
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
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 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

Historický úspěch fotbalistů Modřic, kteří obsadili na turnaji mladších žáků v Memoriálu Josef Šurala nád-
herné 3.místo. Foto: M.Hájek
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USNESENÍ 49. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 49. schůze RMM konané dne 20. 07. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci únoru 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 1.183.608,56 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s.
(k usnesení 49R-2.1/2021)

Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci červnu 2021 na přístavbě školní 
jídelny a vestavbě kuchyně ZŠ ul. Benešova ve výši 1.369.251,18 Kč bez DPH fi rmě Moravská 
stavební unie – MSU, s. r. o.
(k usnesení 49R-2.2/2021)

Přezkum hospodaření města
RMM schválila smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření za období 2021 a 2022 za cenu 
49.300 Kč/období bez DPH s fi rmou Auditorská společnost Audit-daně, spol. s r. o. 
(k usnesení 49R-2.14/2021)

Pečovatelská služba Židlochovice
RMM schválila Smlouvu o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby, kterou v Modři-
cích zajišťuje Pečovatelská služba Židlochovice fungující pod městem Židlochovice. Občané 
se na tuto službu mohou obracet o výpomoc či zajištění obědů. 
(k usnesení 49R-2.4/2021 a 49R-7.2/2021)

Oprava běžeckého oválu
V rámci zkvalitnění sportu a zejména výuky tělesné výchovy v ZŠ probíhá oprava běžeckého 
oválu u umělého hřiště za budovou ZŠ na ul. Benešova, kterou provádí fi rma Demicarr, s. r. o., 
za cenu 2.869.772,10 Kč bez DPH.
(k usnesení 49R-7.5/2021)

USNESENÍ 50. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 50. schůze RMM konané dne 17. 08. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci červenci 2021 na výstavbě hasič-
ské zbrojnice ve výši 1.884.774,88 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s.
(k usnesení 50R-3.1/2021)

Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci červenci 2021 na přístavbě školní 
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jídelny a vestavbě kuchyně ZŠ ul. Benešova ve výši 2.295.568,58 Kč bez DPH fi rmě Moravská 
stavební unie – MSU, s. r. o. Dále RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který prodlu-
žuje termín realizace do 17. 09. 2021 a upravuje cenu díla o objednané vícepráce v celkové 
hodnotě 554.590,96 Kč bez DPH a schválila dodatek č. 1 s fi rmou HASPRO, spol. s r. o., který 
prodlužuje termín dodání vybavení gastro ve vztahu ke stavebním pracím. Termíny se pro-
dlužují z důvodu požadavku víceprací ze strany města a z důvodu vzniku nepředvídatelných 
skutečností majících vliv na postup prací (např. revize odvodu splašků, vyrovnání nerovných 
povrchů omítek, nekvalitní betonové podlahy dle PD původně ponechávané atd.). 
(k usnesení 50R-3.2/2021, 50R-3.4/2021 a 50R-3.5/2021)

Oprava chodníků ul. Benešova – I. etapa
RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Souvislou údržbu chodníku ul. Benešova 
– I. etapa, který upravuje cenu díla o položky neuvedené v zadávací dokumentaci v celkové 
výši 379.001,21 Kč bez DPH a upravuje termín dokončení do 30. 11. 2021 z důvodu pomalého 
schvalování přechodného dopravního značení u kompetentních orgánů. 
(k usnesení 50R-3.6/2021)

Převody terminálů IDS v Modřicích
Jihomoravský kraj nabídl městu bezúplatný převod terminálů IDS na ul. Nádražní (před vlako-
vým nádražím) a na ul. Brněnské (smyčka tramvaje). RMM vzala nabídky na vědomí a u vlako-
vého nádraží schválila přípravu převodu po kontrole technického stavu terminálu a u tramva-
jové smyčky odmítla současné převzetí do doby vypořádání majetkových vztahů k pozemkům 
pod terminálem, které by měl zajistit před předáním Jihomoravský kraj. 
(k usnesení 50R-4. 2. 1/2021 až 50R-4. 2. 2/2021)

Nájmy v městských objektech
RMM schválila plné nájemné dle nájemní smlouvy nájemci posilovny p. Patriku Ilášovi na 
MHM od 01. 09. 2021. 
(k usnesení 50R-4.5/2021)

Žaloby proti Aktualizaci č. 1 ZÚR JmK
Radní JmK Mgr. Maleček podal městu informaci o dvou podaných žalobách proti Aktualizaci 
č. 1 ZÚR JmK a vznesl výzvu k možnosti připojení se města k žalobám. RMM zamítla možnost 
připojení města k těmto žalobám. 
(k usnesení 50R-8.1/2021)

Zařazení ZŠ Modřice do projektu JmK
JmK navrhl zařazení ZŠ Modřice do projektu pro poskytování jazykové přípravy žáků cizinců 
a RMM toto zařazení po poradě s ředitelkou ZŠ schválila.
(k usnesení 50R-8.7/2021)

Podpora vzdělávání v ZŠ
RMM schválila ZŠ Modřice zapojení se do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělový-
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chovy „Podpora vzdělávání v ZŠ Modřice III.“ na dobu od 01. 09. 2021 do 30. 06. 2023.
(k usnesení 50R-8.8/2021)

Realizace veřejného prostranství Husova/Komenského
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci projektu „Revitalizace veřejného pro-
stranství Husova/Komenského“ nabídku společnosti ZEMAKO-KAVYL – revitalizace veřejné-
ho prostranství Husova/Komenského ve výši 5.780.507,22 Kč bez DPH se zahájením realiza-
ce ve druhé polovině měsíce září 2021.
(k usnesení 50R-8.9/2021)

Kamerový systém
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci projektu „Kamerový systém – Modřice 
a jeho následný servis“ nabídku fi rmy Robert Bayer ve výši 993.325 Kč bez DPH se zahájením 
realizace v měsíci září 2021. 
(k usnesení 50R-8.10/2021)

INFORMACE KE SVOZU ODPADU

Od 1. 11. 2021 začíná zkušební provoz nového systému třídění. Separační místa 
zatím budou beze změn, co se týče počtu nádob i frekvence svozu. Snahou no-
vého systému je usnadnit občanům Modřic třídění. Opětovně žádáme předse-
dy SVJ bytových domů, kteří tak ještě neučinili, aby zaslali kontakt k registraci na: 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz. Tento kontakt je nutný k zapojení bytových 
domů do systému, na základě toho budou nádoby na třídění předány do konce roku 
2021. 
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka 

HLEDÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vážení občané, prosíme vás o pomoc při hledání vánočního stro-
mu. Pokud by někdo měl tip, nebo by jej daroval pro město ze své-
ho pozemku, budeme rádi. Jen je potřeba myslet na to, že strom 
by měl mít přiměřenou výšku a měl by být přístupný tak, aby se dal 
pokácet a převézt na náměstí Svobody.

Kontakt pro případné návrhy:
Jiří Šula
tel.: 773 826 705
e-mail: jiri.sula@mesto-modrice.cz



www.mesto-modrice.cz

7
9 | 2021

INFORMACE PRO OBČANY

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e m e:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu se uskuteční
v pátek dne 08. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 09. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

!!! UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU MÍSTA VOLEBNÍHO OKRSKU Č. 1!!!

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domov-
ních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ v Modřicích, na tel. 
537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky.

6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ Modřice ověřit, zda je 
zapsán v seznamu voličů.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké zasedací místnosti na 
městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní vchod radnice) pro voliče hlášené 
k trvalému pobytu v ulicích:

Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městské haly Modřice na 
ul. Benešova 274 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:

Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
K Lesu
Luční

Nádražní
Pančochy
Poděbradova (č. p. 230, 335, 411, 
524, 574, 577, 578, 580, 581)
Popovická
Příční

Sadová (všechna ostatní čísla popisná kromě 
čísla uvedeného ve volebním okrsku č. 2)
Spojovací
Stará Cihelna
Tyršova
U Hřiště
Zahrádky

Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna 
ostatní čísla popisná kromě 
čísel uvedených ve volebním 

okrsku č. 1)
Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č. p. 569)
Severní
Sokolská

Střední
Ulička
Za Humny
Žižkova
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MODŘICÍCH
MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

Vážení čtenáři, 
z důvodu opakujících se stížností na hluk 

z dětských hřišť a poškozování jejich inven-
táře si vám v souvislosti se zahájením nové-
ho školního roku dovoluji poskytnout několik 
informací o volnočasových hřištích v Modři-
cích a o podmínkách jejich užívání.

Město provozuje několik dětských hřišť – 
a to na ul. Sokolská, Rybníček, na ulici Huso-
va u č. p. 598 a  za BD č. p. 553 (tzv. „Žaba“), 
dále za BD Za Humny, na travnaté ploše 
mezi ul. Sadová a Poděbradova, v areálu 
letní zahrádky Městské haly Modřice a také 
lanovku u rybníka. Tyto jsou povětšinou spí-
še určeny pro děti předškolního a mladšího 
školního věku; spoléháme se na zdravý úsu-
dek uživatelů, resp. jejich rodičů. Tato hřiště 
nejsou určena pro dospívající mládež, a to 
ani ke „společenskému posezení“. Nutno 
podotknout, že město vynaložilo nemalé 
prostředky na renovaci těchto hřišť a jejich 
každoroční provoz a údržba se pohybují v řá-
dech desetitisíců. Ač na většině z nich jsou 
zveřejněny návštěvní řády, dovolím si i na 
tomto místě zdůraznit a požádat uživatele 
a jejich rodiče, aby se k jednotlivým herním 
prvkům chovali jako k vlastním, tzn. užívali je 
tak, aby jim mohly bezpečně sloužit co nej-
déle. Dále chci požádat také o ohleduplnost 
vůči ostatním návštěvníkům a především 
kolemjdoucím a obyvatelům okolních nemo-
vitostí, pro které celodenní provoz dětského 
hřiště a především hluk s tím spojený před-
stavují citelný zásah do komfortu bydlení.

