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Plesová sezóna v plném proudu. Foto: M. Hájek

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

Milí spoluobčané,
přináším vám pře-

hled našich vybra-
ných aktivit v měsíci 
lednu a akcí, které 
proběhly nebo se při-
pravují.

Z důvodu nutnosti 
přijmout rozpočtové 
opatření č. 1 proběh-

la 9. ledna mimořádná RMM a dne 17. 1. plá-
nované zasedání RMM.

Pokračovala příprava rekonstrukce ulice 
Masarykova. Byl upraven Provozní řád klu-
ziště umožňující doprovod dítěte na led bez 
bruslí.

18. ledna se uskutečnilo první setkání 
vedení města s občany. Účastnilo se jej asi 
30 občanů a za vedení města všech osm 
koaličních zastupitelů. V úvodu byli přítomní 
seznámeni s probíhajícími investičními akce-
mi, které pokračují ještě z minulého volební-
ho období, a s plány nového vedení. Již v této 
části bylo odpovídáno na dotazy. Poté byly 
vytvořeny diskuzní skupiny, v kterých mohli 
občané neformálně pokračovat v dotazech 
a sdělovat požadavky a náměty na všechny 
přítomné zastupitele. Akci hodnotím jako 
úspěšnou a brzy ji určitě zopakujeme.

Společně s prvním místostarostou jsme 
se seznámili s představiteli sousedních obcí 
– Popovice, Moravany, Želešice a s měst-
skou částí Brno-jih. Jednali jsme též 
s představiteli obcí Ořechov a Rajhrad. Kro-
mě vzájemného poznání bylo cílem konzul-
tovat možné společné projekty.

Jednání jsme vedli též s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic, s Krajským úřadem JMK, spo-
lečností FALKY (blokové čištění), Znakom 
(dopravní značení), Moravostav (recyklace 

stavební suti), Recovera (svoz odpadů), CTP 
(obchodní a průmyslová zóna), Olympia Brno 
(obchodní centrum) a se společností Kordis 
JMK (koordinátor integrovaného dopravní-
ho systému). Zúčastnili jsme se též jednání 
v MAS Bobrava. 

Dohodl jsem se s hlavními stárky na pří-
pravě Ženáčských a Svatováclavských hodů. 

26. ledna jsem se zúčastnil setkání staros-
tů s vedením Jihomoravského kraje a Rady 
DSO Šlapanicko, 27. ledna pak jednání sta-
rostů ORP Šlapanice.

28. ledna se uskutečnil poprvé v městské 
hale již 23. ples města Modřic. Pořádání 
v městské hale umožnilo navýšit počet mís-
tenek z 210 na 320, k dispozici byl větší ta-
neční parket. U vstupu byly dvě šatny pro 
rychlejší odbavení návštěvníků. Přímo v sále 
byl postaven stan s občerstvením, zajištěna 
obsluha, zřízen bar a postaveno pódium. 
Děkuji vedení haly za vzornou přípravu, Kul-
turně školské komisi za organizaci a průběh 
celého plesu, sponzorům pak za dary, které 
věnovali do tomboly. Jedinou, ale poměr-
ně závažnou nevýhodou, je pracná montáž 
a demontáž pokrytí sportovní palubky. Jed-
ná se o časově i fi nančně náročnou práci, 
která využití haly na jiné než sportovní akce 
značně omezuje.

31. ledna byla po pětiměsíčním skluzu 
konečně zahájena Rekonstrukce kanaliza-
ce v lokalitě Za Humny. Jsem rád, že se po 
intenzivních jednáních podařilo najít řešení 
a odblokovat tak překážku v majetkopráv-
ních vztazích, která bránila realizaci naší 
v současnosti největší plánované investici.

Libor Procházka
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VÝBĚR USNESENÍ č. 5/2023
 z 5. schůze Rady města Modřic (dále jen „RMM“), konané dne 9. ledna 2023 

v 15:00 hodin v malé zasedací místnosti

Usnesení 5M-R-1.1/2023:  
RMM schvaluje RO č. 1/2023 na straně pří-
jmů po RO ve výši 183.148.000,00 Kč, na stra-
ně výdajů po RO ve výši 239.887.500,00 Kč 
se schodkem rozpočtu 56.739.500,00 Kč 
a splátkami úvěrů ve výši 10.006.000,00 Kč. 
K fi nancování úhrady schodku a splátek úvě-

rů bude použita rezerva města z let minulých 
a čerpání úvěru ve výši 30.000.000 Kč.

Usnesení 5M-R-2.1/2023: RMM pověřuje 
starostu města Mgr. Ing. Libora Procházku, 
MBA, rozhodováním o uzavírání darovacích 
smluv na peněžité i věcné dary pro účely 
městského plesu konaného v roce 2023.

z 6. schůze Rady města Modřic (dále jen „RMM“), konané dne 17. ledna 2023 
v 15:00 hodin v malé zasedací místnosti

Usnesení 6R-1.1/2023: RMM určuje jako 
odpovědnou osobu za plnění úkolů, které 
vyplývají z projektu Obec přátelská k rodině, 
1. místostarostu Ing. Antonína Mazálka, Ph.D.

Usnesení 6R-5.2/2023: RMM schvaluje pro-
věření potřeby opravy chodníku Poděbrado-
va–Sadová–Zahradní a dobudování chodníku 
kolem MŠ, Zahradní 590 a v případě zjištění 
potřeby zařídit jeho opravu a jeho dobudování. 

