
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a

7-8 | 2021www.mesto-modrice.cz



www.mesto-modrice.cz

2
7-8 | 2021

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

MĚSTO MODŘICE

Pokračující výstavba budovy hasičky. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVA STAROSTY

Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 12. řádného zasedání 
ZMM konaného dne 8. 3. 2021 do 14. řádného zasedání ZMM konaného dne 7. 6. 2021.

Vážení spoluobčané,

první polovina roku 2021 byla zásadně po-
znamenána omezeními nařízenými Vládou 
ČR ve vztahu k trvající a zhoršující se situ-
aci pandemie COVID-19. I město Modřice 
bylo nuceno podnikat kroky k omezení šíření 
nákazy formou nákupu ochranných a dezin-
fekčních pomůcek nejen pro zaměstnance, 
ale také pro občany. Dle stavu množství 
nakažených občanů našeho města, který se 
v daných momentech pohyboval maximálně 
do 30 osob, si myslím, že vedení města ze-
jména díky uvolněné místostarostce Chybí-
kové situaci zvládlo velmi dobře, a to i díky 
vám, zodpovědným spoluobčanům.
Z důvodu nastavených opatření došlo 
k značnému omezení kontaktů s nadřízený-
mi orgány. Zásadní událostí, která se velmi 
těžce dotkla města Modřice a jeho úzkého 
vedení a zastupitelstva, byl nenadálý skon 
poslance ČR a zastupitele města Modřice 
MUDr. Jiřího Ventruby, CSc. Z tohoto důvodu 
bylo nutné svolání mimořádného zasedání 
ZMM, které se uskutečnilo 8. 3. 2021. Jeho 
hlavním bodem programu byla kooptace no-
vého zastupitele Ing. Anety Drmolové a vol-
ba nového neuvolněného místostarosty, kte-
rou se stala zast. Kateřina Koubková.
Po zahájení rozvolňování nařízených opatře-
ní bylo jednou z prvních akcí školení starostů 
a úředníků v oblasti zadávání veřejných za-
kázek, které se uskutečnilo ve velké zaseda-
cí místnosti městského úřadu. Organizaci 
zajištoval DSO Šlapanicko.
Z aktivit nadmístního významu bych uvedl 
prezentaci řešení trasy VRT přes k.ú. Mod-
řice, kterou pro zastupitele a vedení města 

prezentovala Správa železnic, státní ředitel-
ství dne 10. 5. 2021. Je jen trochu škoda, že 
z pozvaných zastupitelů bylo přítomno pou-
ze šest Šiška, Chybíková, Hökl, Putna, Drmo-
lová a Procházka.
Přes omezení nastavená Vládou ČR a naší 
nečekanou událostí jsme ale neustali reali-
zovat nebo připravovat plánované projekty 
zařazené do rozpočtu města na letošní rok.
Probíhala výstavba nové požární zbrojnice, 
jejíž harmonogram výstavby je plněn. Byla 
zahájena realizace přístavby školní jídelny 
a přestavby kuchyně s termínem dokončení 
na počátku měsíce září k zajištění provozu 
pro nový školní rok. Současně bylo započato 
s přípravou realizace nebo již proběhlo výbě-
rové řízení na akcích – rekonstrukce povrchu 
běžeckého oválu hřiště za budovou ZŠ na 
ulici Benešova, vybudování chodníku v dolní 
části nám. Svobody k bezpečnému propo-
jení náměstí s lávkou přes náhon, oprava 
chodníků ulice Benešova, dopracování řeše-
ní kamerového systému města, vybudování 
klimatizace objektu městského úřadu a do-
končení projektu revitalizace zeleně vnitroblo-
ku bytových domů u křižovatky ulic Husova 
a Komenského. Podařilo se rovněž dokončit 
přípravu projektu Systému sběru odpadů 
v Modřicích, na jehož realizaci město obdr-
želo dotaci z OPŽP, a tak mohlo proběhnout 
i výběrové řízení.
Samostatně bych se zmínil o průběhu pro-
jekčních prací na rekonstrukci objektu nám. 
Svobody 171. Proběhlo několik pracovních 
kontrolních dní, uskutečnila se dvě jednání 
s pracovníky památkového úřadu v Brně, re-
alizovali se další potřebné a podrobné prů-
zkumy stávajícího stavu a nyní jsme před 
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dokončením a odevzdáním první části pro-
jektové dokumentace – studie, která bude 
v čistopisu předložena k vyjádření památko-
vému úřadu.
V rámci příprav postupné obnovy a rekon-
strukce VO ve městě proběhla koordinace 
vedení a poloh sloupů VO pro dokončení 
projektové dokumentace na ulicích Hybešo-
va, Rybníček, nám. Míru a Hřbitovní.
Ve sledovaném období se podařilo obnovit 
a najít společnou řeč i s Římskokatolickou 
farností Modřice a Biskupstvím v Brně ve 
věci odsunu objektu kaplanky v areálu míst-
ní fary pro možnost rozšíření úzkého hrdla 
komunikace ulice Masarykovy mezi areálem 
fary a městským úřadem. Majitel areálu fary 
Modřická farnost podala dne 8. 4. 2021 žá-
dost o zrušení památkové ochrany pro objekt 
kaplanky na Ministerstvo kultury ČR. Pevně 
věříme, že bude žádosti farnosti vyhověno 
a tím bude moci dojít k podstatnému zlepšení 
bezpečnosti chodců v této části města.
Z posledních stavebních aktivit majících vliv 
na město a občany žijící v lokalitě ul. Hřbi-
tovní bylo jednání občanů i za účasti starosty 
města s Ing. Novotným, soukromým inves-
torem plánované výstavby bytového domu 
na této ulici. Investor po jednání projekt 
domu přepracoval do souladu s ÚP Modřice 
a předložil jej k vyjádření městu. Tím byl za-
počat nový proces v povolování této stavby.
Jedním z hlavních dokumentů města je jeho 
územní plán. Na březnovém zasedání ZMM 

byla schválena zpráva o vyhodnocení územ-
ního plánu města a bylo schváleno zpraco-
vání změny č. 1 ÚP Modřice. Ve výběrovém 
řízení na zpracovatele uspěla kancelář reno-
vovaného urbanisty Ing. arch. Hladíka, který 
sběrem podkladů zahájil práci na dokumen-
tu.
Mimo pozornost města nezůstala ani připra-
vovaná cyklostezka Želešice-Modřice-Rebe-
šovice v jižní části katastrálního území měs-
ta zajišťovaná DSO Šlapanicko. Proběhlo 
dopracování PD a odsouhlasení s posledním 
majitelem přilehlých dotčených pozemků. 
Tak lze celou PD dokončit do čistopisu a za-
hájit proces získání stavebního povolení. 
Vlastní realizace pak bude odvislá od získání 
dotačního titulu DSO Šlapanicko. 
Jelikož bylo dotčené období ovlivněno pan-
demií COVID-19, nebyla uskutečněna žád-
ná kulturní akce a ani neprobíhaly žádné 
sportovní aktivity či soutěže. Tímto stavem 
nejvíce trpěla Městská hala Modřice, která 
je prakticky více než rok od svého otevření 
stále uzavřená.
V oblasti personální byla posílena pracovní 
četa města o zahradníka s pracovním úvaz-
kem na dobu určitou a městská policie pro-
vedla výběrové řízení na dodávku nového 
služebního vozidla Škoda Kamiq, který obdr-
žela na konci června.

 Ing. Josef Šiška
 starosta
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USNESENÍ ZMM č. 14/2021

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že Za-
stupitelstvo města Modřice bylo řádně svo-
láno a vyhlášeno a je plně usnášeníschopné 
(v počtu 12, jmenovitě viz prezenční listina, 
omluven Hökl, pozdní příchod Chybík, Skalník)

Usnesení 14Z-Ú1/2021: ZMM schvaluje za-
pisovatelku 14. řádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 14. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM zast. Kateřinu 
Koubkovou a zast. Milana Putnu.
ZMM schvaluje program 14. řádného veřej-
ného zasedání ZMM beze změny.
Hlasování: 12 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 
 18:11 příchod zast. Skalník

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 14Z-1.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města Modřice o čin-
nosti městského úřadu a RMM za období od 
12.  řádného zasedání ZMM do 07. 06. 2021.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 14Z-2.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města o plnění úkolů ulože-
ných na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Doleček, Slaný, Drmolová, Putna, Brabec, 
Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník)
 0 proti
 1 se zdržel (Tomandl)

Bod 3 – Projednání hospodaření města za 
rok 2020
Usnesení 14Z-3.1/2021: ZMM bere na 
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Modřice za období od 
01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 1 4Z -3. 2. 1/2021: ZMM zjistilo, že 
účetní závěrka města Modřice za rok 2020 
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a fi nanční situace účetní jednotky, 
a tuto účetní závěrk u města Modřice za rok 
2020 schvaluje.
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Slaný, Drmolová, Doleček, Putna, 
Brabec)
 0 proti 
 5 se zdrželo (Bernátová,
 Procházka, Skalník, Mikuš, 
 Tomandl)

Usnesení 14Z-3. 2. 2/2021: ZMM schva-
luje převedení zisku z hospodaření města 
Modřice po zdanění za rok 2020 dle Vý-
kazu zisku a ztráty k 31. 12. 2020 ve výši 
51.389.839,73 Kč na účet 432 - Výsledek 
hospodaření předchozích účetních období.
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Slaný, Drmolová, Doleček, Putna, 
Brabec)
 0 proti 
 5 se zdrželo (Bernátová,
 Procházka, Skalník, Mikuš,
 Tomandl)

z 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice 
(dále jen „ZMM“), konaného dne 07. června 2021 v 18 hodin v Městské hale Modřice

ZPRÁVY Z RADNICE
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Komentář:
Převedený zisk je vytváření fi nanční rezervy 
na investice města v dalším období. Z těch-
to fi nancí se v budoucnu vyrovnává schodek 
rozpočtu města daného roku. Z příjmů města 
lze udělat pouze část investic a ke zvýšení 
objemu investic (výstavba chodníků, hasička, 
přístavba jídelny ZŠ atd.) se používá tento 
převedený zisk.

