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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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Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
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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

Barevný podzim kolem nás. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

z 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 07. září 2020 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řád-
ně svoláno a vyhlášeno a je plně usnáše-
níschopné (v počtu 14, jmenovitě viz pre-
zenční listina, řádně omluven Mikuš, pozdní 
příchod Skalník).

Usnesení 9Z-Ú1/2020: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 9. řádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 9. řádného 
veřejného zasedání ZMM zast. Jiřího Brabce 
a zast. Sylvu Bernátovou.
ZMM schvaluje program 9. řádného veřejné-
ho zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 9Z-1.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města Modřice o činnosti 
městského úřadu a RMM za období od 8. řád-
ného zasedání ZMM do 07. 09. 2020. 
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 9Z-2.1/2020: ZMM bere na vědomí 
zprávu starosty města o plnění úkolů ulože-
ných na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 9Z-3.1/2020: 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:
Pozemek parc. č. 797/2 se nachází při ulici 
Poděbradova mezi bytovým domem a RD p. 
Landsmanna při ulici Husova. Na pozemku je 
cesta pro pěší směrem k ulici Sadová.

Usnesení 9Z-3.2/2020: ZMM schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2121/2 
k.ú. Modřice pod veřejnou účelovou komuni-
kací z ČR – ÚZSVM na město Modřice. 
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Komentář:
Pozemek parc. č. 2121/2 se nachází pod sta-
rou částí komunikace ulice Evropská za říčkou 
Bobravou v lokalitě Bobrava. Silnice na pozem-
ku je ze žulových kostek a bude možná její 
oprava ve vztahu k plánovanému přemostění 
říčky Bobravy.

Usnesení 9Z-3.3/2020: ZMM schvaluje pro-
dej části pozemku parc. č. 1292/24, nově vy-
mezeného GP č. 3915-24/2020 jako pozemek 
parc. č. 1292/110 k.ú. Modřice o výměře 9 m² 
za cenu 21.000,– Kč bez DPH paní L. M., by-
tem Modřice. 
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

USNESENÍ ZMM č. 9/2020
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Komentář:
Na dotčeném pozemku se dlouhodobě nachá-
zí drobná stavba žadatelky, která měla dopo-
sud tento pozemek pronajatý na základě ná-
jemní smlouvy.

Usnesení 9Z-3.4/2020: ZMM schvaluje prodej 
pozemku parc. č. 2083 o výměře 968 m² společ-
nosti CTPark Modřice, spol. s r.o., IČ 08782865 
a pověřuje MO přípravou podkladů ke schválení 
kupní smlouvy na příštím zasedání ZMM.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

příchod zast. Skalníka 19:02
Komentář:
Pozemek parc. č. 2083 se nachází podél ko-
munikace I/52 za benzinovou pumpou ve smě-
ru k Rajhradu a společností CTPark Modřice 
spol. s r.o. bude využit k vybudování nového 
sjezdu do průmyslové zóny ul. Evropská.

Usnesení 9Z-3.5/2020: ZMM schvaluje odsu-
nutí koupě 2 tenisových kurtů na části pozem-
ku parc. č. 994/1 nově označené jako parc. č. 
994/39 a na části pozemku parc. č. 2333/3 
v k.ú. Modřice a nafukovací haly sloužící k je-
jímu zakrytí a její zařazení do rozpočtového 
výhledu rozpočtu města Modřice na pozdější 
období v závislosti na stavu fi nančních pro-
středků města.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Komentář:
Nákup kurtů byl odsunut do zpracování zna-
leckého posudku. O koupi se bude rozhodovat 
na 10. zasedání ZMM.

Bod 4 – Projednání hospodaření města 
v roce 2020
Usnesení 9Z-4.1/2020: ZMM bere na vě-
domí zprávu o hospodaření města Modřice 

v období 1-7/2020.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

odchod zast. Chybíkové 19:20

Usnesení 9Z-4.2/2020: ZMM bere na vědomí 
RO č. 6/2020 provedené RMM.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 
 
příchod zast. Chybíkové 19:23

Usnesení 9Z-4.3/2020: ZMM bere na vědomí 
RO č. 7/2020 provedené RMM.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 9Z-4. 4. 1/2020: ZMM schvaluje 
RO č. 8/2020 rozpočtu města Modřice na rok 
2020 na straně příjmů po RO 150.451.200,– 
Kč a na straně výdajů po RO 192.757.200,– Kč 
jako schodkový se schodkem 42.306.000,– 
Kč a fi nancováním ve výši 8.676.000,– Kč. 
K fi nancování a vyrovnání schodku rozpočtu 
bude využita rozpočtová rezerva města Mod-
řice z let minulých.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková,
 Chybík, Ventruba, Doleček,
 Slaný, Koubková, Hökl, Brabec, 
 Putna, Tomandl)
 2 proti (Procházka, Bernátová)
 1 se zdržel (Skalník)

Usnesení 9Z-4. 4. 2/2020: ZMM schvalu-
je aktualizaci zařazených investičních akcí 
města Modřice pro rok 2020 do rozpočtové-
ho opatření č. 8/2020 v celkové výši po RO 
86.735.800,– Kč.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková,
 Ventruba, Chybík, Doleček,
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 Tomandl, Brabec, Putna, Hökl, 
 Koubková, Slaný)
 0 proti 
 3 se zdrželi (Skalník, Bernátová, 
 Procházka)

Bod 5 – Zpráva z činnosti výborů 
Usnesení 9Z-5.1/2020: ZMM bere na vědomí 
zápis č. 14 ze dne 17. 06. 2020 z jednání FV 
ZMM.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 9Z-5.2/2020: ZMM bere na vědomí 
zápis z jednání KV ZMM ze dne 18. 08. 2020 
a zápis o kontrole provozu PBDS provedené 
KV ZMM ze dne 22. 07. 2020.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 6 – Projednání žádostí o změnu ÚP
Usnesení 9Z-6.1/2020: ZMM zamítá žádost 
Ing. J. M., Ph.D. na změnu ÚP Modřice na po-
zemky parc. č. 1523/28 a 1523/57.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 9Z-6.2/2020: ZMM zamítá žádost 
fi rmy Trans-technik spol. s r.o., IČ 44016077 
na změnu ÚP Modřice na pozemku parc. č. 
1203/62.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 9Z-6.3/2020: ZMM zamítá žádost 
fi rmy ČASI logistika spol. s r.o., IČ 47903350 
na změnu ÚP Modřice na pozemcích parc. 
č. 1536/24, 1536/151, 1536/199, 1536/203 
a 1536/204.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková,

 Ventruba, Chybík, Doleček,
 Slaný, Koubková, Hökl, Brabec,
  Putna, Bernátová, Procházka)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Tomandl, Skalník)