Usnesení 6R-5.3/2023: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 2/2023 z jednání Komise staveb-
ní a územního plánování a plně souhlasí se 
závěry navrženými komisí k jednotlivým pro-
jednávaným žádostem.

Usnesení 6R-5.4/2023: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 1/2023 z jednání komise životní-
ho prostředí a plně souhlasí se závěry navr-
ženými komisí k jednotlivým projednávaným 
žádostem.

Usnesení 6R-6.5/2023: RMM schvaluje Ře-
šení o územním plánu Popovice a vyhodno-

cení jeho vlivů na udržitelný rozvoj a požadu-
je v návrhu územního plánu Popovice řešení 
pěšího propojení mezi Modřicemi a Popovi-
cemi chodníkem podél stávající komunikace 
III/00219 od železniční zastávky ČD Popovi-
ce do lokality bydlení Bobrava, Modřice.

Usnesení 6R-6.6/2023: RMM schvaluje nový 
Provozní řád kluziště Městské haly Modřice 
se změnou pro doprovázející dospělé osoby 
ve vhodné obuvi pro děti za následujících 
podmínek: je možný pouze pro dítě do 10 let, 
doprovázet jej na lední plochu může bez 
bruslí pouze 1 rodič, rodič bez bruslí musí 
mít pro vstup na ledovou plochu na přezutí 
čisté boty, vstup za takový doprovod je zpo-
platněn částkou dle Ceníku.

Usnesení 6R-6.7/2023: RMM schvaluje ná-
vrh Ceníku pronájmu sportovních prostor 
předloženého Ing. Jahodou s účinností od 
18. 1. 2023, vydaného jako Interní směrnice 
č. 1/2023 se změnou vstupného na ledovou 
plochu pro osoby bez bruslí doprovázející 
děti do 10 let.

VÝBĚR USNESENÍ č. 6/2023

ZPRÁVY Z RADNICE
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SOUTĚŽ FOTOGRAFIE DO MĚSTSKÉHO KALENDÁŘE

Zveme všechny zájemce k účasti na fotosoutěži. Na webovou stránku fotosoutěže se do-
stanete pomocí odkazu, který najdete na hlavní stránce webu města Modřic, nebo můžete 
v adresním řádku webového prohlížeče zadat adresu fotosoutez.mesto-modrice.cz. 

Pro možnost nahrávání fotografi í je nezbytné vytvoření vlastního účtu autora na stránce 
fotosoutěže. Při vytváření účtu zadáte e-mail, jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo. Na 
zadanou e-mailovou adresu dojde jednorázový odkaz pro nastavení vašeho hesla. Po při-
hlášení do vašeho účtu můžete začít nahrávat fotografi e. Fotografi e se nahrávají jednotlivě. 
Autor u každé z nich uvede krátký popis místa či události, která je na fotografi i zachycena, 
a také označí, do kterého soutěžního měsíce fotografi i nominuje. V prvním kole se soutěží 
o měsíce prosinec, leden a únor. Do soutěžního měsíce může každý autor nahrát až 3 fotogra-
fi e. Po nahrání se fotografi e neobjeví na stránkách fotosoutěže okamžitě, ale až po kontrole 
dodržení pravidel soutěže. Kontrola bude prováděna jednou denně v pracovní dny. Po úspěš-
né kontrole budou fotografi e zveřejněny na stránkách soutěže bez uvedení autora, pouze se 
zadaným popisem. 

Zaslané fotografi e musí souviset s městem Modřice. Zjednodušeně řečeno, tuto podmínku 
splňují fotografi e pořízené v katastrálním území města. Vítězné fotografi e měsíce budou vy-
užity v kalendáři města na rok 2024, kde kromě popisu bude uvedeno i jméno autora. Nahrá-
vejte, prosím, pouze fotografi e orientované na šířku! Je to z důvodu formátu kalendáře. Úplné 
znění pravidel je uvedeno na webové stránce fotosoutěže. 

Uzávěrka prvního kola soutěže je 10. března 2023 ve 12:00. Fotografi e do soutěže budou 
zveřejňovány průběžně, hlasování o nejlepší fotografi i ale bude spuštěno až po zobrazení 
všech fotografi í, a to 10. března 2023 od 16:00. Ukončeno bude 31. 3. 2023 ve 24:00. Autor ví-
tězné fotografi e každého měsíce obdrží odměnu ve výši 500 Kč. Těšíme se na vaše fotografi e!

Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.

Ilustrační foto: M. Hájek

ZPRÁVY Z RADNICE
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V MODŘICÍCH 2023

Po dvou covidových letech, kdy byly v ně-
kterých obchodech a provozovnách umístě-
ny jen stacionární pokladničky, jsme mohli 
ve svých domovech přivítat koledníky Tříkrá-
lové sbírky.

V Modřicích se vybralo 122 774 Kč. Koled-
níci i dárci projevili svoji dobrou vůli přispět 
na ušlechtilou a potřebnou věc. Sešlo se 
14 dospělých a 37 dětí. Obdivuji jejich trpěli-
vost a odvahu pustit se do ne zrovna jedno-
duché akce. Musí překonat ostych, někdy se 
potkají i s ne zrovna vstřícným přijetím, ale 
jejich radost z koledování je nakažlivá a na 
leckteré tváři vyvolá úsměv. Někteří dárci je 
netrpělivě čekají s otevřenou náručí a kromě 
příspěvku do kasičky odměňují koledníky 
drobným dárkem nebo sladkostí. Než ko-
ledníci vyrazili obcházet Modřice, požehnal 
vedoucím skupinek místní pan farář Zdeněk 
Drštka.