Usnesení 14Z-3.3/2021: ZMM schvaluje zá-
věrečný účet města Modřice za rok 2020 bez 
výhrad.
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Slaný, Drmolová, Doleček, Putna, 
Brabec)
 0 proti 
 5 se zdrželo (Bernátová,
 Procházka, Skalník, Mikuš,
 Tomandl)

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 14Z-4.1/2021: ZMM zamítá smě-
nu pozemku parc. č. 1667/38 v majetku 
města Modřice o výměře 4.497 m² za po-
zemky parc. č. 1690/6 a 1637/4 o celkové 
výměře 5.227 m² v majetku P. J. a T. H. a po-
věřuje RMM jednáním o pronájmu.
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Slaný, Drmolová, Doleček, Tomandl, 
Brabec)
 0 proti
 5 se zdrželo
 (Procházka, Bernátová, Mikuš, 
 Skalník, Putna)
Komentář:
Jedná se o pozemky v lokalitě Rybníky, kte-
ré jsou částečně dotčené plánovanou cyklo-
stezkou v ose Želešice – Rebešovice.

Usnesení 14Z-4.2/2021: ZMM schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovité věci s omezujícími pod-

mínkami č. BP-20/092 na převod pozemku 
parc. č. 797/2 z ČR-ÚZSVM na město Mod-
řice.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemek na  ulice Poděbrado-
va před šestipatrovými domy, na kterém 
se nachází stávající chodník. Město zde 
plánuje vybudování nových šikmých par-
kovacích stání a odsun chodníku blíže 
k bytovým domům. Stavba musí být reali-
zována na pozemku v majetku stavebníka. 
 
Bod 5 – Projednání hospodaření města 
v roce 2021
Usnesení 14Z-5.1/2021: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o hospodaření města Modřice 
v období 1-4/2021
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
 19:00 příchod zast. Chybíka

Usnesení 14Z-5.2/2021: ZMM bere na vědo-
mí RO č. 3/2021 provedené RMM.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5.3/2021: ZMM bere na vědo-
mí RO č. 4/2021 provedené RMM.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5. 4. 1/2021: ZMM schvaluje 
zařazení dotací do rozpočtu města Modřice na 
rok 2021 pro Xside Dancers z.s., IČ 04342992 
ve výši 90.000 Kč, pro Jan Vonka – Vonka Ra-
cing, IČ 13376861 ve výši 10.000 Kč a Vonka 
Racing, s. r. o., IČ 2924727 ve výši 20.000 Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Hlasování: 14 pro 
 0  proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 14Z-5. 4. 2/2021: ZMM zamítá za-
řazení dotace do rozpočtu města Modřice na 
rok 2021 pro J. R. ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:  12 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Drmolová, Chybík, Slaný, Doleček, Put-
na, Brabec, Procházka, Bernátová, Tomandl)
 0 proti
 2 se zdrželi (Mikuš, Skalník) 
Komentář:
Žádost byla zamítnuta z důvodu poskytnutí 
dotace šipkařskému klubu v Modřicích, které-
ho je žadatel členem.

Usnesení 14Z-5.5/2021: ZMM schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2021 rozpočtu města 
Modřice na rok 2021 na straně pří  jmů po RO 
ve výši 157.926.700 Kč a na straně výdajů po 
RO ve výši 178.252.900 Kč jako schodkový 
se schodkem ve výši 20.326.200 Kč a fi nan-
cováním ve výši 8.766.000 Kč. K fi nancování 
a vyrovnání schodku rozpočtu bude využita 
rozpočtová rezerva města Modřice z let mi-
nulých.
Hlasování:  9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Koubková, Slaný, Doleček, Drmolová, Putna, 
Brabec)
 3 proti (Procházka, Bernátová,
 Tomandl)
 2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Komentář:
Rozpočtové opatření je provedeno zejména 
z důvodu p otvrzené získané dotace 4,5 mil. Kč 
na výstavbu hasičské zbrojnice. V rozpočtu 
jsou mimo jiné zařazeny tyto velké investiční 
akce:
- hasičská zbrojnice
- přístavba školní jídelny a přestavba kuchyně
- chodník na spodní straně nám. Svobody od 
odbočky do mlýna po lávku přes náhon 

- oprava chodníků ul. Benešova mezi ul. Ko-
menského a Poděbradovou
- umělý povrch běžeckého oválu hřiště za ZŠ 
na ul. Benešova 
- revitalizace zeleně ve vnitrobloku bytových 
domů ulice Husova–Komenského za areálem 
fi rmy Kovolit

Usnesení 14Z-5. 6. 1/2021: ZMM schvalu-
je poskytnutí návratné fi nanční výpomoci ve 
výši 296.944 Kč DSO Šlapanicko, se sídlem 
Opuštěná 9/2, Brno, IČ 04379322 za účelem 
poskytnutí fi nanční podpory projektu s ná-
zvem Nový Domov.
Hlasování:  11 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Doleček, Slaný, Drmolová, Put-
na, Brabec, Procházka, Bernátová)
 0 proti
 3 se zdrželi (Mikuš, Skalník,
 Tomandl)
Komentář:
Projekt s názvem Nový domov je výstavba 
a následné provozování pobytové sociální 
služby pro osoby s poruchou autistického 
spektra, které bude vybudováno v obci Mokrá 
- Horákov.

Usnesení 14Z-5. 6. 2/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návrat-
né fi nanční výpomoci ve výši 296.944 Kč 
mezi městem Modřice (poskytovatel) a DSO 
Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, Brno, IČ 
04379322 (příjemce).
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Doleček, Slaný, Drmolová, Put-
na, Brabec, Procházka, Bernátová)
 0 proti
 3 se zdrželi (Mikuš, Skalník,
 Tomandl)

Usnesení 14Z-5.7/2021: ZMM schvaluje Ve-
řejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
rok 2021 ve výši 90.000 Kč z rozpočtu měs-
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ta Modřice roku 2021 mezi městem Modři-
ce (poskytovatel) a Xside Dancers, z.s., IČ 
04342992 (příjemce) s vyřazením nákladů 
na lektorné pro trenéry.
Hlasování:  11 pro (Šiška, Koubková, Slaný, 
Drmolová, Putna, Brabec, Bernátová, Pro-
cházka, Mikuš, Skalník, Tomandl)
 1 proti (Chybík)
 2 se zdrželi (Chybíková,
 Doleček)

Usnesení 14Z-5.8/2021: ZMM schvaluje 
odměny členům FV za I. pololetí roku 2021, 
kteří nejsou členy ZMM ve výši 1.500 Kč H. 
D. a M. O.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 14Z-5.9/2021: ZMM schvalu-
je odměny členům KSDÚP, KŽP a SZK za 
I. pololetí roku 2021, kteří nejsou členy 
ZMM ve výši 1.500 Kč R. V. a J. H. a ve výši 
1.000 Kč M. H.
Hlasování:  14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 6 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 14Z-6.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 20 ze dne 17. 03. 2021 a č. 21 ze 
dne 12. 05. 2021 z jednání FV.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 7 – Zpráva o činnosti KV
Usnesení 14Z-7.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí zápis ze zasedání KV ze dne 25. 05. 2021.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 14Z-8.1/2021: ZMM zamítá po-
skytnutí fi nančního příspěvku obci Moravany 
na výstavbu přístřešku pro cestující na auto-
busové zastávce Brno–Ústřední hřbitov.
Hlasování:  13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Drmolová, Put-
na, Brabec, Procházka, Bernátová, Tomandl, 
Skalník)
 0 proti 
 1 se zdržel (Mikuš)
Komentář:
Finanční příspěvek byl zamítnut zejména 
z důvodů, že obec Moravany nejdříve zaříze-
ní vybudovala a potom teprve oslovila obce 
s žádostí o příspěvek, že hromadnou dopravu 
má zajišťovat společnost KORDIS provozují-
cí Integrovaný dopravní systém (IDS) v JmK 
a že zastávka je  v k.ú. Brno. Obdobný případ 
byla výstavba čekárny na konečné tramvaje 
v Modřicích, kde přes trvalý tlak na provozo-
vatele IDS bylo zařízení vybudováno z jeho 
prostředků. 
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USNESENÍ 47. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 47. schůze RMM konané dne 22. 06. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci květnu 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 861.333,84 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s.
(k usnesení 47R-3.1/2021)

Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci květnu 2021 na přístavbě školní 
jídelny a vestavbě kuchyně ZŠ ul. Benešova ve výši 688,811,72 Kč bez DPH fi rmě Moravská 
stavební unie – MSU, s. r. o.
(k usnesení 47R-3.2/2021)

Veřejnoprávní smlouvy
RMM dle schválení ZMM o zařazení dotace do rozpočtu města na rok 2021 schválila smlouvy 
o poskytnutí dotace s:
Jan Vonka – Vonka Racing – 10.000 Kč
Vonka Racing, s. r. o. – 20.000 Kč
(k usnesení 47R-3.4/2021 a 47R-3.5/2021)