Odrostlejší děti mohou využívat jednak více-
účelové hřiště s asfaltovým povrchem a bas-
ketbalovým košem, které se nachází u býva-
lých tenisových kurtů v lokalitě U Hřiště, a dále 

volnočasové hřiště, které je od dubna do 
října otevřeno v areálu Městské haly Modři-
ce (MHM) v prostoru zimního kluziště. Toto 
hřiště o rozměrech 25 x 14 m je osazeno 
brankami i basketbalovými koši. Na recepci 
MHM je také možno si bezplatně zapůjčit 
míče. Tato sportovní plocha je bezplatně 
a bez nutnosti rezervace k dispozici každý 
den od 8 do 20 hod. Případná omezení pro-
vozu jsou zveřejněna na webu MHM. 

Od září je také otevřeno nově zbudované 
diskgolfové hřiště, které se nachází u rybní-
ka při ulici Masarykova. 

V podzimních měsících se začnou reali-
zovat úpravy prostoru mezi ulicemi Husova 
a Komenského, kde bude mj. umístěno dal-
ší dětské hřiště; na jeho otevření se mohou 
občané těšit na jaře příštího roku. Na příští 
rok se také počítá se zahájením výstavby 
workoutového hřiště na místě zahrady bý-
valé školky na ul. Benešova. Pro tzv. cvičné 
fotbalové hřiště je zpracován projekt na nový 
umělý povrch a s novým povrchem se výhle-
dově počítá i na tenisových kurtech.

Jak jsem již uvedla, město vynakládá ne-
malé prostředky na provoz a údržbu těchto 
volnočasových ploch a bude striktně vyža-
dovat dodržování jejich provozních řádů; při-
čemž porušení může být postiženo jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku, a to přímo 
na místě strážníky Městské policie.

Přeji si, aby tyto plochy přispěly k příjem-
nému trávení volného času ke spokojenosti 
všech občanů.

 Mgr. Veronika Žaloudková
vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Modřice
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STARÉHO PSA

ODPAD

A proto jsme se rozhodli u nás zavést zcela 

Více informací najdete na www.mesto-modrice.cz/odpady-1
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100 LET ČESKÉ ŠKOLY V MODŘICÍCH

Vážení modřičtí občané, v srpnu letošní-
ho roku uplynulo 100 let od založení české 
menšinové školy v budově na Komenského 
ulici. Rádi bychom si toto výročí připomně-
li školními oslavami uspořádanými v rámci 
modřických hodů. 

V pátek 24. 9. 2021 proběhne v budově 
školy na Benešově ulici vernisáž výstavy ma-
pující vývoj modřického školství. Naleznete 
zde mnoho zajímavého – archivní fotografi e 
školy i města, úryvky z kronik a dobových 
materiálů, ale i obrázek toho, čím škola žije 
nyní. V neděli 26. 9. 2021 bude tato výsta-
va otevřena i pro modřickou veřejnost, a to 
v rámci Dne otevřených dveří. Od 13.00 do 

18.00 hodin budou pro zájemce zpřístup-
něny obě školní budovy, návštěvníci mohou 
nahlédnout nejen do školních učeben, ale 
věříme, že už i do nově zrekonstruované 
školní jídelny. Součástí odpoledního progra-
mu na Benešově ulici budou i výtvarné dílny 
pro děti a jejich rodiče či prarodiče. Čeká je 
např. zdobení keramických šperků, fotokou-
tek s dobovými kulisami, výroba prvorepubli-
kových klobouků či dekorativních odznáčků. 

Tímto vás srdečně zveme a těšíme se na 
vaši návštěvu.

 Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ
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ADOPTOVALI JSME ZVÍŘE!

Jsme 7 B na ZŠ Modřice a minulý školní 
rok se naše třída zúčastnila soutěže o sběr 
papíru. Jako výhra byla fi nanční poukázka na 
1200,- kč a tu jsme samozřejmě moc chtěli. 
Sbírali jsme jako diví a jaká byla naše radost, 
když jsme opravdu vyhráli! Hned jsme zača-
li plánovat, jak vyhrané peníze utratíme: za 
kino, za nákup stolních her, za něco sladkého 
na zub...A pak někdo navrhl, že bychom ty pe-
níze mohli dát na nějakou dobročinnou věc. 
Protože když rozdělíme tisíc korun do celé 
třídy, je to troška pro každého, ale celá část-

ka může někomu moc pomoci. Všichni jsme 
se pro tuto možnost nadchli. A co víc, tak nás 
ten nápad zapálil, že jsme se rozhodli přidat 
ještě naše kapesné, aby peněz bylo víc. Každý 
věnoval podle chuti a svých možností. Víme, 
že v době koronaviru měly zoologické zahra-
dy problémy s penězi, a tak jsme naši částku 
věnovali brněnské ZOO. Adoptovali jsme zví-
řátko! Stali jsme se na rok adoptivními rodiči 
Výra západosibiřského. Místo do kina se pů-
jdeme podívat na něj :)

 Dr. Jitka Soukopová

Foto: Dr. Jitka Soukopová
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Foto: archiv DFKM

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Dětský folklorní kroužek – chystáme novou 
přípravku

Po prázdninách začínáme, při respektování 
aktuálně platných hygienických pravidel, již 
tradičně ve čtvrtek 9. září. Čeká nás po „co-
vidové pause“ aktivní nácvik na Svatovác-
lavské hody. Nejenom zpívání dětí u stavění 
máje, nedělní hodové vystoupení, ale i spo-
lečný tanec se stárky musí děti zvládnout. 
Věříme, že situace dovolí, aby se vše vyda-
řilo, jak má, a děti si opět hodové veselí užijí.

Od října připravujeme zřízení nové skupiny 
přípravky. Pokud vaše dítě rádo zpívá, tančí, 
nebojí se nám ukázat svoji dovednost a je 

mu 3 a více let, příjďte ve čtvrtek 7. 10. 2021 
v 16:00 hodin do velkého sálu Městského 
úřadu v Modřicích. Doufáme, že postupně 
doplňované očkování a dodržování pravidel 
nám umožní plánovanou činnost skutečně 
zahájit. Budeme se na vás a vaše děti těšit!

Na přiložených fotografi ích z našeho archivu 
jsou děti z minulé přípravky na vánoční besíd-
ce 2019 a na hodovém vystoupení u seniorů 
v září 2020. Foto a další informace jsou na 
www.folklorni-krouzek-modrice.cz.

 Ivana Cetlová, za vedení DFKM, z.s. 
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Foto: archiv DFKM
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SKAUTSKÝ TÁBOR NA DRŽKOVÉ

Myslíte si, že když každým rokem jezdíte na 
stejnou akci, přestane vás po čase bavit?
Mnozí si asi říkáte, že jednou stačilo, ale pro 
náš oddíl to určitě neplatí.

Popravdě nevím, jak bych popsala letošní 
tábor. Zdá se mi, že každým rokem je lepší 
a lepší. A mám na mysli jak program, tak at-
mosféru mezi lidmi.

Letos jsme byli v Držkové :D u Zlína. Už sa-
motný název zní poutavě. Tábořiště bylo 
v lese, přehledné a prostorné – oproti minu-
lým rokům. Vedle tekla malá říčka, ve které se 
dalo i ošplouchnout. Na hlídkách jsme měli 
celý prostor v jednom spektru – jako na dlani.

Letošní program měl skvělý námět – Mimo-
zemské mise a všechny hry, které jsme měli 
možnost zažít, byly super (a mnohé jsme si 
bohužel nestihli zahrát). Snažili jsme se najít 
a získat všechny klidory (klíče), které se pak 
zasunuly do black boxu, ve kterém byl návod, 

jak se vyléčit z viru, který se roznesl z jiných 
galaxií.
Měli jsme např. hvězdnou bránu, exozvířata, 
velvyslance z jiných planet, lingvisty, kapitány.
K nezapomenutelným zážitkům patří tře-
ba ty, když jsme se plížili lesem za deště, 
nebo když jsme hráli noční hru – hlídali jsme 
v bunkrech vlajky před zákeřnými vetřelci. 
V takových chvílích se chováte jako nějací 
zvědové a cítíte ty litry adrenalinu po celém 
těle.
Nepřekonatelná byla i všechna jídla z tábo-
rové kuchyně – kromě koupených tatranek 
(ale za to kuchyň nemůže), skvělá byla spo-
lupráce týmů a vřelost našich vedoucích. 
Já si třeba ještě každoročně užívám fakt, že 
po dobu tábora nemám po ruce mobil. Dost 
si od něj odpočinu a popravdě jsem ho pak 
nechtěla ani zpátky.

Nezbývá než si počkat na další tábor.

