací v majetku města Modřice pro období 
2022 až 2031.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 16Z-13.2/2021: ZMM schvaluje 
Dodatek č. 45 Nájemní a provozní smlou-
vy ze dne 12. 03. 2021 mezi městem Mod-
řice (pronajímatel) a Brněnskými vodár-
nami a kanalizacemi, a. s., IČ 46347275 
(nájemce), který upravuje pronájem splaš-
kové kanalizační sítě v roce 2022 za cenu 
3.200.000 Kč/rok bez DPH, opravy a údržbu 
pronajat é infrastruktury nad rámec smlouvy 
ve výši 900.000 Kč, tarif stočného ve výši 
35,77 Kč/m3 bez DPH a úplatu za zajišťování 
majetkové a provozní evidence zpracované 
za rok 2021 ve výši 5000 Kč bez DPH.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Komentář:
Díky změněné legislativě město obdrží niž-
ší částku za nájem kanalizace od BVK, a. s., 
ale získá od této společnosti opravy kana-
lizace nad rámec nájemní smlouvy v hod-
notě 900.000 Kč. Současně je zachována 
výše stočného na úrovni roku 2021 (cena 
35,77 Kč/m³ bez DPH).

Usnesení 16Z-13.3/2021: ZMM schvaluje 
Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění fi nan-
cování systému IDS JmK upravujícího výši 
fi nančního příspěvku na fi nancování systé-
mu IDS JmK na 100 Kč/obyvatel/rok mezi 
městem Modřice a Jihomoravským krajem, 
IČ 70888337.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník, Mikuš, Procházka)

 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 16Z-13.4/2021: ZMM schvaluje 
dle čl. V odst. 5 Smlouvy o zajištění fi nanco-
vání systému IDS JmK fi nanční příspěvek za 
nadstandard dopravní obslužnosti pro měs-
to Modřice v roce 2022 ve výši 587.914 Kč.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolo-
vá, Brabec, Putna, Skalník, Mikuš, Procházka)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)
Komentáře k Usnesení 16Z-13.3/2021 a 16Z-
13.4/2021:
Jedná se o příspěvek města JMK na zajiště-
ní provozu hromadné dopravy v rámci kraje 
včetně noční linky N94 zajišťující noční roz-
jezdy z Brna.

Usnesení 16Z-13.5/2021: ZMM schvalu-
je Dětskému folklornímu kroužku Modřice, 
z.s., IČ 08839310 převod částky 100.000 Kč 
poskytnuté jako dotaci pro rok 2021 na akci 
„Dětské folklorní setkání 2021“ do dotace 
roku 2022 na pořádání akce „Dětské folklorní 
setkání 2022“.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 16Z-13.6/2021: ZMM jmenuje zá-
stupce zřizovatele města Modřice ve školské 
radě při ZŠ Modřice pro období 2021–2022 
zast. Luďka Slaného a zast. Pavla Dolečka.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Zápisy ze Zastupitelstva měs-
ta Modřic jsou umístěny na: 

http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

Zápisy ze Zastupitelstva měs-
ta Modřic jsou umístěny na: 

http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm
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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 56. schůze RMM konané dne 14. 12. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci listopadu 2021 na výstavbě hasič-
ské zbrojnice ve výši 2.105.122,09 Kč Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s., Zlín.
(k usnesení 56R-4.1/2021)

Poplatek za ochranu osobních údajů
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle 
nařízení GDPR upravující platbu na 600 Kč/měs. nebo jednorázovou roční úhradu 6000 Kč/rok 
s Dobrovolným svazkem Šlapanicko.
(k usnesení 56R-4.2/2021)

Přístavba ZŠ Modřice
RMM vzala na vědomí rozsah a fi nanční náklady na zpracování studie přístavby ZŠ Modřice na 
ul. Benešova a schválila ZŠ Modřice čerpání částky 235.950 Kč z investičního fondu.
(k usnesení 56R-8.3/2021)

Úklid místních komunikací v roce 2022 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: 11. 4., 31. 5., 19. 9., 8. 11. 2022

II. okruh:
Ulice: nám. Svobody, Dobrovského, Pavlovského, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, K Náhonu, 
Polní, Havlíčkova, Hřbitovní, Prusinovského, Za Humny, Krakovská, Střední, Mayerova, Žižkova, 
Ulička, Masarykova, Severní, Přízřenická a přilehlá parkoviště ve správě města
Termíny: 20. 4., 7. 6., 26. 9., 15. 11. 2022