Bod 7 – Projednání fi nancování IDS JMK pro 
rok 2021
Usnesení 9Z-7.1/2020: ZMM schvaluje fi -
nanční příspěvek města Modřice do fondu 
fi nancování systému IDS JMK na rok 2021 ve 
výši 266.450,– Kč a schvaluje zařazení částky 
do rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková,
 Ventruba, Chybík, Doleček,
 Slaný, Koubková, Hökl, Brabec, 
 Putna, Skalník, Procházka,
 Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Bod 8 – Schválení složení inventarizačních 
komisí
Usnesení 9Z-8.1/2020: ZMM bere na vědomí 
složení inventarizačních komisí pro inventa-
rizaci majetku města Modřice pro rok 2020.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 9 – Různé, diskuse 
Usnesení 9Z-9.1/2020: ZMM schvaluje 
Smlouvu o vzájemné podpoře a spoluprá-
ci mezi městem Modřice (město) a spo-
lečností JUNG GROUP a.s., IČ 27820912 
(investor), společností ENDL+K a.s., IČ 
26805600 (provozovatel) a společností 
CTPark Modřice, spol. s r.o., IČ 08782868 
(stavebník).
Hlasování: 8 pro (Šiška, Ventruba,
 Koubková, Brabec, Hökl, Putna, 
 Skalník, Tomandl)
 6 proti (Slaný, Chybík,
 Chybíková, Doleček, Procházka, 
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 Bernátová)
 0 se zdrželo 
Komentář:
V rámci smlouvy bude investor budovat ho-
tel a kasino v objektu Evropská 873 v CTPar-
ku Modřice, vybuduje nový sjezd do zóny ze 
silnice i/52 a přispěje městu na jeho rozvoj 
částkou 2 mil. Kč. Město, po splnění podmí-
nek k získání stavebních povolení, zanese 
dotčenou adresu do Obecně závazné vyhláš-
ky o hazardu v Modřicích. Pro město v bu-
doucnu bude plynout příjem do pokladny cca 
10—15 mil. Kč.

Usnesení 9Z-9. 2. 1/2020: ZMM ukládá ve-
dení města požadovat umístění horní hrany 
stavebních konstrukcí objektů plánovaných 
na parcele č. 118/1 k.ú. Modřice nejvýše do 
úrovně horní hrany stavebních konstrukcí 
okolních objektů.
Hlasování: 13 pro (Chybíková, Chybík,
 Doleček, Procházka, Bernátová, 
 Tomandl, Skalník, Putna, Hökl, 
 Brabec, Koubková, Slaný,
 Ventruba)
 0 proti 
 1 se zdržel (Šiška)

Komentář:
V rámci plánované bytové výstavby na ulici 
Hřbitovní na parc. č. 118/1 město s předlo-
ženým projektem nesouhlasí a požaduje jeho 
úpravu v souladu s Územním plánem Modřice.

Usnesení 9Z-9. 2. 2/2020: ZMM bere na vě-
domí Elektronickou petici Hřbitovní, Modřice 
a po jejím doplnění dle zákona č. 85/1990 Sb. 
O právu petičním ukládá OVV její předání do-
tčenému Stavebnímu úřadu Šlapanice.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Komentář:
Petice se týkala plánované výstavby bytové-
ho domu na ul. Hřbitovní a byla předána do-
tčenému Stavebnímu úřadu Šlapanice, neboť 
město ve věci povolování staveb není kompe-
tentní a je rovněž pouze účastníkem staveb-
ního řízení.

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic 
jsou umístěny na:

http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

VOLBY 2020

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ, 
které se konaly ve dnech 2. a 3. 10. 2020,

najdete na stránkách Českého statistického úřadu — VOLBY.CZ 
nebo na www.mesto-modrice.cz. 
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USNESENÍ 33. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 33. schůze RMM konané dne 22. 09. 2020

Pronájem Městské haly Modřice
RMM schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu tanečního sálu v MHM s Mgr. Pazderovou, 
který upravuje jednotlivé doby pronájmu.
(k usnesení 33R-3.2/2020)

Pronájem Městské haly Modřice
RMM schválila pronájem 1/3 hrací plochy MHM fl orbalovému klubu T.J. Sokol Brno-Husovice.
(k usnesení 33R-3.3/2020)

Prodloužení vodovodního řadu pro Sběrový dvůr
RMM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě na realizaci „Prodloužení vodovodního řadu a pří-
pojka vody pro Sběrový dvůr Modřice“, kterým se cena navyšuje o 189.123,– Kč bez DPH, 
kde je obsaženo bourání betonových konstrukcí v prostoru vjezdu a trase vedení, které 
byly pod povrchem a nepředvídatelné, zrušení starého vedení, které bylo umístěno v jiné 
trase, než bylo předpokládáno, a zasahovalo by do ochranného pásma nového vedení, vy-
budování nové, větší měřicí a rozpojovací šachty v prostoru sběrového dvora, zrušení staré 
šachty na ulici Tyršova a vybudování odbočení, včetně měření do prostoru Pod Kaštany 
a přilehlých firem.
(k usnesení 33R-3.8/2020)

Soustředění reprezentace ČR v Modřicích
RMM schválila výši nájmu za celou hrací plochu MHM pro soustředění reprezentace ČR v no-
hejbale mužů, které bude zajišťovat náš sportovní areál ve dnech 14.–15. 11. 2020 včetně 
ubytování, rehabilitace, stravování a posilovny.
(k usnesení 33R-4.2/2020)

Výstavba hasičské zbrojnice
Na základě získaných dotačních titulů od MV a JMK na výstavbu nové požární zbrojnice JSDH 
Modřice bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele díla a byla stanovena komise pro posou-
zení a hodnocení předložených nabídek.
Členy komise jsou: Ing. Šiška – starosta, Ing. Chybíková – místostarostka, p. Putna – velitel 
JSDH Modřice, Ing. Mikuš – zastupitel a Ing. Šimek – administrátor soutěže. Zapisovatelkou 
je Bc. Halvová – úřednice MO.
Náhradníky jsou: MUDr. Ventruba, CSc. – neuvolněný místostarosta, Ing. Doleček – radní, 
p. Chalupa – starosta SDH Modřice, Bc. Höklová – vedoucí MO a Ing. Mulíček – vedoucí FO.
Zahájení výstavby je plánováno na 01. 02. 2021. Délka výstavby a tím dokončení díla je před-
mětem soutěže.
(k usnesení 33R-7. 3. 1/2020, 33R-7. 3. 2/2020 a 33R-7. 3. 3/2020)
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Pronájem cvičebny a učebny ZŠ ul. Komenského
RMM schválila ZŠ Modřice pronájem cvičebny v ZŠ ul. Komenského za účelem konání 
kroužku atletiky a učebny v ZŠ ul. Komenského za účelem konání kroužku keramiky.
(k usnesení 33R-7.4/2020)

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY! 
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Trestná činnost páchaná na seniorech.
Jak ochránit své bezpečí? Soubor rad a informací pro seniory.

Zeptali jsme se za Vás případové manažerky Bílého kruhu bezpečí, z.s. 
Bc. Dagmar Neugebauerové.

1. Říká se, že senioři jsou častějšími 
oběťmi trestné činnosti. Proč tomu tak 
je?

Senioři se podle policejních statistik 
nestávají nejčastější obětí trestných 
činů. Jsou však více zranitelní. Zralejší 

věk s sebou nese životní zkušenosti, klid, rozvahu a již zvládnuté materiální 
a sociální zajištění. To vše seniory chrání. Naopak rizikem jsou zejména různá 
zdravotní a smyslová omezení v pohyblivosti, zraku, sluchu nebo např. menší 
znalost nových technologií. Navíc, mnoho lidí v pokročilejším věku je důvěřivěj-
ších. Pro svou zranitelnost se mohou stát terčem některých pachatelů.