 Anna Podracká – Čoki
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Foto: Archiv oddílu
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SKAUTSKÉ MĚSTSKÉ HRY POKRAČUJÍ

Milí sousedé,

protože se vám naše městské hry moc líbily, máme pro vás dobrou zprávu. Od října se 
můžete těšit na detektivní pátrání složené z několika her, které na sebe budou navazovat 
(je však možné je hrát i jednotlivě). Pokud vám nechybí kuráž, staňte se na chvíli detektivy 
a pomozte nám vypátrat tajemného zloděje. Čeká na vás spousta dobrodružství a pro 
nejlepší detektivy je připravena i malá odměna. Hry jsou určeny pro všechny věkové ka-
tegorie.

Informace budeme postupně aktualizovat na našem webu: https://q95.skauting.cz/

SKAUTI: NÁBOR NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PŘIJMEME 
DO SVÝCH ŘAD NOVÉ KLUKY I HOLKY!

Holky i kluky ve věku 7 až 11 let zveme na schůzky, které se budou konat ve středu 
odpoledne. 

Mladší děti (5+) se scházejí v úterý, družinka je už dost plná, ale pokud máte vážný 
zájem, neváhejte nás kontaktovat, třeba to nějak vymyslíme. Pro více informací nás 
prosím kontaktujte na e-mailu 95quercus@skaut.cz.
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PŘIPRAVUJEME UŽ PODRUHÉ ODLOŽENÝ
101. KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI…
Tentokrát je naplánovaný na středu 20. říj-

na 2021 v 19 hod, jeho uskutečnění však bude 
záviset na aktuální situaci kolem koronaviru.

Na tomto koncertě bychom po čase měli 
mít opět možnost zaposlouchat se do pás-
ma renesanční a raně barokní hudby, ve 
které není nouze o písně i básně, jejichž 
tématem je láska v rozličných podobách. 
Mezi těmito se najdou občas i zmínky či do-
konce celá dílka věnovaná jiným bytostem 
než lidem. Různé druhy zvířat se v písních 
a básních objevují v humorných či vážných 
situacích, napodobují lidské chování, nebo 
jsou odrazem lidských dobrých či špatných 
vlastností. 

Program s názvem „Mezi námi zvířaty“, se-
stavený z italských, španělských, anglických 
či maďarských písní, i z textů doby XV. až 
XVII. století, jejichž společným jmenovatelem 
jsou různá zvířátka, uslyšíme v podání nad 

jiné renomovaných účinkujících, kterými bu-
dou Martina Macko (zpěv), Simona Holubco-
vá (zpěv, theorbovaná loutna a viola da gam-
ba) a Věra Mikulášková (viola da gamba). 

Všechny tři dámy už na modřických kon-
certech několikrát velice úspěšně vystupo-
valy (MK74, 62*, 32, 28, 17*, 13), takže si 
je na stránkách naší „Malé hudební kroniky“ 
můžeme připomenout na mnoha fotografi -
ích. Na unikátních audiozáznamech z MK17 
(2005/11) zpívá S. Holubcová s tehdejší stu-
dentkou brněnské konzervatoře Ivanou Krej-
čiříkovou, která jako provdaná Ivana Rusko 
v současnosti působí jako sólistka opery 
v Kolíně nad Rýnem (viz odkazy u jména).

 
 za realizační tým komorních koncertů 

 srdečně zve Vlastimil Čevela
  modricke-koncerty.webnode.cz
 /mala-hudebni-kronika/
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REAKCE K ČLÁNKU MUDR. TOMANDLOVÉ

Motto:
„I já znám několik citátů chytrých a známých 
lidí, které by se hodily k tomuto úvodu.
Nepoužiju je, protože by v této souvislosti 
mohly být vnímané jako urážka.“
 J.M.

Dobrý den všem čtenářům Zpravodaje.

Svou červnovou reakci na článek MUDr. 
Tomandlové z květnového čísla jsem se sna-
žil formulovat velmi umírněně a do jisté míry 
pochvalně k obsahu. Hned v úvodu jsem oce-
nil osobní vzpomínku autorky na konec druhé 
světové války a poděkoval jsem za ni. Dovolil 
jsem si jen opravit některé historické nepřes-
nosti, které autorka uvedla, ale současně jsem 
konstatoval, že dnes, po 76 letech od těchto 
událostí, nejsou podstatné. Měl jsem za to, že 
má slova se nemohou nikoho negativně do-
tknout.

V následné reakci autorky z červencového 
čísla jsem pochopil, že jsem se zmýlil. Autorka 
mi sděluje, že nevidí důvod neuvádět její vzpo-
mínky pod hlavičkou zahrádkářů. Nevím, zda 
její osobní vzpomínka je vzpomínkou členů 
zahrádkářů, pokud ano, pak se jim omlouvám. 
Myslím si však, že máme-li Zpravodaj struktu-
rovaný, pak by měla být struktura dodržovaná. 
Ale to není podstatné, jak jsem taky uvedl.

Dále mi totiž vyčetla, že zná historické sou-
vislosti. Pak ale nechápu, proč je uváděla ne-
správně.

Co jsem však v květnové vzpomínce MUDr. 
Tomandlové nemohl přejít mlčením, byl její zá-
věrečný povzdech, cituji:

„Je velice špatné, že se záměrně překru-
cují události a neslaví se už ani státní svátek 
9. května, kdy ofi ciálně byla ukončena II. svě-
tová válka (9. 5. 1945).“

Ve své odpovědi jsem odkázal na to, že 
státní svátek, ukončení 2. světové války v Ev-
ropě, je slaven i nadále každý rok, v celé Evro-
pě, a také u nás, jenže ve správný den (8. 5.). 
A bylo tomu tak i letos. Jen se posledních 
třicet let u nás slaví vzpomínkou na ty padlé 
hrdiny položením věnců a květin k jejich hro-
bům či pomníkům. Tato tichá vzpomínka za 
účasti nejvyšších představitelů státu je mi totiž 
srozumitelnější a bližší než řinčení tanků, rake-
tometů a obrněných transportérů při vojenské 
přehlídce po dlažbě letenské pláně v Praze, 
před tribunou plnou vlastizrádců a kolaboran-
tů s okupačními jednotkami SSSR z roku 1968, 
což byla každoroční forma „oslavy“ událostí 
z května 1945 za socialismu. A to je (kromě 
věku) jedna z věcí, kterou se vzájemně lišíme 
a po které se zřejmě paní MUDr. Tomandlové 
nostalgicky zastesklo.

 Přeji všem pěkný den.
 Jan Mareček
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Nezáleží na tom, kolik máme,
ale jak si to užíváme.“
 Charles Spurgeon 

 Kůň byl vždy tím nejlepším spojencem 
člověka. Hrál zásadní roli při přepravě lidí 
i zboží a pomáhal nám tahat náklad a praco-
vat v zemědělství. Prožíval války jako jeden 
z bojovníků a napořád ho budeme pamato-
vat jako neúnavného sportovce a společníka 
ve chvílích volna.

Kůň se v průběhu dlouhé doby soužití 
s člověkem předvedl jako statečný bojovník 
a vytrvalý pracant, atletický sportovec, he-
recká hvězda, skvělý terapeut i krásná před-
loha pro umělce.

O tom všem jsme se mohli přesvědčit 
v Kladrubech, kam jsme si udělali výlet do 
jednoho z nejstarších hřebčínů na světě. 

Starokladrubské koně byli koňmi císařů, 
králů a prezidentů. Rodí se jako černá hříbát-
ka, aby v průběhu dospívání se jejich barva 
měnila přes šedivou až do bílé.

Tradice chovu koní, speciálně vyšlechtě-
ných pro slavnostní spřežení, se v Kladru-
bech udržuje více než 400 let. Zdejší hřebčín 
povýšil r. 1579 císař Rudolf II. na císařský 
ústav. Předkové dnešních běloušů přišli ze 
španělské Andaluzie a za nejslavnějších 
hřebců jsou považováni Generale nar. 1787 
a jeho syn Generalissimus od nichž je vede-
ná plemenná kniha.

Od roku 2001 má pak zdejší chov statut 
„Národní kulturní památky“ a také titul „Dvor-
ní dodavatel spřežení dánské koruny“.

Zhlédli jsme také kočárovnu, kde jsme mimo 
jiné viděli např. kočár prezidenta Masaryka, ko-
čár arcibiskupství zdobený zlatem i kočár s os-

Foto: J. Stejskalová
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mispřežením císaře Ferdinanda V. a také jsme 
viděli obrovský míč o průměru 1,6 m se kterým 
naši koníci hrají fotbal, který milují.

Celý areál je pečlivě udržovaný, s koňmi 
se stále pracuje a krajina kolem plná udr-
žovaných pastvin a zeleně je na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.

Byli jsme prostě nadšeni a plní obdivu 
k ošetřovatelům, kteří svou práci dělají s lás-
kou. Koně jim to oplácejí. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavého. Obdivuhodné!

Z Kladrub jsme ještě pokračovali navštívit 
barokní zámek Žleby. Původně hrad pánů 
z Lichtenburka, znovu postavený po zniče-
ní husity. Před polovinou 15. století prošel 
renesančními úpravami do dnešní roman-
tické podoby pod vedením Adama z rodu 
Auersperků. Kožené tapety a přepychové vy-

bavení - bylo na co se dívat nejen uvnitř, ale 
i z venku působí zámek nádherně.

