
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

10 | 2022www.mesto-modrice.cz



www.mesto-modrice.cz

2
10 | 2022

MĚSTO MODŘICE

Hlavní pár stárků Svatováclavských hodů Nikola Komínková a Dominik Řehoř. Foto: M. Hájek

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

Poslední čtvrtletí volebního období 2018–
2022 bylo ve znamení letních prázdnin a do-
volených. Po dvou letech omezení vlivem pan-
demie COVID-19 došlo k uvolnění, a tak mohl 
každý z nás trávit své dny volna, jak si vysnil. 
I kvůli této skutečnosti se ale naopak mírně 
omezily aktivity úředníků. Toto ovšem neplati-
lo pro činnost města a městského úřadu. 

Na poli politickém se prakticky neudála 
žádná důležitá věc. I když příprava voleb 
do zastupitelstev obcí a měst 2022 byla 
pro nás tou nejzásadnější. Pro lepší a rych-
lejší průběh byly změněny volební okrsky, 
a to ze dvou okrsků na čtyři. Volby proběh-
ly 23. a 24. září 2022 a v jejich souběhu i volby 
do Senátu PČR, jehož druhé kolo se uskuteč-
nilo o týden později.

V oblasti realizací a příprav investic se toho 
naopak událo velmi mnoho. Byl dokončen pro-
jekt Hospodaření s dešťovou vodou v areálech 
ZŠ na ulicích Benešova i Komenského a byl 
dokončen umělý povrch a areál hřiště na ko-
panou na ulici U Hřiště včetně výměny povr-
chu a oplocení tenisových kurtů. Ve výstavbě 
jsou oprava kanalizace lokality Za Humny, 
zpevnění podloží silnice ul. Havlíčkova, opra-
va chodníku ul. Sadová a stání pro kontejnery 
separačního místa u zdravotního střediska 
na ulici Hybešova. Na zahájení prací čekají 
projekty Workoutové hřiště na ulici Sokolská, 
oprava chodníků ulice Benešova II. etapa – 
jednosměrka kolem fary a oprava podlah 
sklepů BD Sadová 563, kdy u všech již byl vy-
soutěžen dodavatel. 

Současně proběhlo výběrové řízení na 
nového poskytovatele služeb na zajištění 
činností spojených se sběrem, přepravou 
a zpracováním odpadů, ve kterém byla jako 

nejvýhodnější vyhodnocena nabídka fi rmy 
Recovera Využití zdrojů, a. s., s cenovou na-
bídkou 33.310.780 Kč bez DPH za dobu 4 let. 
Zahájení její činnosti je od 01. 10. 2022. Dále 
bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
rekonstrukce Sběrného dvora.

Mimo realizace a výběrová řízení probíhají 
rovněž přípravné projekční práce. Byla dokon-
čena a předána PD pro stavební povolení na 
rekonstrukci ulice Masarykovy, kde město 
projekt připravuje v úzké spolupráci se SÚS 
JmK. Dále se pokračuje v projekčních pracích 
na akci rekonstrukce objektu nám. Svobody 
171 na muzeum, knihovnu a infocentrum 
a bylo zadáno zpracování studie řešitelnosti 
inženýrských sítí ulice Luční, proběhlo jed-
nání na úřadě architekta města Brna ve věci 
vodoteče Moravanský potok, 20. 07. 2022 
proběhl pracovní výbor na prezentaci návrhu 
řešení křižovatky silnice II/152 – Havlíčko-
va – U Vlečky a proběhlo několik pracovních 
schůzek pořizovatele, zpracovatele a určené-
ho zastupitele k vypořádání připomínek a ná-
mitek ke změně č. 1 ÚP Modřice. V poslední 
řadě se dne 26. 07. 2022 uskutečnila pracov-
ní schůzka ve věci dokončení terénních úprav 
v lokalitě Primál, které se účastnili zástupci 
měst Modřice, Stavebního odboru Šlapanice, 
investora, členů KV a zástupců Odboru život-
ního prostředí JmK a Šlapanic.

Ve stadiu projekčních příprav jsou parkova-
cí stání na ulicích Pilcova, Poděbradova a Ko-
menského a projekční práce na rekonstrukci 
veřejného osvětlení ulic Tyršova, Rybníček, 
Hřbitovní, nám Míru, Hybešova.

Ve vztahu k výše citovanému lze dnes kon-
statovat že všechny projekty zařazené do 
investičních akcí letošního roku jsou buď již 

Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 18. řádného zasedání ZMM 
dne 06. 06. 2022 do 19. řádného zasedání ZMM dne 05. 09. 2022
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dokončeny, nebo rozpracovány tak, že budou 
dokončeny do konce letošního roku, v případ-
ně dlouhodobějších projektů budou pokračo-
vat v příštím roce.

Dění ve městě není jen o investicích, ale 
také o společenském, sportovním a kulturním 
životě. Díky uvolnění po pandemii tak mohlo 
v prostorách Městské haly Modřice proběh-
nout dne 11. 06. 2022 ME ve stolním hokeji, 
ve dnech 25. a 26. 06. 2022 světový pohár 
týmů v nohejbale za účasti 9 týmů z Evropy 
a 27. 08. 2022 pak MČR v nohejbale dvojic. 
Ve dnech 5.–7. 8. 2022 proběhl po dvou le-

tech opět plnohodnotný již 22. ročník turna-
je mladších žáků v kopané Memoriál Josefa 
Šurala o Pohár starosty města Modřice. Dále 
dne 09. 06. 2022 v prostorách Městské haly 
Modřice proběhlo sympózium architektů ČR, 
10. 06. 2022 tradiční Noc kostelů za účasti 
i našeho kostela sv. Gotharda a 27. 06. 2022 
šerpování absolventů ZŠ Modřice ve velké za-
sedací místnosti městského úřadu.

V rámci personálního složení pracovníků 
města nedošlo ve sledovaném období k žád-
ným změnám.

 Starosta města Modřice Ing. Josef Šiška

HODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018–2022

Vážení spoluobčané!
Právě skončilo volební období 2018–2022. 

Čtyři roky jsou pryč, a je tedy namístě provést 
jeho malou rekapitulaci. Každý z politických 
subjektů zastoupených v zastupitelstvu měl 
ve svém volebním programu tu větší, tu men-
ší prioritu. Když se ovšem daly všechny plány 
vedle sebe, tak všem šlo o to, aby Modřice 
byly pěkným a útulným městečkem, kde má 
zájem každý žít. Nechci sáhodlouze vyjmeno-
vávat vše, čeho se dosáhlo či nedosáhlo, ale 
zmínil bych alespoň základní oblasti. 