III. okruh:
Ulice: Popovická, K Lesu a přilehlá parkoviště ve správě města
Termíny: 8. 4., 3. 6., 6. 9., 11. 11. 2022

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. .
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

ÚKLID MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MODŘICÍCH – 
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2022

USNESENÍ 56. SCHŮZE RMM



www.mesto-modrice.cz

19
1 | 2022

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM BODŮM PROSINCOVÉHO 
ZASTUPITELSTVA

Dne 6. prosin-
ce 2021 se na rad-
nici konalo již 16. 
řádné veřejné za-
sedání Zastupitel-
stva města Mod-
řice. Okomentuji 
zde několik vybra-
ných bodů jednání.

Stejný den jako 
zasedání ZMM byl uveden do provozu měst-
ský kamerový systém. Dlouhá léta jsme na 
vedení města tlačili, aby jej pořídilo. Měl by 
přispět k větší bezpečnosti a ochraně majet-
ku našich občanů. Přístup k němu by měla 
mít pouze městská a státní policie. Vadí 
mi, že zvolené technické řešení neumožnilo 
umístit též kameru do podchodu k tramva-
jové zastávce. Nadále budu toto požadovat.

Jako reakce na kritiku moji i občanů by se 
nyní již měly dávat do všech opravovaných 
chodníků tzv. chráničky optických kabelů, 
které umožní v budoucnosti jejich snadné 
položení bez dalších výkopových prací. Na 
ulici Benešova je takto připravena alespoň 
jedna strana. Problém je prý ale v nalezení 
vhodného poskytovatele internetu, který by 
měl zájem zasíťovat i rodinné domy. U byto-
vek podle prezentovaných informací rozšiřo-
vání optiky postupně pokračuje.

Na rohu ulic Komenského a Husova v are-
álu bývalé Fruty postaví soukromý investor 
obytný soubor „DIOS rezidence“, který bude 
mít asi 270 bytů a 254 soukromých parko-
vacích stání. Tak rozsáhlá výstavba význam-
ným způsobem ovlivní kromě parkování 
v okolí i požadavky na občanskou vybave-

nost. Jedním z dopadů byla již avizovaná 
plánovaná přístavba ZŠ na ul. Benešova.

Řešení křižovatky ulic Havlíčkova a U Vleč-
ky s Jižním obchvatem je stále v nedohled-
nu. Vedení města se nepodařilo na schůzce 
se zástupci Jihomoravského kraje a Správy 
a údržby silnic prosadit cokoliv, co by pro-
blém alespoň částečně řešilo. Radnice trvá 
na původním projektu za více než 50 mil. Kč, 
který ale nikdo nechce fi nancovat a brání se 
hledání jiných, levnějších řešení. Řidiči se 
proto musí obrnit trpělivostí a nadále čekat.

Rozsáhlejší komentář najdete 
na našem webu.

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

www.osmodrice.cz
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POZOR, SENIOŘI JSOU V OHROŽENÍ!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme 
proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188 společností Conectart.

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy 
osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá 
snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pacha-
tel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji 
vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové 
tísně potřebuje rychlou fi nanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, 
že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého 
seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem 
a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se poto-
mek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nut-
ně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samo-
zřejmě smyšlených důvodů nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na 
služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání 
hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošet-
řujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice 
přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem 
a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fi ktivního nemocnič-
ního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil 
dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl 
s poškozenými z dopravní nehody domluvit na fi nančním vyrovnání, neboť v důsledku pře-
kousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své fi nanční prostředky. Zažívá 
existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodní-
kovi. Následky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného 
robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon 
s následujícím vzkazem:
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„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Po-
kud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastu-
puje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u  Vás 
sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii 
České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

Seniorům proto radíme:

• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám 
měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.

• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 
a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.

• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou ne-
podaří navázat.

• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám 
do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), fi nance v cizí měně (může se  
jednat o padělek) nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

 por. Mgr. Zdeňka Procházková, komisař
 oddělení tisku a prevence
 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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 V posledním měsíci letošního roku už 
jsme se na schůzkách i akcích naladili do 
sváteční pohody.