Krásné sídlo se zámeckým parkem o roz-
loze 24 hektarů, který vznikl v souvislosti 
s romantickou přestavbou zámku ve dru-
hé polovině 19. století a při budování bylo 
záměrně využito strmého hradního svahu 
a kaňonovitého meandru řeky Doubravky. 
Zámecký park přechází v rozsáhlou oboru 
a v její přední části o rozloze asi 6 hektarů je 
vybudována mini ZOO s bílými jeleny, dravci, 
sovami, vodním ptactvem, kunovitými šel-
mami a kozami. 

Prožili jsme v krásném slunečném počasí 
nezapomenutelný den, který jsme měli plá-
novaný již na 20. června 2020 a Covid nám 
změnil plány. Ale dočkali jsme se a bylo to 
SUPER! 

  MUDr. Jaroslava Tomandlová 
  předseda spolku

ww mesto-modrice cz
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SLUNEČNICE TOPINAMBUR

Topinambur v přírodě nepřehlédnete – vy-
padá jako vysoká slunečnice s malými žlutými 
květy. Rozkvétá až koncem léta, kdy již většina 
rostlin odkvetla. Kvetoucí porosty topinambu-
ru pak patří k nejpěknějším okrasám podzimní 
přírody. V okolí Modřic se s nimi můžeme se-
tkat na mnoha místech. 

Skupinky těchto kvetoucích rostlin můžete 
vidět např. v blízkosti tůněk na severu města, 
na březích Moravanského potoka i náhonu. 
Porosty této slunečnice se vyskytují také na 
vrcholové plošině, nedaleko lesa Vajglu. Není 
však potřeba chodit až na vrchol modřického 
návrší, s rozlehlou plochou porostlou topinam-
burem se setkáte i na starším úhoru, poblíž 
bažantnice. Tyto slunečnice se šíří dokonce 
i podél modřického obchvatu směrem k Olym-
pii a kolonizují i pustá místa v okolí železnice.

Stejně jako pěstovaná slunečnice roční bývá 
topinambur běžně přes dva metry vysoký, ale 
na rozdíl od velkých a nápadných úborů pěs-
tovaných slunečnic mívá jeho květenství v prů-
měru jen tak pět až deset cm. Zato kvete od 
konce léta až do prvních mrazů. Největším pří-
nosem topinamburu jsou jeho jedlé hlízy, které 
se na podzim tvoří na jeho podzemních od-
dencích a dorůstají až do velikosti lidské pěsti. 
Pomocí těchto hlíz se jeho porosty rozrůstají 
do plochy, případně je šíří po krajině vodní toky. 

Tato slunečnice s jedlou hlízou pochází ze 
Severní Ameriky, kde byla pěstována domo-
rodými kmeny indiánů. Jedlé hlízy byly nejen 
složkou jejich jídelníčku, ale používali je i ke 
krmení dobytka. Název topinamburů je odvo-
zen od jména indiánského kmene Topinambů, 
od kterého je v 16. století získali francouzští 
námořníci a přivezli je do Evropy. Jejich největ-
ším pěstitelem se proto stala Francie, odkud 
se během 17. století slunečnice topinambur 
rozšířila téměř po celé Evropě. Po třicetileté 
válce byly hlízy topinamburu důležitou potra-

vinou. Když se později ukázalo, že brambory 
dávají větší výnosy než topinambur, brambory 
je vytlačily.

U nás byl topinambur místy pěstován pro 
okrasu, zřídka jako okopanina pro jedlé hlízy 
vhodné jako náhrada brambor pro diabetiky. 
Ve větší míře byly topinambury vysazovány 
myslivci na pustých plochách v blízkosti lesů 
jako krmivo pro černou a vysokou zvěř. 

Ve druhé polovině 20. století však začala 
tato slunečnice zplaňovat. Když se její kve-
toucí porosty začaly rychle šířit podél potoků 
a řek, stalo se zřejmým, že se tato původně 
pěstovaná rostlina stala úspěšným invazním 
druhem. Vysoké olistěné stonky slunečnice 
topinamburu snadno zastíní okolní rostlinstvo 
a naše domácí druhy jim nemohou konkuro-
vat. Pokud by se porosty topinamburu nechaly 
rozrůst, vedlo by to k úbytku našich původních 
druhů, a to by byla určitě škoda. Jedině pravi-
delné kosení porostů topinamburu by mohlo 
přispět k omezení životního prostoru této in-
vazní rostliny. 

 PhDr. Stanislava Kleinová

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

Homolová Anděla
Kouřilová Libuše 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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PONÍK SÁRA POTĚŠIL KLIENTY MODŘICKÉHO
SENIORCENTRA SENECURA
Prázdninové zpestření přinesl svou ná-

vštěvou klientům modřického domova 
nejen poník Sára, ale překvapivě také pár 
poštovních holubů. Milovníci zvířat si užili 
krásné odpoledne v milé společnosti a těší 
se na další návštěvu chlupatých nebo ope-
řených kamarádů.

„Kontakt se zvířaty je pro mnohé klienty 
obrovským zážitkem a dělá jim skutečnou 
radost. Proto taková setkání pořádáme pra-
videlně. Tentokrát nás navštívil poník Sára 
v doprovodu s dámami ze spolku Ponypro 
z nedalekých Popovic u Rajhradu,“ uvedla 
Sabina Halvová, vedoucí aktivizační pracov-
nice SeniorCentra Modřice.

Největší milovníci zvířat se sešli v altánku 
na zahradě a netrpělivě vyčkávali, až se po-
ník objeví. K velkému překvapení ale Sára ne-
byla jediné zvířátko, které přišlo na návštěvu. 
Klienti měli tu čest vypustit dva páry poštov-
ních holubů. „A kam poletí? Oni trefí domů?“ 
ptala se paní Malá. „Ano, holoubci přesně 
vědí, kam mají letět, a navíc to mají vzduš-
nou čarou jen kousíček,“ zněla odpověď. Po 
vypuštění holubů si klienti mohli poníka Sáru 
pohladit, a dokonce ji učesat a uplést copán-
ky. 

Aktivizace jsou důležitou součástí 
péče o klienty s demencí i ty se sníženou 
soběstačností, přinášejí kvalitu a radost do 
života a zlepšují psychickou pohodu. Klienti 
modřického Domova pro seniory a Domova 
se zvláštním režimem pro seniory s Alzhei-
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merovou chorobou či jiným typem demence 
se mohou účastnit řady společenských i po-
hybových aktivit. Pravidelně probíhá ergote-
rapie neboli terapie prací pro udržení a rozvoj 
motorických dovedností, ale také canistera-
pie, aromaterapie a ošetřování s prvky bazál-
ní stimulace.

 
 SeneCura SeniorCentrum Modřice 

Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice 
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OSLAVA ŽIVOTA V PBDS A REAKCE
NA KRUTÉ ŘÁDĚNÍ PŘÍRODNÍHO ŽIVLU 
Uvolnění přísných koronavirových opatření 

ke konci měsíce června bylo pro nás velkým 
potěšením. 0pět se můžeme vzájemně se-
tkávat, věnovat různým aktivitám a náš do-
mov se otevřel opět i pro návštěvníky.

Při této příležitosti vedení domova – paní 
vedoucí s děvčaty nám připravily pěkné po-
sezení s občerstvením, pan Jaroslav opékal 
špekáčky a paní Lenka nám přišla hrát a za-
zpívat. Veselí, zpívání, tanec nás všech spo-
lu s naším vedením byly tak spontánní. Byly 
projevem naší radosti, pohlazením duše. 
I sklenky vína jsme pozvedli na oslavu žití. 

Také náš výlet do Luhačovic a na Velehrad 
byl, i když nás místy potrápil déšť, pěkný. 
Paní Jiřinka, jedna z nás, ho perfektně připra-
vila i jako průvodkyně po lázních. Děkujeme! 
Pánům řidičům děkujeme také, za bezpeč-
nou jízdu.

Duchovním vyvrcholením výletu bylo za-
stavení ve velehradské bazilice. Chvíle rozjí-
mání, chvíle zamyšlení, vzpomínka na naše 

blízké a nám milé. To bylo a je naše poděko-
vání, že jsme. Naše oslava života.

Nemohli jsme opomenout také hrozivé 
události, které zasáhly část Jižní Moravy. 
Naše reakce byla bezprostřední, okamžitá, 
adresná – pro postižené seniory v Hodoníně 
jsme společně vybrali peněžní sbírku ve výši 
14.500 Kč a zaslali na účet S-centra Hodo-
nín. Spolu s ní jsme zaslali otevřený dopis, 
o kterém se domníváme, že je hodný k uve-
řejnění, k přečtení. Je od nás a je z našeho 
města. Děkujeme. Senioři z PBDS. 

Otevřený dopis do S-centra v Hodoníně: 
„Vážený pane řediteli, milí senioři z Domo-

va seniorů S-centrum v Hodoníně. Dovoluje-
me si Vás v této pro Vás velice náročné hek-
tické době oslovit svým otevřeným dopisem. 
Jsme senioři z Pasivního bytového domu se-
niorů v Modřicích. Prožili jsme, Vy i my, dlou-
hou těžkou koronavirovou dobu. U nás na-
stalo radostné uvolnění, nadechnutí. Ale Vy? 
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Foto: archiv PBDS

Dne 24. června 2021 jste se ocitli v zásahové 
oblasti úderu tajfunu. Krutý zásah přírodní-
ho živlu v některých oblastech jižní Moravy 
– nejen zničená obydlí, zdevastovaná země, 
ale i ztráty lidských životů, to pohnulo celým 
naším národem, celou společností. Záběry 
z televizního zpravodajství ukázaly, že i Váš 

domov byl těžce zasažen, poničen a Vy se-
nioři jste museli být evakuováni. 

