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otiž člověk stačil pořádně rozkoukat, byla zima pryč, jara si ani nevšiml, 
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em městě.
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co naopak pokulhává, kterým směrem je město vedeno a o co všem zvoleným zastupitelům vlastně jde. 

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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Nejhezčí čarodějnice roku 2022 s maminkou. Foto: M. Hájek

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala  tel.: 603 808 048 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 
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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 62. schůze RMM konané dne 05. 04. 2022

Na této mimořádné schůzi byl projednán výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce fotbalového 
hřiště, Modřice, parc. č. 994/1“, kterou bude provádět fi rma Prostavby, a. s., z Otnic za vysou-
těženou cenu 15.419.339,65 Kč bez DPH.
Dále byl vybrán TDI, kterého bude vykonávat p. Libor Kočíř za cenu 188.500 Kč bez DPH a byl 
vybrán koordinátor BOZP Ing. Stanislav Krejčí, který s městem Modřice uzavřel Dohodu o pro-
vedení práce za cenu 4.000 Kč/měs.
(k usnesení 62M-R-2. 1. 1/2022, 62M-R-2. 1. 2/2022 a 62M-R-2. 1. 3/2022)

USNESENÍ 62. SCHŮZE RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 63. schůze RMM konané dne 13. 04. 2022

Jelikož se do dvou vyhlášených výběrových řízení na dodavatele elektrické energie pro město 
Modřice nikdo z uchazečů nepřihlásil, byla RMM nucena výběrová řízení vždy zrušit. Nyní vy-
hlásila výběrové řízení bez uveřejnění a vyzvala jednoho uchazeče k jednání v jednacím řízení 
bez uveřejnění. Ten nakonec podal nabídku do jiného řízení, a tak musel být opět celý proces 
opakován. Nyní se čeká na nabídku.
(k usnesení 63M-R-1. 1. /2022, 64R-7. 9. 1/2022, 64R-7. 9. 2/2022 a 64R-7.10/2022)

USNESENÍ 63. SCHŮZE RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 64. schůze RMM konané dne 26. 04. 2022

Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Masarykova
Krajská hygienická stanice požaduje v rámci zpracování projektové dokumentace provést mě-
ření hluku, jehož provedením se prodlouží termín dokončení projektové dokumentace.
(k usnesení 64R-2.1/2022)

Výpůjčka části prostor věže kostela
RMM schválila smlouvu o výpůjčce části prostor věže kostela s Římskokatolickou farností 
Modřice pro umístění přenosových zařízení kamerového systému města. Město za kladný 
přístup farnosti děkuje. 
(k usnesení 64R-2.3/2022)

Podpora Ženáčských hodů 2022
RMM schválila smlouvy o fi nanční podpoře kulturní akce Ženáčské hody 2022 s těmito subjekty:
- Brněnská pole, a. s. 5.000 Kč
- BOVAKO, s. r. o. 5.000 Kč

USNESENÍ 64. SCHŮZE RMM
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- Kalvoda, s. r. o. 5.000 Kč
- BVK, a. s. 5.000 Kč
Dárcům srdečně děkujeme.
(k usnesení 64R-2.14/2022 až 64R-2.17/2022)

Pronájem Městské haly Modřice ZUŠ Ořechov
V rámci plánovaných oslav 70. výročí založení ZUŠ Ořechov – Modřice konaných dne 
28. 05. 2022 RMM schválila ZUŠ pronájem MHM ve výši 2.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 64R-3.5/2022)

Agenda nálezů a ztrát
Po uplynutí tříleté lhůty RMM schválila odpis movitých věcí a převod fi nanční hotovosti v cel-
kové výši 23.869 Kč do pokladny města z agendy nálezů a ztrát za roky 2017 a 2018.
(k usnesení 64R-7. 6. 1/2022, 64R-7. 6. 2/2022, 64R-7. 7. 1/2022 a 64R-7. 7. 2/2022)

Oprava ulice Havlíčkova
RMM schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele opravy podloží ulice Havlíčkova.
(k usnesení 64R-7.11/2022)

Demografi cká studie
RMM na podnět vedení ZŠ Modřice schválila vypracování demografi cké studie zaměřené na 
kapacitu školy a školky.
(k usnesení 64R-7.13/2022)

Přerušení provozu školní družiny
RMM schválila ZŠ Modřice přerušení provozu družiny po dobu letních prázdnin v období od 
01. 07. 2022 do 31. 08. 2022, ve kterém budou mimo jiné zaměstnanci školy čerpat řádné dovolené.
(k usnesení 64R-7.14/2022)

Uzavření provozu MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice uzavření provozu MŠ v měsíci srpnu 2022, ve kterém budou probí-
hat stavební práce v areálu MŠ, mimo jiné oprava plotových zdí, a zaměstnanci školky budou 
čerpat řádné dovolené.
(k usnesení 64R-7.16/2022)

POZVÁNKA

na 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
které se koná v pondělí 6. června 2022 od 18 hodin

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

a na internetových stránkách města Modřice. 
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY
Č. 1 ÚP MODŘICE

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice
Oznamujeme občanům, že veřejné projednání návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Modřice se uskuteční

ve středu 25. května 2022 od 18:00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Modřice je vystaven v souladu s ustanovením § 20 odst. 1
stavebního zákona k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:

• V tištěné podobě na Městském úřadě Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice 
(zejména v úřední dny, v ostatní dny po telefonické domluvě, tel.: 537 001 016 nebo 
606 764 544, mail: kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz)

• V tištěné podobě na Městském úřadě Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP, Opuš-
těná 9/2, 656 70 Brno, kancelář č. 346 (zejména v úřední dny, v ostatní dny po telefonic-
ké domluvě, tel.: 533 304 651, mail: kudrova@slapanice.cz)

• S možností dálkového přístupu na webových stránkách města Modřice 
https://www.mestomodrice.cz/urad/uzemni-plan/2-novy

• S možností dálkového přístupu na webových stránkách města Šlapanice 
https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-modrice (úřad – Obec s rozšířenou působ-
ností – územní plány obcí správního obvodu – Modřice – projednávaná ÚPD, ÚS)

a to ve lhůtě od 13. 4. 2022 (středa) do 1. 6. 2022 (středa, včetně).
 Höklová Květoslava, majetkový odbor

Město Modřice poskytuje každý den v době 
od 8.00 do 20.00 hodin volnočasové hřiště 
v areálu Městské haly Modřice pro bezplatné 
sportování široké veřejnosti. Bohužel jak je vi-
dět z přiložené fotografi e, ne všichni uživatelé 
se k těmto sportovním prostorám chovají sluš-
ně. Podobná poškození (viz fotografi e) mají za 
následek nucené uzavření tohoto sportovního 
prostoru a tím znemožnění jeho užívání těmi 
slušnými. A to samozřejmě nemluvím o nákla-
dech, které městu na odstranění takovýchto 
poškození vzniknou.  Petr Jahoda

POŠKOZENÍ VOLNOČASOVÉHO HŘIŠTĚ
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JAK JSME O DUBNOVÉM VÍKENDU UKLÍZELI MODŘICE

I v letošním roce jsme v rámci akce Ukliďme Česko sbírali odpadky v Modřicích. Náš spo-
lek byl jedním z organizátorů akce. Osm členů a příznivců našeho spolku nasbíralo v neděli 
3. dubna 2022 za čtyři hodiny 22 pytlů odpadu, z přírody jsme dále odstranili tři pneumatiky 
a nákupní vozík. Celkem bylo všeho odhadem 350 kg. 