Letošní koledníci byli: Agáta a Beáta Kra-
tochvílovy, Nikola Otáhalová, Antonie Slaná, 
Tobiáš Kovář, Tomáš Novák, Jakub Jacko, 
Lucie Motlíčková, Alžběta Dědičová, Eliška 
Antonová, Jůlie a Liliana Kořenkovy, Valentý-
na Šinkovičová, Kateřina a Petr Čerenští, Ja-

kub a Ema Tušarovi, Laura Kříbková, Alex Co-
pple, Jakub Moravec, René Absolon, Sabina 
Nováková, Sára Škývarová, Marie, Štěpánka, 
Anežka, Markét a Thimotej Klangovi, Sofi e 
a Edgar Brázdovi, Jasmína Foretová, Ema 
a Nela Chytilovy, Natálie Janebová, Eliška 
a Vojtěch Gerhardovi, Kateřina Dostálová.

Vedoucí skupinek byli: Lucie Gerhardová, 
Lenka Studýnková, Gabriela Brázdová, Zde-
něk Motlíček, Stanislava Kořenková, Jarmila 
Čerenská, René Absolon, Brigita Kolářová, 
Marie Otáhalová, Jakub Jírů, Zita Friedlová, 
Miroslava Janská.

Děkuji z celého srdce všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, a hlavně štědrým dár-
cům. Mnozí jistě také využili možnost poslat 
dárcovskou sms nebo přispět přímo na účet 
Tříkrálové sbírky.

Modřice jsou rozsáhlé a ke všem neměli 
možnost koledníci dorazit. Určitě by pomoh-
lo, kdyby se nás příští rok sešlo více, jak koled-
níků, tak vedoucích skupinek, a mohli jsme 
tak katastr města obejít celý.

Hana Chybíková, místní koordinátor sbírky
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Fota: archiv organizátorů TKS
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Pozvánka
na 3. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřic, které se koná 

v pondělí 6. března 2023 od 18 hodin
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí Svobody 93.

Program bude vyvěšen na informačních tabulích a na internetových 
stránkách města Modřic. 

Poplatky
Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2023 

jsou splatné: místní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. 
Úhradu lze provést hotově na pokladně městského úřadu v úřední dny 

nebo platbou na účet. 
Na telefonním čísle 537 001 023 bude sděleno číslo účtu, variabilní 

symbol poplatníka a částka k úhradě.
Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího 
tří měsíců do evidence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. 

Ve stejném termínu má držitel psa povinnost ohlásit veškeré změny, kte-
ré mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Upozorňujeme nájemce hrobových míst 
na hřbitově v Modřicích,

že všechny smlouvy jsou uzavřené do 31. 12. 2023 a nové smlouvy 
se budou uzavírat až od 1. 1. 2024.

Pro případné dotazy kontaktujte:
Majetkový odbor MěÚ v Modřicích, nám. Svobody 93

Dagmar Hošková, DiS.
tel: 602 563 545

e-mail: dagmar.hoskova@mesto-modrice.cz
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Oprava:
Na základě upozornění Ing. Hany Chybíkové opravujeme informaci 
zveřejněnou ve Zpravodaji č. 11/2022 na str. 5 - Zprávy z radnice - 

Nové vedení města Modřic. 
U zastupitelů Ing. Erika Mikuše, EUR ING, a u Ing. Jana Skalníka 

bylo nesprávně uvedeno „nezávislý zastupitel“. Správně mělo být 
uvedeno „zastupitel - kandidát za hnutí ANO“.

Ilustrační foto: M. Hájek
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FARNÍ PLES

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií 
koronaviru a trpělivém čekání se uskutečnil 
v pořadí již 14. farní ples. V přívětivých pro-
storách hotelu Gregor se sešlo na 150 hostů, 
které přivítali jeho organizátoři – P. Zdeněk 
Drštka, Hana Chybíková a Vítězslav Janský. 
K tanci i poslechu hrála kapela Fantazie. 
A jak je to na farním plese obvyklé, bylo na 
všech stolech přichystáno doma napečené 
cukroví. Všem ochotným dárcům za to patří 
velký dík.

Ples svou návštěvou poctili vzácní hosté 
– P. František Hemala z Písku a brněnský 
děkan Mons. Václav Slouk. Také místosta-
rosta Antonín Mazálek a zastupitelé – Petra 
Absolonová a Luděk Slaný. Setkali jsme se 
i s doyenem farnosti, 95letým Františkem 
Šedým.

V úvodu byly ve dvou vystoupeních uvede-
ny ukázky společenských tanců, představe-

né profesionálními tanečníky. K plesu patří 
také tombola s hodnotnými cenami. Hlavní 
byla patnáctikilová krůta. 

Jako v minulých letech i letos program 
obohatili mužáci. Vrcholem bylo jejich vy-
stoupení v rámci Ceny útěchy. Po dvou ne-
úspěšných pokusech (první vylosovaný se 
pro cenu nedostavil, druhý ztratil los) jsme 
vítěze poznali až po třetím tahu. Úspěšná 
byla paní Markéta, sestra našeho předešlé-
ho kněze P. Roberta Mayera. Sextet mužů 
v tmavých oblecích, s motýlky pod krkem 
a černými klobouky zazpíval několik zná-
mých písní. Jejich děj se ve vtipných scén-
kách odvíjel na volné ploše sálu. V taneční 
a herecké kreaci zaujal i pan farář. 

Je dobře, že se farní ples obnovil, i když 
pro organizátory to nebyl lehký úkol. Zhostili 
se jej na výbornou. 