My v našem domově pro seniory v Modři-
cích jsme všichni, bezprostředně, okamžitě 
a spontánně, zareagovali a jednomyslně 
jsme se rozhodli pomoci Vám, Vašemu do-
movu. Adresně pomoci. Projevem hluboké-
ho soucítění s Vámi, hluboké sounáležitosti 
s Vámi, naše pomoc Vám – to je naše pe-
něžní sbírka. Sestává ze sbírky našeho spo-
lečného fondu, jednotlivých přispěvatelů se-
niorů a doplněním společného příspěvku od 
našich milých, laskavých paní a pána, kteří 
se o nás starají. 

 Nedá mi, abych se nezmínila i o vzácném 
činu našich seniorů: někteří z nás přispěli 
nemalými částkami a s vyjádřením: Co jsou 
peníze? Žít, život žít, to je všechno, to je ne-
nahraditelné. Konání dobra, laskavosti, i to je 
lidské štěstí. Nebe nám dalo nejvzácnější dar. 

Buď pozdraven, živote! Sounáležitost, 
pokora, síla projevu lásky hřeje, září jasnou 
hvězdou.

 Milí senioři z Hodonína, ze srdce Vám pře-
jeme, buďte zdraví, mějte sílu překonat potí-
že, Váš domov bude opraven a Vy se navrátí-
te do míst, kde jste rádi. Pozdravení srdečné 
Vám všem ve Vašem domově posíláme.“

 Alice Brandalíková
 za seniory z PBDS v Modřicích. 
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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 knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9—12 13—18
Úterý   13—19
Středa  13—18
Pátek 9—12 13—16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na podzimní semest Virtuální univerzity třetího 
věku na téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti.
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Výběr knižních novinek září 2021
PRO ŽENY:
Coleman, Lucy: Léto v Provence
Durst-Benning, Petra: Křehká krása
Hülsmannová, Petra: Život není skákací hrad
Jacobs, Anne: Návrat. Panský dům 4.
Jakoubková, Alena: Když ptáčka lapají, 
manželé mu zpívají
Keeland, Vi: Nevhodné
Körnerová, Hana Marie: Setkání v opeře
Lauren, Christina: Nelíbánky
Moyes, Jojo: Poslední dopis od milence
Quinn, Julia: Nevhodný návrh. Bridgertonovi 3.
PRO SILNÉ NERVY:
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňské poměry
Beran, Ladislav: Vrah, který se bál sám sebe
Berry, Lucinda: Útěk ze světa
Boije af Gennnäs: Přízraky
Cimický, Jan: Opuštěné nádraží
Connelly, Michael: Výstraha
Gibney, Patricia: Nebezpečná místa
Hamilton, Karen: Poslední manželka
Ludvíková, Jitka: Venuše
Nesser, Hakan: Řeznice z Malé Barmy
Poznanski, Ursula: Ani mrtvá, ani živá
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Berg, Elisabeth: Příběh Arthura Truluva

Bunda, Martyna: Modrá kočka
Coelho, Paulo: Vítěz je sám
Genova, Lisa: Poslední věta
Giordano, Paolo: Osamělost prvočísel
Kawakami, Mieko: Prsa a vajíčka
Moreno-Garcia, Silvia: Mexická gotika
Sapkowski, Andrzej: Narrenturm
Skeslien Charles, Janet: Pařížská knihovna
Strout, Elizabeth: Olive Kitteridgeová
Uris, Leon: Milá č. 18
Villard, Sophie: Sen o štěstí
Wiggs, Susan: V jabloňovém sadu
ČESKÁ LITERATURA:
Bártová, Anna Beatrix: Tajemství hradních zdí
Dubská, Kateřina: Hendrixova kytara
Formanová, Martina: Nalakuj to narůžovo
Hadj Moussa, Iva: Démon ze sídliště
Horáková, Pavla: Teorie podivnosti
Hradecký, Daniel: Tři kapitoly
Stránský, Jiří: Zdivočelá země
PRO DĚTI:
Pařízková, Tereza: Stela v zemi tučňáků
Peroutková, Ivana: Ágnes ve skleněném 
městě
Petiška, Martin: Pohádková maminka



www.mesto-modrice.cz

33
9 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíců července a srpna, které řešili 
strážníci Městské policie Modřice: 

Strážníci během června řešili 3 krádeže v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala telefonické oznámení o opilém muži, který leží v tramvaji č. 2 
a řidič jej nemůže probudit. Strážníci dorazili na místo a pokusili se jej probudit. Muž 
nereagoval na bolestivé podněty. Hlídka muže vytáhla z tramvaje, kdy se probudil, ale na 
otázky nereagoval. Dechová zkouška vzhledem k jeho stavu nebyla provedena, muž ji ne-
byl schopen na několik pokusů úspěšně absolvovat. Hlídka MP poté na místo přivolala 
RZS a muž byl převezen do FN u sv. Anny na urgentní příjem.

Při kontrolní činnosti byla hlídka MP Modřice svědkem dopravní nehody, kdy došlo ke 
střetu cyklisty a osobního vozidla. K nehodě došlo na křižovatce u OC Olympia. Hlídka 
MP ihned poskytla těžce zraněnému cyklistovi první pomoc a vyrozuměla RZS. Dále vy-
užila osobní a věcné pomoci ostatních osob a společnými silami se snažili o zachování 
životních funkcí u zraněného cyklisty, který byl po střetu v hlubokém bezvědomí, utrpěl 
těžké poranění hlavy a zlomeniny v oblasti pánve. Do příjezdu RZS hlídka MP kontrolo-
vala zachování životních funkcí. Po příjezdu vozů RZS na místo byl cyklista předán do 
lékařské péče. Strážníci dále zastavili provoz v prostoru křižovatky z důvodu přistání 
vrtulníku RZS, který byl vyslán k převozu zraněného cyklisty. Hlídka dále spolupracovala 
s výjezdem HZS a výjezdem PČR při dalším objasňování příčin nehody.

Hlídka MP přijala oznámení o podnapilém ležícím muži před ZŠ na ulici Benešova v Mod-
řicích. Po příjezdu na místo spatřila na zemi ležet muže, který spal a byl z něj cítit alko-
hol. Hlídka muže probudila, posadila a požádala jej o prokázání totožnosti. Dále provedla 
s mužem orientační dechovou zkoušku, při které bylo naměřeno 3,11 promile. Muž si ne-
stěžoval na zdravotní problémy a uvedl, že by se rád vrátil za svou přítelkyní, která bydlí 
v pronájmu na ubytovně v Cihelně. Žena potvrdila, že je jeho přítelkyně a postará se o něj.
 
Strážníci řešili oznámení ohledně řidičky, která přijela na čerpací stanici Unicorn, Brněn-
ská 656, Modřice v bílém motorovém vozidle tov. zn. Toyota po disku bez pneumatiky 
a je podezření, že by mohla být pod vlivem alkoholu. Hlídka se na místo dostavila a řidič-
ka stála u vozidla, které bylo již zaparkované na ploše za tankovacími stojany. Žena byla 
podrobena orientační dechové zkoušce s výsledky 0,80 a 0,84 promile alkoholu v dechu. 
Na dotaz, zda přijela na čerpací stanici pouze po disku bez pneumatiky a proč, uvedla, 
že najela v Brně na obrubník, který jí pneumatiku poškodil a po cestě k čerpací stanici 
pneumatiku po kusech ztratila. Dále uvedla, že v jízdě pokračovala, protože jí docházel 
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benzín a chtěla natankovat. Celá událost byla předána hlídce OOP Rajhrad. 

Hlídka MP přijala oznámení o spadeném stromu na ul. Husova. Strom stojící v areálu 
fi rmy Dios spadnul na zídku a větve se opřely o několik vozidel zaparkovaných při ul. 
Husova. Na místo dorazili dobrovolní hasiči Modřice a jednotka ze Starého Lískovce. 
Společně odřezávali větve až po úplné odstranění stromu. Následně bylo zjištěno, že 
byla poškozena dvě vozidla.

Strážníci řešili oznámení, že v Modřicích na ul. Benešova 274 v restauraci Sokec má 
personál problémy se zákazníky, kteří nechtějí po zavírací době opustit restauraci. Po 
příjezdu hlídky MP Modřice se v restauraci nacházel personál a dále se zde nacházeli 
dva muži. Jeden z mužů byl při ztotožnění agresivní, snažil se hlídce MP diktovat, co si 
může dovolit, a snažil se vyvolat konfl ikt. Muži byli vyzváni, aby opustili restauraci, pro-
tože je zavřeno. Po chvíli muži začali opouštět prostor restaurace. Jeden strážník již stál 
venku s jedním z mužů u vchodu do restaurace, když druhý muž změnil názor a nechtěl 
vyjít ven. Druhý strážník muže opakovaně vyzval, aby opustil prostor restaurace. Muž 
výzvy neuposlechl a začal se dožadovat slzotvorného spreje, který strážník držel v ruce. 
Muž chtěl strážníkovi vytrhnout sprej z ruky, a přitom do něj několikrát strčil. Jelikož 
muž odmítal uposlechnout výzvy a začal být více agresivní, použil strážník slzotvorný 
prostředek proti muži. Muž poté utekl ven směrem na most přes železnici. Tam ho hlídka 
dostihla a s výzvou „Jménem zákona, stůj“ se muž zastavil a byla mu přiložena pouta. 
Následně byla u muže provedena dechová zkouška s výsledkem 1,42 promile alkoholu 
v dechu. Jednáním muže se bude následně zabývat přestupková komise města Modřice.

