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

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

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

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

požadovalo město Modřice. V případě našeho města rovněž neproběhly žádné politické události. Zastupitelstvo pracov
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kračující opravy VO a chodníků, výstavba skladové haly posypového materiálu v areálu ulice Hybešova, parkovací stán

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

Trochu atypické ne-velikonoce  Foto: M.Hájek



www.mesto-modrice.cz

3
4 | 2020

OBSAH

MĚSTO MODŘICE

Zprávy z radnice

Zpráva starosty 4
Usnesení ZMM č. 7/2020 6
Usnesení RMM č. 25/2020 10

Informace pro občany

Modřice a koronavirus 12
Mimořádná opatření 13

Život v našem městě

Brabrouci 14
Dětský folklórní kroužek 15
I ředitelé škol jsou jen lidé 18
Pozvánka k zápisu do MŠ 20
Poděkování dětem 21
Jarní výprava do blízkého okolí 22
Běžecký pohár 24
Kácení stromů 25
Klienti SeniorCentra 26
PBDS - Naše paní Ema 27
Zahrádkáři informují 28
Společenská kronika 29
Doba koronavirová 30
Městská policie 31

Inzerce 33



www.mesto-modrice.cz

4
4 | 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

za období od 6. zasedání ZMM konaného dne 2. 12. 2019 
do 7. zasedání ZMM konaného dne 9. 3. 2020.

ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU A RMM 

Vážení občané,
nacházíme se na počátku druhého roku vo-

lebního období 2018–2022. Konec roku 2019 
a počátek roku 2020 byl velmi postižen šířením 
celosvětové epidemie. Abychom tomu zabráni-
li, přijalo i naše město veškerá možná opatření. 
Přes tyto nepříjemnosti jsme se zaměřili na pří-
pravy plánovaných investičních záměrů, jejichž 
realizaci jsme byli nuceni mírně utlumit do vyře-
šení vzniklého celorepublikového stavu.

Dříve než se zmíním o jednotlivých inves-
ticích, rád bych vás s velkým potěšením in-
formoval o schváleném řešení komunikací 
nadmístního významu zpracovávaném v ak-
tualizaci ZÚR JMK. Dne 27. 2. 2020 na zase-
dání zastupitelstva JMK byla ze tří navrho-
vaných variant vybrána a schválena varianta 
bez trasy JZT. Zde mohu konstatovat, že při 
dlouhých jednáních se městu a jeho vedení 
podařilo docílit svých požadavků, a to úplné-
ho zrušení trasy JZT v k. ú. Modřice, začlenění 
do ZÚR severního obchvatu města a odsunutí 
trasy JT do prostoru k hranicím k. ú. Modřice 
a k. ú. Popovice za lokalitu Primál.

Naším stěžejním projektem je dokončo-
vání výstavby Městské haly Modřice. Ta byla 
9. 1. 2020 dodavateli díla Sdružením fi rem SY-
NER, s. r. o., a Moravostav Brno, a. s., dokon-
čena a připravena ke kolaudaci, která proběhla 
dne 23. 1. 2020. Město obdrželo 3. 2. 2020 
pravomocné kolaudační rozhodnutí a téhož 
dne byl plně spuštěn její provoz. Od prvních 
dní byla hala v dopoledních hodinách využívá-
na ZŠ a v odpoledních pak modřickými kluby 
a spolky. Dnes můžeme konstatovat, že využí-
vání haly po jednom měsíci provozu je cca na 
50 % kapacity. Nicméně dnes dobře zahájený 
provoz nám těžce ovlivnil vyhlášený nouzový 

stav kvůli šíření viru COVID 19. Před zahájením 
provozu se uskutečnily dne 1. 2. a 2. 2. v době 
od 9 do 12 hodin dny otevřených dveří. Dle pro-
vedené prezence se prohlídky za tyto dny zú-
častnilo něco přes 1500 návštěvníků. Číslo je 
ovšem ovlivněno tím, že někteří návštěvníci se 
nám do prezenčních listin nepodepsali, neboť 
v prostoru recepce byl velký provoz a nebylo 
možné je o podpis požádat. V rámci provozu 
haly byly v měsíci únoru uvedeny do užívání 
i pronajímané prostory. Restaurace otevřela 
pro návštěvníky dnů otevřených dveří, aby ná-
sledně ofi ciálně 17. 2. 2020 zahájila plnohod-
notný provoz. Provoz posilovny byl zahájen 
23. 2. 2020 a bazénu 29. 2. 2020. Dle obdr-
žených ohlasů od návštěvníků je zařízení jako 
celek vnímáno velmi pozitivně. Nad rámec 
dokončování venkovních úprav bylo v době od 
27. 12. 2019 do 5. 1. 2020 uvedeno do zkušeb-
ního provozu kluziště s umělou ledovou plo-
chou. Každý den byly otevřeny dva dvouhodi-
nové bloky a návštěvnost se pohybovala mezi 
50–80 bruslaři. Celý areál včetně venkovních 
antukových hřišť a posezení u restaurace bude 
dokončen do 30. 4. 2020.

Z ostatních investičních akcí, které jsou 
připraveny k realizaci nebo se připravují, bych 
zmínil ty nejvýznamnější. Jedná se zejména 
o přípravu výstavby nové hasičské zbrojnice, 
na kterou má město přislíbenu fi nanční dotaci 
v celkové výši 7,5 mil. Kč. Projekt je ve stadiu, 
kdy se žádá o stavební povolení a doplňují se 
podklady pro vypořádání dotace od JMK, která 
tvoří 3 mil. Kč.

Ukončeny jsou projekční práce na vybudo-
vání skladové haly posypového materiálu pro 
údržbu města v areálu na ulici Hybešova. Zde 
se rovněž žádá o stavební povolení a připravují 
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se podklady pro výběrové řízení na dodavate-
le. Na konci zimních měsíců byla započata pří-
prava realizace II. etapy oprav chodníků ulice 
Brněnská ve směru od mostu na Brno. Jakmi-
le dovolí povětrnostní podmínky, budou práce 
fyzicky zahájeny.

Z projektů, které jsou v dnešní době ve sta-
diu zpracování PD, se jedná o přípojku vody pro 
sběrový dvůr, parkovací stání na ulici Poděbra-
dova a hlavně dlouho očekávaná rekonstrukce 
ulice Masarykova od městského úřadu po hra-
nici katastru včetně chodníků a parkovacích 
stání. Projekt ulice je ve stupni studie řešitel-
nosti. Na jejím základě byla otevřena otázka 
možnosti rozšíření ulice v zúžení u fary zbou-
ráním rozpadající se budovy „kaplanky“. V této 
věci proběhla schůzka s farností a SÚS jako 
investorem. Současně starosta vyvolal v této 
věci jednání na JMK s náměstkem pro investi-
ce v dopravě. Věc je v jednání a až následující 
období ukáže, zda budeme v budoucnu jezdit 
a chodit bezpečně také kolem areálu fary.

Ve stadiu příprav se nachází výběrové řízení 
na vybudování kamerového systému města. 

Jako poslední dlouhodobou investici velké-
ho rozsahu bych uvedl probíhající architekto-
nickou soutěž na rekonstrukci a využití památ-
kově chráněného objektu nám. Svobody 171. 
Dne 28. 2. 2020 proběhlo zasedání poroty, 
která hodnotila celkem 18 návrhů. Po ukonče-
ní procesu architektonické soutěže proběhne 
veřejná výstava všech předložených návrhů 
a bude zahájeno výběrové řízení na zpracova-
tele projektové dokumentace.