Na Vánoce děti už tradičně přivezly i vlast-
noručně vyrobené dárečky, které jsme si měli 
v plánu rozdat při slavnostní večeři. Avšak, 
hned první večer, ještě před večeří, nám ně-
kdo dárečky ukradl. Byl to Grinch, který ne-
návidí Vánoce a snaží se je na celém světě 
překazit. A tak se děti hned druhý den ráno 
vydaly po jeho stopách, aby mohly dárečky 
najít a zachránit si tak Vánoce. To se nám 
naštěstí povedlo, a tak jsme si večer mohli 
uspořádat slavnostní večeři, na které se po-
dával kapr s bramborovým salátem a po ní si 

svoje těžce vybojované dárečky rozdat. 

Na závěrečných schůzkách se pak jedlo, 
pilo a hrálo všelijaké hry a nechybělo ani do-
rozdání dárečků dětem, které na Vánočce 
nebyly. Děti i vedoucí se tak radostně a pře-
jezení cukrovím rozloučili s uplynulým ro-
kem plným zábavy, výzev a dobrodružství. 

My se ale už teď těšíme i na rok následující, 
který bude minimálně pro nás také naplněný 
akcemi a soutěžemi, a doufáme, že je budeme 
moct prožít s Vámi. A tak bychom Vám chtě-
li popřát vše nejlepší do nového roku, hodně 
štěstí, zdraví a příjemně strávených chvil, ať už 
s námi nebo i kdekoliv jinde.  Brabrouci

BRABROUCI V ZIMĚ 
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Foto: archiv Brabrouků
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN 

Někdy v lednu 2005 jsme s kamarádem fotografem Mirkem Hájkem začali na internetu „Slovem 
a obrazem prezentovat zajímavé informace z Modřic i okolního světa“. Pak se z toho vyčlenily 
samostatné portály Dětský folklorní kroužek, Komorní koncerty, Mim2, a Pěvecký sbor. Původní 
stránky však bohužel z technických důvodů už od podzimu 2021 na internetu chybí.

Když jsem si doma prohlížel archiv, tak jsem si uvědomil nejen jejich už trochu „starobylý“ 
půvab, ale i historickou hodnotu. Modřice dnes vypadají jinak a někteří lidé na fotografi ích 
už s námi nejsou. Dokončená programovací stavebnice „Mini-web“ a možnost zveřejnění 
samostatně vytvořených webových stránek vytvořily lákavé podmínky. A tak vznikl záměr, že 
by se jak ty staré, tak i současné stránky mohly touto formou prezentovat širší veřejnosti.

Hlavní témata na webu „mim-x.mzf.cz“ v lednu 2022:
• Zpívání s Luckou a sólisty BROLN před Vánocemi 2015 (foto, video)
• Mini-web se představuje (Vítání jara s DFK 2015 a Sbor v kostele 2020)
• Články o přírodě v Modřicích a okolí 2021 (Snědek, Soutoky, Topinambur, Olše, Orsej)
• Přízřenický splav a soutok Svitava–Svratka (velká voda 2006, divočina 2021)
• Modřický sbor a Rybovka (Modřice 2011/12, Brno o Vánocích 2021)

 Obnovený MIM si neklade za cíl průběžně sledovat aktuální události. Od toho jsou modernější 
a pružnější informační kanály, např. Facebook. Nové stránky by v současné hektické době měly 
spíše umožnit klidné zastavení a zamyšlení. Především ale z pohledů autorů dokumentovat 
kousek historie dění v našem městě a uchovat ji tak, aby bylo možno si ji v případě zájmu 
znovu připomenout. 
 Vlastimil Čevela, prosinec 2021
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BÍLÉ VÁNOCE

Po dlouhých letech byly konečně i u nás trochu bílé Vánoce. Foto: M.Hájek
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FARNOST NA KONCI ROKU 2021