Hlídka MP přijala oznámení od zaměstnance fi rmy na adrese Brněnská 442, který ji in-
formoval, že před jejich fi rmou stojí kamion, kterému praskly měchy a zablokoval komu-
nikaci. Hlídka se následně dostavila na místo a usměrňovala dopravu do doby, kdy přijel 
další tahač a ponechaný návěs odstranil. K poškození tahače došlo při vyjíždění z areálu 
společnosti. O situaci a omezené sjízdnosti byla informována Dopravní policie Jihomo-
ravského kraje. Silnice byla přes hodinu zcela neprůjezdná.

Hlídka přijala telefonické oznámení o opilé ženě v tramvaji na konečné zastávce MHD. 
Hlídka na místě nalezla spící ženu, která nereagovala na podněty. Po probrání byla žena 
ročník 1994 vyvedena z tramvaje. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 4,19 promile alko-
holu v dechu. Žena byla po dobu zákroku hlídky vulgární a nebyla schopna samostatné 
chůze, proto bylo rozhodnuto o jejím převezení na PZS. 

Strážníci přijali žádost od operačního RZS o prověření dvou osob pod vlivem OPL, kdy 
jedna z nich údajně nemůže chodit. Osoby měly být na ul. náměstí Míru u kostela. Hlíd-
ka poté nalezla muže a ženu, kteří odpovídali popisu na ul. Nádražní u budovy ČD. Na 
místě byli ztotožněni muž a žena. Na zranění si žádná z osob nestěžovala, muž uvedl, 
že mezi nimi proběhla partnerská hádka a že je žena pod vlivem pervitinu. Osobám bylo 
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 Foto: M.Hájek

doporučeno, aby odešly do místa svého bydliště a neobtěžovaly okolí. Následně byla 
vyrozuměna operační ZZS o stavu ženy, která lékařskou péči odmítla.

Hlídka MP Modřice byla telefonicky kontaktována ostrahou OD Olympia, že na lavičce 
v autobusové zástavce leží opilý muž. Hlídka po příjezdu na místo našla ležet muže 
v podnapilém stavu, který nebyl schopen komunikace. Muž byl vyzván k provedení de-
chové zkoušky, která se nezdařila ani po několikátém opakování. Muž padal na zem, 
nebyl schopen samostatné chůze. Hlídka na místo přivolala sanitu PZS, která se na mís-
to dostavila a muže převezla na Protialkoholní záchytnou stanici na Húskově 2 v Brně, 
kde byl ztotožněn a následně se podařilo provést dechovou zkoušku s výsledkem 4,05 
promile. Muž byl poté umístěn na lůžko k vystřízlivění.

Strážníci přijali oznámení od obyvatelky domova pro seniory, že upadla, nemůže vstát 
a nemůže se dovolat pomoci. Strážníci se dostavili na místo, ženě pomohli vstát a na-
bídli ji přivolání lékaře. Lékařskou pomoc dotyčná odmítla s tím, že nemá žádné zranění 
ani potíže a že se jí jenom zatočila hlava. 

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař
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MISTROVSTVÍ REPUBLIKY STARŠÍCH ŽÁKŮ
V NOHEJBALE

První letošní celorepublikovou akcí, kterou 
pořádal Městský nohejbalový klub Modřice 
v areálu Městské haly Modřice, bylo ve dnech 
21. a 22. 8. 2021 Mistrovství České republi-
ky kategorie starších žáků v nohejbale dvojic 
a trojic.

Náš nohejbalový klub se již několik let pyš-
ní nejpočetnější a výsledkově nejlepší mlá-
dežnickou základnou v republice. Z loňských 
šampionátů dvojic a trojic obhajoval 2 zlaté 
medaile, 1 stříbro a 1 bronz. A i když se někte-
ří loňští šampioni a medailisté již posunuli do 
kategorie dorostu, tak přesto jsme do bojů šli 
jako jedni z favoritů. Nicméně právě z histo-
rie minulých mistrovství víme, jak těžké je pro 
domácí favority unést tlak očekávání a boje 
zvládnout.

V sobotu 21. 8. 2021 se hrála soutěž dvojic, 
na kterou se prezentovalo celkem 21 týmů, 

mezi nimž měl náš domácí klub 3 sestavy. 
Naši hráči nastoupili ve složení:

Modřice A: Svoboda, Kolouch, Iláš
Modřice B: Sluka, Bednář
Modřice C: Jahoda, Dlabka

Ve skupinách naše A i C sestavy vyhrá-
ly všechny své zápasy a byli tak na prvních 
místech. B tým skončil po jedné prohře dru-
hý. První ze skupin šli přímo do čtvrtfi nále a ti 
z druhých a třetích míst museli ještě projít 
osmifi nálový boji. Béčko to proti Českým Bu-
dějovicím zvládlo 2:0. Pak si však los s námi 
nepěkně zahrál, kdy naše dvě sestavy poslal 
hned ve čtvrtfi nále proti sobě. Po vítězství 2:1 
se z postupu do bojů o medaile radoval vě-
kově mladší C tým, který dokázal utkání lep-
ším pohybem a technicky pestřejší útočnou 

Foto: Antonín Stehlík
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hrou leváka s pravákem vyhrát výsledkem 2:1 
(10:6, 9:10 a 10:6). A tým postoupil bez pro-
blémů přes Český Brod B také 2:0 (10:8,10:5). 
Pak však „škůdce los“ úřadoval dále a opět 
proti sobě poslal naše dva týmy. Sen o mod-
řickém fi nále tak byl „zrušen vyšší mocí“. Cé-
čko se proti A týmu drželo statečně, ale na-
konec přeci jenom podlehlo 8:10 a 9:10. Měli 
jsme tedy první fi nalistu a druhý tým v bojích 
o medaile. V zápase o 3. místo dostali naši 
hráči za soupeře tým Strakonic. Tento fyzicky 
velmi vyspělý tým poněkud překvapivě porazi-
li hráči Českého Brodu A. Naše C sestava se 
však v boji o medaile prezentovala tím, čím 
celý den – pestrý a technický útok, dobrý po-
hyb v poli a ostré podání, které soupeřům stě-
žovalo založení útoku. A když taktickou hrou 
vyřazovali z útoku soupeřova hlavního sme-
čaře dá se říci, že bez problémů „protančili“ 
k bronzové medaili po výhře 2:0 (10:7, 10:4). 
Velký a možná i trochu nečekaný úspěch pro 
tým tvořený z jedné poloviny ještě mladším 
žákem (František Dlabka). Náš A tým zvládl 
své fi nále také zcela suverénně. Soupeři vů-
bec nedal šanci a zvítězil také 2:0 (10:5, 10:6). 
Zvládli tak přetěžkou roli hlavního favorita 
a získali pro Modřice první víkendový titul.

V neděli 22. 8. 2021 se hrála soutěž trojic, 
na kterou se prezentovalo celkem 15 týmů, 
mezi nimž měl náš domácí klub tentokrát 2 
sestavy. Naši hráči nastoupili ve složení:

Modřice A: Svoboda, Kolouch, Bednář
Modřice B: Sluka, Jahoda, Iláš, Dlabka

Obě sestavy vyhrály své skupiny, a tak šly 
opět přímo do čtvrtfi nále. Los byl tentokrát 
příznivější a byly tak nalosovány do opač-
ných větví pavouka. Ve čtvrtfi nále si A tým 
jistě poradil s týmem Pekla nad Zdobnicí 2:0 
(10:7,10:5). B sestava vyhrála nakonec až po 
tuhém boji nad týmem Hradecka 2:1 (8:10, 

10:5 a 10:6), když po prohraném prvním setu 
a ztrátě na začátku setu druhého byla na po-
kraji vyřazení. V semifi nále porazil A tým muž-
stvo Žďáru nad Sázavou, když po hladkém 
první setu poněkud hazardoval s výsledkem 
v setu druhém, ale i ten nakonec v koncovce 
vyhrál a celkově to bylo opět 2:0 (10:5, 10:9). 
V druhém semifi nále B tým opět dostal tým 
Strakonic. V soutěží trojic se však již hlavní 
smečař může v poli lépe „schovat“ a násled-
ně se dostat na smeč. Toho také fyzicky velmi 
disponovaný hráč Strakonic Votava dokázal 
využít. K tomu přidalo více hráčů v obraně 
soupeře, a tak přestaly tolik platit technické 
údery. Naše trojice nedokázala najít obranu 
na razantní útokům soupeře a sama pak ne-
bodovala tolik co v minulých zápasech. Přišla 
tak první prohra dne a tím následně i „pouze“ 
zápas o 3. místo. Kluci se však psychicky 
rychle otřepali a v zápase o bronz si šli tvrdě 
za další medailí. Tým Žďáru nad Sázavou do-
slova smetli z kurtu a po vítězství 2:0 (10:3, 
10:4) a Modřice tak braly už druhý víkendový 
bronz. A tým měl ve fi nále přetěžkého soupe-
ře ze Strakonic. Zpočátku podobně jako před 
tím B tým nedokázal soupeři účinně vzdoro-
vat. První set prohrál 9:10 a když ve druhém 
setu prohrával již 3:8 vypadala situace kritická 
a na titul asi už mnoho lidí nevsázelo. Trenér 
Bednář pak hráčům naordinoval jiný systém 
hry a naši bojovníci začali bod po bodu sta-
hovat náskok soupeře. Druhý set vygradoval 
do infarktové koncovky 9:9, kdy soupeři sta-
čil bod k titulu. Kluci však tuto kritickou chvíli 
zvládli na jedničku a po vítězství 10:9 se šlo 
do rozhodujícího třetího setu. Ten se hraje ve 
zkrácené podobě od stavu 5:5 a každá chyba 
zde může mít fatální důsledky. Modřičtí hráči 
však pokračovali na vlně koncovky z druhého 
setu a dokázali zvítězit 10:8 a získat tak i dru-
hý víkendový titul pro Modřice. Bravo!