Dík patří všem účastníkům:
Sylva Bernátová, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Libor Procházka, Alena Sedlinská, 
Jitka Vorlíčková, Tomáš Žák, Eva Žáková.

Na fotkách jsou účastníci akce a mapka, kde jsme uklízeli, s vyznačením míst pro svoz odpa-
du a objevených černých skládek.
Více fotek najdete na našem FB profi lu: https://www.facebook.com/zacisteaklidnemodrice.

 Libor Procházka,
 zastupitel za Nezávislí za čisté 
 a klidné Modřice
 osmodrice@seznam.cz,
 www.osmodrice.cz
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REAKCE NA ČLÁNEK „OBČAN SE HLÁSÍ – 2. ČÁST“ 
OTIŠTĚNÝ V DUBNOVÉM ČÍSLE ZPRAVODAJE

Dovolujeme si tímto stručně reagovat na 
výše uvedený článek a uvést některá tvrzení 
paní S. Bernátové na pravou míru.

Nabídková cena dodavatele, na kterou 
autorka článku odkazuje, se týkala instala-
ce nových herních prvků na dětském hřišti, 
nikoli přesunu stávajících prvků z místa na 
místo.

Vzhledem k tomu, že herní prvky dětské-
ho hřiště podléhají přísným technickým nor-
mám, také jejich instalace smí být provádě-
na pouze odbornou fi rmou. Pracovní četa 
města tyto požadavky na odbornost nespl-
ňuje a nemá ani potřebné technické vybave-
ní. Proto veškeré odborné instalační práce 
na dětských hřištích musí provádět externí 
dodavatel.  Jiří Šula

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU – 
OBČANE, CO TY NA TO?

Dne 25. 5. 2022 od 18:00 proběhne veřej-
né projednání změny územního plánu. Pod-
klady jsou dostupné na webu města Modři-
ce. Po jejich prostudování jsem se rozhodl 
napsat tento článek. Zajímám se o dění ve 
městě a okolí, sleduji úřední desku, přečtu si 
zápisy rady i zastupitelstva, nespokojím se 
pouze s komentáři k vybraným bodům, jak 
jsou uvedeny ve zpravodaji. Občas si vyžá-
dám kompletní studie či stanoviska k pro-
blematice, která mě zajímá. Vážím si práce 
vedení města i jejich zaměstnanců. Během 
posledních let bylo realizováno mnoho dob-
rých projektů! Ale na základě získaných in-
formací říkám NE změně ÚP.

Ve změně jsou vymezeny a zpřesněny ko-
ridory významných dopravních staveb (Jižní 
tangenta, zkapacitnění D2, severní obchvat, 
VRT Brno-Šakvice). Ty se svým dopadem 
dotknou prakticky všech obyvatel města. Zá-

sadně ulic Brněnská, Nádražní, Žižkova, lo-
kality Nové Modřice a Bobrava. V odůvodně-
ní jsem nenašel ani zmínku, na základě čeho 
(např. studie) byly tyto koridory upřesněny 
a vymezeny. Přitom nadřazená ZUR u větši-
ny těchto záměrů upozorňuje na rizika hluku 
či emisí a zmiňuje nadstandardní opatření. 
Ve změně jsem žádné nenašel. Postrádám 
odbočení z I/52 na JT a naopak u Rajhradu. 
Nesouhlasím s vedením severního obchvatu 
co nejblíže obytné zástavbě na tělese proti-
povodňové hráze ve výšce cca 4,5 m u obyt-
né zástavby a mnoho dalšího. Není všechno 
černobílé, nelíbila se mi kauza Viladomy, 
nynější kauza bytový dům ulice Hřbitovní 
a další. Je ale důležité se o dění zajímat. Za-
jímejte se, přijďte na veřejné projednání, jde 
o vaše domovy! Dotazy mohu odpovědět na 
e-mailu antonin.mazalek@email.cz.

 Antonín Mazálek 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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ZŠ MODŘICE – NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Vážení občané,
v areálu ZŠ Modřice i ZŠ Komenského nyní 

probíhají výkopové práce při realizaci projektu 
„ZŠ Modřice – nakládání s dešťovou vodou“. 
Projekt řeší využívání dešťové vody. V areálu 
na Komenského ulici by se musela pro zalé-
vání zatravněných ploch používat pitná voda, 
což není vhodné a je to ekonomicky nevý-
hodné. Nyní srážková voda pomocí retenční 
a akumulační nádrže zůstane na místě, kde 
spadne. Bude zde tedy využívána, odpařová-
na, zasakována a využita k zavlažování. 

Z Operačního programu životního prostře-
dí je hrazeno 85 % nákladů.

Tichou poštou (jedna paní povídala) se mi 
doneslo, že jsem špatná manažerka a že bych 
zasloužila přijít o místo, neboť jen v září 2021 
skončila jedna stavební akce, u které se udě-
lal nový chodník, tak teď ho znovu rozkopává-
me. Bez dalších informací bych vám dala za 
pravdu. Je tu jedno velké ALE…

Rekonstrukce kuchyně měla šibeniční ter-
mín prací – 2,5 měsíce, a to pouze po dobu 
prázdnin. Každý, kdo trochu rozumí staveb-
ním pracím, kde je třeba provést vestavbu 
nové části kuchyně včetně celkové rekon-
strukce stávající kuchyně s novými rozvody 
(ležatá kanalizace splašková a také samo-
statná kanalizace do Lapolu), omítky, obkla-
dy, elektroinstalace, vzduchotechnika, vodo-
instalace, plynoinstalace, akustické podhledy, 
výmalba, dodávka technologie, vám řekne, že 
tam časová rezerva není žádná.

Můj první úmysl dělat obě stavby zároveň 
byl naprosto nerealizovatelný – konzultace 
s odborníky – nikoliv můj názor. Druhá vari-
anta – jedna stavba skončí a druhá plynule 
naváže – venkovní stavební práce v měsících 
říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen 
nejsou vůbec ideální nejen pro realizátory 
staveb, ale také pro náhradní organizaci pří-

chodu do školy a udržení čistoty a pořádku 
v budovách školy.