Nájemní smlouvy
RMM schválila smlouvy o pronájmu sportovišť v areálu Městské haly Modřice s těmito subjekty:
- Xside Dancers, z.s. – taneční skupina pro děti
- Centrum Hastrmánci, s. r. o. – cvičení kojenců a batolat
- SDH Modřice – sportovní příprava dobrovolných hasičů
- Mgr. Ivana Demlová – Volnočasové centrum Tygřík Modřice
- Miluše Čičmanská – cvičení jógy
- Lenka Páleníková – cvičení jógy
- Lucie Vodičková – cvičení jógy
- Žabinští Vlci Brno, z.s. – futsalový klub
- ASM Porta Dolní Loučky, z.s. – futsalový klub
- Moravský spolek Tygři Brno – basketbalová přípravka
- TJ Sokol Husovice – fl orbalová přípravka
- SC Hattrick Brno Florbalová škola, z.s. – turnaj ve fl orbalu Brno Open Game 2021 ve 
dnech 24. a 25. 06. 2021
(k usnesení 47R-3.7/2021 až 47R-3.18/2021)

Balíkomat České pošty
RMM zamítla umístění balíkomatu České pošty před budovou na ul. Masarykova z důvodu 
velkého snížení průchodnosti chodníku v místě zařízení (balíkomat 4,5 m x 0,5 m)
(k usnesení 47R-4.4/2021)
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Nájmy v městských objektech
RMM na základě rozvolňování opatření proti pandemii COVID-19 rozhodla o obnovení a do-
časné úpravě plateb pronájmů, které doposud nebyly hrazeny v plné výši, podnikatelským 
subjektům v MHM takto:
- Pronájem restaurace – nájemné v plné výši od 01. 07. 2021
- Pronájem bazénu – nájemné v plné výši od 01. 07. 2021
- Pronájem posilovny – nájemné ve výši 75 % smluvně stanovené ceny od 01. 07. 2021
- Pronájem plochy Městské haly Modřice pro občerstvovací automat – nájemné v plné 
výši od 01. 07. 2021
(k usnesení 47R-4. 6. 1/2021 až 47R-4. 6. 4/2021)

Sleva z nájemného Městské haly Modřice
RMM zamítla poskytnutí slevy z nájemného MHM pro Český nohejbalový svaz, z.s.
(k usnesení 47R-4.7/2021)

Připomínky města k ÚP Želešice
RMM schválila připomínky města Modřice k návrhu ÚP Želešice – likvidace dešťových vod 
v k.ú. Želešice bez napojování na hlavní kanalizační sběrač v Modřicích.
(k usnesení 47R-7.4/2021)

Systém sběru odpadů v Modřicích
V rámci přípravy systému sběru odpadů v Modřicích RMM schválila odstoupení vítěze sou-
těže na dodávku popelnic a schválila uchazeče umístěného na 2. místě fi rmu JRK Česká re-
publika, s. r. o. s cenou 1.816.180 Kč bez DPH jako nového dodavatele. Dále v rámci zajištění 
systému schválila RMM dodávku SW evidenčního systému a HW terminálu v ceně 296.336 Kč 
bez DPH, poskytování služeb START+ v ceně 60.000 Kč/rok bez DPH a Smlouvu o zpracování 
osobních údajů, vše s fi rmou JRK Česká republika, s. r. o.
(k usnesení 47R-7.5/2021, 47R-7. 6. 1/2021 až 47R-7. 6. 3/2021)

Oprava chodníků ul. Benešova
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na opravu chodníků ul. Benešova (v úseku mezi ul. 
Komenského a ul. Poděbradova) nabídku fi rmy Creativ Building, s. r. o., v ceně 4.089.710,73 Kč 
bez DPH.
(k usnesení 47R-7.8/2021)

Veřejná zakázka malého rozsahu
RMM schválila Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace 
veřejného prostranství Husova/Komenského“.
(k usnesení 47R-7.8/2021)

Dar ZŠ Modřice
ZŠ Modřice informovala svého zřizovatele o obdržení věcného daru v podobě respirátorů, 
roušek a antigenních testů v celkové hodnotě 159.095, Kč od Jihomoravského kraje.
(k usnesení 47R-7.9/2021)
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Modřice zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

mesto-modrice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Dopravní informace  Informace z úřadu
 Knihovna  Kulturní akce  Majitelé zvířat
 Městská hala Modřice  Městská policie  Nevidomí a slabozrací
 Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi  Senioři
 Spolky  Sportovní akce  Zahrádkáři
 Zdravotnictví  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Modřice, IČ 00282103, se sídlem Náměstí Svobody 93,
Modřice, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu

jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.

na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
město Modřice, IČ 00282103, se sídlem Náměstí Svobody 93, Modřice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
DSO Šlapanice , telefon: , email: postolkova@dsoslapanicko.cz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu MUNIPOLIS s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno. Tato
společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů

své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech

zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním

souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci

máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz

ZVLÁŠTNÍ:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.

Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Pomoc obětem kriminality je nyní na jižní Moravě dostupnější

Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na území Jihomoravského kraje provoz 
první mobilní poradny pro oběti kriminality v České republice.

V září uplyne 30 let od vzniku Bílého 
kruhu bezpečí, nestátní organizace 
pro pomoc obětem kriminality a do-
mácího násilí. 
Již tři desítky let posouvá Bílý kruh 
bezpečí výš a výš laťku v oblasti re-
spektu společnosti k obětem trestné 
činnosti a zacházení s nimi. Úspěšně 

rozšiřoval katalog práv poškozených v trestním řízení a prosadil ochranu před 
domácím násilím. Především však rozvíjel vlastní služby. Za tuto dobu eviduje 
téměř 250 000 kontaktů s klienty, převážně obětmi násilných trestných činů 
a pozůstalými po obětech (např. týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásil-
nění, vraždy, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a nebezpečné proná-
sledování). Důvěryhodnost služeb BKB potvrzuje pomoc obětem latentní (skry-
té, neoznámené) kriminality. Každá třetí oběť v době prvního kontaktu s Bílým 
kruhem bezpečí trestný čin ještě neoznámila.

Bílý kruh bezpečí vybudoval síť 13 služeb s celostátní působností včetně non-
stop bezplatné Linky pomoci obětem 116 006.
V poradnách poskytuje pomoc a poradenství vždy dvojice dobrovolníků, právník 
a psychosociální pracovník. Dnes pro BKB pracuje 408 takových dobrovolníků. 
Pro zvlášť zranitelné oběti a případy vyžadující delší pomoc jsou k dispozici 
případoví manažeři, terapeuti, výjezdy, doprovody, případně další formy pomo-
ci včetně peněžité. Bílý kruh bezpečí pomáhal obětem a pozůstalým například 
v Uherském Hradišti (střelba v restauraci), Ostravě (střelba v nemocnici) a Kar-
viné (úmyslně založený požár). Díky Dohodě s Policií ČR o spolupráci při pomo-
ci obětem již deset let policisté zprostředkovávají zvlášť zranitelným obětem 
okamžitou pomoc Bílého kruhu bezpečí.

V letošním jubilejním roce činíme další významný krok směrem k obětem. 
V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných osobností Jihomoravského kraje 
pokřtěna první mobilní poradna BKB v České republice. Smyslem tohoto pilotní-
ho projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí. 
Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je totiž náročné dosáhnout na 
potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdá-
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lenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost nebo 
hospitalizace. Stejně tak oběti latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné 
vyhrožování, vydírání, domácí násilí) z mnoha pochopitelných důvodů pomoc 
nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu 
s vnitřním prostorem připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. 
Vozidlo bude plnit dvojí roli. V anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. 
Ve verzi s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič informací na 
preventivních akcích pro veřejnost.

V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné se obrátit na telefon
732 842 664 nebo e-mail: bkb.brno@bkb.cz.

INFORMACE PRO OBČANY

MODŘICE ZAČÍNAJÍ BOJ S ODPADY

Omezování skládkování

V současné době se v České republice sklád-
kuje 46 % odpadů (hůře jsou na tom v Evropě 
jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: 
skládkování postupně omezovat, až téměř 
vypustit. 

Velký bič nachystala Evropská unie, která svý-
mi odpadovými směrnicemi stanovila jasné 
a přísné cíle: Do roku 2035 navýšit recyklaci 
komunálních odpadů na 65 % a snížit sklád-
kování komunálních odpadů na 10 %. 

Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 
1. ledna začal platit nový odpadový zákon, 
který městům i obcím radikálně navyšuje po-
platek za ukládání směsného komunálního 
odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu 
(VO). V současné době platí města a obce 
500 Kč za každou tunu SKO a VO. Při nespl-
nění skládkovacích limitů se poplatek navy-
šuje na 800 Kč za každou tunu navíc. V prů-
běhu následujících let se tato částka může 
vyšplhat až na 1 850 Kč.
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Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do poplatků za odpady u samotných ob-
čanů. V současné době občané Modřic za odpady neplatí, ale pokud se nám nepodaří splnit 
zákonné limity, budeme muset poplatek zavést. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do ru-
kou tu jedinou zbraň, kterou máme – snížit objem SKO a objemného odpadu v našem městě. 
Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit.