Po skočení dvoudenního klání tak může-
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me konstatovat, že modřičtí starší žáci zís-
kali čtyři medaile:

Titul Mistrů České republiky dvojic:
Svoboda, Kolouch, Iláš
Titul Mistrů České republiky trojic:
Svoboda, Kolouch, Bednář
3. místo na Mistrovství České republiky 
dvojic: Jahoda, Dlabka
3. místo na Mistrovství České republiky 
trojic: Sluka, Jahoda, Iláš, Dlabka

Můžeme tak konstatovat, že starší žáci po 
zisku všech tří medailí, které získaly na Mis-
trovství České republiky v singlu (zlato Svo-
boda, stříbro Kolouch, bronz Sluka), dokázali 
zkompletovat na domácím mistrovství dvojic 
a trojic sbírku všech letos dostupných titulů 
v kategorii starších žáků. Přičemž hráč Mi-
chael Svoboda dokázal, stejně jako v minu-

losti v kategorii mladších žáků, zkompletovat 
kalendářní zlatý hattrick – fantazie! A když 
k tomu přidáme dva víkendové bronzy, tak 
lze konstatovat, že jsme soupeřům z 9do-
stupných medailí na všech letošních šampi-
onátech nechali jen pouhé 2 stříbrné kousky. 
Právě tato tréninková skupina společně s do-
rostenci tvoří pro modřický nohejbal obrovský 
potenciál do budoucna. Za jejich skvělou při-
pravenost musíme poděkovat, kromě hráčů 
samotných, především hlavnímu trenéru Bed-
nářovi, ale také všem fi nančním podporovate-
lům v čele s městem Modřice.

Pan starosta Ing. Šiška se společně s paní 
místostarostkou Ing. Chybíkovou také osob-
ně zúčastnili zahájení každého hracího dne 
i obou medailových ceremoniálů. Dodali tak 
„lesk“ celému mistrovství v novému areá-
lu Městské haly Modřice, který vytvořil pro 
všechny účastníky špičkové sportovní pro-
středí včetně možnosti stravování, ubytování 
i regenerace.

 Petr Jahoda
 předseda Městský nohejbalový
 klub Modřice

Foto: Antonín Stehlík
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MISTROVSTVÍ ČR V NOHEJBALE TROJIC MUŽŮ

V pořadí již třetí srpnová významná no-
hejbalová akce pořádaná místním klubem 
v areálu Městské haly Modřice představova-
la samotný vrchol nohejbalových jednorázo-
vých šampionátů. Královská disciplína trojic 
mužů přestavuje to nejlepší, co může nohej-
bal v České republice fanouškům nabídnout. 
O jeho výjimečnosti svědčí i to, že se koná 
jen 1 x za 2 roky.

Nás klub dostal pořadatelství této prestiž-
ní akce jako dárek k oslavám 35let založení 
nohejbalu v Modřicích. A bylo to s celou pa-
rádou včetně početného štábu České televi-
ze, který z celé akce pořizoval záznam. Na 
akci se kromě hráčů samotných prezento-
vala nejen funkcionářská elita českého no-
hejbalu, ale také mezinárodní nohejbalové 
federace UNIF. Jako speciální host se pak 
přišel podívat i prezident hokejové Komety 

pan Egbert Zundorf, který je velkým fanouš-
kem nohejbalu i našeho týmu. Modřice do 
soutěže vyslaly 3 týmy. Elitní áčko, které ob-
hajovalo titul nastoupilo v sestavě Pospíšil, 
Rosenberk, Hanus a Spousta. B tým byl na 
poslední chvíli oslaben o zraněného Pav-
la Kopa a z rodinných důvodů také o Petra 
Topinku. Do bojů tedy šla sestava Višvader, 
Halva a Bartoš. C tým pak tvořili mladí hráči 
Brenner, Boleloucký a doplnění zkušeným 
Gurtlerem.

14 elitních týmů z celé republiky se rozdě-
lilo do 4 základních skupin. A tým suverénně 
postoupil z prvního místa přímo do čtvrtfi ná-
le. B i C týmy musely bojovat již v osmifi nále. 
Zde byli soupeři ze Šacungu i Karlových Varů 
nad jejich síly a turnaj tak pro oba týmy skon-
čil v prvním kole play-off. Naděje modřických 
fanoušků se tak upnuly na favorizovanou 

Foto: Jitka Ilášová



www.mesto-modrice.cz

40
9 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SPORT

A sestavu. A ta jela pavoukem turnaje jako 
pověstný nůž máslem. Nejprve přehrála Ža-
tec v sestavě s reprezentanty Vítem a Mrá-
kavou hladce 10:6 a 10:3. V semifi nále pak 
porazila tým Čakovic 10:5 a 10:8. Ve fi nále je 
čekal tým z Karlových Varů v čele s mistrem 
světa Janem Vankem. 

Před zápasem o 3. místo došlo na kur-
tu k první oslavě výročí založení nohejbalu 
v Modřicích. Byli oceněni dlouholetý bývalý 
předseda klubu Josef Trnka a jubilanti Anto-
nín Stehlík a Luděk Urbánek.

Před samotným fi nálovým zápasem pak 
oslavy vrcholily. V rámci nich pozval klub 
na centrální kurt k slavnostnímu nástupu 
„otce zakladatele“ modřického nohejbalu. 
Za bouřlivého potlesku publika na kurtu 
nastoupili pánové Bubniak, Frimmel, Čon-
ka, Sekanina, Loučanský, Urban, Smejkal 
a Rumpa. Dostalo se jim nejenom slova 
díků, ale obdrželi také upomínkové tričko 
ze speciální edice k výročí 35let nohejbalu 
v Modřicích.

Po této slavnostní chvíli byli všichni na-

pjatí, jak dopadne zápas o zlato a zda bude 
mít celá slavnost i tu vysněnou zlatou teč-
ku. Modřická trojka před zraky všech diváků 
i nadále šlapala jako dobře seřízený stroj 
hromadného ničení. Soupeře doslova smetla 
z kurtu ve fi nále málo kdy viděným hladkým 
vítězstvím 10:2 a 10:6. Nás klub se tak mohl 
radovat z již 9. titulu v trojicích v historii. Hrá-
či Pospíšil a Rosenberk získali již celkově 
svůj 6. titul z trojic, čím se dostali na první 
pozici mezi legendami této disciplíny.

Výsledky MČR mužů trojic:
1. místo Městský nohejbalový klub Modřice 
A (Pospíšil, Rosenberk, Hanus a Spousta)
2. místo Karlovy Vary A (Vanke, Bíbr, Tolar)
3. místo Vsetín A (Chalupa, Majštiník, Bílý)
Celý krásný den tak skončil zlatou tečkou 

a já pevně věřím, že modřický nohejbal bude 
i v dalších letech přinášet radost a skvělé vý-
sledky všem svým fanouškům a nadále bude 
důstojně reprezentovat město Modřice.

 Petr Jahoda
 Předseda MNK Modřice

Foto: Jitka Ilášová
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TRÉNINKOVÝ KEMP MLÁDEŽE ŠAFRÁNKŮV MLÝN 2021
V termínu 11.–18. 7. 2021 proběhl na Vy-

sočině v lokalitě Šafránkův mlýn tréninkový 
kemp pro hráče ze společného týmu star-
ších žáků a dorostu.

Kempu se zúčastnili modřičtí hráči Dlab-
ka, Jahoda, Iláš, Sluka, Kolouch, Bednář, 
Nesnídal, Sedláček, Tomek a Dvořák. K nim 
se pak připojili hráči Stříbra, resp. Karlových 
Varů O. Tolar a L. Tolar.

Jako trenéři na kempu působili pánové Mi-
roslav Bednář a Petr Tolar za výpomoci Petra 
Jahody.