Proto jsme zvolili variantu číslo tři. Polože-
ní stávající dlažby bez úpravy podloží. Celý 
dvůr byl tedy pochozí, auta zde mají zákaz 
vjezdu. Nyní za přijatelného počasí snad 
úspěšně zrealizujeme projekt stavby ZŠ 
Modřice – nakládání s dešťovou vodou.

Pokud má někdo zájem o další informace 
a diskusi, ráda se s vámi setkám. Případně 
vám poskytne informace i technický dozor – 
pan Libor Kočíř.

 Mgr. Kateřina Koubková
 ředitelka ZŠ Modřice

Foto: archiv ZŠ Modřice
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ŽÁCI ZŠ MODŘICE JAKO VÍTĚZOVÉ 
DĚTSKÉHO ČINU ROKU

Minulý rok žáci 7.B ZŠ Modřice vyhráli fi -
nanční odměnu za druhé místo ve sběru sta-
rého papíru. Peněžní poukaz si však nechtěli 
nechat pro sebe, chtěli udělat radost něko-
mu dalšímu. A aby to byla radost dvojnásob-
ná, vybrali navíc i jejich kapesné, aby peněz 
bylo víc. Přemýšleli, jak je nejlépe využít, až 
se zrodil nápad adoptovat zvíře v brněnské 
zoo. Jsou teď adoptivními rodiči výra zápa-
dosibiřského. 

Jejich štědrost a smysl pro pomoc oceni-
la porota soutěže Dětský čin roku a udělila 
třídě 7.B speciální cenu v kategorii „Pomoc 
přírodě“. Tato soutěž každý rok vybírá dětské 

hrdiny z celé České republiky, kteří se zaslou-
žili o nějaký významný čin. Dne 7. 4. 2022 
na Staroměstské radnici v Praze proběhlo 
slavnostní vyhlášení vítězů, kterého se žáci 
zúčastnili. Když stáli na pódiu a tleskal jim 
celý sál, prožívali jednu z nejvýznamnějších 
událostí v jejich životě a byli na sebe právem 
hrdí. Akci, kterou natáčela Česká televize, 
moderovaly některé slavné osobnosti české 
scény, jako například Petra Černocká, Jitka 
Čvančarová nebo Aleš Háma. Celá událost 
včetně fotografi í je na stránkách organizace 
www.detskycinroku.cz.
 Jitka Soukopová,
 třídní učitelka 7.B Modřice

Foto: Jitka Soukopová
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Foto: Jitka Soukopová
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BRABROUCI NA JAŘE

Mezi vedoucími se již naplno rozjela pří-
prava tábora. Proto se vedoucí vydali na 
výjezdní poradu, na které se věnovali jak 
programu našeho výletu do lunaparku, tak 
přípravě plavby a pobytu. Všichni tak na kon-
ci byli obeznámeni se svou rolí a povinnost-
mi v průběhu celé akce. 

Aby ale vše nebylo jen o plánování, vedoucí 
si během této třídenní porady opět vyzkoušeli 
i to, jak výlety vypadají z pohledu dětí. Pro-
gram pro ně obsahoval týmové hry vyžadující 
spolupráci, logické uvažování nebo třeba i jen 
rychlé nohy. Všichni vedoucí si je moc užili 
a návrat do dětských let pro ně byl vítaným 
zpříjemněním jinak pracovně naladěné akce. 

Pro celý oddíl se pak v závěru měsíce koná 
Setonův závod, ve kterém spolu v rámci Ze-
lené ligy soutěží oddíly celého Jihomorav-
ského kraje v tábornických schopnostech 
a dovednostech. Přejeme hodně štěstí 
a úspěchů všem svým závodníkům!

  Brabrouci 

Foto: archiv Brabrouků
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FOLKLORNÍ KROUŽEK – VÍTÁNÍ JARA 2022

Na Smrtnou neděli 3. dubna jsme pro ve-
řejnost uspořádali ve spolupráci s rodiči, čle-
ny folklorního spolku, SDH a s podporou ve-
dení města Modřice „Vítání jara v Modřicích“ 
s vynášením Smrtky – Moreny. 

Po dvouleté pauze jsme znovu navázali 
na tradici spjatou s ukončením zimy a ob-
novou života v přírodě. Shromáždění všech 
účastníků bylo na náměstí u radnice, kde se 
děti i dospělí mohli aktivně zapojit do zpěvu, 
tance nebo do výuky říkadel. Hlučný průvod 
šel městem za doprovodu MP směrem k Ná-
dražní ulici do areálu pasivního domu s aktiv-
ními seniory, které jsme potěšili svojí taneční 
a pěveckou ukázkou.

Cílem naší cesty byla krásná lokalita u ryb-
níčku v „nových“ Modřicích, kde se zapálila 
Smrtka a hodila do náhonu. Ještě jsme si 
nazdobili líto a na děti už čekalo spoustu 
zajímavých stanovišť s plněním úkolů. A pro 
hladové a žíznivé návštěvníky měli modřičtí 
hasiči nachystáno občerstvení i teplé nápo-

je. I když počasí bylo chladné, akce se vy-
dařila a věříme, že jsme zimu už defi nitivně 
vyhnali z města. 

„Vítání jara v Modřicích“ očima dětí

Nejprve se tančilo na náměstí, potom se 
šlo k důchodcům a cestou se rachotilo, ha-
lekalo a někdy zpívalo. Důchodcům jsme 
tancovali a zpívali. Tam jsme dostali veli-
konoční perníky. Potom jsme šli k rybníku. 
Cestou jsme zase zpívali, halekali a racho-
tili. Také se zvětšil průvod. U rybníku jsme 
vynášeli Morenu. Ještě jsme zdobili létečko 
a tančili. Obešli jsme stanoviště s úkoly. Na 
jednom jsme měli poznávat kytky, na dru-
hém poskládat obrázek, u třetího jsme měli 
sbírat vajíčka a tak dále. Vítání jara se nám 
moc líbilo.

 Jasmínka 8 let, Nikolka 10 let,
 Sofi nka 11 let

Na vítání jara nás bavilo házení Moreny, sta-
noviště, řehtačky, zpívání a tancování se vše-

Foto: M. Hájek 
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mi. Také jídlo a kroj, ale byla tam velká zima. 
A jeden chlapeček spadl do vody a tak s ním 
musel tatínek domů, aby nebyl nemocný.

 Nelinka 7 let, Apolenka 7 let, Julinka 8 let

Na vítání jara jsme byly, protože jsme chtě-
ly vynést Morenu. Do folkloru chodíme, pro-
tože nás baví tancovat a zpívat.