První je oblast personálního složení zastu-
pitelstva, rady města, výborů, komisí a za-
městnanců města.

Po komunálních volbách v roce 2018 bylo na-
staveno toto politické rozložení zastupitelstva:
7 mandátů ODS (Šiška, Ventruba, Slaný,
 Brabec, Koubková, Putna, 
 Hökl)
2 mandáty sdružení ANO 2011
 (Mikuš, Skalník)
2 mandáty KDU-ČSL (Chybíková, Chybík)
2 mandáty  OS Za čisté a klidné Modřice
 (Bernátová, Procházka)

1 mandát SZ (Doleček)
1 mandát KSČM (Tomandl)

Tak jako v předchozím volebním období  
i v končícím se politické složení zastupitel-
stva snížilo o jeden politický subjekt ČSSD.

Ve složení zastupitelstva došlo během vo-
lebního období k jedné zásadní změně. Dne 
9. března 2021 nás navždy opustil občan 
města, neuvolněný místostarosta, zastu-
pitel a poslanec Poslanecké sněmovny ČR 
pan MUDr. Jiří Ventruba, CSc. Na jeho místo 
nastoupila náhradnice za ODS Ing. Aneta Dr-
molová, která svůj zastupitelský slib složila 
dne 22. 3. 2022.

Účast jednotlivých zastupitelů na zase-
dání zastupitelstva byla v celku odpověd-
ná. Všech doposud svolaných zasedání 
celkem 19 se účastnili Šiška, Chybíková, 
Koubková, Chybík a Procházka. Z jednání 
ZMM se řádně z různých důvodů (práce, 
nemoc, dovolená) omluvili a neúčastnili 
se jich 4x Bernátová, 3x Mikuš, 2x Brabec, 
Putna, Tomandl a Ventruba a 1x Doleček, 
Slaný, Hökl, Drmolová a Skalník. Drobné 
omluvené pozdější příchody měli 3x Skal-
ník a 1x Ventruba, Bernátová a Chybík. 
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Bez omluvy se zasedání zastupitelstva 
neúčastnil 2x Tomandl.

Personální složení druhého nejvyššího 
orgánu města Rady města Modřice se v prů-
běhu volebního období kvůli odchodu MUDr. 
Ventruby změnilo. Rada na počátku volební-
ho období pracovala ve složení Šiška, Chybí-
ková, Ventruba, Slaný a Doleček. Po skonu 
MUDr. Ventruby jej v radě města nahradila 
Mgr. Koubková. Docházka všech radních 
byla svědomitá.

Zastupitelstvo si pro volební období 
2018–2022 ustanovilo celkem dva výbory. 

Kontrolní výbor (KV), který pracoval ve slo-
žení: Procházka (OS Za čisté a klidné Modři-
ce) jako předseda a jako členové Bernátová 
(OS Za čisté a klidné Modřice), Mikuš (sdru-
žení ANO 2011), Tomandl (KSČM) a Brabec 
(ODS).

Finanční výbor (FV) pracoval na počát-
ku volebního období ve složení: Koubková 
(ODS) jako předseda a jako členové Doleč-
ková (nominovaná za SZ), Obdržálek (nomi-
novaný za KDU-ČSL), Skalník (sdružení ANO 
2011) a Slaný (ODS). Po nástupu Mgr. Koub-
kové do Rady města Modřice a jejím zvolení 
předsedou KŠK byl zastupitelstvem předse-
dou FV zvolen MVDr. Slaný a do výboru byl 
dovolen Ing. Hökl (ODS).

Rada města Modřice si jako své poradní or-
gány zřídila tyto komise:
Stavebně-dopravní a územního plánování 
(KSDÚP) s předsedkyní Chybíkovou
Kulturně-školská (KŠK) s předsedou Ventrubou, 
po jeho odchodu s předsedkyní Koubkovou
Životního prostředí (KŽP) s předsedou Do-
lečkem
Sociálně zdravotní (SZK) s předsedou Putnou

Informace občanům byly předávány ze-
jména prostřednictvím měsíčníku Zpravoda-

je, jehož vydávání a korekce byly zajišťovány 
prostřednictvím Redakční rady pod vede-
ním předsedkyně, zaměstnankyně Městské 
knihovny Modřice, Mgr. Strnadové, která 
se za svoji činnost odpovídala Radě města 
Modřice.

Co se týče personálního složení zaměst-
nanců Městského úřadu Modřice, došlo 
k jejich navýšení, a to díky zahájení provozu 
Městské haly Modřice (03. 02. 2020), kde 
bylo vytvořeno v konečném výsledku cel-
kem 10 pracovních pozic, a to i díky přesu-
nu všech sportovišť města pod jeho správu. 
Dále proběhla drobná korekce v počtu za-
městnanců a provozu Pasivního bytového 
domu pro seniory a probíhaly drobné změny 
v podobě odchodů a příchodů zaměstnanců 
města Modřice. 

Druhou oblastí je vývoj hospodaření a stav 
fi nančních prostředků městské pokladny. 
Ty se řídí dle schválených ročních rozpočtů 
města. Jedná se o jeden z nejdůležitějších 
dokumentů, který je nutný pro řádné fun-
gování a fi nancování chodu města. Během 
jednotlivých roků byla pak na zasedáních 
zastupitelstva projednávána jednotlivá roz-
počtová opatření dle vývoje příjmů a výdajů 
daného roku. Rozpočet během volebního 
období připravovala pracovní skupina ve 
složení Josef Šiška – starosta, Hana Chy-
bíková – uvolněná místostarostka a Roman 
Mulíček – vedoucí fi nančního odboru. Doku-
ment se začínal připravovat přibližně od září. 
Konečná podoba, ve které byly zapracovány 
potřeby provozu města, požadavky jednotli-
vých odborů, žádosti o dotace a plánované 
investiční projekty, byla dokončena na přelo-
mu měsíce října a listopadu každého roku. 
Následně byl návrh rozpočtu projednán na 
schůzi Rady města Modřice a na zasedání 
Finančního výboru. Poté bylo konečné zně-
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ní zveřejněno na úřední desce a předloženo 
k projednání a schválení zastupitelstvu. 

Na počátku volebního období byla na 
účtech města Modřice k 1. 1. 2019 rozpočto-
vá rezerva uspořená v letech minulých ve 
výši 106.300.000 Kč.