Text a foto: Josef Chybík
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23. MĚSTSKÝ PLES, 
POPRVÉ V MĚSTSKÉ HALE 28. 1. 2023

Foto: M. Hájek

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

V doplněném vydání 01/2023 přinášíme 
tentokrát na jednom místě mimořádně bo-
hatou dokumentaci od Mirka Hájka a dalších 
o kulturně-společenském i sportovním dění 
v Modřicích v uplynulém roce i v lednu. 

Pokud to vezmeme postupně, tak Dětský 
karneval v březnu, Pálení čarodějnic v dubnu 
a samozřejmě jarní Ženáčské hody. V červnu 
velké setkání dětských folklorních kroužku 
„Na Sokecu“ a taky video a foto z hosto-
vání pěveckého sboru na „Tour de Haná“. 
O prázdninách pak Mezinárodní fotbalový 
turnaj žáků, za účasti 16 mužstev z Česka, 
Slovenska, Maďarska a Chorvatska.

Po Svatováclavských hodech, v listopadu 
to byl Večer rozsvícených lampiček, Koš vín 
na nádvoří radnice, Vánoční strom, Kateřin-
ská zábava a tradiční Předvánoční jarmark 
ZŠ. V prosinci navázalo Zpívání koled a velká 
jubilea 25 let Pěveckého sboru a 20 let Kon-
certů na radnici s výstavou a velice zdařilým 

Předvánočním koncertem sboru se sólisty 
BROLN jako hosty. 

Vedle zpřístupnění všech foto z výsta-
vy Sbor-25 jsou to v lednu foto ze zkoušky 
dětí DFKM u seniorů, připomenutí Zpívání 
u jesliček v kostele a na závěr velká fotoga-
lerie z Městského plesu, vč. odkazu na video 
prezentaci Polonézy žáků na stránkách ZŠ. 
Jako „relaxační bonus“ pro současnou slo-
žitou dobu jsem v rámci experimentování se 
stavebnicí Mini-web doplnil „hudební koláž“ 
s názvem „Figarova svatba, Hermann Prey 
a další“ a přáním příjemného poslechu.

Fotografi e (archiv Vokál) ukazuje fi nále vy-
stoupení pěveckých sborů z Přerova a z Mod-
řic pod podloubím na náměstí v Lipníku nad 
Bečvou v rámci „Tour de Haná 2022“. Modřic-
ké publikum bude mít možnost se seznámit 
se sborem Vokál na koncertě MK106 koncem 
března.

Vlastimil Čevela, 
31. ledna 2023, mim-x.mzf.cz
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POZVÁNKA NA KONCERT MK106
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ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK 8. 1. 2023

Foto: M. Hájek
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VÝPRAVA DO ZOO – VÝROBA HRAČEK PRO TYGŘICI

V lednu jsme se s oddílem vypravili na 
speciální návštěvu do brněnské zoo. Dopo-
ledne jsme dle instrukcí pracovníků zoo vy-
ráběli enrichmentové (= obohacující) prvky 
pro místní zvířata. Nejdříve jsme ale museli 
zjistit, co to vlastně je a jak to má vypadat. 
Dozvěděli jsme se, že jde třeba o hračky 
pro zvířata, ale také o různé způsoby krme-
ní, díky kterým se zvířata procvičí v hledání 
nebo v různé manipulaci s potravou. 

Naším úkolem pak bylo vyrobit právě již 
zmiňované hračky. Z kartonových krabic 
jsme nejdřív museli odstranit izolepu a další 
věci, které by mohly zvířátkům ublížit. Ná-
sledně jsme z nich tvořili repliky zvířat, do 
kterých jsme schovávali levanduli nebo srst 
lamy, ty totiž zbožňuje místní tygřice. Tvoře-
ní nadchlo nejen holčičky, které tygry milují, 

ale i kluky. Společnými silami jsme vyrobili 
štiku, prase a dokonce i zebru s hřívou. Za 
odměnu jsme si mohli pohladit místní fret-
ku a prohlédli jsme si také papírové repliky 
ovečky a žirafy. 

Pak jsme se pustili do prohlídky samotné 
zoo, kterou jsme obohatili krmením pekariů 
kaštany, hraním na bubny a výborným obě-
děm hned v sousedství tygřího výběhu. Vše 
jsme si také zapsali do výpravníčků, aby-
chom na tento skvělý zážitek nezapomněli. 

Na našem Facebooku (Skauti Modřice) na-
leznete parádní videoreportáž z tohoto výletu, 
kterou připravila Verda.

 
Text: Jitka Litschmannová – Hermiona, 

Veronika Chovancová – Verda, 
Klára Čonková – Panda

Foto: Archiv oddílu
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VÝPRAVA PRO STARŠÍ SKAUTY

V termínu 13.–15. ledna 2023 se uskuteč-
nila výprava pro starší. V rámci programu 
jsme si povídali o psychické bezpečnosti, 
psychohygieně a o pozitivním myšlení. Dále 
jsme si vyzkoušeli být účastníci detektivního 
vyšetřování. Každý dostal vlastní roli, kterou 
v příběhu sehrál. Účastníci hledali stopy, luš-
tili šifry a snažili se přijít na důvod zmizení po-

hřešované osoby. Večer u ohně nám potom 
detektivka Verda odhalila své domněnky. 
Společně jsme poté případ rozlouskli. Nako-
nec jsme poslední den zakončili domácím 
kinem hororového fi lmu, po kterém jsme se 
vydali, pod temnotou noci, domů.