 Nikolka 9 let, Anička 9 let 
 
A děti z kroužku, které se nemohly zúčast-

nit této akce, o folklorním kroužku napsaly:

Co nás motivovalo k návratu do folklorní-
ho kroužku? Chtěly jsme být zajímavý, chtěly 
jsme pomoc a stýskalo se nám po akcích 
a po vás. 

 Anička 13 let, Monča 13 let 
 
Folklor je skupinka skvělých lidí, kteří drží 

při sobě vždycky, když je potřeba. Moc rádi 

sem chodíme, protože to tu máme rádi a pro-
tože se máme rádi.

Na zkouškách si povídáme o uběhlém 
týdnu, zazpíváme si, zatancujeme, hrajeme 
hry a oslavíme všechny svátky a narozeniny. 
Naučíme se tu spoustu fajn věcí, které se 
v životě hodí. Díky folkloru máme možnost 
si vyzkoušet zatancovat se stárky v kroji na 
hodech. Bývají i další akce jako vítání jara, 
vystoupení před nebo s ostatními soubory. 
Máme to tu moc rády. Vždycky je taková hez-
ká rodinná atmosféra, kde se nikdo s nikým 
nehádá. Proto sem taky chodíme. 

 Štěpánka 5 let, Maruška 9 let,
 Anežka 14 let

Více o našich akcích a aktivitách najdete na 
fb nebo na:
www.folklorni-krouzek-modrice.cz.

  Ivana Cetlová (DFKM, z.s.)

Foto: M. Hájek 
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Foto: M. Hájek 
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VELIKONOČNÍ KOLEDNÍCI

Foto: M. Hájek 
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PRVNÍ JARNÍ VÝPRAVA SKAUTŮ

Tentokrát jsme chtěli projít jarní přírodou 
kolem řeky Bobravy na staré tábořiště „Kopaj-
na“ mezi Radosticemi a Ořechovem. Cestou 
jsme měli v plánu najít starou studánku (což 
se nám bohužel nepodařilo), prozkoumat 
přírodu a objevit nějaké jarní bylinky, které 
by nám mohly být užitečné. Chtěli jsme taky 
zjistit, co dělat při nálezu mláďat, která se za-
čínají všude kolem v těchto dnech rodit, a jak 
se zachovat v případě setkání s jejich nervóz-
ními matkami. Vrcholem dne měl být souboj 
o vlajky. Vlajky jsme získali úplně nové, vytvo-
řené přesně pro jednotlivé skupinky.

Zásoby na luxusní oběd v podobě ham-
burgerů jsme měli objevit v Radosticích po 
vyřešení šifry se třemi indiciemi. Bylo to vese-
lé a Hvězdy i Vlci s pomocí svých vedoucích 
uspěli a našli v mapě i dům, před kterým byly 
skryty naše zásoby.

Zásoby by vystačily pro plánovaných 20 
účastníků, ze kterých zbylo po nepříznivé 
předpovědi a jarních virózách jen jedenáct 

odvážných, navíc nám tam ještě někdo přidal 
kupu sladkostí. Povím vám, někteří se museli 
„obětovat“, ale nakonec jsme to zvládli a po-
chutnali jsme si úžasně.

Kluci vyvinuli metodu sázení táců s ham-
burgery do vhodně připraveného ohniště za 
pomocí rýčů, šlo jim to bezvadně. Také bul-
ky jsme nezapomněli nahřát a vše si doplnili 
dle chuti každého kuchaře – k dispozici byla 
slanina, salát, rajčata, dva druhy sýrů, okurek 
i kečup. No řekněte, není to daleko od civiliza-
ce ta nejlepší odměna?

Hvězdy i polovina Vlků se zodpovědně ujali 
vyhledávání jarních bylinek, které si vylisují do 
výpravníčků a přidají k nim informace o jejich 
využití. Druhá polovina Vlků se věnovala za-
učení v práci se sekerou. Nakonec došlo i na 
modifi kovanou hru s vlajkami. Z vlajek jsme 
měli velikou radost, vlály nám nad hlavami 
celý den a určitě s námi nebyly naposledy!

Tak zase příště! Hermi
 Jitka Litschmannová – Hermiona

Foto: archiv Skautů
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Foto: archiv Skautů
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JARO U TUČŇÁČKŮ

V dubnu nezaháleli ani naši benjamínci. Po 
dlouhé zimě jsme si protáhli těla při hrách 
s padákem. Na Velikonoce jsme se připravi-
li netradičním zdobením kraslic – papírová 
vajíčka jsme dekorovali květinami a dalšími 
poklady přírody. Jaro nás provázelo při výro-
bě travňáků, každý Tučňáček se o toho svého 
teď doma pečlivě stará a panáčkům už rostou 
nádherné zelené vlásky. Další dubnová schůz-
ka byla zasvěcena sv. Jiří, který je patronem 
všech skautů. Při dobrodružné výpravě jsme 
se seznámili s příběhem tohoto dávného hr-
diny a za svou statečnost si i my vysloužili 
pěknou odměnu – novou družinovou vlajku. 

Sv. Jiří při záchraně princezny přemohl draka, 
žádného skutečného jsme nepotkali, tak jsme 
si alespoň vyrobili draky papírové. Poslední 
dubnová schůzka se nesla v duchu čar a kou-
zel. Navštívila nás totiž Hermiona, se kterou 
jsme připravovali přísady do tajného projektu, 
zahráli jsme si několik her s čarodějnou tema-
tikou a na závěr si vyzkoušeli jednu těžkou 
disciplínu – rozdělávání ohně křesadlem. Šlo 
nám to nad očekávání dobře a dva Tučňáčci 
si vysloužili titul Ohniváka, který dokáže kře-
sadlem rozdělat skutečný ohýnek.

 Klára Čonková – Panda

Foto: archiv Skautů
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Foto: archiv Skautů
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ROZKVETLÉ MODŘICE

Foto: M. Hájek 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2022

Foto: M.Hájek
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KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI 24. KVĚTNA 2022
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

V Kovolitu likvidovali knihovnu a nabídli za-
městnancům, aby si přišli vybrat, co by je zají-
malo. K velikému překvapení se mezi knihami 
vyskytla též ručně psaná a kreslená 40 let sta-
rá kronika Pionýrských táborů ROH z let 1982 
až 1985. Kromě jednoho se všechny konaly 
na základně Krkatá Baba v údolí Lubě nedale-
ko Újezda u Černé Hory. 

Jednak vydáváme MIM jako historickou pa-
měť lokálního dění u nás, ale navíc máme ne-
jen oba osobně, ale i naše rodiny na „Krkatku“ 
úzké vazby. Již od poloviny 70. let min. sto-
letí jsme tam jezdili s odddílem TAPO Rosti 
Matouška a po ukončení táborů Kovolitu pak 
opět v rámci spolku TAPO Krkatá Baba. A tak 
nám bylo okamžitě jasné, že těch více než 

250 stran je „dobový poklad“, který si nemů-
žeme nechat jen pro sebe. 