2. Jaká nebezpečí seniorům hrozí? 

Okruh nebezpečí lze zjednodušeně rozdělit do čtyř oblastí: ohrožení venku, 
ohrožení doma, fi nanční zneužívání a domácí násilí. Pachatelé trestné činnosti 
považují seniory za snadnou „kořist“. Snaží se násilím, pohrůžkou, podvodem 
nebo lstí získat fi nanční hotovost nebo věc. Snadným překonáním odporu oběti 
nebo jejím obelháním je senior velmi často i nepozorovaně okraden. Nebezpečí 
hrozí v bytě, na chodbě, ve sklepě, na ulici, v dopravním prostředku, v domově 
důchodců. Riziko je o to vyšší, pokud senior žije sám, nemá příbuzné ani přátele, 
kteří by jej navštěvovali.

Závažným problémem je fi nanční zneužívání seniora, ať již jeho přímé okrádá-
ní o naspořené prostředky, nevracení vypůjčených peněz nebo přímé odcizení 
hotovosti nebo zneužití k nevýhodným fi nančním operacím – k úhradě dluhů, 
půjček, hypotéky, závazků z ručení. V řadě případů se však senior pro své nej-
bližší „obětuje“ a přebírá povinnost uhradit fi nanční závazky nebo řešit problé-
my členů své rodiny na sebe dobrovolně. 

Samostatnou skupinu trestné činnosti na seniorech je domácí násilí, ke které-
mu dochází v okruhu jeho nejbližších. Většinou začíná mírnějšími projevy – na-
pomínáním, okřikováním, nadávkami a urážením a může pokračovat omezová-
ním, útiskem, rozbíjením předmětů, krádežemi, fyzickým násilím a psychickým 
vydíráním.
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3. Jak se mohou proti tomu chránit? Co by měli senioři dodržovat?

Je třeba si uvědomit, že špatné věci se mohou stát. Podstatou je osvojit si do-
držování bezpečnostních pravidel. Bezpečné osobní chování je nejdůležitější 
zásadou. Určitě se vyplatí nepodceňovat svoji intuici a strach. Preventivními 
opatřeními pro pohyb venku je navštěvovat známá místa, vyhýbat se velmi rizi-
kovým místům, venku pobývat za světla nebo v doprovodu jiných osob. Pokud 
senior odchází z domu, měl by někdo vědět, kam jde, kde bude a vzít si s sebou 
telefon, případně mít po ruce píšťalku, sprej. Opatrnost je namístě i za dveřmi 
vašeho bytu nebo domu – nenechávat otevřená okna a nezamknuté dveře, na-
opak všechny vstupy do obydlí kvalitně zabezpečit, neotevírat nikomu, dokud 
si nejsme jisti, že dotyčného člověka známe, nevpouštět cizí lidi do bytu např. 
když žádají o pomoc; v tomto případě je na místě neotevírat a sdělit jim, že hned 
pomoc přivoláte.

Velmi složitá je ochrana v případě domácího násilí. Každý senior by si měl uvě-
domit, že není povinen snášet omezování, ubližování, vyhrožování a hrubosti. 
Je vhodné se obrátit na širší rodinu a nalézt podporu u blízkých. Není výjimkou, 
že ani u příbuzných senior nenalezne zastání; poté je třeba hledat pomoc mimo 
okruh rodiny. Je možné se obrátit na některou seniorskou organizaci, bezplat-
nou telefonní linku, neziskovou organizaci zaměřenou na poradenství nebo na 
nejbližší obecní úřad, například na sociální odbor.

Bílý kruh bezpečí, z.s. regionální pobočka v Brně, Slovinská 41, 612 00 Brno
Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz | BKB facebook

NON-STOP linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006



www.mesto-modrice.cz

12
10 | 2020

INFORMACE PRO OBČANY

MĚSTO PODPORUJE HAZARD,
MY SE SNAŽÍME O LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jedním z bodů programu na zasedání Za-
stupitelstva města Modřice, které se konalo 
7. 9. 2020, bylo projednání „Smlouvy o vzá-
jemné podpoře a spolupráci“ uzavírané mezi 
městem Modřice, JUNG GROUP a. s. jako 
investorem, ENDL + K a. s. jako provozova-
telem a CTPark Modřice, spol. s r. o. jako 
stavebníkem. Investor má zájem provozo-
vat prostřednictvím provozovatele hazard-
ní hry ve stávající administrativní budově 
v areálu CTPark, která přiléhá ke komunika-
ci I/52 směrem na Rajhrad. Tento objekt se 
má přestavět na hotel, restauraci a kasino. 
Současně se má vybudovat sjezd a nájezd 
z komunikace I/52. Nejhorší na tom celém 
vidím to, že po uvedení do provozu se měs-
to zavázalo zachovat zde možnost hazardu 
15 let a ani nepřijme plošný zákaz provozu 
hazardních her na svém území. Nic na tom 
nemění, že za to město obdrží od investora 
jednorázový dar ve výši 2 mil Kč a v případě 
poklesu příjmu města z daní z hazardních 
her z důvodu rozhodnutí orgánu státní sprá-
vy, by provozovatel tento výpadek odváděl 
formou darů do městského rozpočtu, nejvý-
še však do částky 7 mil. Kč ročně. My, zastu-
pitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, 
jsme zásadně proti jakémukoliv hazardu ve 
městě, a proto jsme hlasovali proti. Průběh 
hlasování byl též velmi zajímavý. Smlouva 
byla schválena společným hlasováním větši-
ny zastupitelů ODS, hnutí ANO a KSČM, a to 
těsnou většinou osmi hlasů.

Pro hlasovali: Šiška, Ventruba, Koubková, 
Brabec, Hökl, Putna (všichni ODS), Skalník 
(ANO), Tomandl (KSČM).

Proti hlasovali: Chybíková, Chybík (KDU
-ČSL), Slaný (ODS), Doleček (Zelení), Berná-

tová, Procházka (Nezávislí za čisté a klidné 
Modřice). 

Z účasti na zasedání ZMM se omluvil 
a hlasování se nezúčastnil Mikuš (ANO). 

Na závěr aspoň něco trochu pozitivního. 
V neděli 20. 9. 2020 v 9.00 hod se sedm 
členů a příznivců spolku Za čisté a klidné 
Modřice zúčastnilo náhradního termínu za 
zrušený jarní úklid Ukliďme Česko. Od křižo-
vatky Havlíčkova x Jižní obchvat jsme sbírali 
odpadky až k Želešicím. I když se ve vysoké 
trávě sbíralo hůře, odhadem se nám podařilo 
uklidit cca 150 kg odpadu.

Poděkování si zaslouží všichni účastníci: 
Sylva Bernátová, Tomáš Hejtmánek, Jindřiš-
ka Horáčková, Libor Procházka, Alena Sed-
linská, Luboš Vonka, Tomáš Vykoukal. Měs-
to zajistilo pracovní rukavice, pytle a odvoz 
odpadu. Je škoda, že jsme se akce zúčastnili 
v Modřicích pouze my a fi rma Onio s. r. o., kte-
ré tímto též děkuji za příkladný přístup k úkli-
du našeho města.

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

Foto: p. Procházka
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK MODŘICE, z.s.

Po dlouhé jarní „covidové pauze“ a letních 
prázdninách jsme se moc těšili na další prá-
ci s dětmi folklorního kroužku. První zkouš-
ky všech tří skupin (přípravka, mladší děti, 
starší a pokročilejší děti) proběhly 10. září. 
Lektoři i děti se začali postupně připravovat 
na podzimní „Svatováclavské hody 2020“. 
Během příprav na hody se situace ve státě 
změnila natolik, že jsme museli zrušit tří-
denní soustředění na Blatinách. Celé hody 
také byly zrušeny a tím i naše vystoupení, jak 
u stavění máje, otevření nové sportovní haly 
či v neděli na náměstí. 