K provozu města bych uvedl změnu zpra-
covatele a vydavatele modřického Zpravo-
daje, kterým se od 1. 1. 2020 stalo vydava-
telství Profi -tisk group, s. r. o., z Olomouce. 
Současně je Zpravodaj od tohoto roku vy-
dáván v barevné verzi. Pro větší prezentaci 
města byly na základě zpracovaného pro-
jektu studentkou Janou Brabcovou vytvoře-
ny nové ofi ciální facebookové stránky měs-
ta Modřice, kde jsou zveřejňovány zejména 

připravované akce a události.
V oblasti kultury a sportu proběhlo tradiční 

silvestrovské setkání k rozloučení se se starým 
rokem a přivítáním roku nového, 31. 1. 2020 se 
uskutečnil Městský ples a také proběhly ostat-
ní plesy: zahrádkářů, myslivců, farníků a hasi-
čů. Mimořádným milníkem bylo konání 100. 
komorního koncertu na radnici, který se usku-
tečnil dne 29. 1. 2020. Všem jeho organizáto-
rům patří v tomto případě veliké poděkování.

Drobnou vadou na spolupráci města a spol-
ků je utlumení činnosti Muzejního spolku Mod-
řice. Rozvázáním pracovního poměru se za-
městnancem muzea města bylo rozhodnuto, 
že nový zaměstnanec bude přijat v době zahá-
jení rekonstrukce objektu nám. Svobody 171, 
který bude využit pro nové muzeum. Ve vztahu 
k této skutečnosti odstoupil z vedení spolku 
RNDr. Procházka a spolek tak dle svého kolek-
tivního rozhodnutí utlumil svoji činnost.

V oblasti sportu jsou v této době zejména vy-
hlašovány různé ankety. Za loňský rok velkých 
oceněných úspěchů dosáhl MNK Modřice. 
V anketě o Sportovce roku 2019 v okrese Brno-
venkov posbíral celkem pět ocenění. Tím nej-
vyšším je nejlepší sportovec okresu, kterým se 
stal Jan Hanus. Z dalších to byl sportovní talent 
Michal Svoboda a mládežnický tým žáků. Oce-
něni byli dále Lukáš Rosenberg a Petr Gulda.

V personálním složení zaměstnanců města 
nedošlo k žádným významným změnám. Sa-
mozřejmě uvedením městské haly do provozu 
bylo nutné přijmout i personál. K manažerovi 
haly tak přibyli jeden údržbář, jeden pomocný 
údržbář, dvě uklízečky a tři recepční. Až další 
období ukáže, zda takto nastavené obsazení 
je dostačující, nebo bude nutné provoz haly 
posílit.

Vážení spoluobčané, věřím, že se nám všem 
podaří dobře čelit vzniklé situaci kolem pande-
mie a díky dodržování nastavených opatření se 
brzy vrátíme zpět k normálnímu způsobu života. 

 Ing. Josef Šiška, starosta města
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z 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 9. března 2020 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je plně usnášeníschop-
né (v počtu 14, jmenovitě viz prezenční listina, 
řádně omluven Tomandl)

Usnesení 7Z-Ú1/2020: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 7. řádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 7. řádného 
veřejného zasedání ZMM zast. Libora Pro-
cházku a zast. Josefa Chybíka.
ZMM schvaluje program 7. řádného veřejné-
ho zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 14 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 7Z-1.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města Modřice o činnosti 
městského úřadu a RMM za období od 6. řád-
ného zasedání ZMM do 09. 03. 2020. 
Hlasování: 14 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 7Z-2.1/2020: ZMM bere na vědomí 
zprávu starosty města o plnění úkolů ulože-
ných na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro   
  0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 7Z-3.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci 

v okrsku Modřice v roce 2019 zpracovanou PČR 
Krajským ředitelstvím policie JMK OOP Rajhrad.
Hlasování: 14 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-3.2/2020: ZMM bere na vědomí 
Výroční zprávu o činnosti MP Modřice za rok 
2019.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospodaření a vy-
užívání PBDS
Usnesení 7Z-4. 1. 1/2020: ZMM schvaluje 
zvýšení nájemného v PBDS u bytové jednot-
ky 1+kk o 400,– Kč/měs. a u bytové jednotky 
2+kk o 600,– Kč/měs.
Hlasování: 14 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-4. 1. 2/2020: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o provozu, hospodaření a využí-
vání PBDS v roce 2019.
Hlasování: 14 pro   
  0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 5 – Projednání hospodaření města 
v roce 2019
Usnesení 7Z-5.1/2020: ZMM bere na vě-
domí RO č. 9/2019 provedené RMM dne 
23. 12. 2019.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ ZMM č. 7/2020
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Usnesení 7Z-5.2/2020: ZMM bere na vědomí 
Zprávu o procentuálním plnění rozpočtu měs-
ta Modřice za rok 2019.
Hlasování: 14 pro
  0 proti
  0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-5.3/2020: ZMM bere na vědo-
mí Inventarizační zprávu za rok 2019 o vý-
sledku inventarizace majetku města Modřice 
k 31. 12. 2019 vč. příloh.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 6 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 7Z-6.1/2020: ZMM schvaluje pře-
vod části pozemků parc. č. 2051/6, 2047/4, 
2042/1, 668, 2047/5 v k.ú. Modřice nově 
vymezených GP č. 3488-18047/2019 jako 
pozemky par. č. 2051/8, 2047/6, 2042/6, 
2042/7, 2042/8, 668/2 a 2047/7 darem na 
Jihomoravský kraj.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 7Z-6.2/2020: ZMM schvaluje na-
bytí části pozemků parc. č. 2040, 2048/1, 
2051/5 v k.ú. Modřice nově vymezených GP 
č. 3488-18047/2019 jako pozemky parc. č. 
2040/4, 2040/5, 2048/7, 2048/8, 2048/9 
a 2051/7 darem od Jihomoravského kraje.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 7Z-6.3/2020: ZMM schvaluje pro-
dej pozemků parc. č. 283 a 284 v k.ú. Modřice 
a pověřuje MO přípravou podkladů pro koneč-
né rozhodnutí.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 7Z-6.4/2020: ZMM bere na vě-
domí vyhlášení „Výběrového řízení s aukcí 
č. B/6/2020“ na prodej pozemku parc. č. 
1451/7 vyhlášené ÚZSVM a zamítá podání 
nabídky ze strany města Modřice.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu roku 2020
Usnesení 7Z-7.1/2020: ZMM bere na vě-
domí RO č. 1/2020 provedené RMM dne 
11. 2. 2020.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 2. 1/2020: ZMM schva-
luje zařazení dotace ZUŠ Ořechov ve výši 
20.000,– Kč; MNK, z.s. ve výši 70.000,– Kč; 
Vonka Racing s.r.o. ve výši 20.000,– Kč a Jan 
Vonka – Vonka Racing ve výši 10.000,– Kč do 
rozpočtu města Modřice na rok 2020.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 2. 2/2020: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2020 ve výši pří-
jmů po RO 157.303.400,– Kč a ve výši výdajů 
po RO 205.852.900,– Kč jako schodkový se 
schodkem 48.249.500,– Kč a fi nancováním 
ve výši 8.676.000,– Kč. Schodek rozpočtu 
bude dorovnán z rozpočtové rezervy let mi-
nulých.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Mikuš, Skalník, Putna, Hökl, Brabec, 
Koubková, Slaný, Ventruba) 
 0 proti 
 2 se zdrželi (Procházka, Bernátová)