 Výsledkem je obsáhlé album na foto-
grafi ckém portále „rajče“, které bylo možno 
s pomocí programovací stavebnice Mini-web 
prezentovat nejen pamětníkům, ale celé mod-
řické veřejnosti. Pro snadnější orientaci je na 
stránkách MIMu umožněn přímý přístup ke 
stránkám kroniky všech 13 dokumentova-
ných turnusů. Ke každému z nich pak jsou ve 
větším zvětšení duplicitně doplněny fotogra-
fi e účastníků. 

 Všem zájemcům přejeme
 krásné vzpomínání
 Mirek Hájek a Vlastimil Čevela 

Kronika PT ROH Kovolit Modřice – Krakatá Baba 1982–1985

Foto: M. Hájek
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Druhým hlavním tématem květnového vy-
dání je koncertní provedení mše Missa Bre-
vis Jiřího Pavlici v římskokatolickém chrámu 
sv. Gotharda v Modřicích (viz foto) a v chrá-
mu Spasitele Církve čs. husitské v Brně Ži-
denicích.

Jako účinkující na obou koncertech vy-
stoupili Smíšený pěvecký sbor města Mod-
řice s dalšími zpěváky projektu „Banát“ jako 
hosty a orchestr projektu „Rybovka v Banátu“ 
pod vedením Barbory Olivové. V Modřicích 
slovem doprovázeli P. Zdeněk Drštka a Hana 
Chybíková, v Brně Anna Štěpánková. Sólisty 
byli Markéta Divišová a Tobiáš Štěpánek, celé 
nastudování a provedení řídil Jaromír Gamba, 
sbormistr modřického sboru. 

Koncerty byly prakticky vyvrcholením 
mnohaměsíční úspěšné přípravy a realizace 
původního projektu „Rybovka v Banátu“. Pro-
vedení Rybovky se kvůli koronaviru nemohlo 
uskutečnit, a tak organizátoři velice šťastně 
vybrali sice současnou, ale neméně zajíma-
vou Missa Brevis (česky „krátká mše“). Zájezd 
do Rumunska se pak uskutečnil až počátkem 
dubna. Její nastudování pro neškolené hlasy 
většiny modřického sboru bylo sice velice 
náročné, ale díky vytrvalosti zúčastněných se 
vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce, 
jak dokazují fota a klipy Mirka Hájka i kom-
pletní video z Modřic Jiřího Hájka.

 
 Vlastimil Čevela,
 28. dubna 2022 – mim-x.mzf.cz 

Benefi ční koncerty pro Ukrajinu – 24. 4. 2022

MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

Foto: M. Hájek
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BENEFIČNÍ KONCERT PRO UKRAJINU 24. 4. 2022

Foto: M. Hájek
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VÝSTAVBA ODCHOVNY PRO BAŽANTÍ ZVĚŘ

S příchodem teplého počasí započaly 
v jarních měsících práce na výstavbě nové 
odchovny pro chov polodivokých bažantů. 
Odchovna, která více než dvanáct let slouži-
la k intenzivnímu chovu bažantích kuřat vy-
pouštěných v měsících říjnu až prosinci do 
volné přírody s cílem zazvěřování honitby 
pernatou zvěří, byla v loňském roce vážně 
poškozena přívalem mokrého sněhu. Roz-
sah poškození nosné konstrukce a krycích 
sítí již neumožňoval reálnou opravu, proto 
se Myslivecký spolek Modřice rozhodl pro 
výstavbu nové odchovny a její celkové rozší-
ření. Stará odchovna byla proto z velké čás-
ti odstraněna a postupně je nahrazována 

novými stavebními prvky z betonu a dřeva. 
Do prací se zapojili všichni členové našeho 
spolku, každý podle svých možností v jed-
notlivých etapách výstavby. Náš myslivec-
ký spolek si dává za cíl zintenzivnění cho-
vu této pernaté zvěře, což je jediná reálná 
možnost, jak tuto zvěř v naší honitbě udržet 
a zajistit v dlouhodobém časovém horizon-
tu její reprodukci. Naší úlohou je i zajistit při 
reálných možnostech stabilitu této zvěře. 
Odměnou je pak pohled na novou genera-
ci divokých bažantů v přírodě pocházející 
z voliérového chovu. 

 Ing. Petr Kvoch – MS Modřice

Foto: archiv MS Modřice
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POZVÁNKA

HASTRMANOVO KVÍTÍ NA PRIMÁLU

Hastrmanovo kvítí je lidový název pro stu-
lík žlutý. Je to vodní rostlina příbuzná lekní-
nům. Zdobí svými žloutkově žlutými květy 
hladinu Primálu po celé léto. Stulíky tam 
rozkvétají počátkem června a kvetou až do 
srpna.

Ve srovnání s velkými a dokonale roze-
vřenými květy leknínů jsou květy stulíků 
méně nápadné, jakoby „do sebe stulené“. 
Na květní stopce vyčnívají asi 10 cm nad 
hladinu a hmyz lákají nejen svojí žlutou 
barvou, ale také silnou vůní po jablkách. 
Jejich speciálními opylovači jsou brouci 
a vosám podobné pestřenky. Po opylení 
se květ stulíku mění v hnědou tobolku po-
dobnou makovici. Dozrávající tobolky se 
postupně ponoří ke dnu, kde se rozpadají 
na mnohosemenné díly, schopné plavání. 

Semena jsou pak roznášena proudící vo-
dou nebo je rozšiřují vodní ptáci. Právě na 
Primál se stulíky pravděpodobně dostaly 
zásluhou vodních ptáků. 

Vzplývavé listy stulíku vyrůstají stejně jako 
listy leknínu, z oddenku plazícího se po dně.

Zvláštností stulíku je mohutnost jeho pla-
zivého oddenku – bývá přibližně 2 m dlouhý 
a mívá až 10 cm v průměru, čímž silně připo-
míná nějaké tlusté potrubí zabořené na dně 
do bahna. 

Stulík žlutý se vyskytuje v teplejších níži-
nách Evropy i Asie, kde se rozrůstá ve stoja-
tých nebo mírně tekoucích vodách. Na úze-
mí naší republiky se s ním můžeme setkat 
např. na jižní Moravě a v Polabí. 

Daří se mu ve vodách s vysokým obsa-
hem živin a iontů vápníku a roste přede-
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vším na osluněných místech vodních nádrží 
s bahnitým dnem. V rybnících je zastoupen 
jenom tam, kde jsou rybníky průtočné. Není 
divu, že se ujal právě na modřickém rybní-
ku Primál, protože ten splňuje všechny jeho 
nároky v bohaté míře. Během posledních let 
se porosty stulíku na Primálu hodně zvětšily 
a v současné době už pokrývají jeho hladinu 
téměř celou. Na první pohled by proto snad 
nikoho nenapadlo, že tato vytrvalá vodní 
rostlina patří mezi ustupující chráněné dru-
hy a je v Červeném seznamu ČR zařazen 
mezi vzácnější druhy rostlin vyžadující po-
zornost. 