Od poslední opravy fasády kostela 
sv. Gotharda, v polovině 80. let minulého 
století, zůstal jeho vnější sokl bez povr-
chové úpravy. V souvislosti s omítnutými 
stěnami působilo obnažené zdivo jako ne-
dokončené provizorium. Kamenná kostelní 
podnož byla vyspárována černými, cize pů-
sobícími linkami. Po sanaci statických po-
ruch nesly vnější omítky stopy po staveb-
ních pracích, které kostelu na kráse také 
nepřidaly. Ani vstupní dveře nebyly v dobré 
kondici. Špatně se otevíraly a zavíraly, ne-
poskytovaly bezpečí proti vniknutí, netěs-
nily, nespolehlivě fungoval zámek. Byly jen 
stěží opravitelné, s nejistým výsledkem, 
za cenu vyšší, než by pokryly náklady na 
výrobu dveří nových. S finanční podporou 
městského úřadu, za což patří upřímný dík, 
a s dohledem památkářů došlo k restau-
rování. Pro zednické a štukatérské práce 
byla vybrána stavební společnost, která 

s podobnými zakázkami dosahuje dobrých 
výsledků. Výroby nových dveří se ujal Ra-
dek Vystrčil, modřický rodák. Věděli jsme, 
že výtečnou práci odvedl již při opravě fi-
liálního kostela sv. Markéty v Přízřenicích. 
Z odolného dubu se mu i v našem kostele 
podařilo vytvořit fortelné řemeslné dílo. 

Pravidelně, pokud to zdravotní nebo jiná 
situace dovolí, přichází na začátku prosin-
ce do kostela Mikuláš. Děti se na tuto udá-
lost dlouho těší a připravují. Všechny totiž 
vědí, že do chrámu nemůže vstoupit čert. 
Nejsou tak svírány obavou, že jim umouně-
ný rarach bude hrozit, cpát je do pytle a za 
hlomozivého rachotu odnášet neznámo 
kam. A tak i ti zlobiví a neposední jsou před 
ním v kostele uchráněni. O Mikulášovu ná-
vštěvu se postarali studenti, kteří připravili 
poutavý program. Připomenuli, v čem spo-
čívá mikulášská tradice, a zmínili příběhy 
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ze světcova života. Všechny děti pak štěd-
rý biskup obdaroval.

S koncem roku je spojeno betlémské 
světlo. Krátce před Vánocemi vyráží z dale-
ké jeskyně, místa Ježíšova narození, napříč 
celou Evropou. Zatoulá se i na americký 
kontinent. Symbol víry, lásky, naděje a přá-
telství byl letos letecky dopraven do Víd-
ně, kde jej během ekumenické bohoslužby 
vzali do ochrany místní skauti. Kvůli pan-
demické situaci pro něj mladí Češi k jižním 
sousedům nejeli. Od rakouských přátel ho 
převzali na hraničním přechodu Reintal–
Břeclav. Do Vánoc zůstávaly pouhé dva 
dny, když plamínek dorazil i do našeho kos-
tela. Kněz od něj zažehl čtyři svíce advent-
ního věnce. Lidé si jej potom jako malou 
pochodeň odnášeli do svých domovů.

K Vánocům se pojí i svátek Svaté rodiny. 
Při mši svaté obnovilo čtrnáct párů man-
želské sliby. 

 Josef Chybík

 Foto: Josef Chybík
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ADAM WOLNY OFMCONV * 1977 – † 2021

V úterý 28. prosince 2021 zemřel v Ně-
mecku P. Mgr. Adam Wolny OFMConv. Vždy 
milého, všem přístupného, vzdělaného, Bohu 
věrného služebníka a církvi oddaného kně-
ze jsme znali a měli rádi při jeho působení 
v modřické farnosti. 

Narodil se v roce 1977 v Rzeszowě, na jiho-
východu Polska. Od dětství měl touhu stát se 
řeholníkem. To se mu vyplnilo v srpnu 1996, 
když po maturitě, vstoupil do noviciátu minorit-
ského řádu. Teologickou fakultu absolvoval 
v Krakově. V roce 2003 byl vysvěcen na kněze 
a poslán do kláštera v Jasłe. Do České repub-
liky přišel v roce 2004. Na nové prostředí se 
rychle přizpůsobil i díky tomu, že dobře zvládl 
češtinu. Nejprve v rozmezí let 2004–2008 pů-
sobil v Jihlavě. V červnu 2008 mu bránu ote-
vřel brněnský minoritský klášter. Vedl zde spo-
lečenství středoškolské mládeže, organizoval 
přípravy na přijetí svátostí manželství a biřmo-
vaní a staral se o mše svaté v polském jazyce. 
Zároveň jako výpomocný kněz sloužil v Mod-
řicích a Přízřenicích. Po tragickém skonu P. 
Roberta M. Mayera OFMConv byl pro období 
1. 3. až 30. 6. 2016 ustaven pro naši farnost 
administrátorem. 