 
Text: Jana Frimmelová – Fufí

Foto: Archiv oddílu
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LEDNOVÝ VÝLET BRABROUKŮ

Nový rok jsme ve svém kolektivu zahájili 
tradičním Lednovým výletem. Ten máme 
tradičně rozdělený na dopolední a odpolední 
program. 

Dopoledne jsme se s dětmi sešli v klubov-
ně, kde jsme uspořádali turnaj v deskových 
hrách, jako trénink na letošní první závod 
Zelené ligy, který se odehraje v únoru. Pro 
každou věkovou kategorii jsme připravili dvě 
hry. Nejmladší děti hrály Uno a Hop!, starší 
Dobble a Ubongo a nejstarší Kris Kros a Do-
minion. Ty nejúspěšnější z každé kategorie 
jsme následně vyhlásili a ocenili v odpolední 
části programu.

Ta se uskutečnila v areálu Pod Kaštany, 
kde jsme tradičně měli možnost opékat špe-
káčky na odstrojených vánočních stromcích. 
Na zahřátí jsme měli k dispozici i teplý jab-
lečný mošt. Tématem se letos staly hvězdy 
a noční obloha, které měly složené týmy 
dětí a rodičů poznávat na slepých mapách. 

Následně měly děti za úkol poskládat z lan 
a míčků na zemi mapu oblohy z toho dne. Tu 
jsme nakonec i z výšky vyfotili drobek, což 
byl zážitek pro malé i velké. 

Výlet jsme pak zakončili zpíváním s kyta-
rou u hřejícího ohně.

Helča Císařová

Foto: archiv Brabrouků



www.mesto-modrice.cz

20
2 | 2023

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Přípravka:
Po Vánocích na první čtvrteční lekci se děti 

z přípravky pustily do nácviku jarních písni-
ček, tanečků, halekaček a pomalu je naše 
lektorky připravují na vítání jara, které bývá 
tradičně spojeno s vynášením Smrtky – Mo-
reny. Příjemně nás překvapilo, kolik i nových 
dětí umí hezky zpívat. Už se těšíme, že brzy 
uslyšíme jejich sólový zpěv a tanečky na kro-
jovém plese v Modřicích, a to 25. února 2023.

Pokročilejší:
Ve skupině s pokročilejšími dětmi jsme si 

zopakovali několik lidových her se spoustou 
písní a také vánoční vystoupení z jarmar-
ku u základní školy. To z toho důvodu, že 
12. ledna jsme si domluvili setkání v mod-
řickém pasivním domě se seniory a trochu 

jsme s nimi zavzpomínali na Vánoce. Tra-
dičně přicházíme i s výukou nových písni-
ček, které si všichni spolu zazpíváme. A pro 
ty, kteří chtějí a mohou si s dětmi (i s námi 
lektory) zatancovat, vždy připravíme část 
taneční. Samozřejmě v klidnějším tempu. 
Po společném focení se nikdy nezapomene 
v pasivním domě na sladkou pozornost pro 
děti (i pro nás dospělé). Moc si toho vážíme 
a věříme, že jsme si společné odpoledne 
všichni krásně užili.

O dalších aktivitách folklorního kroužku se 
můžete dozvědět na našich stránkách: 
www.folklorni-krouzek-modrice.cz 
a www.facebook.com/DFKModrice

Ivana Cetlová, předseda DFKM z.s.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
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Město Modřice ve spolupráci s KŠK pořádá  

v sobotu 25. 3. 2023 od 15 hodin 
 v Městské hale Modřice, Benešova 274 

  

  DĚTSKÝ KARNEVAL 
na téma  

 

 

VESELÁ SHOW ANIMÁKŮ        
 

 

Vstup je ZDARMA 
 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL
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Motto:

„Jsem v souladu s pulsem vesmíru, Jsem v souladu s pulsem vesmíru, 
  ve svém klidu a osamění.  ve svém klidu a osamění.
  Slyším melodie duše  Slyším melodie duše
  vznáším se nad všedností,  vznáším se nad všedností,
  věčnými námitkami a úpadkem  věčnými námitkami a úpadkem
  já vítězím svou schopností se přizpůsobit,  já vítězím svou schopností se přizpůsobit,
  svůj svět si barvím jemnými pastelovými barvami,  svůj svět si barvím jemnými pastelovými barvami,
  ztělesňuji harmonii a vnitřní klid a mír.  ztělesňuji harmonii a vnitřní klid a mír.
  Já jsem KRÁLÍK.“  Já jsem KRÁLÍK.“
  
  

Letošní rok podle čínských horoskopů je rok Králíka (někdy použitý název také Zajíc) odpo-
vídá podle našeho zvířetníku znamení Ryby.

Poklidný a spokojený rok, velice vítaný a potřebný po předchozím divokém roce Tygra. Měli 
bychom se uchýlit na nějaké nerušené místo, abychom si mohli po všech těch prodělaných 
bitvách a bojích „lízat rány“ a odpočinout si. Vše je ovlivněno dobrým vkusem a uhlazeností 
a lidé si uvědomují, že diskuse a přesvědčování jsou lepší než hrubá síla. Příznivá doba pro di-
plomacii, mezinárodní vztahy a politiku. Bez velkých potíží můžeme jednat uvážlivě a rozumně 
se rozhodovat. Mějte se však na pozoru před přílišnou shovívavostí a pohodlností, abychom 
se nezačali oddávat jen snění, pohodě a požitkům. Králík má velice škodlivý vliv na morálku 
lidí, kteří rádi pohodlí – negativně ovlivňuje jejich pracovitost a smysl pro povinnost.