Po příjezdu do opravdu velmi krásné loka-
lity následoval pro mnohé hráče šok – vyfa-
sovali hrabla, lopaty a kolečka a museli vlast-
níma rukama připravit plochu a okolí dvou 
antukových kurtů. Někteří s tím nářadím 
zacházeli nepochybně poprvé v životě, ale 
nakonec bez zjevné zdravotní újmy zvládli 
nachystat kurty a jejich okolí obehnat sítěmi. 
Možná až v tuto chvíli si uvědomili, jaký lu-
xus a komfort zažívají v našem areálu, když 
na každý trénink a zápas přijdou „k hotové-
mu“. Určitě užitečná zkušenost.

Po cca 2 hodinách práce tak v neděli odpo-
ledne vypukl první nohejbal. Neděle byla jen 
tzv. „hracím dnem“. Další dny však měly pev-
ný řád a náplň. Po probuzení následoval vý-
běh do okolí a rozcvička. Poté snídaně a ná-
sledně video rozbor (k tomu se ještě dostanu 
v další části článku). Po něm se šlo na dopo-
lední tréninkový blok. Po něm bazén a oběd. 
Po obědě polední klid, čas trávený celotý-
denním turnajem ve stolním tenise a přesný 
čas vyhrazený na posilovnu. Od 15,30 h pak 
odpolední tréninkový blok. Po něm opět ba-
zén a večeře. Po večeři vždy nenohejbalové 
sportovní aktivity a po nich vyhodnocení ce-
lého dne některé dny spojené i s posezením 
u ohně. Večerka ve 22,30 h. Celý den pak 

všichni měli k dispozici také další 2 svačiny 
a zajištěný plnohodnotný pitný režim.

O hráče tak bylo velmi kvalitně postará-
no, jak co se týká stravy a pitného režimu, 
tak i regenerace a dalších sportovních, roz-
vojových i nesportovních aktivit. Když jsem 
v jeden večer viděl, s jakým nadšením hrají 
na ubytovacím patře penzionu dorostenci 
dětskou hru „na schovku“ skoro jsem nevěřil 
svým očím.

V průběhu celého kempu byli hráči rozdě-
leni do dvou výkonnostních skupin, z nichž 
v rámci bodovaných aktivit, nácviků nebo hry 
dvojic či trojic každý den jeden hráč sestupo-
val, resp. postupoval do druhé skupiny.

Rád bych se nyní zastavil u tréninkové po-
můcky, která byla v našem klubu použita asi 
poprvé. Tou byly každodenní video rozbory. 
Během nácviku jednotlivých herních činností 
(příjem pomocí prsou, nahrávka, technický 
útok a razantní útok) byl každý z hráčů při 
své činnost natáčen na krátké video. Násle-
dující den pak v rozsahu 60minut proběhl vi-
deo rozbor každého z hráčů za účasti všech. 
Ten vedl trenér Bednář a za pomoci zpoma-
lených nebo zastavených částí video zázna-
mu každému z hráčů detailně s komentářem 
ukazoval jejich chyby nebo naopak silné 
stránky. Tuto pomůcku si všichni hráči velmi 
chválili a vyhodnotili ji jako skvělou!

V čtvrtek pak byla od nohejbalu pauza, ale 
hráči nezaháleli. Dopoledne proběhl výlet 
do Trenckovy rokle. Trasa byla dlouhá sice 
jen cca 12 km, ale povětšinou cesta vedla 
velmi náročným terénem. Výstupy střídaly 
sestupy a řada z nich probíhala na úzké a po 
nočním dešti kluzké skalní cestičce, kde se 
účastníci museli držet za zde upevněné ře-
tězy. Slovo „krpál“ doprovázené povětšinou 
nepublikovatelnými přídavnými jmény tak 
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znělo prakticky pořád a od všech. Ale na-
konec to všichni ve zdraví zvládli. Po obědě 
a odpočinku se celý tým přesunul na fotba-
lové hřiště do Doubravníku, kde se ve fotba-
lovém utkání střetli s družstvem žáků týmu 
Nedvědic. A naši borci, bez ohledu na únavu 
z pochodu, svého soupeře v utkání hrané na 
2 x 30 minut na velkém hřišti převálcovali 
7:1!

Za sebe mohu říci, že se jednalo o vysoce 
kvalitní sportovní soustřední v krásné loka-

litě, s perfektním zajištěním a ubytováním. 
Trenéři se pak všem hráčům detailně věno-
vali a za to i přípravu celého programu kem-
pu jim patří velký dík.

Musím samozřejmě poděkovat také měs-
tu Modřice a ostatním sponzorům, že umož-
nili, aby hráči platili jen část celkových nákla-
dů s kempem spojených.

  Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice

Foto: Petr Jahoda
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FOTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
MEMORIÁL JOSEFA ŠURALA O POHÁR STAROSTY
MĚSTA MODŘICE 6.–8.8.2021

Foto: M.Hájek
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PŘÁTELÉ, KAMARÁDI A PŘÍZNIVCI FOTBALU…

…jako už několik let i letos proběhlo fot-
balové soustředění mladší a starší přípravky 
MFK Modřice. Chlapci se od 15. do 22. srp-
na na Pepovce ve Filipovicích intenzivně při-
pravovali na fotbalovou kariéru. Byla jsem 
u toho a budu jim fandit, osobně v Modřicích, 
na dálku celou sezónu.

Překvapilo mě, jak šikovní jsou i pětiletí 
kluci. Fotbalově určitě, dvoufázové tréninky 
(ráno rozcvička, dopoledne dvě hodiny tré-
ninku, odpoledne další dvě) zvládali jako je-
jich desetiletí spoluhráči. Všichni byli nabití 
energií, večer naběhli do bazénu, což bylo za 
odměnu, a skvěle si to užívali. Kromě dvou 
chlapců, kteří měli zdravotní problémy, se 
všichni ve čtvrtek vydali na výšlap ku Pradě-
du. Marodi a já jsme kluky a trenéry večer při-
vítali… v plné kondici – po večeři byli všichni 
ok a řešili večerní program.

Plakalo se jenom minimálně, před spaním, 
ale i to jsme zvládli. A těším se na to, jak se 
tomu s chlapci za pár let zasmějeme. A snad se 
jednou pobavíme i nad tím, kolik slz skapalo do 

snídaňových, obědových a večeřových talířů…
Kluci nepřišli ani o stezku odvahy. Tedy – 

spíš dobrodružnou večerní výpravu (večerního 
poplakávání bylo už tak dost). Pod názvem 
Ztratil se pes! odstartovala akce hledačů. 
Chlapci dostali svítící náramky a jali se hledat 
ztraceného psíka. Ačkoli celá tato dobrodruž-
ná akce spočívala vesměs v projití 300 m ne-
osvětlenou lesní cestičkou, jsem přesvědčená, 
že už v půlce trasy většina našich hrdinů zapo-
mněla, cože to vlastně v tom strašidelném lese 
dělají, a s viditelnou úlevou dobíhali poslední 
metry k osvětlenému cíli – k trenérům. Pes ne-
pes – společně pak už s úsměvem sbírali ces-
tou zpět svítící náramky rozházené po cestě 
a měli radost, jak bezvadně to zvládli.

A nakonec – děkuju Markovi Loučanské-
mu, Romanovi Ošlejškovi a Michalu Vákovi, 
že se vydali do Jeseníků, vzali s sebou se-
dmnáct malých kluků a intenzivně se jim 
věnovali. Chlapci jim to vrátí, jsem o tom 
přesvědčená. 

 Eva Strnadová
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PRACOVNÍK STAVEBNÍ PŮJČOVNY

Pro naši půjčovnu stavebních prvků hledáme nové pracovníky, kteří umí připravit 
lešení a další půjčované stavební prvky k odvozu, převezmou je zpět a pomohou 

s drobnými opravami.

POŽADUJEME

NÁPLŇ PRÁCE

NABÍZÍME

- základní zručnost při manuální práci
- morální bezúhonnost, pečlivost, zodpovědný přístup
- osobní odpovědnost ve vazbě na hmotnou zodpovědnost, 
- průkaz na řízení VZV výhodou, případně zaškolíme

- naskladňování a vyskladňování lešení, bednění, stavebních buněk
- manipulace s břemeny pomocí VZV
- provádění drobných oprav nebo jejich objednávání u specializovaných fi rem
- 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 a ve venkovních prostorách
- možnost získat průkaz na VZV

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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Česká firma s 25letou tradicí

Fotovoltaická elektrárna
pro váš rodinný dům

Venhudova 6
614 00 Brno

fotovoltaika@joyce.cz
+420 539 088 030 www.joyce-energie.cz

REALIZOVALI JSME I VE VAŠÍ OBCI
PŘIPOJTE SE TAKÉ

GA

RANCE

NA  D OTACI

100 %

AGROTEC a. s.: Břeclav Lidická 123  690 03, tel.: 519 327 143, Hustopeče Brněnská 74  693 01, 
tel.: 519 402 480, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850

www.agrotecauto.cz

Skladové vozy
Ihned k odběru
Oblíbené modely Kia

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8 − 6,9 l/100 km, 99 − 158 g / km, Kia Sportage: 4,5 − 9,8 l/100 km, 123 − 180 g/km. Kia Sorento: 5,4 − 6,2 l/100 km, 129 − 158 

g/km. Vyobrazená sleva až 245 000 Kč vč. DPH platí pro vybrané modely a motorizace. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat 
doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

M +420 724 556 782
E  sardicka@agrotec.cz

Jakub Kludský

M +420 727 856 560
E  kludsky@agrotec.cz

Kompletní 
nabídka vozidel
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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
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