Jako alternativu jsme pro děti připravili 
jednodenní soustředění na faře v Modřicích 
a po dohodě s vedením vystoupení pro PBDS 
(ve venkovním areálu).

Soustředění na faře 19. září
V ranních hodinách rodiče přivedli děti (ze 

skupin mladších a starších) na faru k inten-
zivnějšímu nácviku hodové sestavy. S dětmi 
jsme nacvičili choreografi i, naučili je nové 
písničky k pásmu. Před obědem si rodiče 
své ratolesti odvedli domů a po poledním 
klidu jsme opět pokračovali v nácviku. Zá-
roveň děti odpoledne vyrobily drobné dárky 
pro seniory. Celé soustředění jsme zakončili 
táborákem s rodiči.

„Hodové“ vystoupení v PBDS 24. září
Začátkem týdne jsme si moc přáli, aby 

nám počasí přálo a společné setkání (i když 
v náležitém odstupu) se uskutečnilo. Slav-
nostnější ráz akci dodaly kroje všech vystu-
pujících ve venkovní části areálu pasivního 
domu. Naše děti z přípravky měly na sobě 
poprvé kroje a zároveň poprvé vystupovaly 
na veřejnosti. Dvojnásobnou premiéru zvlád-
ly skvěle.

Mladší a pokročilejší děti se představily 

s pásmem „Svatba“, které jsme si i my, ve-
doucí, také užili, coby modřické drbny. Neza-
pomněli jsme si se seniory zazpívat, naučit 
je naši novou písničku a někteří (i s rodiči) 
se s námi aktivně zapojili při písničce „Když 
jsem já sloužil“. Celé vystoupení jsme zakon-
čili společným zpěvem všech dětí z kroužku 
a focením krojovaných. A úplně nakonec 
jsme si vzájemně předali drobné dárečky…

 Ivana Cetlová
 

Aktuální informace o našich akcích 
jsou na stránkách www.folklorni-krouzek-
modrice.cz.

V sekci VLASTIVĚDA jsme tam k výročí 
první zvukové nahrávky lidových písní v čes-
kých zemích připravili prospekt s názvem 
„111 let české folklorní tradice v Modřicích“. 
Kromě odkazů na fotoalba i nahrávky z ar-
chivů MIM, FK, Modřických koncertů a Pě-
veckého sboru, prezentujeme unikátní velké 
fotografi e z poválečných „Babských hodů“ 
v letech 1946—1947, poskytnuté z modřické-
ho muzea. Pamětníci na nich třeba i najdou 
někoho z rodiny…

 Vlastimil Čevela
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Foto: archiv DFK
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BRABROUCI

Jako první akce Brabrouků v novém školním roce 
2020/2021 bylo Zahájení školního roku, která dou-
fejme, bude jedna z mnoha. Společně jsme se sešli 
v areálu Pod Kaštany, opekli špekáčky nad ohněm, 
popovídali si a také hodovali nad pivem nebo limoná-
dou. Zároveň se zde vyhlásily výsledky kilometrovní-
ku, což je celoroční soutěž mezi členy oddílu zúčast-
nit se co nejvíce akcí a tím pádem i ujít co nejvíce 
kilometrů. Výherci poté dostali patřičnou odměnu. 
Také jsme hráli běhací hru branball, což je hra podob-
ná baseballu, kterou si užili nejen děti, ale také dospě-
lí. Myslím si, že se tato akce povedla, všichni si ji užili 
a těším se na více dalších. (-: 
 Honza Drahonský

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům 
i dětem, kteří se zúčastnili zahajovací akce letošního 
oddílového roku. Jsem moc rád, že se nás sešlo mno-
ho a mohli jsme společně strávit příjemné odpoledne 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Foto: archiv Brabrouků

za krásného počasí! Stejně tak děkuji i městu Modřice za dlouholetou podporu oddílu – nyní 
již pionýrské skupiny Modřice. Pevně doufám, že bude vše zmíněné pokračovat v podobném 
duchu i nadále . Díky!!! 
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek, hlavní vedoucí oddílu
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NOVINKY U SKAUTŮ

Letošní rok je plný výzev a nejinak je tomu 
u modřických skautů. Po nucené jarní pauze 
jsme si báječně užili tábor a moc se těšili na 
podzimní schůzky. Kvůli karanténě vedoucích 
se první schůzka trochu posunula, ale nakonec 
vše dobře dopadlo a v druhé půlce září jsme 
se konečně dočkali. Podzim je u nás plný novi-
nek. Dvě vedoucí se nám v létě vdaly a zvykají 
si na nová příjmení (gratulujeme). Řady našich 
vedoucích posílilo několik nováčků z řad star-
ších skautek, nadšených maminek i přátel. 

Díky tomu jsme hned v září vyrazili na výlet 
a mohli jsme také otevřít novou družinu pro 
holčičky z 1. stupně. V rámci slavnostního pře-
stupu dostaly holky nové žluté šátky a na první 
samostatné schůzce si vymyslely nový pokřik 
i název Hvězdy. Také nám dorostlo několik 
mladších sourozenců, kteří se hned nadšeně 
vrhli do skautských dobrodružství. Družiny 
máme poměrně plné, ale pro nadšené nováč-
ky se ještě pár míst najde, pokud máte zájem, 
kontaktujte nás na 95quercus@skaut.cz.

Foto: archiv oddílu

SKAUTSKÉ SCHŮZKY 2020—2021
• Benjamínci (předškoláci – 1. třída) úterý 16:30 – 18:00
• Hvězdy (holky, 1. stupeň) středa 16:30 – 18:00
• Skauti a skautky (kluci i holky, 2. stupeň) středa 18:15 – 19:45

Klára Čonková – Panda

FERDA SE DOČKAL SVÝCH KAMARÁDŮ

Od února, kdy jsme měli poslední schůzku 
benjamínků, uplynula spousta vody, děti vy-
rostly nejmíň o půl hlavy, a tak bylo napětí 
našeho maskota Ferdy před první společ-
nou schůzkou opravdu velké. Pozná ještě 
ostatní? Vzpomene si na jejich jména? Brzy 
se ukázalo, že obavy byly zbytečné, protože 
děti i s Ferdou řádily stejně jako dřív. Na prv-
ní schůzce jsme se potkali i s rodiči, našim 
druhačkám jsme popřáli, aby se jim v nové 
družině Hvězdy moc líbilo, a také jsme mezi 
sebe přivítali několik nováčků. Na druhé 
schůzce jsme se potkali se sv. Václavem, 
přečetli jsme si legendu o něm a jeho babič-
ce Ludmile. Stejně jako se malý Václav cvičil 
v boji, i my jsme museli absolvovat vojenský 
výcvik, ten byl plný běhání, skákání, přelézá-
ní, nechyběly ani závody koňských spřežení. 
Po svačince jsme si povídali o svých babič-
kách a o tom, co s nimi rádi děláme. Všichni 
společně jsme pak vytvořili erb z přírodnin, 