Rozpočty schválené na jednotlivé roky byly 
následující: 
Rok 2019
Rozpočtové příjmy 131.522.200 Kč
Rozpočtové výdaje 301.433.100 Kč
Schodek rozpočtu  -169.910.900 Kč 
Finanční rezerva
z let minulých k 1. 1. 2019 106.300.000 Kč
Čerpán úvěr na výstavbu MHM 79.000.000 Kč 
Rok 2020
Rozpočtové příjmy 154.797.100 Kč
Rozpočtové výdaje 202.158.900 Kč
Schodek rozpočtu -47.361.800 Kč
Finanční rezerva
z let minulých k 1. 1. 2020 75.360.700 Kč
Rok 2021
Rozpočtové příjmy 156.745.000 Kč
Rozpočtové výdaje 164.715.600 Kč
Schodek rozpočtu -7.970.600 Kč
Finanční rezerva
z let minulých k 1. 1. 2021  39.336.700 Kč
Rok 2022
Rozpočtové příjmy  155.065.800 Kč
Rozpočtové výdaje  192.966.800 Kč
Schodek rozpočtu  -37.901.000 Kč
Finanční rezerva
z let minulých k 1. 1. 2022  54.969.800 Kč
Plánovaný úvěr na rekonstrukci
kanalizace Za Humny  30.000.000 Kč

Po všechny roky volebního období byla roz-
počtová rezerva vyšší než plánovaný scho-
dek rozpočtu, čehož bylo dosaženo přijetím 
fi nančních opatření v podobě úvěrových 
rámců jak na stavbu Městské haly Modřice 
(2019 – 79 mil. Kč), tak na rekonstrukci ka-
nalizace lokality Za Humny (2022 – 30 mil. 

Kč). Hlavním a stěžejním projektem voleb-
ního období bylo dokončení výstavby „Měst-
ské haly Modřice“. Stavba započala v před-
chozím volebním období v srpnu 2018 a byla 
dokončena včetně venkovních úprav v dub-
nu 2020. Celý projekt nebylo možné fi nančně 
zajistit z vlastních zdrojů. Proto minulé za-
stupitelstvo v červenci 2018, při projednání 
smlouvy o dílo na výstavbu, současně schvá-
lilo přijetí úvěru ve výši 79.000.000 Kč. Byť se 
město několikráte snažilo získat na tento pro-
jekt dotační titul, tak se mu to nikdy nepodaři-
lo. V rámci přijatého úvěru byly městu poskyt-
nuty velmi výhodné úrokové podmínky, které 
oceňujeme zejména v dnešní pohnuté době. 
Město v končícím volebním období splácelo 
dva úvěry v celkové výši splátek 8.855.000 Kč 
za rok, a to na PBDS (konec splácení 2029) 
a MHM (konec splácení 2035).

Městu Modřice se v rámci naplnění stra-
ny příjmů podařilo získat jiné dotační tituly. 
Mezi nejvýznamnější patří v roce 2021 do-
tace ve výši 9.040.036 Kč na Přístavbu a re-
konstrukci školní kuchyně a jídelny, v roce 
2021 dotace v celkové výši 7.500.000 Kč na 
výstavbu Hasičské zbrojnice od MV (4,5 mil) 
a JMK (3 mil.), v roce 2022 dotace ve výši 
4.800.000 Kč na realizaci projektu Hospoda-
ření s dešťovou vodou v areálech ZŠ od MŽP 
a 750.000 Kč na nákup dopravního vozidla 
JSDH Modřice od MV (450.000 Kč) a JMK 
(300.000 Kč) v roce 2019.

Na konci letošního roku by město mělo 
mít na rozpočtové rezervě dle schváleného 
rozpočtu částku 14.057.600 Kč, jejíž výše na 
konci kalendářního roku 2022 bude odvislá 
od získaných daňových příjmů, od proplace-
ní získané dotace na projekt Hospodaření 
s dešťovou vodou a postupu prací na rekon-
strukci kanalizace lokality Za Humny. 

Město v končícím volebním období řád-
ně pečovalo o svůj majetek a postupně ho 
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navyšovalo. Jeho celková účetní hodnota 
k 30. 6. 2022 činí 735.410.454 Kč (účet-
ní hodnota na počátku volebního období 
k 31. 12. 2018 činila 468.918.510 Kč). Ve 
sledovaném období se majetek města výraz-
ně navýšil. Zdrojem zvýšení byly dokončená 
výstavba městské haly, dokončená hasičská 
zbrojnice a nové zázemí pro pracovní četu. 
Z ostatních nemovitých objektů ve vlastnic-
tví města Modřice je namístě uvést budovu 
městského úřadu s knihovnou, objekt sídla 
městské policie na nám. Svobody, areál pa-
sivního bytového domu pro seniory, objekt 
muzea, hospodářský areál na ulici Hybešo-
va, drobné komerční prostory na ulici Hybe-
šova, 2 bytové domy a další menší nemovi-
tosti. Majetkem města jsou i objekty svěřené 
do výpůjčky příspěvkovým organizacím: ma-
teřské škole, základní škole a základní umě-
lecké škole. Z nárůstu majetku města jasně 
vyplývá, že končící zvolené zastupitelstvo 
a z něho ustanovené vedení města o maje-
tek řádně pečovalo, a ještě jej navyšovalo. 
Město je současně povinno se svým ma-
jetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, 
což se projevovalo i v jeho hospodaření se 
stávajícím nemovitým majetkem. Za uply-
nulé volební období město prodalo ze svého 
majetku pouze nevýznamné množství po-
zemků, převážně navazujících na majetek 
kupujících zejména v rámci narovnání ma-
jetkových vztahů k pozemkům u RD. Naopak 
byla a je nadále veliká snaha města získávat 
bezúplatně pozemky v katastru města, kte-
ré jsou majetkem České republiky, pro níž 
je spravuje Pozemkový fond nebo Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
a která tvoří převážně veřejná prostranství.

Hlavní investicí uplynulého volebního ob-
dobí byla výstavba největšího projektu v dě-
jinách města Městské haly Modřice. V rámci 
výstavby se podařilo udržet cenu z výběro-
vého řízení na dodavatele díla až do jejího 

dokončení, kde vícepráce a méněpráce cel-
kovou cenu díla navýšily o 2.569.784 Kč. 
Při celkové ceně díla více než 192 mil. Kč 
je nárůst ceny o 1,34 % prakticky zanedba-
telný. Současně ale byly realizovány i menší 
investiční akce. Nejzásadnějším měřítkem 
našeho hospodaření je skutečnost, že od 
počátku končícího volebního období byla 
navýšena účetní hodnota majetku města 
o 266.491.944 Kč. Za takové hospodaření 
se jistě nemusíme stydět.