Usnesení 7Z-7. 3. 1/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 300.000,– Kč z rozpoč-
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tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou 
farností Modřice (příjemce).
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Mikuš, Skalník, Putna, Hökl, 
Brabec, Koubková, Slaný, Ventruba, Pro-
cházka) 
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 7Z-7. 3. 2/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 450.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Městským fotbalo-
vým klubem Modřice, z.s. (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo
 
Usnesení 7Z-7. 3. 3/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 922.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Městským nohej-
balovým klubem Modřice, z.s. (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 4/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 219.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Tělovýchovnou 
jednotou Sokol Modřice (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 5/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 75.000,– Kč z rozpoč-

tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Jumps athletic 
club Brno (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 6/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 75.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Junák – český 
skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z.s. 
(příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 7/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 60.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – pio-
nýrská skupina Modřice (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 8/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 145.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Klubem stolního 
hokeje Dragons Modřice (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 9/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 110.000,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou 
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Brno (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-7. 3. 10/2020: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2020 ve výši 167.500,– Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2020 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a SH ČMS Sbor dob-
rovolných hasičů v Modřicích (příjemce).
Hlasování: 14 pro 
  0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 8 – Zřizovací listina organizační složky 
města Městská hala Modřice
Usnesení 7Z-8.1/2020: ZMM schvaluje 
Zřizovací listinu organizační složky města 
Modřice Městské haly Modřice.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 9 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 7Z-9.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí zápisy č. 10, 11 a 12 ze zasedání FV.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 10 – Zpráva o činnosti KV
Usnesení 7Z-10.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí zápis ze zasedání KV ze dne 11. 2. 2020, 
zápis o kontrole činnosti MP Modřice vč. 
vyjádření kontrolovaného, zápis o kontrole 
vyřizování stížností občanů vč. vyjádření 
kontrolovaného a zápis o kontrole plnění 
usnesení RMM včetně vyjádření kontrolo-
vaného.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 11 – Projednání žádostí o změnu ÚP 
Modřice 
Usnesení 7Z-11.1/2019: ZMM zamítá poří-
zení změny ÚP Modřice na pozemek parc. č. 
118/2.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Mikuš, Skalník, Putna, Hökl, Brabec, 
Koubková, Slaný, Ventruba, Procházka) 
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 7Z-11.2/2019: ZMM zamítá poří-
zení změny ÚP Modřice na pozemek parc. č. 
1970/28.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 12 – Projednání odměn neuvolněným 
členům ZMM
Usnesení 7Z-12.1/2020: ZMM schvaluje od-
měny neuvolněným členům zastupitelstva 
města Modřice pro volební období 2018-
2022 ve výši Ventruba 35.795,– Kč; Doleček 
11.932,– Kč; Slaný 11.268,– Kč; Koubková 
7.292,– Kč; Putna 3.978,– Kč; Procházka 
3.978,– Kč; Bernátová 6.628,– Kč; Skalník 
6.628,– Kč; Hökl 3.314,– Kč; Mikuš 3.314,– 
Kč; Tomandl 3.314,– Kč; Brabec 3.314,– Kč 
a Chybík 1.989,– Kč s účinností od 1. 3. 2020.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 13 – Různé, diskuse
Usnesení 7Z-13.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí investiční záměr zřízení hotelu, restaura-
ce a kasina v objektu Evropská 873 a pověřu-
je RMM přípravou Smlouvy o plnění závazků 
smluvních stran k projednání na ZMM.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Doleček, Mikuš, 
Skalník, Putna, Hökl, Brabec, Koubková, Ven-
truba)



www.mesto-modrice.cz

10
4 | 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

 5 proti (Slaný, Chybíková, Chybík, 
Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo 

Usnesení 7Z-13.2/2020: ZMM schvaluje 
bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku vyřazeného dopravního automobilu 
Avia A31 z JSDH Modřice na obec Neslovice.

Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou 
umístěny na: 
http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

USNESENÍ 24. schůze RMM
Na 24. mimořádné RMM byla ustanovena komise a jejich náhradníci pro jednací řízení bez 
uveřejnění na svoz odpadu.

USNESENÍ 25. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 25. schůze RMM konané dne 24. 3. 2020

Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za provedené práce na stavbě „Víceúčelová sportovní 
hala Modřice“ za měsíc únor 2020 ve výši 2.908.868,37 Kč bez DPH a za provedené méně 
a vícepráce za měsíc únor 2020 ve výši 3.563,93 Kč bez DPH. Faktury jsou schváleny, ale pro-
placeny budou po úplném dokončení prací, neboť tvoří již část pozastávky ze smlouvy o dílo.
(k usnesení 25R-3.1/2020 a 25R-3.2/2020)

Vybavení kuchyně restaurace v městské hale
Dle požadavků na záměnu 2 ks vybavení kuchyně restaurace v městské hale plynového sporá-
ku a univerzálního robotu za kvalitnější došlo k jejich vyřazení z uzavřené smlouvy a objednání 
nových typů v celkové ceně 117.636,– Kč bez DPH.
(k usnesení 25R-3.4/2020)

Pronájem vybavení restaurace a kuchyně v městské hale
RMM schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu restaurace v městské hale, kterým se nájem 
rozšiřuje o nájemné za vybavení v celkové výši nájemného 11.640,– Kč/měsíc. Jde o stoly 
a vybavení kuchyně.
(k usnesení 25R-3.5/2020)

Provedení chodníků a parkovacích stání ul. Masarykova
Pro vyřízení stavebního povolení RMM schválila smlouvu o umožnění provedení stavby chodníků 
a parkovacích stání v rámci rekonstrukce ulice Masarykovy na pozemcích Jihomoravského kraje.
(k usnesení 25R-3.7/2020)

Veřejnoprávní smlouvy
RMM schválila doplněné Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu města Mod-
řice v roce 2020, které spadají do její kompetence. 



www.mesto-modrice.cz

11
4 | 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

Jsou to tyto subjekty:
- Vonka Racing, s.r.o.- Rallye show Modřice 20.000,– Kč
- Jan Vonka – Vonka Racing 10.000,– Kč
- Dětský folkórní kroužek Modřice, z.s. 50.000,– Kč
- ZUŠ Ořechov, p.o. 20.000,– Kč
(k usnesení 25R-3.10/2020 až 25R-3.13/2020)

Servisní smlouvy zařízení městské haly
RMM schválila servisní smlouvy na zařízení a vybavení městské haly, a to na údržbu a čištění 
čisticích rohoží (fi rma CWS-boco Česká republika, s.r.o.), údržbu a odstraňování závad klima-
tizace a vzduchotechniky (JM Klima, s.r.o.) a údržbu LED obrazovky, časomíry a jejich ovládání 
(fi rma ATLAS servis CZ, s.r.o.)
(k usnesení 25R-3.14/2020 až 25R-3.16/2020)

Pronájem městské haly
RMM schválila nové nájemní Smlouvy na využívání hracích ploch městské haly s Moravským 
spolkem TYGŘI Brno a Mgr. Ivanou Demlovou – Volnočasové centrum Tygřík Modřice.
(k usnesení 25R-3.17/2020 a 25R-3.18/2020)