Do paměti modřických farníků se zapsal 
svou srdečností a zájmem o farnost. Vzpo-
menul nás i v rozsáhlém rozhovoru, který 
v roce 2011 odezněl na stránkách Katolické-
ho týdeníku. Na otázku, jak jako polský kněz 
vnímá české věřící a co jej na nich překva-
pilo, tehdy odpověděl: „Především tady u vás 
vidím velkou zodpovědnost za církev a za 
kostel. Jezdím sloužit do Modřic, kde lidé 
běžně připraví kostel a udělají všechno, co 
je potřeba. Kněz do toho ani nemusí mluvit. 
Přál bych si, aby se i v Polsku takto lidé starali 
sami od sebe.“ 

Otce Adama, po odchodu z Brna a Modřic, 
zavedly křivolaké chodníčky, po kterých řehol-
níci chodí, nejprve do Jihlavy. Od 1. červen-

ce 2016 zde působil ve farnosti při kostele 
Matky Boží jako farní vikář a excurrendo admi-
nistrátor v Kostelci u Jihlavy. Následně kněž-
skou spiritualitu rozvíjel v německém minorit-
ském klášteře v Bogenbergu.

Jeho velkým zájmem byla hudba. Od páté 
třídy navštěvoval základní uměleckou školu. 
Hrál na klávesové nástroje a kytaru. V kněž-
ském semináři působil jako varhaník. V Pol-
sku byl členem křesťanské hudební skupiny 
Fioretti, se kterou natočil CD Temu, który jest 
Miłością. Se skupinou A & D a spolubratrem 
P. Darkem Gaczyńskim OFMConv a s další-
mi polskými a českými hudebníky nahrál CD, 
nazvané Transatlantic. K celé řadě písní složil 
hudbu, napsal text a jako hráč a zpěvák je také 
interpretoval. Nahrávka je považována za jed-
no z nejzajímavějších alb moderní křesťanské 
hudby, které u nás vzniklo.

Milému otci Adamovi za vše, co pro mod-
řickou farnost v uplynulých letech vykonal, 
děkujeme. Budeme na něj myslet v našich 
modlitbách a přímluvách. Odpočinutí věčné 
dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať 
odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

 Josef Chybík

Foto: Josef Chybík
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Hledat pravdu a říkat si tak,
jak si myslíme, to nemůže být nikdy zločin.
Nikdo nemá být k žádnému přesvědčení
donucován.
Přesvědčení je svobodné.“ 
 
 Sebastianus Castellio

Tento rok je zcela určitě rokem výbušným. 
Obvykle začíná velkým třeskem a rámusem 
a končí fňukáním a skučením. Rok TYGRA – 
rok nepříjemný, přímo předurčený pro války 
a katastrofy všeho druhu.

Je to však také rok velký a neohrožený, rok 
intenzivně kypícího života. Nic se neděje ne-
směle a v malém.

Všechno dobré i špatné je dovedeno do 
extrému. Snadno lze získat bohatství a dojít 
štěstí, ale také o všechno přijít. Pokud chce-
te využít příležitosti a máte odvahu riskovat, 
hrajte vysoko a sázejte na nejvyšší výhry; 
musíte však počítat i s možností prohry.

Lidé v tomto roce jednají impulzívně 
a pouštějí se do bláznivých podniků. Všu-
de planou prudké city a vášně a je to doba 
těžkých zkoušek pro diplomacii, přátelství, 
společné podnikání, obchodní transakce 
a vyžadují vzájemnou důvěru a spolupráci. 
Transakce vzniklá v této době budou křehká 
a mohou se snadno rozpadnout.

Na druhé straně však může prudký a tem-
peramentní tygr vlít nový život tam, kde se 
už zdá vše ztraceno, např. do beznadějných 
podniků a průmyslových závodů trpících 
stereotypem nebo úpadkem. Je také doba 
vhodná pro zavádění rozsáhlých změn a ze-
jména k prosazování nových a smělých, tře-
ba i problematických myšlenek a nápadů.