Třetí oblastí je realizace a příprava inves-
tičních záměrů města. Jak jsem již uvedl, nej-
větší investiční akcí tohoto volebního období 
a vůbec dosavadních dějin města byla výstav-
ba Městské haly Modřice, která se stala vý-
znamným komunitním centrem města a při-
nesla našim občanům adekvátní a kapacitně 
dostupné možnosti sportovního a kulturního 
vyžití. Vlastní výstavbu v konečné hodnotě 
díla ve výši 192.349.122 Kč bez DPH reali-
zovalo sdružení fi rem SYNER, s. r. o., a Mo-
ravostav Brno, a. s. Stavba byla zahájena 
30. 7. 2018 a kompletně dokončena včetně 
venkovních úprav 23. 4. 2020.

Na tento dlouhodobý a významný pro-
jekt v průběhu čtyřletého období navazovala 
spousta drobnějších investic a oprav. Z těch 
nejvýznamnějších bych zde zmínil vybudová-
ní nové Hasičské zbrojnice v celkové hodnotě 
bezmála 20 mil. Kč, na kterou město obdrželo 
již zmíněné dotace v celkové výši 7,5 mil. Kč, 
rekonstrukci školní jídelny a kuchyně v celkové 
hodnotě 16 mil. Kč, opět částečně hrazenou 
ze získané dotace více než 9 mil. Kč, výstavbu 
hřiště s umělým povrchem při ulici U Hřiště 
včetně přilehlých tenisových kurtů v celkové 
hodnotě 20 mil. Kč, zázemí a skladovou halu 
pro pracovní četu v areálu na Hybešově ulici 
v celkové hodnotě investic 12,2 mil. Kč, revi-
talizaci zeleně a výstavbu dětského hřiště ve 
vnitrobloku při křižovatce ulic Husova a Ko-
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menského v ceně 6 mil. Kč, půdní vestavbu 
kancelářských prostor a instalaci klimatiza-
ce v budově městského úřadu v celkové ceně 
5,5 mil. Kč, dokončení umělého povrchu 
běžeckého oválu hřiště za budovou ZŠ na ulici 
Benešova v ceně 4 mil. Kč, instalaci kamerové-
ho systému města v ceně 1,25 mil. Kč a mnoho 
dalších menších projektů. Současně město ob-
novovalo technické vybavení jednotlivých slo-
žek, jako je nákup dopravního vozidla pro JSDH 
Modřice v ceně 1,5 mil. Kč, nákup služebního 
vozidla MP Modřice v ceně 0,8 mil. Kč, nákup 
malotraktoru včetně příslušenství pro pracov-
ní četu v ceně 1,3 mil. Kč, nákup nákladního 
vozidla pro pracovní četu v ceně 2,8 mil. Kč 
a nákup nakladače pro pracovní četu v ceně 
0,8 mil. Kč. V souběhu s těmito investičními 
výdaji probíhaly také postupné rekonstrukce 
chodníků (ulice Benešova, Husova, nám. Svo-
body atd.) a veřejného osvětlení.

K investičním projektům je také nutné 
přiřadit aktivity, které zlepšují podmínky ži-
vota ve městě. Jedním z takových projektů 
bylo zavedení nového systému třídění a sbě-
ru odpadů, který byl zaveden dle plánova-
ných legislativních ustanovení v podzimním 
období 2021. Po počátečním takzvaně zku-
šebním provozu a jeho následném vyhod-
nocení získá město do budoucna kvalitní 
technický a ekonomický nástroj na zlepšení 
života a snížení nákladů při likvidaci odpadů. 

Mimo realizované projekty probíhaly také 
přípravné práce na dalších projektech, jako 
je plánovaná rekonstrukce objektu nám. 
Svobody 171 na muzeum, knihovnu a info-
centrum, výstavba parkovacích stání na uli-
cích Pilcova a Poděbradova, rekonstrukce 
veřejného osvětlení na dosud nedokonče-
ných ulicích a v neposlední řadě ve spoluprá-
ci s JMK příprava rekonstrukce komunikace, 
chodníků a zeleně ulice Masarykovy.

V rámci investic město rovněž vyvíjelo ne-
malý tlak na majitele a správce nemovitých 

majetků zejména komunikací, jako jsou ČD, 
ŘSD a JmK, kde jsme se opakovaně dožado-
vali a domáhali provádění oprav komunikací 
a údržby jejich okolí. Někdy byly naše apely 
vyslyšeny, někdy nikoliv. Vždy šlo o boj na 
dlouhou dobu a při jednáních jsme museli 
být velice trpěliví. 

Přestože se v posledních letech město zadlu-
žilo v podobě dvou velkých úvěrů na výstavbu 
PBDS a MHM, při výčtu dalších realizovaných 
projektů můžeme říci, že jsme s majetkem 
města hospodařili správně. Vždyť toto tvr-
zení nám každoročně svým vyjádřením 
v přezkoumání hospodaření města potvrzo-
vala auditorka města Ing. Dvořáková. Jak se 
dařilo město rozvíjet a budovat nebo co se 
naopak nepovedlo, budete ve výsledku hod-
notit, vy občané města. Lze jen konstatovat, 
že se nám konečně podařilo dokončit vý-
stavbu nového sportovního areálu a požární 
zbrojnice, zajistit na kvalitní úrovni předškol-
ní a školní výchovu a realizovat postupnou 
obnovu městských inženýrských sítí, zejmé-
na veřejného osvětlení a chodníků.

Poslední oblastí, o které je nezbytné se zmí-
nit, jsou mimořádné události, kterých v uply-
nulém volebním období bylo nezvykle mnoho. 
Tou největší a prozatím nejdelší, která částeč-
ně přetrvává dodnes, je pandemie COVID-19. 
Ta vypukla v zimě počátku roku 2020 a měla 
obrovský vliv na veškeré dění ve městě. Ne-
jenže, že byly omezeny provozy běžných 
občanských zařízení, ale také byly zrušeny 
zájmové a společenské aktivity. Občané se 
nemohli potkávat, nemocnice byly přeplněné 
a na městech pak bylo, aby se o své potřeb-
né dokázala postarat. Proto prostřednictvím 
městské policie byly zejména seniorům zajiš-
ťovány nákupy a prostřednictvím městského 
úřadu byly nabízeny ochranné a dezinfekční 
prostředky všem obyvatelům. 