V době, kdy býval Primál využívaný jako 
modřické koupaliště, tam stulíky nejspíš 
ještě nerostly. Plavání mezi dlouhými řapíky 
jejich listů by bylo hodně obtížné a dokonce 
i nebezpečné. Je proto dobře, že dnes už 
chodíme k Primálu jenom na vycházky. 

Výpravu za hastrmanovým kvítím je nejvý-
hodnější naplánovat na první polovinu červ-
na, kdy vypadá nejlákavěji. V té době je hladi-
na Primálu s rozkvetlými stulíky v plné kráse, 
později už začnou rušit žlutou nádheru stu-
líkových porostů zahnědlé dozrávající plody. 

 PhDr. Stanislava Kleinová

Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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Motto:
„Dospělí dávno zapomněli,
že také byli dětmi.“ 

Časy se mění, co bylo dříve, dnes již ne-
platí. Věda, znalosti, vybavení, učivo, vše jde 
kupředu. V mnohém jsme si polepšili, ale 
i pohoršili. V mnohém jsme chytřejší, mnohé 
se změnilo možná i k horšímu.

Dětství bývá v životě člověka u většiny po-
pulace krásným obdobím – hravé, upřímné 
a kouzelné. I dnes to tak je, alespoň do té 
doby než dětem umožníte počítače a mobily 
i k jiným věcem než ke vzdělání. To by měli 
rodiče kontrolovat. Je strašné, když jedete 
třeba v tramvaji a všichni „čumí“ do mobilů – 
to snad znáte.

Mládež se už mezi sebou ani normálně 
nebaví, že ani nezdraví, to je běžné. Nejsou 
všichni sice stejní, ale jde o většinu.

Na druhou stranu tam, kde byl nějaký vol-
ný plácek, tam si děti i ty větší hrály. Dnes 
máme i mezi bytovkami plácky, které byly 
projektovány jako hřiště, aby se měly děti kde 
proběhnout, zahrát si s míčem, švihadly – 
prostě se tak zvaně vyřádit. Můžou? Nemů-
žou, protože naši spoluobčané, kteří opravdu 

pozapomněli, že také byli dětmi, je hned, a ne 
zrovna mírně a slušně, okřikují a zahánějí. 

Kde se ztratilo to pochopení a láska k těm 
malým človíčkům, kteří by měli vyrůstat 
v lásce a pochopení. Každému najednou 
vadí dětský smích. Jak to, že když oni byli 
malí, to tehdy dospělým nevadilo. Ohánět se 
tím, že ať jdou do „Haly“, která je sice „repre“, 
ale za vše se platí a takové prtě tam samo 
být nemůže.

Máme tady sice několik dětských koutků 
a hřišťátek, ale ani tam nejsou ti malí špunti 
vítáni, např. na Rybníčku.

Děti jsou naše budoucnost, a co z nich asi 
vyroste, když se v tom nejkrásnějším období 
budou setkávat s nevraživostí místo s láskou.

„Ztracený čas nikdy nevrátíš, spáchané 
zlo nikdy nenapravíš“ (John Ruskin).

A vzkaz našim dorostencům:
Neničte prosím na hřištích sportovní 

a hrací prvky – šetříte tím městu fi nanční 
prostředky.

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

Foto: freepik.com



www.mesto-modrice.cz

37
5 | 2022

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Vítáme do života 

Polák Matěj
Burdík Tomáš
Fučík Hugo
Fučíková Agáta

Rozloučili jsme se

Dvořáková Marie
Manolovová Růžena
Lazarová Eva 
Roubal Jaroslav
Smejkal Václav
Navrátil Oldřich
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PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY

Milí spoluobčané.
Opět můžete nahlédnout k nám do Pasiv-

ního bytového domu seniorů. Dovědět se 
něco o nás.

S dlouhou zimou jsme se rozloučili lido-
vým zvykem – utopením Moreny a pěkným, 
milým vystoupením dětí z modřické mateř-
ské školky.

Paní vedoucí se svými spolupracovníky náš 
domov a my své příbytky vyzdobili jarními mo-
tivy, i slunce začalo více hřát, kvítím rozkvetly 
naše terasy, příroda v našem okolí se probu-
dila květinkami, keře, stromy se zdobí zelení, 
ptáci a žáby v jezírku koncertují, i kačenka se 
svými mláďátky na jeho břeh přišla na návště-
vu. Prostě ľ jaro přišlo i k nám.

Jeho oslavu a Velikonoce nám zpříjemnily 
svým zpíváním, tanečky modřické děti z folk-
lórního kroužku a vystoupení dětí ze Základní 

umělecké školy z Ořechova. Moc vám všem 
děkujeme. Přinesli jste nám velikou radost, 
úsměv na tváře, potěšení mysli a duše.

Také děkujeme naší paní vedoucí Jitce 
Kozumplíkové, lékaři kardiologovi panu dr. 
Lietaveckému a zdravotní sestře paní Cet-
lové z Fakultní nemocnice Brno za zajíma-
vou, důležitou, přínosnou a potřebnou pro 
nás, starší generaci, přednášku a besedu na 
téma „Kardiologie, srdce, a co to znamená 
mít strojek na srdce“.

Paní vedoucí poděkování také – půjdeme 
do Divadla Husa na provázku na představení 
„Proč se dítě vaří v kaši“.

Tolik od nás příjemného. 
Ale milí spoluobčané, nedá mi, abych se 

nezmínila, že nás provázejí už dva měsíce 
také bolestné, strašné události odehrávající 
se tak blízko nás. V přímém přenosu jsme 
svědky, jak umírají lidé, jak jsou ničena měs-

Foto: Jitka Kozumplíková
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ta, jak trpí země Ukrajiny, jak utíkají matky 
s dětmi, aby si zachránily holé životy, jak sta-
tečně brání svoji domovinu její muži.

Připojili jsme se společně s vámi k lidem 
v celém světě k protestům proti ruské agresi, 
projevili jsme svými humanitárními akcemi, 
sbírkami pomoc jejím lidem. 

Dne 24. dubna vedení našeho města, paní 
místostarostka Chybíková, Smíšený pěvecký 
sbor vedený panem Gambou, Orchestr mla-
dých hudebníků v čele se slečnou Olivovou 
a pan farář Drštka uspořádali v našem kos-
tele sv. Gotharda Benefi ční odpoledne pro 
Ukrajinu „Radost u prázdného hrobu“ – kon-
cert s krásnou, úžasnou, dechberoucí sklad-
bou Jiřího Pavlici – „Missou brevis“ spojený 
s charitativním výtěžkem.