Množství odpadu a míra třídění
v Modřicích

Podle výsledků za minulý rok každý obyvatel naše-
ho města vyprodukoval v průměru 156 kg SKO a VO, 
proto se stále vejdeme do stanoveného limitu. V roce 
2026 ale už limit přesáhneme a budeme muset doplá-
cet 1 800 Kč za každou tunu navíc. 

Jak ukázala fyzická analýza odpadů, která proběhla 
v červnu 2020, máme velký potenciál ke zlepšení. Zjis-
tili jsme totiž, že v běžné popelnici na směsný komu-
nální odpad se nachází pouze 33,5 % odpadu, který 
do ní reálně patří. Zbylých 66,5 % tvoří odpad, který se 
dá dále třídit (bioodpad, plast, papír, nápojové kartony, 
elektroodpad, kov, textil a stavební odpad). 

Změny v Modřicích
V souvislosti s novou legislativou a výsledky analýzy odpadů se naše město rozhodlo pod-
niknout potřebné změny, které nám pomohou dodržovat limity a vyhnout se tak zavedení po-
platku. 

První z nich je nádobový sběr plastu a papíru od domu. 
Domácnosti, které budou mít zájem, zdarma získají 
240 l nádoby, které si mohou vyzvednout na městském 
úřadě ve dnech 8. 9. , 15. 9. , 29. 9. a 6. 10. 2021 v čase 
od 8:00 do 11:30 nebo od 12:30 do 18:00 u paní Lenky 
Ventrubové (lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tel.: 
537 001 017, 774 007 710). Toto se týká jen rodinných 
domů! Pro bytové domy je potřeba, aby se na stejném 
místě zaregistovali předsedové či vedoucí všech SVJ 
(kontakt stačí poslat na e-mail). Distribuce nádob pro 
bytové domy bude zajištěna jiným způsobem.

Díky novému systému už nebudou muset občané docházet s tímto odpadem do sběrných 
hnízd, ale v den svozu nádoby pouze postaví před dům a svozová společnost se o vše postará. 
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Druhý krok ke změně je zavedení evidence všech odpadových nádob ve městě. Proto se na 
přelomu září/října začnou všechny nádoby (včetně těch na SKO i bioodpad) označovat speci-
álním čipem. Nádoby na plast a papír do domácností již budou očipované při distribuci. 

Při výsypu pak pracovníci svozové společnosti čipy načtou do evidenčního systému a Modřice 
tak získají ucelený přehled o celkovém množství i druhu odpadu. Díky těmto informacím pak 
můžeme nastavit celý systém odpadového hospodářství lépe, čímž ušetříme peníze a vyhne-
me se zavádění poplatku za odpady. Čipy také poslouží k inventarizaci nádob a ke zlepšení 
vztahu města se svozovou společností založeném na platbách za reálný počet vysypaných 
nádob, zejména bioodpadu. 

Veškeré podrobnosti o novém systému svozu, který začne platit od 1. 11. 2021, se dozvíte na 
městském úřadě při převzetí nádob na plast a papír. 

Svoz odpadu
S novým systémem přichází i změna ve frekvenci svozu SKO, který bude probíhat jen 1× za 
14 dní. Plast se pak bude svážet 1× za měsíc a papír 1× za 2 měsíce. U bioodpadu zůstane 
frekvence stejná. 

Chápeme, že pro spoustu z vás může být méně častý svoz SKO nepohodlný a máte obavy 
z přeplněné nádoby. Tomu však zabráníte poctivým tříděním, které si můžete usnadnit tím, že 
si na městském úřadě vyzvednete výše zmiňované nádoby a zapojíte se do sběru od dveří.

Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme za spolupráci 
a těšíme se na společné budování města s minimem odpadu.

Bližší informace v případě potřeby poskytne Ing. Hana Chybíková, 
e-mail: hana.chybikova@mesto-modrice.cz, tel. 724 767 000
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JAK TO LETOS VŠECHNO DOPADLO… 
ANEB VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DEVÁTÉ TŘÍDY

gymnázia: 6 žáků

Díky úspěchu žáků bude na nejprestižnějších 
brněnských gymnáziích stopa modřické zá-
kladní školy – Biskupské gymnázium, Gym-
názium tř. Kpt. Jaroše, Gymnázium Křenová, 
Gymnázium Bystrc, Gymnázium Vídeňská, 
Moravské gymnázium.

čtyřleté (maturitní) obory: 25 žáků

Žáci uspěli na středních školách technických 
(Olomoucká, Sokolská), zdravotnických (Ja-
selská, Merhautova), stavební (Kudelova), 
obchodní akademii (Kotlářská), polytechnic-
kých (Jílova), automobilní (Křižíkova)…

tříleté (učební) obory: 12 žáků

(zahradnická, polytechnická, stavebních ře-
mesel, automobilní…)
 
VÍCELETÁ GYMNÁZIA
- v 7. ročníku uspělo 5 žáků
- v 5. ročníku uspěli 2 žáci
 
Všem znovu blahopřeji a přeji, ať se jim na 
nové škole líbí a daří.

 Mgr. Martina Žáková, 
 výchovný poradce
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BRABROUCI V LÉTĚ

Konec školního roku je tu a to znamená i poslední schůzky, akce a výzvy našeho oddílu před 
letním táborem. Na něm se letos, jak už jistě víte, vydáme do podsvětí – říše zachmuřeného 
vládce Háda. Moc ale nepředbíhejme. Události, které se v červnu odehrály, totiž rozhodně 
stojí za zmínku. Poslední schůzky družinek byly už tradičně slavnostnější – jedla se zmrzlina, 
střílelo z luků, praků i vzduchovek, vedoucí vůbec netroškařili. Vítání léta, které proběhlo v are-
álu Pod Kaštany, se také velmi vydařilo. Přišly děti s rodiči i prarodiči, zahráli jsme si hry staré 
i nové, jedlo se a pilo a vedoucí měli čas si popovídat jak s rodinami svých dětí, tak i s dětmi, 
které na svých schůzkách nevídají. Na tomto pohodovém odpoledni u táboráku jste se podíleli 
stejně jako my a my vám za to mockrát děkujeme.

Závěrečný výlet

Poslední předprázdninovou akcí byl, jak už název vypovídá, Závěrečný výlet. Vydali jsme se 
k rajhradskému rybníku, kde jsme si užili spoustu vodních hrátek, a domů jsme se vraceli přes 
Rajhradskou bažantnici. Celý den se nesl v pohodovém duchu a spousty různých her – už 
nám to všem opravdu chybělo . Domů jsme se vraceli příjemně unavení a vydovádění.
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Konec léta

A než se s dětmi po létě opět uvidíme na schůzkách, chtěli bychom jim zpříjemnit ještě konec 
prázdnin. Děti jdou do školy ve středu 1. 9. , a protože předpokládáme, že už s dětmi nikam 
nepojedete, budeme rádi, když se v pondělí a úterý (30., 31. 8.) budou moci potkat se svými ka-
marády. Připravili jsme si pro všechny oddílové děti pohodové dva dny v areálu Pod Kaštany. 
Děti se mohou zúčastnit obou dnů, nebo pouze jednoho, je to pouze na vás. Všechny informa-
ce k této naší akci naleznete na našich webovkách, kde také probíhá přihlašování. Přihlašovat 
děti můžete do 26. 8. 2021.

Začátek školního roku

Teď už nás tedy před začátkem nového školního roku čeká jen tábor, takže doufejme, že se 
nám z říše mrtvých podaří vrátit všem, abychom ho mohli všichni společně jaksepatří zahájit 
opět s rodiči v areálu Pod Kaštany. Bližší informace budou k dispozici na webu a facebooku. 
Schůzky v novém školním roce začnou od 6. září v termínech schůzek jako doposud. Případné 
změny se budou řešit v září. Do nenaplněných družinek budeme také dobírat nové členy – bliž-
ší informace budou k dispozici ke konci srpna na webu a FB.
www.brabrouci.cz, www.facebook.com/brabrouci

 Děkujeme všem za přízeň, podporu a těšíme se na další setkání a společně strávený čas.
 Krásné prázdniny plné skvělých zážitků Vám přeje 
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek a kolektiv vedoucích Brabrouků

Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv DFKM

HODINKA S FOLKLOREM POD KAŠTANY

V červnu jsme se konečně s dětmi z krouž-
ku viděli na dvou zkouškách ve venkovních 
postorách. Poslední akce před prázdninami 
byla „Hodinka s folklorem“, která se konala 
11. 6. v areálu Pod Kaštany. Seznámili jsme 
rodiče s dalšími vizemi DFKM, z.s. v novém 
školním roce, s dětmi si zatancovali a zazpí-
vali, zahráli hry. Došlo i na nácvik netradiční-
ho jihoafrického tance, který si tančí lidé na 
celém světě „Jerusalema“. Rodiče se aktivně 
a s nadšením s dětmi zapojili do výuky. A co 
na tom, že to někomu nešlo. Zkrátka si tan-

coval podle sebe a pro svoje potěšení. Také 
jsme nezapomněli na odměny za soutěže 
a současně i pro všechny děti za účast. Ve-
čer byl zakončen táborákem.

Všem čtenářům přejeme krásný zbytek 
prázdnin. Sledujte webové stránky, www.fol-
klorni-krouzek-modrice.cz, kde zveřejňujeme 
naše další aktivity a fotodokumentaci z pře-
dešlých akcí.