Další mimořádnou událostí, která se nás 
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částečně dotkla, byl průchod tornáda čtyř-
mi obcemi na Hodonínsku dne 24. 6. 2021. 
Z města Modřice byli do zasažené oblasti 
vysláni na pomoc naši dobrovolní hasiči, 
byla vyhlášena sbírka na pomoc postiženým 
a město každé z postižených obcí věnovalo 
na svoji obnovu nenávratnou fi nanční po-
moc ve výši 250.000 Kč. 

Poslední mimořádnou událostí bylo na-
padení svrchovaného samostatného státu, 
Ukrajiny, agresorem Ruskem. Důsledkem 
tohoto barbarského činu je velký exodus 
civilního obyvatelstva do celé Evropy, kdy 
i město Modřice se aktivně zapojilo do po-
moci uprchlíkům v rámci spolupráce na úze-
mí Jihomoravského kraje. 

Život ve městě si nelze ani představit bez 
kulturních a společenských aktivit. Vedení 
města podporovalo nejen zájmové organi-
zace a kroužky (zahrádkáři, myslivci, dobro-
volní hasiči, Sokol, Brabrouci, Junák, Dubové 
lístky apod.), ale také samo organizovalo 
a pořádalo další kulturní akce jako Václavské 
hody, Ženáčské hody, Městský ples, Pálení 
čarodějnic, Den dětí, letní kino a jiné. 

Vize dalšího rozvoje je podrobně zpraco-
vána ve Strategickém plánu rozvoje města 
Modřice pro roky 2008–2025, jehož naplňo-
vání se v uplynulém volebním období dosta-
lo do poslední fáze. Ze široké škály pláno-
vaných aktivit připravovaných Radou města 

Modřice uvedu pouze ty nejzásadnější. Ke 
konci volebního období byla zahájena rekon-
strukce kanalizace lokality Za Humny roz-
vržená na dva roky a do konce tohoto roku 
budou dokončeny výstavby workoutového 
hřiště na ulici Sokolská a oprava chodníků 
ulice Benešovy v části kolem fary. Dále by 
měla být zahájena plánovaná rekonstrukce 
sběrného dvora.

V následujících obdobích je plánována 
další postupná rekonstrukce chodníků, roz-
šiřování parkovacích míst na ulicích Podě-
bradova a Pilcova, revitalizace veřejných 
prostranství, pokračující rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, rekonstrukce objektu pro po-
třeby a přesun městského muzea, knihovny 
a infocentra, budování a zkvalitnění hracích 
ploch pro děti a mnoho dalších menších 
projektů. Věřím, že naši nástupci budou dále 
pokračovat v nastaveném rozvoji a budování 
našeho společného města. 

Z citovaných faktů usuzuji, že i když bylo 
volební období 2018–2022 silně zasaženo 
pandemií COVID-19 a tím nebylo vůbec leh-
ké, naše zastupitelstvo pracovalo všemi sila-
mi pro spokojenost občanů a rozvoj města. 
Předložené sliby všech politických subjektů 
zastoupených v Zastupitelstvu města Mod-
řice ve volebních programech se dařilo více-
méně naplňovat.

 Ing. Josef Šiška
 starosta města Modřice
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MODŘICE

konané ve dnech 23.–24. 9. 2022

Pořadí stran POČET POČET
 HLASŮ MANDÁTŮ
1. ODS 6476 4 
2. Společně pro Modřice 5399 3
3. Nezávislí za čisté a klidné Modřice 4934  3
4. ANO 2011 4520 3
5. KDU-ČSL 2535 1
6. Strana zelených 1596 1

Zvolení zastupitelé dle počtu hlasů

Politická strana Příjmení, jméno, tituly
Hlasy Pořadí 

zvoleníabs. v %

Občanská demokratická strana Šiška Josef Ing. 572 8,83 1

Občanská demokratická strana Slaný Luděk MVDr. 486 7,5 2

Občanská demokratická strana Hökl Libor Ing. 479 7,39 3

SPOLEČNĚ PRO MODŘICE Mazálek Antonín Ing. Ph.D. 474 8,77 1

Občanská demokratická strana Hroudný Jan 434 6,7 4

NEZÁVISLÍ za čisté a klidné M. Procházka Libor Mgr. Ing. MBA 419 8,49 1

NEZÁVISLÍ za čisté a klidné M. Bernátová Sylva 415 8,41 2

NEZÁVISLÍ za čisté a klidné M. Hejtmánek Tomáš Ing. 409 8,28 3

SPOLEČNĚ PRO MODŘICE Brabec Tomáš Ing. 407 7,53 2

SPOLEČNĚ PRO MODŘICE Kraut Roman 369 6,83 3

ANO 2011 Absolonová Petra Bc. MBA 358 7,92 1

ANO 2011 Mikuš Erik Ing. EUR ING 343 7,58 2

ANO 2011 Skalník Jan Ing. 341 7,54 3

KDU-ČSL Chybíková Hana Ing. 292 11,51 1

Strana zelených Doleček Pavel Ing. 211 13,22 1
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ZPRÁVY Z 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, omluven Mikuš)

Usnesení 19Z-Ú1/2022: ZMM schvaluje za-
pisovatelem 19. řádného veřejného zasedání 
ZMM pana Ing. Romana Mulíčka.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 19. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM zast. Richarda 
Tomandla a zast. Josefa Chybíka.
ZMM schvaluje program 19. řádného veřej-
ného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 19Z-1.1/2022:  ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města Modřice o čin-
nosti městského úřadu a RMM za období od 
18. řádného zasedání ZMM do 05. 09. 2022.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 19Z-2.1/2022: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění úkolů 
uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 19Z-3. 1. 1/2022 :  ZMM schvaluje 
bezúplatný převod vlastnického práva k po-

zemkům p. č. 2121/3, 2314, 2315 a 2316 
z ÚZSVM do majetku města Modřice.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář: 
Jedná se o pozemky mezi zastavěnou plo-
chou lokality Bobrava a silnicí D52.

 Usnesení 19Z-3. 1. 2/2022: ZMM schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovitým věcem s omezujícími 
podmínkami č. 22/093 na převod pozemků 
p. č. 2121/3, 2314, 2315 a 2316 mezi měs-
tem Modřice (nabyvatel) a ČR-ÚZSVM, IČ: 
69797111 (převodce).
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Zast. Procházka oznámil střet zájmů a nebu-
de o následujícím usnesení hlasovat.