ze kterého byl Ferda přímo nadšený. Na zá-
věr jsme sv. Václava poprosili, aby nás brzy 
opustila ta zlá nemoc, aby se lidi měli víc rádi 
a víc se na sebe usmívali, věříme, že jako pa-
tron české země naše přání vyslyší.
 Klára Čonková – Panda
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Ohroženi ranními mrazíky, přetěžkými ba-
tohy a zákeřně nakloněnými místy na spa-
ní jsme se odhodlaně vypravili na pochod 
z Mohelna po modré a následně červené 
a žluté značce na Templštejn. Hadcová step 
a samotná hornina nám prakticky dokázaly, 
že dokáží udržet teplotu o 5 stupňů vyšší, 
než je v okolní krajině, a tak přestože kolem 
Brna bylo v noci kolem 5 stupňů a hrozily již 
ranní mrazíky, my nakonec chrupkali v krás-
ných 11°C. To bylo však až zlatým hřebem 
našeho dne. Než jsme dobyli tento vrchol 
s hradem, protloukali jsme se nádhernou di-
vokou krajinou rozeklaných skal a vyhlídek, 
které se jakoby vznášely nad propastí. Za 
odměnu jsme ale mohli vychutnat tu nád-
hernou chvilku, kdy ptáci kroužili pěkný kus 
pod námi nad řekou a korunami stromů. 
Cestou jsme sledovali a zakreslovali mapu, 
která nás měla naučit lépe sledovat krajinu 
a hledat přírodní zdroje jídla, pití, úkrytu či 
místa k přenocování. Skaut má být vždy při-
praven, a tak i takový trénink vnímání krajiny 
kolem sebe očima člověka, který musí být 

schopen v přírodě přežít, může být užitečný. 
Když jsme se nabažili výhledů a překonali 
všechny útrapy cesty, seznámili jsme se se 
zvuky zvířat, které patří k našim nejběžněj-
ším a snadno je můžeme v noci – zejména 
při nocování pod širákem, které nás čeka-
lo – zaslechnout. Nevím, jestli jste někdy 
slyšeli, jak vřeští zajíc, liška nebo jelen 
v říji, ale mnohé ty zvuky překvapily. Někte-
ré byly dokonce pod dojmem přicházející 
noci označeny jako zvuky ze záhrobí! Tyto 
informace jsme již nasávali u táboráku, spo-
lečně s vůněmi našich jídel, které jsme si 
každý v ešusku připravili. V podvečer jsme 
prozkoumali zříceninu, prohlédli si údolí 
z druhé strany a vybrali si místo na spaní. 
Navzdory obavám z předpovědi počasí nám 
zima nebyla. Ráno jsme uklidili všechny sto-
py našeho táboření a přesunuli se pohodo-
vou procházkou do Biskoupek, odkud nás 
autobus dopravil do teplých postelí našich 
domovů. Všem děkuji, byli jste úžasní a už 
se moc těším na příští dobrodružství!
 Jitka Ritzy – Hermiona

PŘENOCOVÁNÍ NA TEMPLŠTEJNĚ
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Foto: archiv oddílu
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BARVY PODZIMU

Při vyslovení slova podzim se mnohým 
z nás vybaví krásně zbarvené listí stromů 
a keřů a většinou se začneme těšit, až je-
jich koruny oživí naše ulice pestrými bar-
vami. 

Ze všech dřevin nejdřív začínají žlout-
nout břízy, často to bývá už na počátku září. 
Můžete se o tom přesvědčit například Na 
Rybníčku, kde skupina břízek stíní lavičky 
u dětského hřiště. Lípy u pomníku začnou 
krášlit modřické náměstí svými žlutými 
korunami až o něco později. Většinu mod-
řických ulic na podzim oživí javory s listím 
v různých odstínech žluté. Zcela zvláštním 
případem žlutého zbarvení je však zářivá 
žluť listů jinanu dvoulaločného. Jeho vějí-
řovité listy totiž obsahují speciální slouče-
ninu, která funguje jako optický zjasňovač, 
(podobné látky se přidávají do zvýrazňova-
cích fixů). Jinan pochází z Číny, v evrop-
ských parcích se začal pěstovat v 17. sto-
letí. Nejstarší modřický jinan dvoulaločný 
roste v areálu polikliniky naproti nádraží. 
Málokdo si jej tam všimne, protože mezi 
stejně vysokými stromy v létě zaniká, na 
podzim se však jeho zářivě žlutá koruna 
nedá přehlédnout. 

Červenou okrasou mnoha našich ulic 
je v tomto ročním období hlavně psí víno, 
(loubinec pětilistý), které porůstá spoustu 
modřických plotů. Předzahrádky rodinných 
domků u nás zase nejčastěji oživují červe-
nolisté slivoně. I když jejich karmínové ko-
runy na podzim získávají veselejší odstín, 
nejvíc to na podzim sluší škumpám. Jejich 
nápadně červené, až půl metru dlouhé zpe-
řené listy, nemají se svým živým zbarvením 
mezi dřevinami konkurenci. Od léta navíc 
dodávají škumpám eleganci jejich šištico-

vá plodenství, která trčí vzhůru mezi listím 
a připomínají svíčky. Škumpa orobincová 
pochází ze Severní Ameriky a její barviva 
měli v oblibě už američtí indiáni. V Evropě 
byla tato dekorativní dřevina pro své výraz-
né podzimní zbarvení pěstována v parcích 
již v 17. století. V Modřicích škumpa oži-
vuje svými křiklavě červenými listy parčík 
u dětského hřiště na Sokolské ulici. Solité-
rou tohoto parčíku je však platan javorolis-
tý s široce rozložitou korunou. Pestré pod-
zimní zbarvení jeho velkých listů přechází 
od zelené přes okrově žlutou až do oranžo-
vé a hnědé. Dokonalý podzimní vzhled to-
hoto malého parčíku doplňují žluté koruny 
několika javorů. K méně nápadným stro-
mům patří na podzim duby, kterým se listí 
zbarvuje dohněda. Náš prastarý modřický 
dub je však nádherný po celý rok. Nachází 
se na okraji parčíku polikliniky a jeho rozlo-
žitá koruna se sklání až nad chodník.

S příchodem podzimu se chlorofyly v lis-
tech všech opadavých dřevin rozkládají 
a listí potom získává své pestré barvy. 
Ne každý podzim však bývá vybarvení lis-
tů stejně krásné. Čím sušší a slunečnější 
podzim je, tím barevnější jsou listy stromů 
a keřů. Přejme si, aby tomu tak letos bylo 
a my se měli na co dívat.

 PhDr. Stanislava Kleinová
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 Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Výbor zahrádkářského spolku oznamuje svým členům, aby k podpisu nových 
smluv na užívání zahrádek se dostavili do klubovny ZS /nad knihovnou/ na Městský 
úřad v Modřicích v těchto termínech:

5. 11. 2020 (čtvrtek) SVRATKA I od 14,00 – 16,00 hodin
5. 11. 2020  SVRATKA II od 16,00 – 18,00 hodin

6. 11. 2020 (pátek) ZA MUZEEM,NÁDRAŽNÍ od 13,00 – 14,00 hodin
  BENEŠOVA, U TRATI

6. 11. 2020 (pátek) U HŘIŠTĚ I od 14,00-16,00 hodin
6. 11. 2020  U HŘIŠTĚ II od 16,00-18,00 hodin
 

Jednání se zúčastní rovněž správci jednotlivých kolonií.
Členové si přinesou:
• platný občanský průkaz
• podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů /kdo doposud neodevzdal)

Vzhledem k nařízeným hygienickým opatřením členové musí mít:
• roušku
• při vstupu do místnosti použijí dezinfekční prostředek
• svoji tužku k podpisu smlouvy 

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

 Foto: freepik.com
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SENIOŘI Z MODŘICKÉHO DOMOVA ZAMÁVALI LÉTU 
NA TRADIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

 Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice

Klienti SeniorCentra Modřice si na závěr 
léta opět užili oblíbené venkovní posezení 
s občerstvením a živou muzikou v zahradě je-
jich domova. Tradiční zahradní slavnost pro-
běhla 2. září, a ačkoli se z preventivních důvo-
dů poprvé odehrála bez rodinných příslušníků 
a blízkých klientů, se snažil personál domova 
udělat vše pro to, aby se i přes nepříjemná 
omezení všichni královsky pobavili.