 Ivana Cetlová, za DFKM, z.s.
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SKAUTI SI UŽILI SPOLEČNÉ ZAKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU

V uplynulém školním roce se modřičtí skauti 
sice téměř nemohli setkávat na společných 
schůzkách, na své kamarády z oddílu ale 
nezapomněli. V červnu jsme proto využili 
krásného počasí a uvolnění pravidel a všich-
ni jsme se sešli na společném zakončení 
školního roku. Setkání proběhlo trochu ne-
tradičně u rybníka Primál. Tato krásná loka-
lita nedaleko Modřic je trochu opomíjená, 
asi proto, že se nachází za rušnou silnicí, ale 
určitě doporučujeme se tam podívat. Děti 
(i dospělí) se postupně vydávaly na dobro-
družnou cestu kolem rybníka, na které plnily 
drobné úkoly. Cestou navštívily i místní stu-
dánku. Kousek od rybníka byla i pavoučí zá-
hada, jedna ze skautských her pro veřejnost. 
Několik opozdilců využilo poslední možnost 
se proplést pavučinami a rozluštit tajem-
ství pavoučí královny. Pavučina měla velký 
úspěch, a to nejen u dětí, ale i u dospělých, 
kteří se při prolézání bludiště pořádně za-
potili, ale i nasmáli. Nakonec jsme si opekli 
buřty a společně si zazpívali s kytarou. Jsme 

moc rádi, že jsme pořád skvělá parta, a už se 
moc těšíme na tábor, kam vyrazíme v druhé 
polovině července.

Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv Brabrouků



www.mesto-modrice.cz

25
7-8 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÉ HRY NEJEN PRO SKAUTY

V té první se jednalo o pohádkový příběh 
Jak veveřák Pepík přežil zimu. Zvířátkové 
povídání bylo rozeseto po Modřicích jako 
taková skládačka a záleželo na každém, jak 
dlouhý příběh si z jednotlivých kousků složí 
a jak to vlastně celé dopadne.

Druhá hra byla pro odvážné. Jednalo se 
o noční tajenku, kterou nebylo možné luštit 
za světla. Na louce směrem na Přízřenice 
se tak večer co večer scházeli lovci záhad 
vyzbrojeni baterkami, které byly pro splnění 
úkolu naprosto nezbytné.

Ve třetí hře jsme si pořádně protáhli těla. 
Kousek od rybníka Primál se usídlila pavou-
čí královna a Pavoučí záhadu mohli rozluštit 
jen zdatní sportovci, kteří se nebáli vstoupit 
do jejího pavučinového bludiště.

V zatím poslední hře se můžete pokusit 
pochytat Zatoulané stádo, které se rozu-
tíkalo po modřických ulicích. Ztratilo se 
celkem 20 oveček a je potřeba zjistit jmé-
na alespoň 15 z nich (bližší informace na 
https://q95.skauting.cz/zatoulane-stado/). 

Protože úkol je to nelehký, můžete hledat až 
do 1. srpna.

Za obrovské nasazení a lví podíl na vymýš-
lení i realizaci všech her děkujeme přede-
vším Hermioně. Nechápeme, kde na ty své 
nápady chodí, ale jsou skvělé a my jsme moc 
rádi, že ji máme v týmu. (A už teď se nemů-
žeme dočkat, co na nás vymyslí příště.)

Jsme moc rádi, že se do hraní zapojili ne-
jen skauti, ale i široká veřejnost. Děkujeme 
všem hráčům, kteří nám napsali, jak se jim 
která hra líbila, nebo poslali fotky z hraní. Je 
to pro nás velká motivace něco podobného 
vymyslet i v příštím školním roce.

Pokud toužíte po dalších skautských 
dobrodružstvích, neváhejte se nám ozvat. 
Od září chceme znovu rozjet pravidelné 
schůzky a rádi mezi sebou přivítáme nové 
tváře (od 5 let). Bližší informace o oddí-
le i kontakt naleznete na našem webu: 
https://q95.skauting.cz/.

 Krásné léto, krásné prázdniny
 Skauti z Quercusu

KDYŽ JSME V ROCE PLNÉM ZÁKAZŮ PŘEMÝŠLELI, CO BYCHOM MOHLI UDĚLAT 
NEJEN PRO „NAŠE“ DĚTI, ALE I PRO OSTATNÍ OBYVATELE MODŘIC, PŘIŠEL NĚKDO 
S MYŠLENKOU HER PRO VEŘEJNOST. OD JARA DO LÉTA SE POVEDLO REALIZOVAT 

CELKEM 4 TAKOVÉ HRY, KAŽDÁ Z NICH BYLA JINÁ A JSME MOC RÁDI, ŽE SE 
U VEŘEJNOSTI SETKALY S VELKÝM ÚSPĚCHEM.
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SOKOL – KROUŽEK MÍČOVÝCH HER

Po rozvolnění se naskytla možnost 
opět s dětmi trénovat a užívat si naplno 
sportovních aktivit. Děti byly nadšené 
a užily si to. Naučily se i něco nového. 

Byl DEN DĚTÍ, a tak jsme hráli různé 
míčové hry v nové hale a došlo i na gym-
nastiku.

Všichni byli moc šikovní, hodní a splni-
li lehké i náročné techniky míčových her 
a byli ke DNI DĚTÍ odměněni kornoutem 
různých sladkostí.

Snad dětem vydrží i nadále nadšení 
pro sport a kolektiv.

 za Sokol Modřice Martin Palášek
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Foto: archiv Sokol
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SENIORSKÁ OBÁLKA (I. C. E. KARTA)

Tato karta slouží především starším občanům. Uživatel do ní zapíše důležité informace 
o svém zdravotním stavu (DŮLEŽITÉ JE TYTO ÚDAJE UDRŽOVAT STÁLE AKTUÁLNÍ), které 
pak budou sloužit složkám IZS. Záchranná služba dostane díky těmto informacím okamžitý 
a přesný přehled o pacientově zdravotním stavu, chronických nemocích či užívaných lécích. 
To vede k rychlému a efektivnímu zásahu, který může zachránit zdraví či život pacienta. 

S vyplněním vám pomohou blízké osoby, pracovníci sociální služby (pokud k vám 
dochází) nebo lékaři. Další informace naleznete na seniorivkrajich.mpsv.cz - 
https://seniorivkrajich.mpsv.cz,
kde máte rovněž možnost si vytisknout novou kartu k aktualizaci údajů. 

• Velká I. C. E. karta může být přeložena na třetiny a vložena do průhledné obálky. Tu pak 
umístěte na lednici, případně na vnitřní stranu vchodových dveří – záchranáři ji na těchto 
místech budou hledat. 

• Kromě velké verze je k dispozici ještě mini I. C. E. karta, která slouží především mimo 
domov. Lze ji vyplněnou složit a vložit do peněženky.

Mini Seniorskou obálku neboli I. C. E. kartu máte k dispozici v tomto čísle městského periodi-
ka nebo si ji můžete vyzvednout na recepci MÚ Modřice. Velkou kartu si můžete vytisknout na 
výše zmiňované adrese nebo si ji rovněž vyzvednout na radnici. 

Vysvětlivky:

• Osoba se zrakovým postižením

• Osoba se sluchovým postižením

• Osoba na vozíku

 Ing. Hana Chybíková, 
místostarostka s použitím podkladů 

Senioři v krajích
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
REAKCE NA DOPIS MUDR. MAREČKA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Činy hloupých a ještě k tomu zlých lidí
nelze přejít bez povšimnutí jen proto,
že se nás to netýká, neboť příště půjde
zcela určitě už i o nás“.
 
 Viktor Hugo
 
Vyjádření k článku MUDr. Marečka v červ-

novém Zpravodaji.
 Nemám ve zvyku polemizovat kvůli článku 

ve Zpravodaji ani s MUDr. Marečkem. Ale já 
jsem nemínila rozebírat historické události do 
detailu – dobře znám historii, možná by se 
pan doktor divil.

Můj článek byl jen taková vzpomínka na 
dobu, kterou bych už nikdy nechtěla zažít. 
Vím, že datum 8. května bylo změněno na 
9. května, ale to už nehraje takovou roli.

Nevím, jak pan doktor trávil dětství, je o dost 
mladší než já. Možná zažil okupaci v kočárku 

a možná, že ani to ne. A že píši pod hlavič-
kou zahrádkářů o všem možném doposud to 
nikomu nevadilo. Zahrádkáři jsou také mod-
řičtí občané a jsou i užiteční. Když se to tak 
vezme, vlastně se ve světě stále někde válčí; 
celosvětový mír ještě nebyl. Na druhou stranu 
jsem na svůj článek měla více kladných ohla-
sů od občanů, kteří pochopili podstatu člán-
ku – vzpomínek. Za to, že jsem se netrefi la 
do vkusu pana doktora Marečka se omlouvat 
nebudu. 

Jménem výboru zahrádkářského spolku 
přeji všem občanům krásné léto bez covidu 
a nám zahrádkářům alespoň slušnou úrodu. 
Snad to opožděné jaro příroda dožene. 

 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
  předseda spolku

K největším překážkám na cestě ke spoko-
jenosti patří nenávist, pesimismus a sobectví. 

Motto:
„Kdybychom neměli zimu,
nebylo by jaro tak příjemné;
kdybychom nikdy nepoznali bídu,
blahobyt by nebyl tak vítaný“.
  Anne Bradstreetová
 
Po nijak vynikajícím jaru máme tu léto. 

Vzduch provoněný vodou, sluncem, květi-
nami. Hlavně ale uvolněním, na které jsme 
dlouho čekali.