Děkuji vám za nádherný, emotivní, hlubo-

ký duchovní zážitek z provedení mše Jiřího 
Pavlici v kostele s výbornou akustikou, úvod-
ní slovo paní Chybíkové, promluvu a biblické 
čtení pana faráře, tak potřebné v této době. 
Navíc věnované tak těžce zkoušené zemi, 
jejím obyvatelům a v den slavení Vzkříšení 
pravoslavných Velikonoc.

A naléhavě prosíme, vyzýváme politiky ce-
lého světa, spojte se, jednejte, udělejte vše 
možné, zastavte válku na Ukrajině!

Vždyť co je smyslem lidského života – být 
dobrým člověkem, konat dobro, žít s druhý-
mi v porozumění, s láskou v srdci, radovat 
se, žít v míru.

Přejeme vám krásné slunné dny.

 Za nás všechny v PBDS
 Alice Brandalíková

Foto: Jitka Kozumplíková
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Foto: Jitka Kozumplíková
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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
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Výběr knižních novinek květen 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Arnaldur Indridason: Dívka u mostu
Börjlind, Rolf: Zmrazené zlato
Češka, Stanislav: Podezřelá smrt
Fieldsová, Helen: Dokonalá tma
Hannock, Anne Mette: Květ smrti
Hodgson, Antonia: Ďábel v Marsalhalsea
Child, Lincoln: Bez krve
de la Motte, Anders: Smrt přichází na prohlídku
Novotná, Martina: Prokletí hradu Mydlovar
Poznanski, Ursula: Šedá jako popel
Rossmann, Dirk: Deváté chapadlo chobotnice
Santlofer, Jonathan: Poslední Mona Lisa
Stabenow, Dana: Když krev promluví

PRO ŽENY:
Caplin, Julie: Domek v Irsku
Deveraux, Jude: Jak to mělo být
Harasimová, Markéta: Na kočičí svědomí
Hart, Pamela: Skandál v rytmu charlestonu
Jakoubková, Alena: Líný manžel, holé ne-
štěstí
Layne, Lauren, Láska naslepo
Mlynářová, Marcela: Zodpovědně lehkomy-
slná
Ward, Penelope: Už žádné předstírání

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Archer, Jeffrey: Jen čas ukáže
Bonnefoy, Miguel: Dědictví
Bulbeck, Soňa: Unesená
Czornyj, Max: Nacistova dcera
Evans-Tvrtkovič, Vesna: Sametový domov
Gabriel, Agnes: Děkuji, pane Diore
Gálvez, Christian: Dívka č. 37
Guenassia, Jean-Michel: Zaslíbené země
Haig, Matt: Půlnoční knihovna
Chamberlainová, Mary: V utajení
Prettin, Anne: Příliv a odliv
Sullivan, Mark: Poslední zelené údolí

Weinberg, Juliana: Josephine Bakerová: Ta-
nec jejího života

ČESKÁ LITERATURA:
Bellová, Bianca: Ostrov
Blahová, Miriam: Příběh slunečnice
Dadák, Matěj: Lovci švábů
Denemarková, Radka: A já pořád kdo to tluče
Havlas, Lukáš: 180 stupňů
Kratochvil, Jiří: Liška v dámu
Kundera, Milan: Nevědění
Lukášová, Monika: Rozhlédni se
Michálek, Petr: Vytržení
Nová, Edna: Konec aneb Začátek
Rýznerová, Eva: Útěk do Toskánska

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Cílek, Roman: Deset podob osudu
Ebertová, Sabine: Cena moci
Follett, Ken: Sršeň létá v noci
Kolář, Alois: Černí baroni na Kladensku
Talty, Stephan: Smrt řezníka z Rigy

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Hlavinková, Lucie: Sesterstvo a síla moci
Pospíšilová, Zuzana: Kouzelná třída o Veli-
konocích
Smith, Wilbur: Blesk
Stewney, Tanya: Tučňák by se rád proletěl
Třeštík, Michael: Umění vnímat architekturu 
pro děti a rodiče

LITERATURA FAKTU:
Kaplan, Karel: Mám, co jsem si zasloužil: Zprá-
va o zavraždění Rudolfa Slánského a spol.
Klusák, Pavel: GOTT: Československý příběh
Lednická, Karin: Životice: obraz (po)zapo-
menuté tragédie
Palán, Aleš: Robinsoni a donkichoti
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

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

Strážníci během dubna řešili dvě krádeže v obchodním centru Olympia. 

Na služebnu MP dorazila žena oznámit dopravní nehodu, kde do jejího vozidla nacouvala 
dodávka. Hlídka přijela na místo společně se ženou a zjistila odpovědnou osobu z doprav-
ní nehody. Muž uvedl, že couval z parkoviště na komunikaci a nejspíš najel vozidlem do 
vozidla oznamovatelky, poté z místa odjel bez vyrozumění majitelky vozu. Muž se k do-
pravní nehodě doznal a následně byly obě strany poučeny, aby sepsaly protokol o dopravní 
nehodě a počkaly na místě na dopravní policii kvůli vyčíslení škody.

 Strážníci přijali oznámení od zaměstnance BČS OMV, že si neznámý muž nakoupil zboží 
a pohonné hmoty, které nezaplatil. Řidič natankoval, poté vešel do prodejny, vybral si další 
zboží a poté zaplatil pouze zboží z prodejny. Pomocí kamerového záznamu se podařilo 
řidiče ztotožnit a následně jej strážníci kontaktovali. Ten k věci uvedl, že odjíždí do zahra-
ničí na dovolenou a celá událost se stala nedopatřením. Dlužná částka tak byla uhrazena.

Hlídka MP přijala oznámení, že na tramvajové zastávce Tyršova směrem do města se 
nachází ležící podnapilý muž. Hlídka jej na místě ztotožnila a zjistila, že nemá viditelné 
zranění a na bolest si nestěžuje. Muž uvedl, že trochu popil alkohol, ovšem nebyl schopen 
samostatné chůze. Vzhledem k tomu, že bydlel v Modřicích, byl hlídkou převezen domů.

Strážníci přijali oznámení od zaměstnankyně sportovní haly, že neznámý muž porušuje 
provozní řád haly, vjíždí elektrokoloběžkou do budovy, nechce ji opustit a na místě se doha-
duje s recepční. Po příjezdu na místo byla osoba s koloběžkou v hale a po vyzvání pokračo-
vala s hlídkou ven. Muž nechtěl uznat porušení provozního řádu a žádal po hlídce, aby mu 
hlídala koloběžku. Dále namítal, že s koloběžkou může dovnitř a nic neporušuje. Strážníci 
jej vyzvali k prokázaní totožnosti a poučili jej, že koloběžku musí uzamknout u stojanu na 
kola. To se muži nelíbilo, tak nastoupil na koloběžku a odjel směrem na Brno.