„Letošní slavnost se nesla v duchu 
zkrášlení naší zahrady. Výzdobu jsme chtě-
li co nejvíce přírodní, a tak jsme využili darů 
přírody z nedaleké louky a lesa a ozdobili jimi 
cestu do zahrady i altán. S klienty jsme také 
vytvořili vázičky na stoly, které všem udělaly 
radost. Dominantou byly květinové závěsy, 
které celý prostor altánu ještě více rozzářily 
a rozveselily,“ popisuje sváteční dekorování 
vedoucí aktivizační pracovnice modřického 
SeniorCentra Kristýna Anschlagová.

O občerstvení se postaral místní kuchař 
Michal se svým týmem. Pro klienty připravili 
dobroty na grilu jako marinovanou krkovičku, 
bavorské klobásy nebo kuřecí steak. K masu 
nesměla chybět také pestrá nabídka zeleniny 
a chutné dresinky. Jako sladkou tečku nachys-
tali svatební koláčky, věnečky a smetanové 
větrníky, ke kterým se skvěle hodil šálek kávy. 

Pro milovníky vína nechybělo bílé, červené 
a dokonce i burčák, který si moc pochvaloval 

klient domova Adolf Niedel: „Takhle výborný 
jsem snad ještě nepil!“ Jako hořké osvěžení 
bylo pro klienty nachystané také vychlazené 
pivo. K lahodnému menu tradičně zahrála 
cimbálová kapela, která na jižní Moravě ne-
může na žádné oslavě chybět. „Pod naším 
altánem to prostě žilo a náš smích byl slyšet 
snad až k modřickému kostelíčku,“ dodává 
s úsměvem Kristýna Anschlagová.

I letošní zahradní slavnost v SeniorCen-
tru Modřice se tedy náramně vyvedla. Na 
tvářích místních obyvatel se objevovaly jen 
úsměvy a z jejich úst zněla samá chvála, a to 
nejen na jídlo a výzdobu, ale také poděkování 
všem, kdo se na slavnosti podíleli a pomohli 
vytvořit nádhernou atmosféru tohoto záři-
jového odpoledne. „Výzdoba, muzika i jídlo, 
všechno bylo na jedničku!“ shrnula jednodu-
še klientka domova Mgr. Hana Benešová.

 Kateřina Třísková
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Šimon Večerka
Robin Machala
Matyáš Oulehla

Ludmila Jonasová
Jiří Ehrenberger
Jiří Svoboda
Jaroslav Martinek

Významného kulatého 
výročí se dožívají

Zdeněk Černý
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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/.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

CESTOVATELSKÉ BESEDY
Na listopad 2020 jsou naplánovány 2 cestovatelské besedy 

(4. 11. Kuba – manželé Poulíkovi a 18. 11. Panama a Kostarika – manželé Márovi). 
Obě besedy se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

KROUŽEK TVŮRČÍHO PSANÍ
V městské knihovně chceme pokračovat v kroužku tvůrčího psaní. Nepříznivá koro-
navirová situace nás teď na čas blokuje, ale pokud se, holčičky a kluci, chcete připojit 
a zkusit si napsat příběh, pohádku nebo si zahrát spoustu jazykových her, ráda vás 
uvidím v knihovně a sdělím vám všechny podrobnosti. Až to situace dovolí, budu se na 

vás všechny těšit! Pro bližší informace: tel. 605 910 909.
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Výběr z knižních novinek říjen 2020

PRO ŽENY:
Brown, Alex: Pohlednice z Itálie
Brown, Sandra: Nebezpečná podoba
Čechová, Dagmar Digma: Nemusíš
Harmel, Kristin: Počkej na mě v Paříži
Jacobs, Anne: Venkovské sídlo 3. Časy se 
mění
Jakoubková, Alena: Přišla třetí blondýna
Kinsella, Sophie: Láska na splátky
Kneidl, Laura: Nedotýkej se mě
Lamballe, Marie: Maják na útesech
Valková, Tanya: Arabská princezna

PRO SILNÉ NERVY:
Castillo, Linda: Temná cesta
Cooper, Ellison: Pohřbení
Frýbort, Pavel: Poslední soud
Gibney, Patricia: Stará tajemství
Grisham, John: Odvolání
Hausmann, Romy: Milé dítě
Lake, Alex: Kate musí zemřít
Parsons, Tony: Dívka v ohni
Sýkora, Michal: Nejhorší obavy

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Na straně českého krále
Freiová, Kristýna: Lucifer a Markétka
Gillham, David R.: Město žen
Katalpa, Jakub: Zuzanin dech
Sýkora, Petr: Sklíněné korálky
Whitton, Hana: Poslední Lucemburk

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Březinová, Ivana: Šel jsem se psem
Ende, Michael: Punč přání
Kinney, Jeff: Dobrodružství báječných 
kamarádů
Gläser, Mechthild: Emma, faun 
a zapomenutá kniha
Olivová, Jana: Statečný čápa
Smolíková, Klára: Vynálezce Alva 3

Stewner, Tanya: Panda není klokan

DÍVČÍ ČETBA:
Ahern, Cecilia: Dokonalá
Sewner, Tanya: Alea, dívka moře: Poselství 
deště
Zadinová, Radka: Srdce na prodej

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Buchan, Elisabeth: Muzeum nesplněných 
slibů
García Márquez, Gabriel: Na paměť mým 
smutným courám
Kornová, Carmen: Konec starých časů
Russell, Kate E.: Má temná Vanessa
Sapienza, Goliarda: Umění radosti
See, Lisa: Čajová dívka z Kolibříkové ulice

ČESKÁ LITERATURA:
Baštanová, Petra: Bezpečně nešťastní
Elbe, Lenka: Uranova
Hájková, Dominika: Neutečeš
Kousková, Petra: Pohlednice (z) minulosti
Pawlowská, Halina: Zážitky z karantény
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce září, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během září řešili dvě krádeže v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o dopravní nehodě s žádostí na usměrňování provozu na kři-
žovatce Husova a Masarykova. Po příjezdu na křižovatku a přes linku 158 vyrozuměla PČR 
o situaci. Do příjezdu dopravní policie ČR a dořešení vzniklé nehody usměrňovala provoz na 
křižovatce. Dopravní nehoda byla bez zranění a obě havarovaná vozidla mohla odjet z místa, 
proto na místo nebyly přivolány další složky IZS.

Strážníci byli požádáni o usměrňování provozu na ulici Masarykova, kde došlo k požáru 
dvou zaparkovaných vozidel. Po ukončení zásahu hasičského sboru a po zadokumentová-
ní situace policii ČR byla i činnost strážníků na místě ukončena.