Zvykli jsme si být doma, ale teď bychom 
měli být co nejvíce na čerstvém vzduchu, na-
čerpat vitamín D ze sluníčka, zajít si s přáteli 
na pivo nebo si něco dobrého ugrilovat na za-
hrádce. Prostě po měsících izolace bychom 

se měli co nejvíce stýkat s rodinou, přáteli, 
protože osobní kontakty nám nejvíce chyběly. 
Mnoho lidí ztratilo sociální vazby.

Prostě se to v naší společnosti trochu změni-
lo. Bude určitě nějakou dobu trvat, než se zase 
vše vrátí do starých kolejí a pomine napětí a ha-
šteření. Úsměv a dobrá nálada přece nic nestojí.

Užijte si léto, krásné letní dny plné slunce 
s těmi, které máte rádi. Užijte si na zahrád-
kách, u vody i na dovolených a neztrácejte 
úsměv a naději na lepší časy.

Doufám, že nás už nic zlého nepotká, přes-
to trochu opatrnosti neuškodí.

 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku
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SMUTEČNÍ VRBA NA RYBNÍČKU

Kvůli poškození při bouřce 21. 6. 2021 a celkovému špatnému stavu musela být pokácena 
poslední stará smuteční vrba na Rybníčku

Foto: M.Hájek
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OD SOUTOKU K SOUTOKU

Když se někdo v Modřicích zmíní, že se byl 
projít k soutoku, není vůbec jasné, který sou-
tok má na mysli. Mohl se vypravit k blízkému 
soutoku Svratky a Svitavy na jihu Brna nebo 
si mohl vybrat některý z modřických souto-
ků. Na území modřického katastru máme 
soutoky hned tři. Jsou to zajímavá místa 
a pro každého, kdo okolí našeho města te-
prve poznává, musí být příjemným překvape-
ním, co zdejší příroda výletníkům nabízí. 

Nejkrásnější okolí má soutok modřické-
ho mlýnského náhonu s Moravanským po-
tokem. Tento soutok leží na severu našeho 
katastru, v malebném prostředí starých 
břehových porostů s doupnými stromy, kte-
ré pamatují několik staletí. Dostaneme se 
k němu, když odbočíme z Masarykovy ulice 
podél Moravanského potoka a hned u první 
tůně se dáme vpravo k náhonu. Pak už jen 
stačí projít pěšinkou obklopenou divokými 
porosty dřevin, přejít improvizovanou lávku 
a jsme u soutoku. Snad ještě krásnější a di-
vočejší přírodu najdeme asi o 200 m dál, až 

za poslední tůňkou, na březích mlýnského 
náhonu. Voda se tam často vylévá z koryta 
podél břehů a nejbližší stromy tak vyrůstají 
jakoby z močálu. Divoký vzhled tohoto mís-
ta umocňují tlusté kmeny spadlých stromů. 
V této divočině si můžeme připadat téměř 
jako v amazonském pralese. Však také toto 
území bylo vyhlášeno jako evropsky význam-
ná lokalita Stará řeka – Modřické rameno. 
Začíná ještě na katastru Brna a končí jižně 
od Modřic v místě, kde mlýnský náhon vrací 
vodu do Svratky.

Tomuto druhému modřickému soutoku 
se říká „soutok Na špici“, nejspíš proto, že 
se tam oba toky spojují v ostrém úhlu. Ten-
to soutok leží asi půl km na jih od městské 
zástavby. Nejlépe se k němu dostaneme 
podchodem z Chrlické ulice, když hned za 
ním vyjdeme po svahu na most nad mlýnský 
náhon. Širokou cestou, která začíná za mos-
tem, projdeme obdělávaným územím mezi 
oběma toky až k vyvýšené hrázi Svratky. Po 
prudkém svahu sejdeme pěšinkou přímo 

Soutok mlýnského náhonu s Moravanským potokem.  Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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k soutoku. Zásluhou rybářů, kteří mají sou-
tok Na špici v oblibě, se můžeme zastavit na 
jejich malé plošince těsně nad vodou a z ní 
se porozhlédnout. Na protějším břehu náho-
nu i Svratky pokračují divoké břehové poros-
ty s romantickými pěšinkami, které obrůstají 
naše domácí liány.

Jižní hranici modřického katastru tvoří 
říčka Bobrava. Soutok Svratky s Bobravou 
se nachází v řídkém lesíku s několika louč-
kami podél Svratky, kde rybáři často stanují. 

K tomuto soutoku se dostaneme po široké, 
dobře udržované polní cestě, která vede od 
modřického obchvatu středem polí na jih. 
Bezpečně se k ní dá přijít od podchodu na 
Chrlické ulici nebo od benzinové pumpy. 

V období letošních dovolených se možná 
řada lidí rozhodne své cestovatelské plány 
změnit a věnovat se raději poznávání blíz-
kého okolí. Putování od soutoku k soutoku 
určitě nikoho nezklame. 

 PhDr. Stanislava Kleinová

Soutok Svratky s Bobravou.  Foto: PhDr. Stanislava Kleinová

Soutok Svratky s mlýnským náhonem.  Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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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 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. 

Rozloučili jsme se

Blechová Hana
Ryšavá Zdeňka
Staňková Dana
Pfl éger Zdeněk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života 

Stříbrná Viktorie

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Vážení spoluobčané,

není mým zvykem sáhodlouze vyjadřovat své postoje a názory, či uvádět šířící se 
fámy na pravou míru, ale ve věci konání ceremoniálu vítání nových občánků města 
Modřice si toto prostě nemohu dovolit opomenout. Jak je dobrým zvykem, se negativ 
vždy pevně chytí zejména naše „velmi konstruktivní“ opozice a udělá z i maličkosti 
obrovskou, téměř neřešitelnou kauzu.

Pracovnice matriky města v jarních měsících rodičům nově narozených občánků 
města rozeslala informační SMS zprávu o zrušení ceremoniálu vítání občánků. V da-
ném období to bylo v celku logické, neboť nebylo možné z důvodu nařízení protiepi-
demiologických opatření vydaných Vládou ČR takové akce pořádat. Bohužel většina 
z vás si informaci překlopila do stavu, že se vítání občánků ruší natrvalo.

Na tomto místě vás, vážení rodiče, ubezpečuji, že vítání nových občánků bude ve 
městě Modřice pokračovat ve shodném formátu jako v letech předchozích, tedy 2x do 
roka vždy v jarním a podzimním období s dětmi narozenými v pololetí před konáním 
akce, za účasti žáků školy, fotografa, matriky a zástupce města. Pokud nebudou Vlá-
dou ČR nastavena taková opatření, která by konání zakazovala, bude obnoveno a pro-
běhne vítání občánků v září nebo říjnu 2021. O jeho konání budete včas informováni.

Závěrem se omlouvám za vzniklý šum, který vyvolal dojem, že město Modřice nebu-
de své nové občany vítat a že si jich tak neváží.

 Ing. Josef Šiška – starosta města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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V MODŘICÍCH JSEM NAŠLA NOVÝ DOMOV

 Až do svých osmdesáti let jsem žila 
v Beskydech. Milovala jsem hory a vůbec 
celou přírodu, která mne obklopovala. Lysá 
hora, Smrk, Ondřejník, Radhošť, Pustevny 
a Velký Javorník – to byly hory, které vyzývaly 
k turistice a v zimě nabízely možnosti 
lyžování a zimních radovánek. Hrad Hukvaldy 
s oborou, Rožnov pod Radhoštěm, kouzelné 
městečko Štramberk a přírodní divadlo na 
Horečkách poskytovaly možnost poznávat 
kulturní památky okolí. V tomto prostředí 
jsme žili s manželem a dětmi a současně 
jsme u sebe doma doopatrovávali imoje staré 
rodiče. Naše děti tak vyrůstaly v třígenerační 
rodině. Mezi námi vznikala veliká pospolitost 

a vzájemná úcta. Staří rodiče zemřeli, děti 
dokončily vysokoškolská studia a založily si 
své rodiny. Dcera v Modřicích a syn v Praze. 
Po smrti manžela jsem zůstala sama. Plynul 
čas, přibývala mi léta a zrazovalo zdraví. Po 
dobu mých zdravotních potíží mne brala 
dcera k sobě do Modřic. Syn pomáhal 
taky, ale z důvodu velikých vzdáleností 
mezi námi to bylo velmi složité. Proto 
moje dcera požádala o mé umístění do 
PBDS v Modřicích, který se nachází poblíž 
jejího bydliště. Situace se ještě vyhrotila 
s výskytem koronaviru. V důsledku všech 
omezení jsem se mohla stýkat s dětmi pouze 
po sociálních sítích a vyhledávat pomoc tam, 

Foto: archiv pisatelky



www.mesto-modrice.cz

43
7-8 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

kde byla nabízena. Změna nastala tím, že mi 
byl letos přidělen k pronájmu byt v PBDS 
v Modřicích. Budova už sama o sobě působí 
přitažlivým dojmem. Je nová, moderní, 
s vkusně upraveným okolím a zajišťující 
bezbariérové bydlení s výtahem. Byt, který 
jsem získala k pronájmu, má velikost 1+KK 
a je umístěn v 1. poschodí. Z balkónu mám 
výhled do areálu s kvetoucími stromy, 
jezírkem, upraveným trávníkem a spoustou 
balkónových květin u jednotlivých bytů. 
V korunách stromů se ozývají ptáci a jezírko 
se probouzí k životu.