Prominutí nájemného
RMM schválila prominutí nájemného podnikatelským subjektům využívající nebytové prostory 
města nebo veřejná prostranství k podnikatelským účelům, a to po dobu platnosti nouzového 
stavu vyhlášeného vládou ČR. (k usnesení 25R-4.1/2020)

Konec mlékomatu v Modřicích
Firma Agros Vyškov-Dědice, a.s. ukončila k 31. 3. 2020 provoz mlékomatu na nám. Svobody 
i přes podpůrnou nabídku města na prominutí nájemného. Provoz zařízení je pro fi rmu dle 
jejího sdělení značně ztrátový.
(k usnesení 25R-4.2/2020)

Dokončení komunikací u sportovišť
RMM vybrala jako nejvýhodnější nabídku na propojení ulice Sokolské s novou komunikací 
u městské haly novou komunikací kolem travnatého fotbalového hřiště nabídku fi rmy ŠEVČÍK 
GROUP, s.r.o. Brno ve výši 1.698.770,– Kč bez DPH. Komunikace bude provedena ze stejné 
dlažby jako u haly a vznikne zde 15 dalších parkovacích stání ze zatravňovacích dlaždic.
(k usnesení 25R-7.1/2020)

Projekt JmK
RMM schválila základní škole (dále jen ZŠ) a mateřské škole (dále jen MŠ) zapojení se do 
projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách JmK VI.
(k usnesení 25R-7.4/2020 a 25R-7.8/2020)

Školné v MŠ
Na podnět vedení MŠ RMM schválila MŠ zvýšení školného v MŠ ze 300,– Kč/měsíčně na 
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450,– Kč/měsíčně, a to zejména z důvodu, že stanovení školného bylo naposledy provedeno 
v roce 2005, a to na částku 300,– Kč/měs.
(k usnesení 25R-7.5/2020)

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021
RMM schválila MŠ Modřice termín konání zápisu do MŠ Modřice pro školní rok 2020/2021 na 
4. 5. 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin.
(k usnesení 25R-7.10/2020)

Uzavření provozu MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice uzavření provozu školy v měsíci srpnu 2020 za podmínky, že nou-
zový stav vyhlášený vládou ČR nebude trvat déle než do 31. 05. 2020.
(k usnesení 25R-7.11/2020)

Třídění odpadu z obalů
Firma EKOKOM, a.s. podala informace za vytřídění odpadů z obalů ve městě Modřice za čtvrté 
čtvrtletí roku 2019, za které město obdrželo odměnu 87.613,50 Kč. Všem občanům za kladný 
přístup k třídění děkujeme.
(k usnesení 25R-7.12/2020)

Tento příspěvek píši v době, kdy jsme zasaženi nejpřísnějšími opatřeními, která mají zabránit 
šíření koronaviru, a nevím, jak dlouho tento stav bude trvat, jak dlouho budeme omezeni ve 
všem, na co jsme byli zvyklí a brali jsme to jako samozřejmost. V těchto chvílích zjišťujeme, 
že se bez mnoha věcí obejdeme, a hledáme způsoby, jak trávit čas společně v domácnostech.
Situace je to pro nás všechny nová a nevídaná. Každý se s ní vyrovnává svým způsobem.
S radostí přijímám nabídky pomoci od modřických občanů, je vidět, že i v našem městě žijí 
dobří lidé.
V těchto nelehkých chvílích si plně uvědomuji potřebnost našeho Sboru dobrovolných hasičů. 
Byli rychlí, začali šít roušky a okamžitě je rozdávali seniorům. Také se ujali rozvozu nákupů 
všem, kteří pomoc potřebují. Za to jim patří veliký dík.
Děkuji všem, co od začátku respektují všechna preventivní opatření.
Děkuji všem, co nenechali na holičkách své rodiče a prarodiče.
Děkuji všem, co si všímají sousedů a vzájemně si všelijak pomáhají.
Děkuji všem, co oprášili šicí stroje a pustili se do výroby roušek a rozdávají je potřebným i do 
zdravotnických zařízení.
Děkuji všem prodavačkám, zdravotníkům, lékařům, sestřičkám, záchranářům, sociálním pra-
covníkům a všem dalším, bez jejichž nasazení se v dnešní době a nejen v ní neobejdeme. 
A také děkuji všem, co nenadávají na častá hlášení rozhlasu.

Byla bych moc ráda, kdybychom svoji soudržnost dovedli využít nejen v dobách krize, ale 
i v budoucnu. Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Ano, je to nepříjemné a omezující a tím více 
s příchodem teplejšího počasí. Musíme to ale 
vydržet. Podle odborných odhadů by právě 
měsíc duben měl být nejhorší co do počtu 
nárůstů nových případů onemocnění. Potom 
by se již mělo další šíření nemoci postupně 
stabilizovat. Vyhlášená opatření a zejména 
jejich dopady nás ale ovlivní ještě řadu dal-
ších měsíců.

Život v Modřicích se nezastavil, jen se zpo-
malil. Řada akcí musela být zrušena nebo 
odložena. Možná si jich potom budeme ještě 
více vážit a užívat si je. Ukázalo se, že nic není 

samozřejmé, že vše může být během chvíle zcela jinak.

Na prvním místě jsou určitě lidské životy a zdraví. To si nyní určitě ještě více uvědomujeme. 
Všechna tato opatření již mají, a ještě budou mít negativní dopady na naši ekonomiku a ro-
diny. Mnozí ztratí zaměstnání, budou muset začínat znovu jinde a jinak, ale budou žít. A o to 
nyní hlavně jde. 

Sledujte zprávy a zpravodajské servery. Reaguje na ně i vedení naší radnice místními opatření-
mi. Čtěte, prosím, web města www.mesto-modrice.cz, kde nejdůležitější informace a pokyny 
najdete hned na první stránce. 

Prosím, dodržujte je!

Pro rychlejší orientaci na webu uvádím přímé odkazy:

https://www.mesto-modrice.cz/aktuality
https://www.mesto-modrice.cz/aktuality/hlaseni-rozhlasu
https://www.mesto-modrice.cz/urad/uredni-deska

Buďme, prosím, ohleduplní k jiným a pomáhejme si. 

Přeji nám všem, ať to ve zdraví všichni přečkáme.

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

Dodržujte, prosím, všechna mimořádná opatření v souvislosti 
s epidemií koronavirem, pomůže to k rychlejšímu návratu do normálního stavu



www.mesto-modrice.cz

14
4 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

BRABROUCI

Prvním závodem Zelené ligy pro rok 2020 
se stal orientační běh v Kohoutovicích. I přes 
nepřízeň počasí se sešlo skoro na tři sta zá-
vodníků, kteří chtěli dokázat své schopnosti 
v práci s mapou a buzolou. Soutěžící čekala 
trasa městem i okolními lesy, podle věkové 
kategorie se pak okruhy lišily délkou i po-

ORIENTAČNÍ BĚH

I když se to v zimě akcemi jen hemžilo, dru-
žinka Mravenců si s radostí přidala ještě jednu. 
Domluvili jsme se s oddílem Phoenix a dvě 
stejně staré družinky vyrazily na společnou 
výpravu. O zábavu bylo postaráno už od začát-
ku, protože družinky se měly na ubytování do 
chalupy na samotě dostat samy. Vzhledem ke 
stavu Českých drah už to samo o sobě mohlo 

MRAVENCI A PHOENIX

čtem stanovišť „na zmatení“. Ti, kteří doběh-
li, si mohli odpočinout nebo si spolu s dětmi 
z jiných oddílů zahrát třeba vybíjenou. Slav-
nostní vyhlášení vítězů odpoledne završilo 
soutěžní den a my se i s výhrami (a že jich 
bylo) vrátili domů. Celkově jako oddíl jsme 
se v orientačním běhu umístili na 1. místě.

vydat za program na celý víkend. Naštěstí se, 
i když s mírnými komplikacemi, všichni na mís-
to určení dostali. Akce proběhla v duchu nava-
zování přátelství, sdílení zkušeností a zábavy. 
Sami jsme si vařili, nosili vodu od pumpy, hráli 
si na požár a na ztroskotance a užili si celý ví-
kend jak se sluší a patří na pionýry.