Horká hlava charakteristická pro tygra se 
bezpochyby projeví v životě každého z nás. 
Přes negativní aspekty může mít tygr také 
účinky očišťující. Tygr může pomoci odhalit 
a rozvinout to nejlepší co je v nás.

Pro tento absolutně nevypočitatelný rok 
máme pro vás jen jedinou stručnou radu:

„Spoléhejte na svůj smysl pro humor 
a nechte věcem volný průběh.“

Ať se tygr momentálně jakkoli zdolaný 
a vyřízený, ať propadá zoufalství, beznaději 
a depresi, nevěřte, že je to jeho konec. Jeho 
nezničitelný duch vždy vykřeše nějakou ma-
lou jiskřičku, která je schopna znovu zažeh-
nout oheň a tygr začne opět žít a milovat 
život.

(z čínských literárních pramenů)

  MUDr. Jaroslava Tomandlová
  předseda spolku

Přípomínka - v prosincovém článku
o Ing. arch. Krumlovi

 
Paní Ing. Mattušová mu přidala hodně 

na věku; Ing. arch.Jan Kruml se narodil 
v roce 1935. Takže mu v roce 2014 ne-

mohlo být 84 let, ale 79.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se

Černý Petr
Stříbrná Růžena 
Havlíčková Štěpánka 

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. 
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PŘÁNÍ Z PBDS MODŘICE 

I my, obyvatelé našeho Pasivního bytového 
domova seniorů, Vám, milí, přejeme všechno 
dobré v novém roce. 

V čase vánočním, nejkrásnějším svátku 
lidí, k nám opět doputoval plamínek světla 
z betlémské krajiny. Přinesl nám všem 
poselství nebes, naději, lásku.

Přejme si, ať nám, spolu s naší touhou, 
přinese sílu a víru k překonávání obtíží, ať nám 
jeho záře svítí na cestu životem ve zdraví, 
štěstí, radosti, pohodě, ať naše ruce jsou 
úctou, přátelstvím, vzájemnou láskou spojené, 
ať naše srdce je obrazem dobra v nás. 

Přípitek
Ještě si přiťukneme 
a vypijem to tiše.
Nikomu nepovíme,
co víno o nás zná
A spadne hvězda.
Tenká jako plíšek.
A voda blízko mostů
bude stříbrná…
„Jan Skácel“

P.S.: poděkování vřelé posíláme za přání 
a dárečky modřickým dětem z mateřské 
školky a dětem ze Želešic. 

Za nás všechny v domě seniorů PBDS 
Modřice.  Alice Brandalíková 

Foto: archiv PBDS
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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

Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku manželů Márových. 
Přednáška se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace.
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Výběr knižních novinek leden 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Berry, Steve: Varšavský protokol
Graney, Mark: Šedý muž
Child, Lincoln: Tajemství škorpiona
Klevisová, Michaela: Prokletý kraj
SVĚTOVÁ LITERATURA:
de Costa, Mélissa: Adresa naděje
Falcones, Ildefonso: Malíř duší
Hanah, Kristin: Slavík
Lefter, Christy: Včelař z Aleppa
O’Neal, Barbara: Jak se dědí tajemství
Parker, Lucy: Prostě to zahrej
Patchett, Ann: Holandská vila
Smith, Wilbur: Volání havrana

ČESKÁ LITERATURA:
Hlavinková, Lucie: Kdo šije u Podolské?
Klabouchová, Petra: Prameny Vltavy
Pavlíčková-Kovaříková, Pavla: Rododen-
dron: za horizontem osudu
Táborská, Dita: Černé jazyky
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Ciprová, Oldřiška: Vládkyně Vikingů
Weirová, Alison: Šest tudorovských králo-
ven – Anna Boleynová, Jana Seymourová
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Lish, Mikka: Dům na Hrabivém vrchu
Peroutková, Ivana: Valentýnka a pradávné 
poklady
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice.

Strážníci během prosince neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala oznámení o spícím muži na zastávce u vlakového nádraží. Při 
příjezdu hlídky již nespal a seděl na lavičce. Muž byl lehce pod vlivem alkoholu, avšak klidný 
a schopen samostatné chůze. K věci uvedl, že se o víkendu trochu opil, i když bylo pondělí 
po obědě. Muž se omluvil za způsobené komplikace a hlídku požádal o nasměrování na vlak 
do Brna. Hlídka jej dovedla na nástupiště a vysvětlila kudy kam.