Hlídka MP přijala oznámení o napadení ženy na ubytovně. Na místě zjistila, že se jedná 
o ženu, která má se svým přítelem neshody již několik let. Žena byla bez zranění. Její přítel 
uvedl, že byl taktéž napaden, také bez zranění. Oba aktéři byli pod vlivem alkoholu. Pro hlídku 
MP jsou to známé osoby, jelikož stejná situace nastává vždy, když si spolu popijí alkohol.

Strážníci přijali oznámení o dvou srnách zaklíněných poblíž silnice 152 u ČOV Modřice. Na 
místě bylo zjištěno, že jedna srna zaklíněná v plotu je již uhynulá a druhá vedle ní je vážně 
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zraněna. Byl informován zástupce mysliveckého sdružení, který se na místo dostavil a zra-
něné zvíře odborně usmrtil. Srny si poté převzal k likvidaci.

Hlídka přijala oznámení o napadání mezi rodinnými příslušníky v bytě. Poté co hlídka dora-
zila na místo, zjistila, že došlo k napadení mezi synem a jeho otcem. Na adrese se nachá-
zel pouze syn, který k věci uvedl, že měli s otcem neshody, kvůli jejich společnému soužití. 
Uvedl, že se jeho otec chce stěhovat k nové přítelkyni a vzít s sebou věci, které mu dle syna 
nepatřily. O věci se spolu přetahovali a poté situace vyústila k vzájemnému napadení. To 
se mělo částečně odehrát i před bytem, kde se oba aktéři mezi sebou postrkovali. Násled-
ně se incident přesunul do bytu, kde měl otec strčit syna na botník a tím mu měl způsobit 
zranění na levém koleni a levé ruce. Jednalo se o lehké zranění, které nevyžadovalo lékař-
ské ošetření. Hlídka věc zadokumentovala a předala přestupkové komisi města.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Policisté znovu upozorňují na sílící vlnu podvodů, která se odehrává ve virtuálním světě.
Nejčastější způsoby podvodů na internetu jsou následující:
1. Využívání inzertních portálů, kdy poškozený nabízí na prodej nějaké zboží. Zkontaktuje 

ho pachatel, který má zájem o nabízené zboží, nicméně preferuje platbu a doručení zboží 
prostřednictvím přepravní společnosti. Poškozenému je zaslán odkaz. Po kliknutí na od-
kaz je poškozený většinou přesměrován na stránku pro zadání přihlašovacích údajů do 
svého internetového bankovnictví. Pokud dojde k přihlášení, pachatel získává přístup do 
internetového bankovnictví poškozeného a provede neoprávněné transakce.

2. Falešná technická podpora – pachatel vydávající se za pracovníka technické podpory 
operačního systému vašeho počítače kontaktuje poškozeného s legendou napadení účtu 
hackery. Vyžaduje po poškozeném vzdálený přístup k jeho soukromému počítači. Tento 
vzdálený přístup umožní pachateli díky některým speciálním programům ovládání vaše-
ho počítače. Vše většinou proběhne přes kliknutí na nějaký zaslaný odkaz. Další požada-
vek pachatele je vyplnění formuláře, který obsahuje citlivé údaje k platební kartě poško-
zeného (včetně platnosti karty a CVE kódu). Jakmile poškozený sdělí tyto údaje, pachatel 
provede neoprávněnou platbu, zřídí úvěr apod.

PODVODY VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Oddělení tisku a prevence
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Na všechny způsoby podvodů však platí stejné rady a doporučení, jak se nestát obětí kyber-
podvodníků:

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla 
ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy 
na weby, kde jsou vyžadovány! 

2. Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména při-
hlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací 
údaje.

3. Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.
4. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulo-

vat do situace, že jsou vaše fi nanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další krok 
pro jejich záchranu. 

5. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám bude diktovat někdo po telefo-
nu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte 
nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače. 

6. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS 
zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

7. Podvodnou platbu co nejdříve ohlaste na PČR a co nejdříve reklamujte u svého bankov-
ního subjektu.

8. Jakoukoli komunikaci ze strany podvodníka nemažte do doby, než bude zajištěna poli-
cejním orgánem.

9. Buďte obezřetní při využívání inzertních portálů. Pečlivě volte způsob platby a ani v těchto 
případech neklikejte na zaslané odkazy.

10. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na mobilním telefonu.
11. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158.

Odhalíte včas, že na vás útočí online podvodníci? Vyzkoušejte si test a poměřte své výsledky 
s ostatními na: www.kybertest.cz.

 por. Mgr. Zdeňka Procházková
 oddělení tisku a prevence
 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ANKETU SPORTOVEC ROKU 2021 OKRESU
BRNO-VENKOV OVLÁDL MODŘICKÝ NOHEJBAL

Po roční covidové odmlce se ve šlapanické Sokolovně uskutečnilo další vyhlášení nejlepších 
sportovců, kolektivů, trenérů a sportovních akcí roku 2021 v rámci okresu Brno-venkov. Tuto 
akci pořádá Česká unie sportu ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Modřický nohejbal získal díky skvělým výsledkům sezony 2021 nominaci sportovních odborní-
ků ve všech pěti hlavních kategoriích. A tyto nominace také proměnil v pět skvělých úspěchů.

Nejlepší sportovec okresu Brno-venkov za rok 2021:
 1. místo Jakub Pospíšil MNK Modřice

Největší sportovní talent okresu Brno-venkov za rok 2021:
 1. místo Michael Svoboda MNK Modřice

Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv okresu Brno-venkov za rok 2021:
 1. místo tým dorostu MNK Modřice

Trenérská osobnost okresu Brno-venkov za rok 2021:
Petr Gulda MNK Modřice

Nejlepší dospělý sportovní kolektiv okresu Brno-venkov za rok 2021:
 2. místo tým mužů MNK Modřice

Ceny pak zástupci klubu pře-
vzali z rukou hejtmana Jiho-
moravského kraje pana Gro-
licha a také starosty města 
Modřice pana Šišky.

Tato významná sportovně 
společenská akce tak udělala 
pomyslnou zlatou tečku za 
zlatou sezonou 2021 a stala 
se tak dalším významným 
úspěchem, kterého modřický 
nohejbal dosáhl.

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice Foto: Darina Petrásková
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INZERCE
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INZERCE

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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INZERCE

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748

e-mail: vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

VÍT MAKOVSKÝ, s. r. o., Brněnská 292, Modřice 66442
přij me na pozice:

SERVISNÍ TECHNIK
TECHNIK TZB, FVE

INSTALATÉR
- na plný pracovní úvazek - řidičský průkaz sk. B
- praxe v oboru výhodou - trestní bezúhonnost
- komunikativní

Kontaktujte
nás: 
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INZERCE

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337
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