Usnesení 19Z-3.2/2022: ZMM schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 993/1 nově dle 
GP č. 4085-27/2022 dílu „a“ o výměře 4 m2 
za cenu 3.050 Kč/m2 do SJM manželů A. P. 
a L. P., trvalým pobytem Modřice.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 19Z-3.3/2022: ZMM schvaluje pro-
dej části pozemku p. č. 934/1 nově dle GP 
č. 4119-59/2022 pozemku p. č. 934/3 o vý-
měře 1 m2 a pozemku p. č. 934/4 o výměře 
3 m2 za cenu 3.050 Kč/m2 do SJM manželů 
Ing. J. V. a E. V., trvalým pobytem Modřice.
Hlasování: 14 pro 

USNESENÍ ZMM č. 19/2022
z 19. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 

konaného dne 05. září 2022 v 18 hodin ve velké zasedací síni modřické radnice.
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 0 proti 
 0 se zdrželo
Zast. Doleček oznámil střet zájmů a nebude 
o následujícím usnesení hlasovat.

Usnesení 19Z-3. 4. 1/2022: ZMM odkládá 
rozhodnutí o směně pozemku p. č. 1667/38 
o výměře 4.497 m2 v majetku města Modřice 
za pozemky p. č. 1690/6 a 1637/4 o celkové 
výměře 5.227 m2 v majetku P., J. a T. H. do 
projednání v novém ZMM.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, Brabec, 
Putna, Skalník, Procházka)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Zast. Doleček oznámil střet zájmů a nebude 
o následujícím usnesení hlasovat.

Usnesení 19Z-3. 4. 2/2022: ZMM odkládá 
rozhodnutí o směně pozemku p. č. 1667/38 
o výměře 4.497 m2 v majetku města Mod-
řice za pozemek p. č. 1451/41 o výměře 
10.138 m2 v majetku R. D. a ukládá MO ak-
tualizaci studie výstavby suchého poldru na 
pozemku p. č. 1451/41.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, Brabec, Put-
na, Skalník, Procházka, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržela (Bernátová)

Bod 4 – Projednání řešení křižovatky 
II/152 – Havlíčkova – U Vlečky
Usnesení 19Z-4. 1. 1/2022: ZMM zamítá žá-
dost společnosti CTP o změnu ÚP. 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 19Z-4. 1. 2/2022:  ZMM bere na 
vědomí návrhy na řešení křižovatky silnice 
II/152 – Havlíčkova – U Vlečky a odkládá 

rozhodnutí do nového ZMM pro nedosta-
tečnou časovou dobu k nastudování všech 
předložených podkladů.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, Brabec, 
Putna, Doleček, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Bernátová, Procházka)

Komentář:
Pověřený zast. Procházka předložil zastupi-
telům zpracovanou studii řešení křižovatky 
prostřednictvím své vlastní prezentace přímo 
na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé neměli 
žádný časový prostor k seznámení se s před-
loženým řešením a k posouzení relevantnosti 
kalkulované ceny přestavby křižovatky ve výši 
9.945.349,82 Kč bez DPH. Předběžná kalkulace 
ceny bude posouzena třetí nezávislou osobou. 

Usnesení 19Z-4. 1. 3/2022:   ZMM pověřuje sta-
rostu města postoupením cenové nabídky stu-
die křižovatky Modřice – Silnice 15278 – Silnice 
II/152 předložené zast. Procházkou a předjed-
náním možnosti realizace na SÚS JmK.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, 
Chybík, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, 
Brabec, Putna, Doleček, Skalník, Procházka, 
Bernátová)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)

Komentář:
ZMM přijalo toto usnesení zejména z důvodu, 
že se jedná o křižovatku dvou komunikací, 
které jsou obě v majetku Jihomoravského kra-
je, a tak by město mělo především vyvíjet tlak 
na SÚS JmK pro řešení zlepšení průjezdnosti 
této křižovatky. Město dle platové legislativy 
a pokynů auditorů ve vztahu k investování 
městských fi nančních prostředků by nemělo 
tyto vkládat do cizího majetku, pokud na něj 
bezprostředně nenavazuje majetek města. 
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Bod 5 – Projednání hospodaření města 
v roce 2022
Usnesení 19Z-5.1/2022: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o hospodaření města Modřice 
v období 1–7/2022.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

 Usnesení 19Z-5.2/2022: ZMM bere na vě-
domí RO č. 6/2022 provedené RMM.
Hlasování:  14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

 Usnesení 19Z-5.3/2022:  ZMM schvaluje 
RO č. 7/2022 rozpočtu města Modřice na 
rok 2022 na straně příjmů po RO ve výši 
171.221.600 Kč a na straně výdajů po RO 
ve výši 218.224.900 Kč jako schodkový se 
schodkem ve výši 47.003.300 Kč a splát-
kou úvěrů ve výši 8.855.000 Kč. K vyrovnání 
schodku rozpočtu a úhradě splátek úvěrů 
bude využita rozpočtová rezerva města 
Modřice z let minulých.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, 
Chybík, Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, 
Brabec, Putna, Doleček, Skalník, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo

 Bod 6 – Projednání úvěru na akci „Kanaliza-
ce Za Humny“
Usnesení 19Z-6.1/2022: ZMM schvaluje 
jako nejvýhodnější nabídku na poskytnutí 
úvěru na akci „Modřice – oprava splaškové 
a dešťové kanalizace, vodovod – lokalita Za 
Humny“ ve výši 30.000.000 Kč nabídku ban-
kovního domu Česká spořitelna, a. s., ve výši 
4,4% s fi xací na 5 let.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, Brabec, Put-

na, Doleček, Skalník, Procházka, Bernátová)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl) 
21:23 odchod zast. Procházka

Usnesení 19Z-6.2/2022: ZMM schvaluje 
Smlouvu o úvěru č. 0713290159/LCD na 
zajištění akce „Modřice – oprava splaško-
vé a dešťové kanalizace, vodovod – lokali-
ta Za Humny“ ve výši úvěru 30.000.000 Kč 
s úrokovou sazbou dle čl. III, bod 1 ve výši 
4,4% s fi xací na 5 let mezi městem Modři-
ce (klient) a Českou spořitelnou, a. s., IČ: 
45244782 (banka).
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Koubková, Slaný, Hökl, Drmolová, Brabec, Put-
na, Doleček, Skalník, Procházka, Bernátová)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl) 
20:25 příchod zast. Procházka
Komentář:
ZMM schválilo přijetí mimořádného úvěru ve 
výši 30 mil Kč na fi nancování akce „Modřice – 
oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodo-
vod – lokalita Za Humny“ z důvodu jejího velké-
ho fi nančního objemu, který by bez přijetí úvěru 
omezil ostatní drobné investiční akce ve městě. 