Strážníci řešili oznámení o napadení muže na konečné tramvaje v Modřicích. Na místě byl 
nalezen muž, který měl vícečetná viditelná zranění v oblasti oka, čelisti a na dalších místech 
hlavy, proto strážníci přivolali RZS. Zraněný muž byl do příjezdu RZS posazen na lavičku, kde 
s ním hovořili a bylo monitorováno jeho vědomí. Muž uvedl, že šel po ulici Brněnská s jeho 
známou, která za ním „dolízá“, a doběhl je její partner, který ho pěstmi a kopy napadl. Dle slov 
muže do něj měl útočník kopat, i když již ležel na zemi. Poté muž utekl i s ženou směrem ke 
svému bydlišti. S ohledem na způsobené zranění a způsob útoku si věc převzala Policie ČR 
pro podezření ze spáchání trestného činu. 

Hlídka MP přijala oznámení od PČR Rajhrad o zdrogovaném muži na čerpací stanici. Hlídka 
přijela na místo a přivolala RZS. Vzhledem ke stavu muže byla hlídka MP požádána o asis-
tenci při převozu muže do zdravotnického zařízení k hospitalizaci. Na místě bylo nalezené 
jízdní kolo, na kterém muž přijel na čerpací stanici. Hlídka prověřila jízdní kolo, zda není ve-
deno jako odcizené, a následně bylo převezeno na služebnu MP.

Strážníci si při provádění kontrolní činnosti všimli na parkovišti u OC Olympie v Modřicích ne-
zabezpečeného vozidla BMW X5, u vozidla byly otevřeny zadní dveře na straně spolujezdce. 
Přes informace v OC Olympia byl vyhlášen majitel vozidla, který si přišel vozidlo zabezpečit. 
Žádná škoda majiteli vozidla nevznikla, dveře zůstaly otevřené nedopatřením.

Hlídka MP byla požádána o asistenci na PBDS Modřice ul. Nádražní při otevření areálu a do-
provodu záchranáře do bytu. Obyvatel bytu měl zdravotní potíže a byla nutná jeho doprava 
do lékařského zařízení a hospitalizace. Hlídka počkala na místě na lékaře a následně po-
sádce RZS umožnila vstup do areálu a otevřela byt. Muži byla následně poskytnuta lékařem 
pomoc a byl převezen vozem RZS do nemocnice. Hlídka byt uzavřela a informace o události 
předala personálu PBDS.

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Strážníci při kontrolní činnosti spatřili vozidlo, které dle místní znalosti má řídit osoba, jež má 
blokováno řidičské oprávnění. Hlídka se ihned vydala za výše uvedeným vozidlem a měla 
jej pod neustálým dohledem až do doby, dokud vozidlo nezastavilo v místě parkoviště. Při 
kontrole vozidla seděly na prostřední sedačce a na místě spolujezdce dvě osoby. Osoba, 
která seděla na prostřední sedačce byla vyzvána, aby předložila doklady potřebné pro řízení 
a provoz vozidla, což osoba neučinila se slovy, že vozidlo neřídila, že ví, že nemůže motorové 
vozidlo řídit a že řidič vozidla si odskočil do obchodu. Osoba na místě spolujezdce se k věci 
odmítla vyjádřit. Vzhledem k tomu, že osoba, která řídila, měla výrazné oblečení, tedy stejné 
jako osoba na prostředním místě, byla věc postoupena k přestupkové komisi, kde mimo 
pokuty osobě hrozí i zákaz řízení motorových vozidel.

Hlídka MP přijala oznámení od ženy, že byla fyzicky napadena před domem. Žena uvedla, 
že ji fyzicky napadl její soused, a to tak, že ji udeřil 3× pěstí do oblasti hlavy a obličeje a také 
jí vyrazil mobil z ruky, když chtěla přivolat policii. Předtím jí opakovaně vulgárně vyhrožoval 
zabitím. Fyzickému napadení ženy předcházel spor o umístění kontejneru na tříděný od-
pad. Muž měl přemístit kontejner na nevhodné místo, kde překážel na parkovišti u domu. 
Napadená žena byla svědkem, že i ostatní obyvatelé domu opakovaně upozorňovali muže, 
aby kontejner přemístil na původního stanoviště, kde nepřekážel nikomu. Když muž opět 
na upozornění ženy nereagoval, šla žena ke kontejneru, aby jej sama přemístila na původní 
stanoviště. Než stačila kontejner uchopit, byla fyzicky napadena mužem. Následně přivolala 
na místo MP Modřice. Žena se poté nechala lékařsky ošetřit a celá událost bude dořešena 
u přestupkové komise.