 Helča Císařová

Foto: archiv Brabrouků

Foto: archiv Brabrouků
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Vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi 
museli i Brabrouci dočasně pozastavit čin-
nost. Ovšem abychom byli alespoň nějak 
v kontaktu, tak v rámci celého Pionýra byla 
spuštěna velká hra s názvem Buď Ideální!, 
do které jsme se jako oddíl zapojili a členové 
oddílu plní nejrůznější výzvy, kterých je do-
hromady 210 a jsou rozděleny podle sedmi 
pionýrských ideálů. Do hry se může zapojit 
každý – podrobné informace jsou na našem 
webu a Facebooku. www.brabrouci.cz

Ještě krátce navážu na článek o orientač-

CO NÁS DÁLE ČEKÁ?
ním běhu, kde naše děti dokázaly vybojovat 
úžasný výsledek a všem patří veliké UMÍÍÍÍÍ!!! 
a díky nim jsme aktuálně v Zelené lize na 
skvělém 3. místě z původního osmého.

Zatím není jasné, kdy naši činnost obnoví-
me, ani jak dlouho bude tento stav trvat, ale 
věřím a doufám, že letní a další akce již pro-
běhnou tak jak mají. 

Všem přeji hlavně pevné zdraví, co nejlepší 
náladu a pozitivní myšlení 

 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 hlavní vedoucí oddílu

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Vážení čtenáři modřického zpravodaje, 

velmi nás mrzí současná situace v ČR s vý-
skytem pandemie, která vstoupila přímo i do 
našich životů… 

V jarních měsících jsme s vámi a vašimi 
dětmi chtěli na Smrtnou neděli vítat jaro, če-
kalo nás krásné vystoupení v Brně v rámci 
„Velikonočních slavností“.

Již tradiční soustředění na Žítkové mělo 
být nácvikem do programu Ženáčských 
hodů. I když akce byly zrušeny, rádi bychom 
se s vámi chtěli podělit o zážitky při sledo-
vání fotek či videí z jarních vystoupeních 
kroužku v loňském roce a to nejen z Modřic 

a z Brna, ale i z Lidečka, kde jsme reprezento-
vali naše město na slavnosti „Přišlo Jaro do 
vsi“. Možná jste na nějaké akci byli s námi. 
Tak můžete i doma zavzpomínat, zasmát 
se a zazpívat či zatančit si s dětmi na naše 
písničky, s kterými se děti prezentují – www.
folklorni-krouzek-modrice.cz/rok-2019/.

Přejeme hodně zdraví, energie a optimis-
mu. Věříme, že společně překonáme nároč-
né období nejistoty a už se na vás těšíme na 
akcích Dětského folklorního kroužku, z.s.

 
 Ivana Cetlová
 za vedení DFK, z.s.

Vystoupení v Lidečku  Foto: archiv DFK
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Jarní soustředění na faře Foto: archiv DFK

Vítání jara Foto: archiv DFK
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Velikonoce v Brně Foto: archiv DFK

Na ženáčských hodech Foto: archiv DFK
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I ŘEDITELÉ ŠKOL JSOU JEN LIDÉ 

S naší třídou 5.A jsme se seznámili s no-
vým slohovým útvarem. Šlo o rozhovor. 
Všichni žáci si nejprve v lavicích zkoušeli 
rozhovor se svými kamarády, potom měl 
každý za úkol vymyslet jednu či dvě otázky 
pro naši paní ředitelku. Na základě zkušeb-
ních rozhovorů byla vybrána Karolína Anna 
Zukalová a Tomáš Jahoda, kteří se výborně 
zhostili nelehkého úkolu. Byli zvoleni jako 
zástupci naší třídy, kteří šli s „kůží na trh“ 
a nahráli pro celou třídu s paní ředitelkou 
Koubkovou rozhovor. Zároveň si také slova 
uznání zaslouží Jaroslav Pudelka, který se 
stal na chvíli redaktorem a celý rozhovor 
z nahrávky přepsal. 

Neuvěřitelné bylo sledovat celou třídu, 
když si tento rozhovor mohli poslechnout. 
Jejich oči zářily a výrazy zůstávaly bez de-
chu, když zjistili, že i naše paní ředitelka je 
jen člověk, který například umí hrát Twister.

Umíte hrát Twister? 
Ano, umím. Máme ho doma a hrávali jsme 
ho s dcerou.

Máte domácího mazlíčka? 
Nemám, protože dost často cestujeme a za-
jistit hlídání a krmení je velký problém. Navíc 
bydlíme v bytě, což pro většího psa ani koč-
ku není vhodné. 
 
Jak dlouho jste ředitelkou školy? 
Bude to 10 let.

Děláte nějaký sport? 
Pravidelně nechodím nikam. Mám ráda spo-
lečenské tance, v zimě lyžuji a v létě se vě-
nuji turistice. 

V kolik hodin vstáváte, když jdete normál-
ně do školy?
Probouzím se v pět a vstávám po šesté 
hodině.

Jak probíhá váš den v práci?
S příchodem do práce zapnu počítač a podí-
vám se na poštu. Denně mi přijde 40-50 emai-
lů. Než musím odejít do hodiny, snažím se 
vyřídit alespoň ty neodkladné. Potom jdu jako 
kolegové učit. Každý den mám různé schůzky 
s rodiči, dodavateli a kandidáty o zaměstnání. 
Jednou týdně máme poradu s nepedagogic-
kými pracovníky. Když mám otevřené dveře, 
mohou za mnou chodit kolegové, kteří potře-
bují řešit různé záležitosti. Po druhé hodině 
se vracím k nevyřízeným emailům, snažím se 
na všechny odpovědět. Nakonec se připravím 
na další den a můžu jít domů.

Jaká je vaše oblíbená barva?
Když jsem byla malá, tak to byla modrá. Teď 
mám ráda také červenou, ale pokud bych 
měla říct jednu, tak je to modrá. 

Co děláte ve volném čase?
Když není hezké počasí, tak ráda čtu. Nyní 
mám nového koníčka, kterým je rybaření, 
a o prázdninách jezdím ráda na hory.

Baví vás vaše práce?
Ano, baví, jinak bych ji nedělala.

Máte ráda hudbu a fi lmy? Jaká je vaše nej-
oblíbenější písnička nebo fi lm?
Nejoblíbenější fi lm je Hříšný tanec. A písnič-
ka Katce.



www.mesto-modrice.cz

19
4 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Proč není v jídelně výběr ze dvou jídel?
Protože kuchyň je moc malá. Až se rozšíří, tak 
doufejme, že bude místo pro dvě jídla.