 Bod 7 –         Zpráva o činnosti výborů
Usnesení 19Z-7.1/2022:  ZMM bere na vědomí 
zápis č. 28 ze dne 30. 8. 2022 ze zasedání FV.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 19Z-7.2/2022:  ZMM bere na vědo-
mí zápis ze zasedání KV ze dne 16. 08. 2022, 
zápis o kontrole využívání MHM ze dne 
30. 05. 2022, vyjádření manažera MHM 
k zápisu o kontrole využívání MHM a zápis 
o kontrole práce SZK ze dne 20. 10. 2021.
Hlasování: 14 pro
 0 proti



www.mesto-modrice.cz

15
10 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 70. schůze RMM konané dne 20. 09. 2022

Využití technického zařízení
Město v rámci dotace na nádoby na tříděný odpad pořídilo rovněž 4 ks čteček čárových 
kódů a 2 tablety, které na základě smlouvy o užívání zapůjčuje fi rmě zajišťující svoz veške-
rého odpadu.
(k usnesení 70R-3.1/2022)

Zapojení drobných podnikatelů do systému sběru odpadů
RMM schválila vzor Smlouvy na zapojení drobných podnikatelských subjektů do obecního 
systému odpadového hospodářství.
(k usnesení 70R-3.5/2022)

Dálkový odečet vodoměrů
Společnost BVK, a. s., uzavírá s městem Modřice Smlouvu o pronájmu části střechy MHM 
pro umístění antény a zařízení technologie přenosu dat pro dálkový odečet stavů vodoměrů.
(k usnesení 70R-3.6/2022)

USNESENÍ 70. SCHŮZE RMM

 0 se zdrželo

Bod 8 – Různé, diskuze
Usnesení 19Z-8.1/2022:   ZMM bere na vě-
domí nabídku Ministerstva vnitra ČR na 
zapojení se do vzdělávacího programu „Ko-
munikace s osobami ohroženými sociálním 
vyloučením“.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 

 0 se zdrželo 
22:15 odchod zast. Tomandl

Bod 9 – Hodnotící zpráva volebního období 
2018–2022
Usnesení 19Z-9.1/2022: ZMM schvaluje Zprá-
vu o hodnocení volebního období 2018–2022.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

Oznamujeme občanům, že od 15. 11. 2022 bude z důvodu kompletní 
rekonstrukce uzavřen na 5 měsíců sběrný dvůr na ulici Tyršova. 
O zajištění náhradního místa sběru odpadů budete informováni.

Ing. Hana Chybíková
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Upozornění:
Od 1. listopadu se budou vyvážet jen nádo-

by na odpad označené QR kódy. Pokud ne-
máte nádoby označené, kódy jsou k dispozici 
na městském úřadě u paní Lenky Ventrubo-
vé lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tel. 
774 007 710.

Připomeňme si některé zásady, které je 
důležité dodržovat.

Každá domácnost, která si přeje mít svoji 
nádobu vyprázdněnou, by měla přistavit ná-
dobu minimálně v 6 h ráno v den svozu nebo 
den předem večer a uklízet ji opět až večer.

• Svozy odpadů začínají již od 6 hodin 
ráno a z různých technických důvo-
dů mohou probíhat až do pozdního 
odpoledne či večera.

• Nádoba má být vystavena co nej-
blíže ke komunikaci, tak aby bylo 
hned na první pohled jasné, že ji 
mají zaměstnanci svozové fi rmy 
vyprázdnit. Nádoby by neměly 
zůstávat u domu, v ohrádce, ve 
výklenku, schovány za dalšími ná-
dobami nebo zaparkovanými auty. 

• Výjimku tvoří kóje a ohrádky u by-
tových domů.

• Pracovníci svozové fi rmy nesmějí 
vstupovat na soukromé pozemky. 

• Nádoby by měly být řádně a viditelně ozna-
čeny, a to hlavně v případě, že barva sběrné 
nádoby neodpovídává vyvážené komoditě 

• Směsný komunální odpad (SKO) – 
černá/tmavě zelená/plechová 

• Papír – modrá
• Plast – žlutá
• Bio – hnědá

Pokud to tak není, označte prosím nádobu 
jasně a zřetelným způsobem, o jaký odpad 
se jedná, a to i u bytových domů. 

Nádoba by měla být v takovém technic-
kém stavu, který umožňuje svoz, to je kom-
pletní, nepoškozená, jinak hrozí úraz pracov-
níků fi rmy.

Také je výhodné mít nádobu označenu čís-
lem popisným vašeho domu, nebude dochá-
zet k jejich záměnám.

Pokud si budete pořizovat nádobu novou, 
prosím o dodržení její správné barvy. 

U bytových domů by bylo v takovém pří-
padě vhodné zamyslet se, zda místo ně-
kolika nových menších popelnic nepořídit 
větší kontejner 1100 l. Zabere méně místa 
a usnadní a zrychlí manipulaci. Pokud vám 
nádoby na SKO nestačí, žádáme vás o je-
jich doplnění novými, tak jak je to v Modři-
cích zavedené, na vlastní náklady. QR kódy 
vám budou přiděleny na městském úřadě – 
viz výše.

V případě potřeby většího počtu nádob 
na tříděný odpad (plast, papír), než vám 
bylo doposud přiděleno městem, kon-
taktujte opět paní Lenku Ventrubovou 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tel. 
774 007 710, nádoby mohou být doplně-
ny. Do žlutých nádob na plast se odkláda-
jí i nápojové kartony a kovové plechovky 
od nápojů. To se týká i separačních hnízd. 
Ostatní kovy se odkládají do nádob na kovy 
na separačních hnízdech nebo na sběrném 
dvoře.

Při zaplnění vašich nádob na papír a plast 
u domu využívejte separační hnízda, stále 
jsou v provozu a vyváží se každý týden.

Pokud se budeme všichni řídit výše uvede-
nými radami, bude naše třídění stále lepší.

Ještě jednou děkuji všem, co správně třídí 
odpad.