Hlídka MP přijala oznámení o krádeži zboží v prodejně Decathlon. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o dva mladistvé chlapce ve věku 10 a 11 let, kteří si dali do batohu zboží 
v hodnotě 2.024,– Kč a bez zaplacení odešli z prodejny. Hlídka MP zjistila od chlapců jejich 
jména, bydliště a kontakty na rodiče. Tyto údaje byly předány OOP Rajhrad. Policie ČR si oba 
chlapce převzala a jela je předat rodičům.

Bylo přijato oznámení o ženě, která si ve vlaku odmítla nasadit roušku a porušila tím mimo-
řádné opatření. Strážníci ženě nabídli roušku, aby mohla dále cestovat. Žena ji odmítla s tím, 
že má svoji roušku a ze zdravotních důvodů ji nosit nebude. Proto byla požádána, aby toto 
prokázala potvrzením od lékaře, které ji opravňuje nenosit roušku. To ovšem neměla. Žena 
tedy byla vykázána z přepravy a poté jí byla udělena sankce za zdržení vlaku. 

Zde je nutné podotknout, že nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa) 
je v místech, které určuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví povinné a výjim-
ky jsou uvedeny v tomto opatření. Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní úřad je 
oprávněno vydat mimořádné opatření k předcházení a rozšíření onemocnění COVID-19. Toto 
oprávnění vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Porušení tohoto 
mimořádného opatření jsou oprávněni řešit příkazem na místě jak strážníci městské policie, 
tak i Policie České republiky. Výše pokuty za porušení tohoto mimořádného opatření je až 
10.000,– Kč na místě. Ve správním řízení je možné udělit pokutu do výše 3.000.000,– Kč. 

Hlídka přijala oznámení o dopravní nehodě na čerpací stanici OMV. Na místo se dostavi-
la a zjistila, že nákladní vozidlo při parkování narazilo do sloupu veřejného osvětlení, který 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

po nárazu zůstal vyhnutý. Jelikož zde došlo k poškození majetku třetí osoby, byla na místo 
přivolána PČR – dopravní nehody. Hlídka MP činnost na místě ukončila, jelikož sloup ani 
vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Strážníci při kontrolní činnosti zastavili motocykl, který neměl umístěnou registrační značku. Řidič 
u sebe neměl OP, ŘP, ORV ani zákonné pojištění od motocyklu. U řidiče byla opakovaně provedena 
orientační dechová zkouška certifi kovaným analyzátorem alkoholu, kdy jedna dechová zkouška 
s výsledkem 0,25 promile a druhá dechová zkouška s výsledkem 0,25 promile. Na místo byla hlíd-
kou MP přivolána PČR ke ztotožnění osoby. Dále bylo zjištěno, že řidič má platnou blokaci řidičské-
ho průkazu a řídil tak motocykl bez platného řidičského oprávnění. Motocykl byl řidičem odstaven 
mimo pozemní komunikaci a řidič od něj vydal dobrovolně klíč hlídce MP Modřice. Ten byl předán 
spolu s oznámením o podezření z přestupku místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.

Hlídka řešila oznámení od dispečera DPmB, že na konečné tramvaje č. 2 leží muž v kolejišti. 
Na místě nalezla muže, jak ležel vedle kolejiště, byl pod vlivem alkoholu a neměl viditelné 
zranění. Muž byl schopen samostatné chůze. Byl poučen, jak se má chovat na veřejnosti, což 
pochopil a odešel na zastávku tramvaje.

Strážníci byli požádáni ze strany PČR o asistenci u fyzického napadání mezi rodinnými pří-
slušníky. Před příjezdem hlídek PČR a MP na místo byl jeden muž zraněn v oblasti hlavy. Zra-
nění si měl způsobit pádem na zem. Během činnosti hlídek na místě již k dalšímu napadání 
nedocházelo. Zraněný muž byl převezen do nemocnice k vyšetření. Událost byla na místě 
ukončena a věc zůstala v šetření PČR.

Hlídka přijala žádost od OOP Rajhrad o asistenci a zajištění hlídky při řešení fyzického na-
padení mezi partnery na ulici Zahradní. Po příjezdu na místo se hlídka MP Modřice spojila 
s hlídkou OOP Rajhrad a následně jim asistovala při doprovodu podnapilé osoby do převozní 
sanitky PZS a jejího převozu a umístění do Protialkoholní záchytné stanice. 

Strážníci přijali oznámení, že na ul. Havlíčkova, Modřice v penzionu Lion se nachází žena, 
která ruší ostatní ubytované hosty hlukem. Hlídka na místě nalezla ženu odpovídající po-
pisu, která uvedla, že se tímto způsobem uklidňuje, protože se cítí rozrušená. Dále uvedla, 
že celou noc hledala po ulicích v Modřicích svého kamaráda. Blíže k tomu ale nechtěla nic 
uvést. Dále přiznala, že má nějaké psychické problémy. Hlídka nabídla přivolání na místo 
lékaře, aby posoudil zdravotní stav ženy. S tímto žena souhlasila. Na místo se dostavila 
RZS s lékařem, který ženu prohlédl. Lékař vyšetřením na místě neshledal, že žena je ne-
mocná a v ohrožení života. Další ošetření a vyšetření v nemocnici odmítla. Proto jí lékař do-
poručil, aby sama vyhledala odbornou psychiatrickou pomoc, a předal jí lékařskou zprávu 
o vyšetření na místě. Hlídka MP Modřice ženu poučila o tom, že musí dodržovat ubytovací 
řád penzionu, ve kterém je ubytována, a chovat se dle společenských norem obvyklých 
v prostorách společného ubytování. Událost byla na místě poté ukončena.
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NOHEJBALE 
STARŠÍCH ŽÁKŮ JEDNOTLIVCŮ

Po úspěšném uspořádání šampionátu ka-
tegorie mladších žáků v singlu hostil areál 
Městské haly Modřice v sobotu 12. 9. 2020 
obdobný šampionát kategorie starších žáků.

Jestliže mladší se prezentovali 27 účast-
níky tak ti starší je ještě trumfl i a počtem 
29 startujících hráčů ustanovili historický 
rekord. Mezi nimi pak byl rekordní počet 
účastníků z jednoho klubu, když Městský 
nohejbalový klub Modřice do bojů vyslal pl-
ných 12 borců. Potvrdilo se tak, že náš klub 
má v mládežnických kategorií zcela výsadní 
postavení a naše mládežnická základna je 
nejen početně, ale i kvalitativně nejlepší v re-
publice.

Šampionát se hrál za krásného slunečné-
ho počasí na všech třech venkovních kur-
tech, a tak jako vždy s organizací pomáhala 
početní skupina dobrovolníků z řad rodičů 
hráčů – velký dík za pomoc. Této, na hráčské 
kvality nejnáročnější disciplíny, se rozhodlo 
kromě našeho klubu zúčastnit dalších 7 od-
dílů. Hráči byli rozděleni do 8 skupin. Z nich 
vítězové postupovali přímo do osmifi ná-
le a hráči ze druhých a třetích míst šli pak 
do předkola play-off. Ze skupin postoupilo 
plných 10 modřických hráčů, když logicky 
vzhledem k vysokému počtu na sebe již ně-
kteří narazili už ve skupinách.