N Á D H E R A…
Personál v domově je na úrovni. V jednání 

a poskytování služeb je vstřícný a nešetří 
úsměvy. Kromě ubytování jsou zajišťovány 

ještě další služby – 1x týdně praní prádla, 1x 
týdně úklid pokojů a příslušenství, 1x týdně 
dovoz nákupů z Olympie a dovoz obědů 
podle zájmu bydlících. Ale současně se mi 
nabízí spousta nových sousedů a přátel, 
kteří mne mezi sebe přijali s vlídností, 
vzájemným představením se a v mnoha 
případech i nabídnutím tykání. Všichni 
rádi vzpomínají na dobu před pandemií, 
kdy se scházívali ke společným aktivitám 
a přátelským posezením a přirovnávají tuto 
dobu k životu a pospolitosti, jako tomu bývá 
v jedné velké rodině. A toto k DOMOVU přece 
taky patří… Až dosud jsem nevěřila tomu, že 
ještě najdu místo, kde budu mít svůj nový 
domov. A přece jsem ho našla.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

V týdnu od 16. 8. do 
20. 8. 2021 bude knihovna 
z důvodu čerpání dovolené 

uzavřena.
Přejeme našim čtenářům 

krásné prožití léta.

Výběr knižních novinek červenec a srpen 2021
PRO ŽENY:
Bomann, Corina: Solvejžin slib. Paní ze 
Severu 3.
Čechová, Dagmar Digma: Nesejdeš z cesty
Falvey, Patricia: Sestry z Titanicu
Henry, Emily: Letní sázka
Hewit, Kate: Není to moje dcera
Hošková, Blanka: Když se přání neplní
Jacobs, Anne: Nebe nad Kilimandžárem
Janečková, Klára: Francouzský manžel
Leigh, Judy: Babičky na tahu
Madeleine, Laura: Tajemství mezi námi

Nikolai, Maria: Čokoládovna
Obermannová, Irena: Babička
Quick, Amanda: Fotografi e smrti
Quinn, Julia: Vikomt, který mě miloval
Riley, Lucinda: Sestra slunce
Rudberg, Denise: První šifra
Steel, Danielle: Čas změn
PRO SILNÉ NERVY: 
Adker-Olsen, Jussi: Marco
Černá, Jaroslava: Záhada černolických 
vražd
Černucká, Veronika: Dům na konci cesty

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9—12 13—18
Úterý   13—19
Středa  13—18
Pátek 9—12 13—16
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Češka, Stanislav: Zapomenutá smrt
Dušek, Jakub: Štěkot uvázaných psů
Granger, Ann: Nebezpečná zvědavost
Grisham, John: Amatéři
Jakeman, Jo: Dokud mě nenajdou
Kubát, Luděk: Osudový zkrat
Lapena, Shari: Její konec
Marsons, Angela: Dětské duše
Mayne, Andrew: Dívka pod hladinou
Ohlsson, Kristina: Henryho tajemství
Pospíšilová, Jarmila: Pod Palcem
Rejfová, Marie: Když se vosy vyrojí
Weaver, Tim: Ztracené střípky
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Bratrstvo růžového kříže
Češka, Stanislav: Případ rozvaděných bratrů
Goldstein, Madeleine: Zase se shledáme
Hrdlička, Pavel: Komu to prospívá?
Jindra, Jaromír: Případ mrtvé novicky
Koubková, Zuzana: Koniášův klíč
Neužil, František: Královna Eliška Rejčka
Scarow, Simon: Zrádcové Říma
Vaňková, Ludmila: Čas voní dálkou
Weir, Alison: Kateřina Howardová: nevěrná 
královna
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Donoghue, John: Šachy se smrtí
Dutka, Wojciech: Černá a purpurová
Harmon, Amy: Vítr to ví
Chalífa, Chálid: Smrt je dřina
Macallister, Greer: Žena číslo 99
Monk-Kidd, Sue: Kniha tužeb
Murakami, Haruki: Tancuj, tancuj, tancuj
Perrin, Valerie: Vyměnit vodu květinám

Robinson, Steve: Žena obchodníka 
s příběhy
Scott, Caroline: Fotograf ztracených
Sliman, Leila: Země těch druhých: válka, 
válka, válka
Veronese, Paolo: Kolibřík
ČESKÁ LITERATURA:
Burgerová, Kristýna: Holka od Big Benu
Dutka, Edgar: Letní valčíky
Chalupová, Lenka: Kyselé třešně
Klouda, Filip: Vzdálená místa
Lehečková, Hana: Poupátka
Nepraš, František: Najdorf: o zmizelé vsi na 
jižní hranici
Poncarová, Jana: Podbrdské ženy, Cyklistka
Šesták, Petr: Kontinuita park
SCI-FI:
Holanec, Václav: Díkůvzdání
McConaghy, Charlotte: Poslední migrace
Pýcha, Adam: Druhá šance
PRO NÁCTILETÉ:
Martišková, Petra: Tajemství obsidiánu
Taghioff, Matt: Úžasná dobrodružství 
zvědavé Zeldy
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE:
Kinney, Jeff: Strašidelné historky báječného 
kamaráda
Krollupperová, Daniela: Mechová víla
Smolíková, Klára: Devět malých zahradníků
INSPIRACE NA CESTY:
Brzáková, Pavlína: Až odejdu za horu
Mayes, Frances: Sejdeme se na piazzettě
Německo: turistický průvodce
Zárybnická, Alena: Alpami na kole
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce června, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během června řešili pět krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala telefonické oznámení od PČR Rajhrad o prověření domácí 
hádky. Po příjezdu na místo žena uvedla, že jí muž sprostě nadává, vyčítá jí peníze, jiného 
chlapa a nechce se rozvést. Muž uvedl, že ho žena povrchově poškrábala na tváři. Lékař-
ské ošetření ani jedna ze stran nevyžadovala. U muže byla provedena dechová zkouš-
ka s výsledkem 2,92 promile. Poté co byla situace uklidněna, byli oba hlídkou poučeni 
o možnosti řešit přestupek v zákonné lhůtě.

Strážníci přijali oznámení o výskytu hada o rozměrech cca 1,5 m na ulici Sadová 566 
za bytovkou. Po příjezdu na místo byl hlídce označen keř túje, ve kterém byl ukrytý had. 
Byla kontaktována odchytová pracovnice, která hada odchytila a převzala si ho do zá-
chranné stanice. Situace byla na místě vyřešena, poškozen byl pouze keř, do kterého se 
had přemístil.

MP přijala oznámení o zraněném a opilém muži na ul. Husova. Při příjezdu na ul. Huso-
vu si strážníci všimli vrávorajícího muže. Když hlídka vystupovala z vozidla, muž udělal 
rychlé tři kroky vzad, spadnul na záda a udeřil se do hlavy. Jelikož mu začala mírně téct 
krev z hlavy, byla přivolána RZS. Muž s hlídkou bez problémů komunikoval. Byla provede-
na orientační dechová zkouška, při níž bylo naměřeno 2,16 promile alkoholu v dechu. Na 
místo dorazila RZS, která muže převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice.

Strážníci řešili oznámení od obsluhy ČS Shell na Hřbitovní 607 v Modřicích, kde se 
nachází neznámý cizinec a pláče jim u pokladny. Po příjezdu na místo MP kontaktoval 
rumunský občan, který hovořil pouze rumunsky. Hlídka od muže zjistila, že se vrátil 
z Německa, kde mu byla odcizena platební karta, je bez telefonu a potřebuje kontak-
tovat svoji rodinu v Rumunsku. Byla kontaktována cizinecká policie v Brně, která přes 
svoji momentální zaneprázdněnost nemohla dorazit na místo. Hlídka tedy telefonicky 
kontaktovala rumunskou ambasádu v Praze, která se s mužem domluvila na řešení 
situace. Cizinec byl nasměrován na autobus směr Brno, kde měl pokračovat do Prahy 
na ambasádu.

Na služebnu MP přišla žena, která předala hlídce předmět připomínající nevybuchlou 
munici. Tu nalezla na hromadě suti mezi popelnicemi na tříděný odpad a ČOV na ul. 
Brněnská v Modřicích, v blízkosti jejího bydliště. Jednalo se o kovový předmět o délce 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE



www.mesto-modrice.cz

47
7-8 | 2021

asi 35 cm a šířce 5 cm trubkového tvaru, jejíž přední část měla vnitřní závit a zadní čtyři 
směrové plošky o délce asi 15 cm. Věc byla oznámena na PČR. Na místo se dostavila 
hlídka OOP Rajhrad a policejní pyrotechnik, který věc označil jako leteckou pumu bez 
roznětky. Pumu si převzal k likvidaci. 

U této situace je nutno říct, že takto se v žádném případě postupovat nemá. Pokud 
někdo najde předmět připomínající nevybuchlou munici, tak s ním nemanipuluje a na 
místo vždy přivolá policii, jelikož hrozí riziko výbuchu.

Strážníci převzali od muže nalezeného psa, kterého odchytil na ulici Chrlická, jednalo se 
o rasu Yorkshirský teriér. U zvířete bylo zjištěno číslo čipu, které ovšem nebylo registro-
váno v žádném běžně dostupném registru. Majitelka si jej převzala o několik hodin poz-
ději. Proto znovu připomínáme majitelům psů, kdo ještě nemáte číslo čipu psa zaregis-
trovaného v některé z dostupných registrů, tak to udělejte, aby se vám pejsek, v případě 
zaběhnutí, mohl rychle a v pořádku vrátit domů. 