V tomto roce se uvolní morálka a dodržování zákonů a nařízení se příliš nedbá. Tyto nepří-
jemné skutečnosti zjevně ani nikoho příliš netrápí. Lidé jsou zaměstnáni tím, že slaví sebe 
i jiné a vše prostě berou na lehkou váhu. Poklidný život může dospět až k chorobné ospalosti 
a zahálky. Všichni se snaží odkládat nepříjemné úkoly co nejdéle.
Peníze se v tomto roce vydělávají snadno, bez velké námahy. Styl života je malátný, unylý 
a pohodlný. Dopřáváme si požitky, po nichž jsme vždy toužili.

Prostě mírný rok s klidným nerušeným průběhem, bezstarostný a šťastný, bez velkých udá-
lostí.
Člověk narozený ve znamení Králíka (Zajíce) je jednou z nejšťastnějších osobností ze všech 

dvanácti znamení zvířetníku.

(z čínských literárních pramenů)

MUDr. Jaroslava Tomandlová
předseda spolku
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 PRO ŽENY:
Caplin, Julie: Hrad ve Skotsku
Cartland, Barbara: Mise v Monte Carlu
Davis, Barbara: Kouzlo všité do šatů
Fisher, Kerry: Matka, jakou jsem mohla být
Gillerová, Katarína: Příliš mnoho vzpomínek
Jakoubková, Alena: Po bitvě je každý manžel 

generál
Jeffries, Sabrina: Vévoda pro Dianu
Körnerová, H. M.: Jelení vršek
Lorentz, Inny: Láska vandrovní apatykářky
Perkins, Ella: Mary a její víra v lásku
Quinn, Julia: Před svatbou. Bridgertonovi 8
Šoltysová, Kamila: Lásky jedné padesátky
Taylor, Mary Ellen: Domek u lesa
 NAPĚTÍ:
Češka, Stanislav: Trestající smrt
Goffa, Martin: Kronika volného pádu
Child, Lincoln, Preston, Douglas: Ďáblův stůl
Jašová, Jana: Znič to jméno
Kubát, Luděk: Soucit musí stranou
Sten, Viveca: Ve špatné společnosti
Vacek, Jindřich: Soucit musí stranou
 SVĚTOVÁ LITERATURA:
Barnes, Julian: Historie světa v 10 a půl ka-

pitolách
Bastašič, Lana: Chyť toho králíka
Baume, Sara: Sedm věží
Ditlevsen, Tove: Kodaňská trilogie: Dětství 

– Mládí – Závislost
Faldbakken, Matias: Je nás pět
Jonasson, Jonas: Prorokyně a hlupák
Knedler, Magda: Nikdo ti neuvěří

Valpy, Fiona: Skřivánek zpívá dál
Van Rijn, Elle: Židovské jesle
Weeda, Lisa: Aleksandra
 ČESKÁ LITERATURA:
Kalivodová, Michaela: Ořechy na cukroví
Pánek, Josef: Jsem jejich Bůh
Poncarová, Jana: Herečka: Múza První re-

publiky
Soldánová, Alexandra: Chci tě slyšet
Svoboda, Monika: Máma kriminálnice
Škorpilová, Nicola: Syndrom neklidných duší
 HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Kdo chce zabít císaře
Birnbaum, Nechama: Rusovláska z Osvětimi
García Sáenz de Urturi, Eva: Aquitania
Gregory, Philippa: Bílá růže Alžběta z Yorku
Horáčková, Alice: Rozpůlený dům
Pötzch, Oliver: Katova dcera
Vondruška, Vlastimil: Král cizinec. Lucem-

burská epopej
 PRO NÁCTILETÉ:
Cass, Kiera: Zrazená
Maskame, Estelle: Někdo jako já
Montgomery, Lucy Maud: Anna z Ingleside
Stewner, Tanya: Alea – dívka moře. Písnička 

pro Gilfy. Kouzlo vodních panen
 PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE:
Peroutková, Ivana: Isabela a bílé mraky
Smolíková, Klára: Morčata v akci
Stančík, Petr: Jezevec Chrujda hledá poklad

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Městská knihovna v Modřicích
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 Michala 
Meissnera: Sulawesi (Indonésie). Přednáška se uskuteční ve středu 22. 3. 2023 

v 18.00 ve Velké zasedačce Městského úřadu.
Dále vás zveme na přednášku a představení nové knihy Marka Audyho: 
Balkán – ráj svobodného cestování. Přednáška se uskuteční 8. 3. 2023 

v 17.00 ve Velké zasedačce Městského úřadu.
Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na www.modriceknihovna.
webnode.cz, na dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebooko-

vých stránkách Městské knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

28
2 | 2023

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života 

Krejsek Robert
Dvořáková Sofi e
Kořínková Matylda
Krčmářová Sabina

Rozloučili jsme se

Tománek Jiří
Smejkal Jan
Smejkalová Marie
Kvardová Zdenka
Kolář Karel
Bartlová Ilona
Peška Drahoslav

Ilustrační foto: M. Hájek
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ROK 2022 U HASIČŮ

Rok 2022 byl pro modřické hasiče výji-
mečný hlavně v tom, že jim byla předána do 
užívání nová hasičská zbrojnice, která posky-
tuje nové a moderní zázemí pro fungování 
zásahové jednotky. Prostorné garáže, skla-
dovací prostory, šatny a místnost pro očis-
tu vybavení. Dále kancelář velitele jednotky 
a techniků služeb a také školicí místnost. 