Z předkvalifi kace do osmifi nále pak pro-
šlo 8 našich hráčů. V osmifi nále neúpros-
ný los na sebe poslal třikrát naše singlisty, 
a tak ve čtvrtfi nále hrálo již pouze 5 našich 
borců. Byli to O. Jurka, F. Dlabka, T. Sluka, 
M. Svoboda a D. Dvořák. Také ve čtvrtfi nále 
bohužel dvě dvojice ze čtyř tvořili modřičtí, 
a tak do bojů o medaile prošli dva jen na-
šich hráči – Michael Svoboda a Tomáš Slu-
ka. V semifi nále pak Míša opět narazil na 

Toma. Sice jsme měli jisté jedno místo ve 
fi nále, ale los a play-off pavouk byly k nám 
opravdu v sobotu krutí. V bratrovražedné 
bitvě vyhrál Míša poměrně jistě 10:8 a 10:2 
a byl tak naším fi nalistou. Druhým fi nalistou 
se stal Lukáš Tolar ze Stříbra. Tom Sluka se 
pak srdnatě pustil do boje o bronz, ale na 
strakonického Tomáše Votavu bohužel ve 
dvou setech 5:10 a 7:10 nestačil. Před vel-
mi početnou kulisou diváků i již vyřazených 
hráčů tak bylo velké fi nále. Dlužno podotk-
nout, že do něj proti našemu hráči nastupo-
val mega favorit Lukáš Tolar. Tento hráč již 
hraje poslední rok v kategorii starších žáků 
a je fyzicky mimořádně disponovaný. Již 
v 15 letech hraje jak dorosteneckou ligu, tak 
za tým Karlových Varů i mužské soutěže. 
Michael byl pak loni ještě v kategorii mlad-
ších žáků. Lukáš procházel celým turnajem 
zcela suverénně a svým soupeřům cestou 
do fi nále povolil 2 až 4 body v setu. Také 
v prvním setu prokázal svoji převahu a Míšu 
smetl 10:3. O přestávce mezi sety si však 
Michael uvědomil, že v tomto zápase nemá 
co ztratit a spolu s trenérem Bednářem se 
rozhodli pro taktiku maximálního rizika. 
A průběh druhého setu byl pak zcela jiný. 
Míša nádhernými údery na samé hranici ri-
zika nutil soupeře k chybám a bodoval. Od 
počátku setu vedl a donutil si soupeře vzít 
první time out v turnaji. Zde Lukášův trenér, 
otec Petr, naordinoval svému svěřenci takti-
ku prudkých smečovaných servisů. A i když 
se Míša snažil, jak mohl, tak dělovým ra-
nám svého o více než hlavu vyššího sou-
peře v koncovce setu nedokázal odolat. Po 
čestné prohře 8:10 ve druhém setu náš hráč 
tak bral „pouze“ stříbro a zlato putovalo do 
Stříbra.
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Výsledky MČR STŽ v soutěži jednotlivců 2020:

1. místo Lukáš Tolar Baník Stříbro
2. místo Michael Svoboda Městský 
 nohejbalový klub Modřice
3. místo Tomáš Votava ČZ Strakonice
4. místo Tomáš Sluka Městský
 nohejbalový klub Modřice

Všem čtyřem nejlepším hráčům pak pohá-
ry, medaile i ceny předala za město Modřice 
jeho místostarostka Ing. Hana Chybíková 
a za zvuků státní hymny na počet nového 
mistra republiky byl vydařený šampionát 
ukončen.

Naši starší žáci zopakovali stejné výsled-
ky jakých na červnovém šampionátu dosáhli 
jejich mladší kolegové. Opět se potvrdilo, jak 
těžké je vyhrávat na domácí půdě. Ale i přes 
absenci zlata je nutno našim hráčům i trené-

rům poděkovat za výsledky a skvělou repre-
zentaci klubu i města.

Pokud bychom se podívali na všechny le-
tošní republikové šampionáty žákovských 
kategorií, tak jsme z celkem 6 dostupných 
titulů získali 4 zlata a k nim přidali také 3x 
druhé, 1x třetí a 3x čtvrté místo. Naši hráči 
i trenéři tak dokázali přetavil v úspěchy skvě-
lé podmínky, jaké jsou jim v Modřicích ze 
strany města, sponzorů i klubu vytvářeny. 

Do konce roku nás v Modřicích čeká ješ-
tě singlový šampionát mužů a dále dvojice 
a trojice dorostu. Uvidíme, jestli se starším 
kolegům našich žáků podaří navázat na jimi 
dosažené úspěchy.

 Petr Jahoda
 předseda
 Městský nohejbalový klub Modřice

 Foto: Antonín Stehlík
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC O POHÁR
STAROSTY MĚSTA MODŘIC

V sobotu 19. 9. 2020 uspořádala skupina 
OLD BOYS Městského nohejbalového klu-
bu Modřice tradiční amatérský turnaj trojic 
v novém areálu antukových kurtů vedle nové 
Městské haly na Benešově ulici. Tradice 
těchto turnajů započala již v roce 2003. Tur-
naje se zúčastnilo celkem 13 trojic a nebylo 
to jen z okolí Brna, za zmínku stojí trojice ze 
Znojma nebo dvě trojice ze Studének u Jih-
lavy. Domácí měli ve hře celkem 3 mužstva 
a ty se v turnaji rozhodně neztratily.

Mužstva byla rozlosována do tří skupin a dle 
výsledků ve skupinách se 8 nejlepších muž-
stev probojovalo do vyřazovacího play-off.

V play-off si nejlépe vedlo mužstvo „Fit-
ness13“, které ve fi nále zdolalo v krásné no-
hejbalové třísetové bitvě mužstvo „Penízci“. 
V boji o třetí místo domácí tým „Modřice A“ 
zdolal také ve třech setech mužstvo „Domá-

cí“. Sečteno podtrženo domácí k velké spo-
kojenosti získali první, třetí a čtvrté místo, 
což byl velký úspěch, vzhledem k tomu, že 
část domácích mužstev tvořili mladší žáci 
modřického nohejbalového oddílu, kteří se 
v konkurenci dospělých nohejbalistů vůbec 
neztratili. 

Celý turnaj proběhl v pohodové atmo-
sféře za ideálního nohejbalového počasí, 
občerstvení bylo vzorně zajištěno hráči 
a příznivci OLD BOYS a všichni účastní-
ci turnaje si užili krásný nohejbalový den 
a pochvalovali si příjemnou atmosféru 
dobrou organizaci a kvalitu kurtů.

Výsledky turnaje:
1. místo: Fitness13
 (Iláš, Iláš ml., Jahoda ml.)
2. místo: Penízci
 (Kadlec, Žalkovský, Ošanec)
3. místo: Modřice A
 (Starý, Němec, Lukl P.)
4. místo: Domácí
 (Laťák, Nesnídal, Svoboda)
 za MNK OLD BOYS
 Pavel Lukl, 21. 9. 2020

 Foto: Pavel Lukl
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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 

HLEDÁME CHATU alespoň 
s malým pozemkem. 

Tel. 736 154 528

RODINA S DĚTMI HLEDÁ 
KE KOUPI RD 

do 6 mil. Kč do 30 km od Brna. 
Tel. 703 668 397

Pro rodiče koupíme byt 
ideálně 2+1/3+1 

v Modřicích, Rajhradě, Šlapanicích 
nebo v okolí. Tel. 732 434 910

KOUPÍM GARÁŽ 
V MODŘICÍCH.

Za nabídky předem děkuji.
Tel. 608 236 409 
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ADACH spol. s r.o.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE

PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE

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

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

www.pokryvac-klempir.cz
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