Jaké je to být ředitelkou?
Zavazující, protože mám odpovědnost za 
žáky, kterých je ve škole skoro 450. Kromě 
žáků odpovídám asi za 60 pedagogických 
a nepedagogických pracovníků. Největší 
a nejdůležitější úkol je vaše vzdělání.

Byl ve škole někdy nějaký vážný úraz?
Ano, při hodině tělocviku. Jednalo se o ote-
vřenou zlomeninu ruky. 

Co se vám ve škole nejvíc líbí?
Nejvíc se mi líbí, že žáci a učitelé přemýšlí 
o tom, co dělají. Velice oceňuji vlastní inici-
ativu učitelů i žáků dělat věci, které by ne-
museli.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, aby se Vám s námi ve škole líbilo.
 Kolektiv třídy 5.A
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JARNÍ VÝPRAVY DO BLÍZKÉHO OKOLÍ MODŘIC

 Před lety mě na našem náměstí zasta-
vil turista s batůžkem na zádech a ptal se, 
jestli je v okolí Modřic něco zajímavého k vi-
dění. Moc jsem mu toho tenkrát neporadi-
la, v Modřicích jsem bydlela teprve krátkou 
dobu. Dnes už vím, že okolní krajina nabízí 
spoustu nejen pěkných, ale dokonce veli-
ce zajímavých míst. Pro všechny, kteří se 
do Modřic teprve přistěhovali a chtějí okolí 
našeho města poznat, bude možná můj pří-
spěvek užitečný. Kvůli epidemii koronaviru 
jsme se dlouho všichni drželi doma, dobrou 
kondici je však potřeba podpořit pohybem. 
Až budete přemýšlet kam se vydat ven na 
procházku, je u nás z čeho vybírat.

Zájemcům navrhuji několik vycházkových cílů: 

- z modřického areálu Pod Kaštany do 
vytěženého hliniště Staré cihelny – kolem 
našeho přírodního amfi teátru na spodní 
louku až k zadní stěně vytěženého hliniště, 
kde se nachází pozoruhodný útvar-skalní 
hřib. Byl odkryt teprve po vytěžení cihlář-
ské hlíny a vznikl z pískovce činností větru 
v třetihorách. Ze spodní louky je také zajíma-
vý pohled na skalní stěnu se spoustou vyd-
labaných otvorů. Skálu si kdysi k hnízdění 
vybrala kolonie břehulí říčních, které si do ní 
vyhrabaly hluboké chodby. Nejlépe je to vidět 
od plotu fi rmy Ptáček.

- k tůňkám u Masarykovy ulice podél 
Moravanského potoka- krom ryb a skokanů 
v hlavní tůni můžeme na hladině pozorovat 
i spoustu vodních ptáků, včetně labutí. Vza-
du v menších tůňkách se nedá přehlédnout 
vysoký rákos a dokonce tam roste i orobi-
nec. Od hlavní tůně je také pěkný výhled na 
divokou přírodu v ohbí modřického mlýnské-
ho náhonu. Lastury škeblí říčních jsou vidět 

hned u jeho břehu, bahnité dno náhonu je asi 
pro škeble ideálním prostředím. Při trošce 
štěstí tam zahlédneme i krásně modrého 
ledňáčka říčního.

- na začátek mlýnského náhonu nad splav 
do Přízřenic, kde je odváděna voda ze Svrat-
ky do koryta náhonu. Klidný modřický úsek 
mlýnského náhonu-Modřické rameno, je prá-
vem zařazen mezi Evropsky významné loka-
lity a zasluhuje ochranu. Je to část původ-
ního koryta Svratky, která byla ponechána 
při napřimování jejího toku v nezměněném 
stavu, protože voda náhonu byla využívána 
k pohonu modřického mlýna. Nejcennější 
částí Modřického ramene je 1,8 km dlouhý 
úsek, Stará řeka. V jeho břehovém porostu 
zůstaly zachovány velmi staré stromy a sta-
ly se útočištěm mnoha živočichů, zejména 

Skalní hřib  Foto: PhDr. Kleinová
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ptáků. V polodutinách stromů hnízdí lejsek 
šedý, v březích náhonu ledňáček říční a vako-
vitá hnízda, zavěšená nad vodou na tenkých 
větvích stromů, si staví moudivláček lužní. 
Všichni patří k ohroženým druhům. 

Z modřických ulic jsou k břehům Staré 

řeky přístupné vyhlídkové body na několika 
místech a za vidění stojí i úsek před vyústě-
ním mlýnského náhonu do Svratky. O něm 
i o dalších vycházkových trasách ráda napíši 
příště.

 PhDr. Kleinová

Skalní stěna s vydlabanými otvory po hnízdění břehulí Foto: PhDr. Kleinová

Výhled na divočinu v ohbí mlýnského náhonu od tůněk Foto: PhDr. Kleinová
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BĚŽECKÝ POHÁR

Běžecký pohár 7. 3. 2020 Foto: M.Hájek
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KÁCENÍ STROMŮ

Preventivní kácení pajasanu žláznatého na ul.Hybešova Foto: M.Hájek
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Klienti SeniorCentra v Modřicích jsou s rodinami 
ve spojení i v době zákazu návštěv

I přesto, že je SeneCura SeniorCentrum 
Modřice již 14 dní zcela uzavřené, mají jeho 
klienti úsměv na tváři. Ačkoliv současná 
opatření nedovolují osobní návštěvy, našla 
se cesta pro setkání s jejich rodinami po-
mocí video-hovorů na aplikaci Skype. Již 
desítky klientů tak mohlo „vidět“ své blízké. 
Velkému zájmu se také těší natáčení videí, 
které rodiny posílají do domova svým pří-
buzným.

Nejvíce rodin zatím využívá videohovor přes 
Skype. „Po odsouhlasení času s rodinou so-
ciální pracovník zprostředkuje video-hovor. 
Ten může probíhat ve společenské míst-
nosti u stolního PC nebo na pokoji klienta 
pomocí tabletu. Klientovi připravíme příjem-
né prostředí s kávou. Z reakcí klientů i jejich 
blízkých vidíme, že tato komunikace přináší 
všem velkou radost,“ uvedla Veronika Šilha-
nová, vedoucí sociální péče domova pro se-
niory SeneCura Modřice.

Udržování kontaktů s rodinou je pro klienty 
domova a jejich psychickou pohodu napros-
to zásadní. Proto SeniorCentrum Modřice 
nabídlo příbuzným a blízkým několik mož-
ností, jak zůstat v kontaktu. Rodiny mohou 
proto také posílat natočená videa – video 
vzkazy – mailem. Sociální pracovníci je kli-
entům pustí a nahrají zpět vzkaz od klienta 
pro jeho rodinu. 

SeniorCentrum Modřice patří do sítě celkem 
15 domovů společnosti SeneCura, největší-
ho soukromého poskytovatele pobytových 
sociálních služeb v České republice. Celková 

kapacita domova pro seniory a domova se 
zvláštním režimem v Modřicích je 155 lůžek. 
Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soci-
álním zařízením a kuchyňkou zde poskytují 
péči seniorům se sníženou soběstačností 
včetně těch s Alzheimerovou chorobou či 
jinou formou demence.
 Kateřina Třísková 

Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice



www.mesto-modrice.cz

27
4 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

PBDS - NAŠE PANÍ EMA

V lednu letošního roku mě oslovila paní 
Jirků z inspice Divadla Husa na provázku, že 
hledají seniorku, seniora či pár, který by vy-
stoupil na závěr připravovaného představení 
Domov na konci světa. Příběh tohoto před-
stavení se odehrává v blízké budoucnosti, 
decentní sci-fi  realitě, kde v jakémsi zařízení 
staří lidé díky léku získávají svou dřívější fy-
zickou zdatnost a upozorňuje na současný 
trend honby za věčným mládím. Avšak kde 
je přirozenost…? 