Strážníci řešili spor mezi dvěma muži. Spor mezi nimi byl veden ve věci nedokončeného pře-
vodu vozidla, které si mezi sebou vyměnili. Hlídka oba muže poučila o tom, jak ve věci dále 
postupovat, a poradila jim, jak věc co nejrychleji vyřešit. Jeden z mužů hlídku požádal, jestli 
by nemohla setrvat na místě, než se s druhým mužem domluví. Oznamovatel se obával, že 
by mohl být fyzicky napaden druhým mužem. Strážníci na místě tedy setrvali, dokud se muži 
mezi sebou nedomluvili, a následně místo opustili.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

36
1 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SPORT

NOHEJBAL

V této sezoně dosáhl náš klub, co se týká po-
čtu a kvality získaných umístění, historické-
ho úspěchu nejen v dějinách našeho klubu, 
ale i nohejbalové scény v České republice 
v celé její historii.

Posuďte sami:

Mladší žáci:
MČR singl: 1. místo
MČR dvojice: 2. místo
MČR trojice: 2. místo

Starší žáci:
MČR singl: 1. místo + 2. místo + 3. místo
MČR dvojice: 1. místo + 3. místo
MČR trojice: 1. místo + 3. místo
Pohár ČNS dvojice: 1. místo

Dorost:
1. místo v dorostenecké lize družstev
MČR dvojice: 3. místo
MČR trojice: 3. místo

B tým:
2. místo v 1. lize družstev

A tým:
1. místo v Extralize družstev
MČR trojice: 1. místo

Mimo těchto umístění náš klub pořádal cel-

Dovolte, abych jménem Městského nohejbalového klubu Modřice z.s.
krátce zhodnotil sezonu 2021.

kem 5 mistrovství republiky v jednorázových 
soutěžích a také Pohár ČNS. Dá se tedy říci, 
že náš klub byl prakticky u všeho významné-
ho, co se v nohejbale v letošním roce dělo. 

Toto všechno by samozřejmě nebylo možné 
nejen bez kvality našich hráčů, ale také bez 
profesionální a obětavé práce našich trenérů, 
kolegů z Výkonného výboru a Kontrolní komi-
se, ale i celé řady pomocníků a spolupracov-
níků z řad rodičů nebo příznivců klubu.

Naším největším a nejvýznamnějším part-
nerem, mimo ostatních sponzorů, pak bylo 
město Modřice a tomu samozřejmě patří 
hlavní díky za fi nanční podporu v roce 2021.

Všem našim partnerům a podporovatelům 
moc děkuji a již nyní se těšíme na nadcháze-
jící soutěžní ročník 2022.

V něm kromě standardních soutěží bude náš 
klub, patrně v červnu, pořádat Světový pohár 
klubů. Budeme tam mít možnost hostit nej-
lepší klubové týmy světa a já věřím, že i při-
dat do naší mozaiky úspěchů další blištivý 
kamínek.
S přáním úspěšného roku 2022

 Petr Jahoda
 předseda
 MNK Modřice z.s.
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Prosincové sněžení. Foto: M.Hájek
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INZERCE

POBOČKA PARTNERS MARKET 
RAJHRAD HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 
VHODNÉHO KOLEGU/KOLEGYNI

Chcete vydělávat až 50 000 Kč měsíčně a zároveň mít fixní příjem 
31 000 Kč? Hledáme kolegy na naši bankovní pobočku v Rajhradu! 

Nabízíme:
– Fixní příjem po zkušební době 31 000 Kč 
– 6HOD. 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 mají POPTÁVKU PO SLUŽBĚ 
– Zaškolení i pro kolegy bez zkušeností s FINANCEMI 
– Příležitost být u startu nové ČESKÉ HODNOTOVÉ BANKY Partners Market Rajhrad,

721 077 347 
pm.rajhrad@partners.cz  

Masarykova 515, Rajhrad

Inzerce_Rajhrad_2021_A5.indd   3 01.12.2021   18:09

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748
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