V roce 2022 jednotka SDH Modřice zasa-
hovala u 25 mimořádných událostí. U větši-
ny výjezdů jsme byli v místě zásahu první. 
10x to byl požár, 9x technická pomoc (čer-
pání vody ze zatopených prostor, odchyt bo-
davého hmyzu nebo kácení nebezpečných 
stromů). Také jsme 5x zajistili tzv. ostatní 
pomoc (převoz uprchlíků z Ukrajiny a kácení 
na žádost města). Pouze 1x jsme vyjeli k pla-
nému poplachu.

Všechny události proběhly bez zranění ob-
čanů i hasičů, a doufáme, že tomu tak bude 
i v letošním roce.

Každý člen zásahové jednotky absolvoval 
během roku minimálně 40 hodin odborné-
ho školení a výcviku. V rámci výcviku jedno 
družstvo 1+5 absolvovalo 12hodinovou stáž 
na stanici HZS Židlochovice. Dále velitelé 
družstev a strojníci absolvovali pravidelné 
šestnáctihodinové školení ve školicím zaří-
zení HZS JmK Tišnov.

Členové jednotky pravidelně provádí údrž-
bu a menší opravy naší výjezdové techniky, 
aby byla vždy připravena k výjezdu. Vzhle-
dem ke stáří naší cisterny vyrobené v roce 
1996 (tj. 26 let) to bylo v loňském roce doce-
la namáhavé. Ale díky obětavosti našich čle-
nů se daří udržovat cisternu v dobré kondici.
Členové jednotky SDH Modřice také pro-

váděli na vyžádání požární dozor na různých 
kulturních a sportovních akcích pořádaných 
v Modřicích.

Zásahová jednotka se schází pravidelně 
vždy každé pondělí od 18:00, kdy probíhá dle 
potřeby buď školení, výcvik, nebo se prová-
dí údržba a opravy techniky, osobní výstroje 
a výzbroje ve vybavení jednotky. Bylo tomu 
tak po celý loňský rok.
Členové jednotky SDH Modřice přejí obča-

nům Modřic mnoho štěstí v novém roce.
Rádi bychom oslovili a mezi sebou přivítali 

nové zájemce, kteří by se chtěli stát dobro-
volnými hasiči. 

Máte-li zájem, kontaktujte: starostu SDH Ro-
mana Chalupu chalik8@seznam.cz nebo velite-
le jednotky Milana Putnu putna.m@seznam.cz.

Milan Putna 
velitel JSDH Modřice

Foto: archiv SDH Modřice
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce ledna, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během ledna řešili 7 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o požáru kontejneru na ul. Krakovská. Hlídka se na místo 
dostavila okamžitě, a tam se občané snažili kontejner uhasit hasicími přístroji, avšak 
neúspěšně. Z okolí byly odstraněny ostatní kontejnery a osobní vozidlo. Jedno vozidlo 
bylo žárem poškozeno. Na místo se posléze dostavili SDH Modřice a HZS Židlochovice, 
kteří požár uhasili. Na místo se dále dostavilo OOP Rajhrad, které si věc převzalo. 

Strážníci přijali oznámení od OOP Rajhrad o vozidle, které má řídit osoba, jež je zřejmě 
pod vlivem alkoholu. Hlídka vyrazila toto oznámení prověřit, když si na ul. Husova všimla 
vozidla, které odpovídalo popisu. Strážníci vozidlo zastavili a vyzvali řidiče k provede-
ní orientační dechové zkoušky, kterou dobrovolně podstoupil. Dechovou zkouškou bylo 
naměřeno 1,32 promile alkoholu v dechu. Po zjištění hodnoty bylo na místo přivoláno 
OOP Rajhrad pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Hlídka MP přijala oznámení o požáru v chatové oblasti. Na místo se dostavilo také ně-
kolik hasičských jednotek včetně SDH Modřice a OOP Rajhrad. Bylo zjištěno, že shořel 
karavan, který obývaly osoby bez domova. Karavan byl umístěný na cestě mimo zahrady. 
Požár se obešel bez zranění.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě na ul. Brněnská, kde mělo dojít na přechodu 
pro chodce ke sražení chodkyně osobním vozidlem. Po příjezdu hlídky se na místě již 
nacházel lékař RZS. Hlídka začala usměrňovat provoz. Řidička osobního vozidla uvedla, 
že jela po ul. Brněnská směrem od Rajhradu z práce a přecházející ženu vůbec neviděla. 
Orientační dechová zkouška byla negativní. U sražené chodkyně byla také provedena ori-
entační dechová zkouška s negativním výsledkem. Chodkyně byla následně převezena 
do nemocnice. Chodkyně se na přechodu pro chodce sice rozhlédla, ale začala silnici 
přecházet dříve, než se přesvědčila, že vozidlo zastavilo. Věc byla následně předána PČR 
DI Brno-venkov.