PBDS v Modřicích není domovem na kon-
ci světa, nemáme ani zázračný lék věčné-
ho mládí. Přesto však máme obdivuhodné 
seniory a seniorky. Po výzvě z divadla mě 
okamžitě napadlo doporučit naši paní Emu 

Bertelovou, která v PBDS žije již třetím rokem 
a po projednání a odsouhlasení podmínek 
divadla uspěla v castingu. Tak se stalo, že 
paní Emička tančila téměř ve svých 92 letech 
na premiéře i v několika reprízách na prk-
nech brněnského divadla Husa na provázku! 
Na společné akci s ostatními sousedy nám 
pak v sále PBDS ochotně vyprávěla o svých 
zkušenostech a zážitcích z divadla. A věřte, 
nebylo jich málo.

Tímto bych chtěla naší paní Emě podě-
kovat za úžasnou reprezentaci všech seni-
orů nejen v našem domově. Přejeme jí do 
dalších let pevné zdraví, nezdolnou vitalitu 
a spokojenost. Gratulujeme! 

 Jitka Kozumplíková

Foto: archiv divadla
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Hejsa, hejno čápu letí!
radují se malé děti.
Zelená se louka, les, 
raší líska, raší bez.
Již je jaro, léto bude!
celý háj tu píseň hude.
Porazíme koronavir
nevzdáme se, zvítězíme
písničku si zazpíváme
zase nám tu dobře bude!“ 
 
 
A všem, kteří se o to přičinili, patří srdečný 
dík nás všech. Zvládli jsme to díky dobrým 
a obětavým lidem všech věkových kategorií 
a odborností.
Kritiků bude a těch bývá nejvíc hlavně z těch, 
co zalezli, když jich bylo nejvíc třeba. Teď vy-
lézají, jako hadi na jaře s jedem na jazyku.
Každý rozumný člověk si však musí uvě-

domit, že to co svět potkalo, nikdo nečekal 
a o tom to je. Všichni se s touto hrozbou učili 
bojovat bez zkušeností a za pochodu – o to 
je to větší zásluha, že se to zvládá, i když ná-
sledky se budou odstraňovat dlouho, hlavně 
ty ekonomické.
U nás se bude muset posunout i akce „Ukliď-
me Česko“, nevyjedeme ani na připravované 
zájezdy a budeme muset usilovně pracovat 
i na našich zahrádkách, abychom všechno 
dohnali a mohli se radovat, že jsme ve zdraví 
přežili. Život nekončí, všechno se dá dohonit 
a spravit. Hlavně, že nám bude zdraví sloužit 
a dobrá nálada nás neopustí.
A to nejdůležitější, že když je nám „ouvej“, 
tak český národ se vždy sjednotí v boji proti 
nepříteli.
Tak hodně síly na cestě k lepším zítřkům!

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

Foto: freepik.com
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Nina Sedlářová
Zora Šinkovicová
Václav Kolbábek

Alena Reiterová
Dagmar Brázdová
Miloslav Homolka
Jan Vonka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významného kulatého 
výročí se dožívají

Marie Pokorná
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DOBA KORONAVIROVÁ

Zasáhla nás všechny, o tom není pochyb. 
Samozřejmě se i já připojuju k poděkování 
všem těm, kteří dál chodí do práce, chrání 
nás, ošetřují a obstarávají všechny naše ži-
votní potřeby. Děkuju! 

Chtěla bych ale svým příspěvkem malič-
ko odlehčit tuto bezesporu nelehkou životní 
etapu. Ani my, co zůstáváme doma, větši-
nou se školou povinnými dětmi, to nemáme 
snadné. Jsme sice schovaní před virem ve 
svých domácích celách, nikoli ovšem před 
požadavky našich dětí. Shrnu velmi stručně 
chod naší rodiny za 20 dní od uzavření škol.

Prvních pět dní:
Starší syn (gymnázium): Takže to teď 

máme prázdniny! Super! Jo, a mám hlad…
Mladší syn (5. třída): Jé, to se mi líbí! Ne-

mohli bysme mít tu školu takto doma pořád? 
To mě baví… Mami, mám hlad.

Po týdnu:
Starší syn: Jak jako angličtina, matika, fy-

zika… do zítřka? V poho, ve fotbale platí: dů-
ležitá je týmová práce. Jo, a mám hlad.

Mladší syn: (brečící) Damián mi nechce 
půjčit notebook! Mamí! Aspoň buďte všichni 
ticho – podívám se v TV na nějaký vzděláva-
cí dokument. (smích celé rodiny)

Po dalších pár dnech:
Starší syn: Jakože online písemku? Tak to 

si dělá… Upozorňuju vás tady doma všechny, 
že tento ročník nedám. Co máme k obědu?

Mladší syn: Budu dělat ty úkoly, až si něco 
dobrého uvaříme, abych měl dostatek ener-
gie. A pak se uvidí.

Pár dní před uzávěrkou Zpravodaje:
Starší syn: Kdy otevřou ty školy? Zlatá 

školní jídelna…
Mladší syn: Jsem zcela bez energie. Uvidí-

me po Velikonocích… 
Přesto ale zůstal vždy odpoledne čas na  

volnočasové aktivity, které probíhaly v naší 

cele. Byla jsem připravená na Noc s Ander-
senem v knihovně, která se bohužel nekonala, 
ale využila jsem nachystaných úkolů. Prvním 
byla hra na prince Bajaju. Kdo mlčí dýl, vítě-
zí. Hra skončila po deseti minutách dotazem 
mladšího syna: Co budeme mít na večeři? Po 
týdnu jsem to zkusila ještě jednou, šlo o hru 
na Šípkovou Růženku. Pospala jsem asi půl 
hodinky, než mě vzbudil někdo: My dnes ne-
budeme obědvat? Další pohádkové a fi lmové 
hry už byly plně v rukou mých dětí: úspěch 
měla Koloběžka první, s komentářem, že pře-
ce tu koloběžku od Ježíška musíme v záruce 
vyzkoušet, holt prostě doma. A pak ještě Kla-
pzubova jedenáctka. Do té nám v naší domá-
cí cele moc členů nechybělo, hrálo se, jak to 
šlo, takže zřejmě bude potřeba v pokoronavi-
rové době celý byt vymalovat, možná i dokou-
pit zničený nábytek…

Když jsme u toho fotbalu, jehož jsem fa-
nynka: Vysvětlila jsem svým synům, že teď 
se hraje fotbal ve dvou, s rouškou, a jen na 
chvilku, když to někde jde. Jarní sezóna pro 
všechny kluky skončila. Tak ještě pár posled-
ních slov. Blahopřeju modřickým fotbalovým 
přípravkám, které v zimní sezóně byly sen-
zační. Včetně fantastické zimní halové ligy 
v Žabčicích. Neviděla jsem je osobně, bo-
hužel, protože jsem jezdila na turnaje svých 
synů. Mladší Sam chytá za RAFK-Modřice, 
a spolu s ním jezdili do Ivančic celou zimní 
sezónu modřičtí Áda Haluška, Áda Fic, Stan-
da Pacal a Ondra Tichý. A pak skvělí kluci 
z Rajhradu, jejichž jména ráda přidám poz-
ději. Vybojovali za mladší žáky v Ivančicích 
5. místo a Tomáš Pachl cenu za nejlepšího 
trenéra. Nestihla jsem nikomu poblaho-
přát – tak aspoň teď!