Hlídka přijala telefonické ozná-
mení přes linku 156 od DPMB, 
že jsou dva opilí muži v tram-
vaji a nechtějí opustit vozidlo 
na tramvajové smyčce. Hlídka 
po příjezdu na místo musela 
oba muže probudit. Jednalo se 
o známé bezdomovce, kteří byli 
lehce pod vlivem alkoholu. Ná-
sledně byli poučeni a byla jim 
vysvětlena pěší chůze do Brna, 
kterou úspěšně absolvovali. 
Celá situace tím byla na místě 
ukončena. 
 
Letos se jako každoročně stráž-
níci zúčastnili střeleckých zá-
vodů v Mikulově, i když letošní 
ročník byl vzhledem k vládním 
opatřením v souvislosti s ko-
ronavirem povolen na poslední 
chvíli. A jako v předchozích le-
tech, tak i letos, L. Procházková 
(Ventrubová) obsadila medailo-
vé pozice, tentokrát se jednalo 
o 3. místo.

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Ilustrační foto. Foto: M.Hájek

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

 
Dne 16. 6. 2021 si strážníci převzali nové služební vozidlo; jedná se o vozidlo Škoda 
Karoq 1,5 TSI 110 kW se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Celková cena 
vozidla byla 850.000,– vč. DPH. Z toho vozidlo bylo v hodnotě 604.240 Kč a následné 
úpravy v hodnotě 245.759 Kč. Předchozím vozidlem byla Škoda Yeti, kterou měli strážni-
ci v užívání od prosince 2015 a vozidlo mělo nájezd 260 000 km.
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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S postupným uvolňováním proti covidových 
opatření se v závěru měsíce května konečně 
rozběhly i nohejbalové soutěže ročníku 
2021. Dovolte mně nyní shrnout výsledky 
modřického nohejbalu v první polovině 
sezony.

Mladší žáci: zde v ročníku 2021 nastal odsun 
většiny zkušených a v minulosti úspěšných 
hráčů do kategorie starších žáků. V mladších 
žácích z loňských republikových šampionů 
tak zůstal jen František Dlabka, který se také 
se svým bratrem Romanem a Vojtěchem 
Šlezingerem vypravili na Mistrovství České 
republiky dvojic a trojic. To se konalo 
poslední červnový víkend v Karlových Varech. 
Zatím co Fanda je již velmi vyspělým hráčem 
a jedním z největších talentů v republice, 
oba další hráči jsou teprve na začátku své 
nohejbalové dráhy. Naši borci však překonali 
všechna očekávání a v obou hracích dnech 
dokázali získat dvě výborná 2. místa.

Starší žáci: ti měli v červnu Mistrovství 
České republiky v singlu, které se konalo 
v Českém Brodě. I když jsme do soutěže 
hlásili 7 borců, tak vlivem omezení přijatého 
počtu hráčů organizátory se šampionátu 
zúčastnili nakonec jen 4 hráči. A i tak náš 
klub zaznamenal historický úspěch, který se 
doposud žádnému z klubů v kategorii žáků, 
dorostu či mužů nikdy na mistrovstvích 
republiky nepodařil! Brali jsme všechny tři 
dostupné medaile:
1. místo: Michael Svoboda
2. místo: Patrik Kolouch
3. místo: Tomáš Sluka

Dorost: naše v republice nejširší 
a nejkvalitnější mládežnická základna nám 

umožnila v kategorii dorostu výjimečnou 
věc. Do sezony 2021 jsme do Dorostenecké 
ligy postavili A i B tým! S výjimkou zkušeného 
Tomáše Brennera mají ostatní hráči v této 
kategorii ročníkově premiéru nebo se 
dokonce zatím jedná o starší a v jednom 
případě dokonce i o mladšího žáka. Patří 
tak k těm nejmladších a mnohdy hrají oproti 
hráčům až o 5 let starším. Přesto se ve své 
7-mi členné B skupině po čtyřech odehraných 
kolech drží náš A tým na 3. místě a B tým na 
4. místě. To je proti věkově i fyzicky výrazně 
vyspělejších hráčům určitě úspěch. 

Současně proběhlo Mistrovství republiky 
dorostu v disciplínách dvojic a trojic. Také 
zde se naši hráči neztratili a brali medaile:
dvojice: 3. místo Brenner, Dvořák
trojice: 3. místo Brenner, Dvořák, Svoboda

B tým: po odehraných 6kolech základní 
části 1. ligy je naše béčko na průběžném 2. 
místě, čímž si již s předstihem zajistili účast 
v podzimním play-off. Do jeho řad se letos 
opět úspěšně zapojili ještě loňští dorostenci 
Boleloucký a Jonas a s nimi stále ještě 
dorostenec Brenner. Brenner i Boleloucký 
dokonce dostali příležitost i v extralize. B tým 
tak plní přesně svoji roli spočívající zejména 
v umožnění přestupu kvalitních dorostenců 
do mužských soutěží.

A tým: oproti loňskému roku ukončil své 
hostování v našem týmu Vojtěch Holas 
a z rodinných důvodů zvolil hostování v II. lize 
v Kroměříži Martin Muller. Avšak v průběhu 
června se nám na hostování podařilo 
získat jednoho z nejlepších nohejbalistů 
světa Pavla Kopa. Náš A tým tak má do 
letošní sezony opět ty nejvyšší ambice. 

SPORT

NOHEJBALOVÉ SOUTĚŽE SE OPĚT ROZBĚHLY
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Koupím garáž 
v Modřicích.

Tel.: 604 575 950

Po odehraných 4kolech základní části je 
náš tým na průběžném 2. místě tabulky, 
když zatím ztratil pouze 1 bod za domácí 
remízu s Karlovými Vary. A již nyní se těšíme 
podzimní play-off.

Můžeme tedy konstatovat, že Městský 
nohejbalový klub Modřice po rozběhu 
soutěží opět potvrdil své výsadní postavení, 
co se týká šíře mládežnické základy i kvality 
dosahovaných výsledků v rámci všech 
soutěží.

A na co se fanoušci modřického nohejbalu 
mohou těšit ve zbytku sezony?

Ve dnech 21. a 22. 8. bude v Modřicích 
probíhat Mistrovství ČR starších žáků 
v disciplínách dvojic a trojic. Týden po 
něm uvidíme 28. 8. Mistrovství ČR mužů 

v prestižní soutěži trojic. V rámci této 
akce bychom také chtěli oslavit výročí 
35let nohejbalu v Modřicích. Dne 29. 8. 
bude probíhat v Městské hale soustředění 
juniorské reprezentace ČR před jejich 
mistrovstvím světa. Dne 5. 9. pak v našem 
areálu proběhne Mistrovství ČR mladších 
žáků v singlu. Následovat bude play-off 
Extraligy mužů, dorostenecké ligy i 1. ligy 
mužů. V průběhu podzimu bude Městská 
hala hostit několika denní soustředění 
mužské nohejbalové reprezentace.

Přejeme všem příjemné léto a v jeho závěru 
se opět těšíme na setkání s našimi fanoušky

 Petr Jahoda
 předseda Městský nohejbalový klub 
 Modřice
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Řekněte

značce, na kterou 
můžete být hrdí

ano

      
 S NÁMI!  ZAČNĚTE

Hledáme novou kolegyni/kolegu  
na pozici Prodavač/ka do 
obchodního domu Brno Olympie

• Nástup možný ihned
• Hrubá mzda 21 800 Kč
•  Kontaktujte nás na tel. +420 778 970 019 nebo na 
e-mail pavlina.peskova@marks-and-spencer.com

CZ_130x180_HR-Employee.indd   1 30.06.2021   9:12:25
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SKLADNÍK/MANIPULANT

Do našeho týmu v Modřicích na ulici Tyršova 310, hledáme schopného kolegu, který má 
zkušenosti s prací ve skladu, související agendou a umí řídit vysokozdvižný vozík.

POŽADUJEME

NÁPLŇ PRÁCE

NABÍZÍME

- zkušenosti s vedením skladu a řízením skladových zásob
- morální bezúhonnost, pečlivost při práci
- osobní odpovědnost ve vazbě na hmotnou zodpovědnost, 
- průkaz na řízení VZV výhodou, případně zaškolíme

- kontrola a evidence skladových zásob fyzicky i ve skladovém systému
- naskladňování a vyskladňování materiálu
- manipulace s břemeny pomocí VZV
- inventarizace materiálu, zásob
- spolupráce s vedením střediska

- zázemí ve společnosti s dlouholetou tradicí ve stavebnictví
- pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování 
- jednosměnný provoz ve vyhřívané hale v Modřicích

Nástup možný ihned nebo dle domluvy. 

Strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce prosím zasílejte na email: 
personalni@moravostav.cz 

Pro více informací kontaktujte naše personální oddělení na tel.: 549 128 185
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu ŠKODA KAMIQ: 

5,4–6,3 l (5,6–5,7 m3 CNG) / 100 km - 100,3–143,3 g/km

ilustrativní foto

Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA

   ŠKODA

KAMIQ
již za  437 900 Kč

AGROTEC a. s.
Chrlická 1153, Modřice, tel.: 548 133 810
Brněnská 74, Hustopeče, tel.: 519 402 111 
Lidická 123, Břeclav, tel.: 519 326 500
www.agrotecauto.cz
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OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

MODŘICKÁ STAVEBNÍ FIRMA

Kontakt: 721 576 248

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

OBJEDNÁVKY  
NA TEL.: 774 745 369

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

PRACOVNÍ DOBA
DLE OBJEDNÁNÍ

dámské | pánské | dětské

WWW.KADERNICTVIMODRICE.CZ

KADEŘNICTVÍ
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 

INZERCE

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748



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