Hlídka MP prováděla kontrolní činnost na ulici Masarykova, kde zahlédla auto v příko-
pu. U vozidla se pohyboval nezraněný řidič, který nezvládl řízení, vybočil z komunikace 
a vjel do příkopu. Řidič se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu s negativním výsledkem. Vzhledem k poškození vozidla a chodníku byla událost 
předána PČR DI Brno-venkov.
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Hlídka MP přijala oznámení, že po ul. Husova jde podivný muž a tlačí elektrickou tříkol-
ku, kterou používají senioři. Situace se oznamovatelce zdála podezřelá, proto věc hlásí. 
Hlídka muže s vozíkem uviděla na ulici Poděbradova, kde jej zastavila a požádala ho 
o prokázání totožnosti a podání vysvětlení, kde k vozíku přišel. Muž uvedl, že vozík před 
chvílí koupil od neznámého muže za dva tisíce. Kde přesně jej koupil, nevěděl. Muž byl 
zmatený, nevěděl ani, kde přesně je, na dotaz, zda požil nějaké návykové látky, uvedl, že 
je na metadonu. Dále měl muž u sebe několik telefonů, tablet a další věci, které by mohly 
pocházet z trestné činnosti. Proto bylo na místo přivoláno OOP Rajhrad, které si muže 
převzalo k dalším úkonům, pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Elektrická 
tříkolka byla převezena na služebnu MP, odkud byla následně vrácena majiteli.

Strážníci si při výkonu kontrolní činnosti všimli vozidla, které vyjíždělo z ul. Tyršova. Vo-
zidlo po odbočení na ul. Brněnská vjelo do protisměru, jelo dále na most k ul. Benešo-
va. Na mostě jelo vozidlo téměř v protisměru. Vozidlo jelo dále po ul. Benešova, kde 
jelo dosti klikatě a nejistě. Než strážníci stihli řidiče vyzvat k zastavení vozidla, zapar-
koval u domu. Při příchodu strážníků k vozidlu z něj začal vystupovat řidič, který měl 
nekoordinované pohyby a hůře mluvil. Proto hlídka nabyla podezření, že je pod vlivem 
návykové látky. Strážníci u muže provedli orientační dechovou zkoušku s výsledkem 
1,41 promile alkoholu v dechu. Po tomto zjištění byla na místo přivolána PČR pro pode-
zření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Strážníci přijali oznámení od ostrahy OC Olympia, že na točně autobusu se nachází pod-
napilý muž, který není schopen samostatné chůze. Strážníci na místě ztotožnili muže 
a provedli u něj dechovou zkoušku s výsledkem 3,21 promile alkoholu v dechu. Muž byl 
vzhledem ke svému stavu předán do péče PZS.

Za MP Modřice: 
Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Ilustrační foto: M. Hájek
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INZERCE

Jan Vystoupil
makler@janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

Zajistím pro Vás
bezpečný prodej Vaší nemovitosti

Hledáte nadstandardní realitní služby?

Videoprohlídka 3D skenHomestaging Vizualizace

BYTYPOZEMKY DOMY SKLEPY
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INZERCE

OBJEDNÁVKY  
NA TEL.: 774 745 369

Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice
Šárka Černá (730 188 333)
Kristýna Coufalová (776 333 440)

PRACOVNÍ DOBA
DLE OBJEDNÁNÍ

dámské | pánské | dětské

WWW.KADERNICTVIMODRICE.CZ

KADEŘNICTVÍ

Prodám parkovací stání 
v ulici Prusinovského 

na uzavřeném parkovišti. 
Dálkově otvíraná brána. 

Tel.: 606 556 585
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Středisko recyklace na ulici  
Tyršova 310, Modřice 

 nabízí k prodeji sortiment: 
 
 
Štěrky/drcené kamenivo a písek: 
0-32 a 0-63 mm, které jsou vhodné na podkladní vrstvy 
chodníků, komunikací a cesta a jako podkladní (spodní) vrstva 
pod zámkové dlažby. 
8-16 mm vhodné na střední vrstvy chodníků a cesta, jako 
podkladová (střední) vrstva pod zámkovou dlažbu. 
4-8 mm  vhodné na vrchní vrstvy chodníků a cest, jako kladecí 
(vyrovnávací) vrstva pod zámkovou dlažbu. 
16-32 a 32-63 mm jsou vhodné jako drenážní štěrk, na zásypy 
a stavby komunikací 
Písek TK 0-4 mm písek žluté barvy, vhodný zejména pro 
výrobu betonu, malt a omítek a jako zásypový materiál. Je 
vhodný i pro dětská hřiště. 

Minimální odběr je 500kg. 
 
Mulčovací kůra – smrková drcená kůra. Volně ložená, 
minimální odběr 1prm. 
Katrovaná zemina – vhodná na zásypy, nebo jako podklad 
pod úrodnou vrstvu na záhony. 
Vytříděné cihly z demolic – cihly na paletách, množství dle 
domluvy. 
Solitérní kameny – šedý kámen, různě velké a tvarované 
kameny vhodné např. na skalky. 

 

Ceník je dostupný na webu www.brnorecyklace.cz 

Na webu jsou i veškeré kontaktní informace. 
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ELEKTRIKÁŘ 
opravy, rekonstrukce, 
nové elektroinstalace, 

revize. 
Tel.: 797 676 748



Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé rodiny 
zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz | EV. č.: MK 
ČR E 11272 | Redakční rada: Hana Dolečková, Aneta Drmolová, Miroslav Hájek, Eva Chomaničová, Petr 
Kurečka, Eva Strnadová (předseda), Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová | Editor vydání: Miroslav Hájek 
| Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO: 00282103 | Datum vydání: do 10 dnů 
od odsouhlasení RR | Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Informační řád“ schválený Radou města (k dis-
pozici na radnici a na www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání přes uživatelské formuláře na 
internetových stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připomínky - Lenka Ventrubová, 
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 017. | Uzávěrka pro příspěvky je do posledního 
pracovního dne v měsíci do 12 hodin. | Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. | Autorka loga Zpravo-
daje: Hana Megová | Grafi cká úprava, tisk: Profi -tisk group, s. r. o., Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc.
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