Na všechny se těším, až bude možné se 
setkat!

 Eva Strnadová
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce řešili 2 krádeže v obchodním centru Olympia. 

Hlídka přijala oznámení o fyzickém napadení ženy v bytě. Hlídka se na adrese spojila s ozna-
movatelkou, která uvedla, že došlo ke konfl iktu mezi ní a mužem, který si v bytě pronajímá 
pokoj. Muž měl oznamovatelce sprostě nadávat a dále jí dát dvě rány otevřenou dlaní na 
tvář, čemuž přihlíželi další dva svědci. Oznamovatelce byla nabídnuta lékařská pomoc, kte-
rou odmítla. Hlídka poté situaci v bytě uklidnila a aktéry poučila, že věc bude postoupena 
přestupkové komisi.

Strážníci přijali oznámení od ostrahy OC Olympia, kde se měl u vchodu nacházet agresivní 
a opilý muž. Po příjezdu na místo ostraha označila muže, který se v době příjezdu strážníků 
nedopouštěl ničeho protiprávního. Muž k věci uvedl, že mu pouze upadla sklenice. Nebyla 
u něj prokázána přítomnost alkoholu. Na místě byly osoby poučeny, že se nejedná o nic pro-
tiprávního, a událost byla na místě ukončena.

Hlídka během tohoto měsíce odklidila celkem 6 kusů injekčních stříkaček. Nálezy byly u OC 
Olympia, vlakového nádraží, fotbalové hřiště a v ul. U Jezu.

Strážníci řešili také nálezy osobních dokladů. Strážníkům byl předán pas občana Srbska, 
kterého se nepodařilo kontaktovat. Pas tak by zaslán na Velvyslanectví Srbska. Dále stráž-
níci převzali peněženku s doklady a platebními kartami, kde byl vlastníkem občan s trvalým 
pobytem v Modřicích a peněženka mu byla obratem předána.

Hlídka řešila oznámení od ženy, která uvedla, že se s manželem rozvádí, a žádala o pomoc 
při rozdělení majetku. Hlídka na místě poučila oba manžele, že se mezi sebou musí domlu-
vit. Manželé se za asistence hlídky domluvili, věci si předaly a událost byla pro MP tímto 
ukončena. 

Strážníci přijali oznámení o cizím vozidle v meruňkovém sadu. Oznamovatel se obával, že 
jde o pytláky. Strážníci nalezli vozidlo dle popisu oznamovatele, které zastavili. Ve vozidle byl 
muž se ženou, kteří uvedli, že chtěli trochu soukromí. Strážníkům dobrovolně ukázali zava-
zadlový prostor, kde nebyly nalezeny zbraně ani zvěř. 
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Hlídka řešila oznámení od nezletilého, že jemu i jeho matce vyhrožuje otec nožem a napadá 
je. Hlídce po příjezdu na místo uvedli poškození, že je otec psychicky narušený a propadl 
panice kvůli koronaviru. Poškozená uvedla, že její manžel ji v noci dusil tím, že jí zacpal nos 
a ústa, aby nemohla dýchat, následně jí vzal mobilní telefon, který schoval někde v domě, 
a vyhrožoval jí nožem. Syn hlídce sdělil, že ho otec v noci vzbudil, nutil ho, aby přes internet 
nakoupil respirátory, a chtěl, aby s ním zajel do stavebnin pro stavební materiál, aby se mohli 
zabarikádovat. Vzhledem k závažnosti celé situace a ozbrojeného podezřelého se hlídka 
rozhodla přivolat na místo PČR k asistenci. Hlídka MP společně s hlídkou PČR našli a ome-
zili na osobní svobodě manžela. Ten k celé události uvedl, že chtěl syna připravit na situace 
pro přežití kvůli koronaviru, přičemž byl při hovoru s hlídkou agresivní a psychicky nestabilní. 
Dále u něj byla provedena dechová zkouška na zjištění přítomnosti alkoholu s výsledkem 
1,79 promile. PČR poté převezla muže k dalšímu šetření. Poškozené osoby nepožadovaly 
lékařské ošetření a neměly žádná viditelná zranění. 

Strážníci přijali oznámení o domácím násilí. Po příjezdu na místo našli ženu, která byla v šoku 
a se zraněním v oblasti hlavy. Ženě byla přivolána záchranná služba a mezitím uvedla, že ji 
manžel napadl, údery směřovaly do oblasti hlavy a zad. V bytě se v době napadení nacházely 
také dvě děti manželů. Strážníci na místo přivolali hlídku PČR, pro podezření ze spáchání 
trestného činu. Žena byla odvezena do nemocnice a událost si poté převzala hlídka PČR. 

Hlídka přijala oznámení od DPMB, že na konečné stanici je ve vozidle opilý muž, který ne-
chce opustit tramvaj. Strážníci se muže snažili probudit, ale ten vzhledem k silné opilosti 
nereagoval. Na místo proto byl přivolán převozní vůz protialkoholní záchytné stanice, kde za 
asistence MP byl muž převezen do protialkoholní záchytné stanice. Tam se muž částečně 
probral a byla u něj provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu a výsledkem 3,95 
promile.

Strážníci řešili další oznámení o napadení ženy jejím spolubydlícím. Po příjezdu před budo-
vou nalezli muže, který měl ženu napadnout. Ten uvedl, že jeho známá, se kterou bydlí, je ze 
situace kolem koronaviru trochu hysterická, tak s ní zatřásl, aby se uklidnila. Strážníci poté 
hovořili i se ženou, která uvedla, že celý problém začal u toho, že si spolubydlící pozval domů 
kamaráda a jí se to nelíbilo. Událost se obešla bez zranění a po uklidnění ženy byla věc na 
místě ukončena.

Dále strážníci zajistili rozvoz ochranných prostředků pro lékaře a lékárny.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Rodina se rozrůstá, 
tak potřebujeme koupit 

větší dům (4+1,5+1). 
Nabídněte. Tel. 604 959 361

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
 - tesařské práce
 - opravy komínů
Kontakt: 603 867 057 
 

Zajištění manželé hledají 
byt pro nový začátek. 

Tel. 736 154 528
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BARVY REMO s. r. o. 
Prodej barev: 

syntetické, základní, 
vrchní emaily | nitro barvy
ředidla | sprejové barvy
ostatní doplňkové zboží

Havlíčkova 194, Modřice, 664 42 
(vchod z ul. Rybníček)

 
tel.: 603 276 868

ADACH spol. s r.o.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE

PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE

▶ klempířské práce /žlaby, svody/ ze všech materiálů 
▶ montáž střešních oken velux -certifi kovaná fi rma 
▶ montáž hromosvodů
▶ montáž sněhových zachytačů
▶ kompletní pokrývačské práce

Poděbradova 630, Modřice
Ivo Šubrt | T: 777 121 219 | E: adach@adach.cz

www.pokryvac-klempir.cz
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