 Ing. Hana Chybíková
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PODĚKOVÁNÍ

KDU-ČSL Modřice děkuje všem svým voličům za 
podporu v komunálních volbách. I s jedním man-
dátem se budeme snažit prosadit co nejvíce bodů 
z našeho volebního programu a podílet se na dal-
ší práci pro naše město.
 Ing. Hana Chybíková
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KROUŽKOHRANÍ

Foto: archiv KŠK
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PODĚKOVÁNÍ

Foto: Pavel Chlup

Velmi bychom chtěli poděkovat fi rmě Koll-
morgen, s. r. o., za jejich velkou pomoc. Jako 
každý rok i letos nám věnovali den, kdy nám 
fi nančně i fyzicky pomohli, tentokrát s reno-
vací plotu u budovy školy Komenského. Moc 
si jejich pomoci vážíme a ještě jednou děku-
jeme!

 Jana Baťková,
 Základní škola Modřice

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Začínáme…

První zkouška kroužku byla 8. září v nových prostorách městské haly. Po prázdninách nás če-
kala společná zkouška velkých i menších dětí, kde jsme si sdělili zážitky z prázdnin a zopako-
vali několik písniček a tanečků. Zároveň jsme se sešli s rodiči, abychom je seznámili s aktivi-
tami v letošním školním roce a společně se domluvili na přípravách a organizaci soustředění.

Třídenní soustředění na Blatinách

Další týden ve dnech 16. 9.–18. 9. jsme s dětmi a rodiči vyjeli na Blatiny do chaty VHS Brno, 
kde již tradičně absolvujeme taneční a pěvecké soustředění. Díky intenzivnímu nácviku se 
nám podařilo děti ve věku  3–15 let naučit hodovou sestavu i společný taneček. Nezapomněli 
jsme ani na tvořivou dílničku a ani na odpolední hru s Ájou a maxipsem Fíkem, do které se 
aktivně zapojili rodiče. Soustředění se vydařilo, i když počasí nám tentokrát vůbec nepřálo.

Svatováclavské hody

Na nedělním vystoupení 25. září před radnicí jsme s dětmi provedli diváky folklorním rokem, 
jak ho vnímáme a jaké tradice a zvyky se snažíme zachovat. Chlapci předvedli verbuňk, byly 
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k vidění ukázky vítání jara, královniček a došlo 
i na krojovou svatbu. Všechno jsme zakončili 
vánoční koledou, protože Vánoce patří k velmi 
oblíbeným svátkům se spoustou tradic. Po vy-
stoupení jsme čas do příchodu stárků vyplnili 
tanečky s přihlížejícími dětskými diváky.

Společný tanec s hodovou chasou byl opět 
úžasný a zdařilý. Všichni se moc snažili. Chlap-
ci měli pro naše děvčata připravenou sladkou 
odměnu a od nás dostala celá chasa barevné 
placky s potiskem folklorního kroužku. Ještě 
se tancovalo chvíli před radnicí a potom průvo-
dem šli krojovaní do městské haly. V hale opět 
následoval společný tanec, který si naše děti 
s „velkými“ užívaly. Celá chasa byla k dětem 
velmi vstřícná a empatická, a tak věřím, že to 
pro děti bude nezapomenutelný zážitek.

O další činnosti a aktivitách se dočtete na na-
šich web stránkách www.folklorni-krouzek-
modrice.cz a fb www.facebook.com/DFKMo-
drice.
 Ivana Cetlová, za DFKM, z.s.
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Foto: archiv DFKM a Mirek Hájek
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Foto: archiv DFKM a Mirek Hájek
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Foto: archiv DFKM a Mirek Hájek
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SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 23.–25. 9. 2022

Foto: Mirek Hájek
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Foto: Mirek Hájek
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ZAČAL NOVÝ SKAUTSKÝ ROK

Foto: archiv Skautů

Ještě předtím, než jsme se sešli na prvních skautských schůzkách tohoto školního roku, 
zúčastnili jsme se začátkem září modřického Kroužkohraní. Na našem stanovišti si děti mohly 
vyzkoušet, jak přivázat hamaku (houpací síť), a dozvěděly se něco o uzlování. Podle ohlasů se 
to návštěvníkům moc líbilo a věříme, že některé děti časem uvidíme i v našem oddíle. V půlce 
září se rozběhly klasické schůzky. Vždy v úterý se scházejí naši nejmenší a ve středu starší 
děti. Jsme moc rádi, že je o skauting v Modřicích zájem, a těšíme se na všechny společné 
zážitky. Klára Čonková
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Foto: archiv Skautů
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Foto: archiv Skautů

PRÁŤA (PRATUČŇÁK) I. VELIKÝ

S našimi benjamínky Tučňáčky se v nad-
cházejícím školním roce určitě nudit nebu-
deme. Na první schůzce jsme se seznámili 
s Práťou, po jehož stopách se vydáme do 
světa, abychom zkusili najít jeho poklad.

Práťa žil kdysi dávno, předávno, když naše 
babičky ještě nebyly na světě a jejich ba-
bičky byly ještě dětmi. Práťa měl moc rád 
dobrodružství, a tak podnikal výpravy všude 
možně po světě. Byl moc hodný, komu mohl, 
tomu pomohl, a protože pomáhal chudým 
i bohatým, nejednou si za své činy vysloužil 
pěknou odměnu. Od chudáků dostal třeba 
dobrou radu nebo obejmutí, od boháčů vá-
ček nebo truhličku plnou peněz.

Když se vrátil domu, všichni se ho ptali, 
kde nechal všechny ty peníze. Práťa se smí-
chem odpovídal, že jeho bohatství je schova-
né kdesi ve světě, a kdo ho chce najít, musí 
se vydat po jeho stopách. Už to zkoušelo 
mnoho Tučňáků, ale žádný se ještě s pytlem 
peněz ze světa nevrátil. Někteří cestovatelé 
ale měli po svém návratu takový spokojeně 
tajuplný úsměv na tváři. Jako by poklad sku-

tečně objevili, ale stejně jako Práťa ho necha-
li kdesi ve světě.

S Tučňáčky jsme se domluvili, že to spo-
lečně taky zkusíme a vezmeme s sebou 
i Ferdův deník, abychom si mohli všechna 
dobrodružství zapisovat. Nejdřív si kaž-
dý musel vyřídit pas, aby mohl cestovat 
(nakreslit svou „fotku“ do notýsku = pasu). 
Každá naše schůzka bude inspirovaná jinou 
zemí a v každé zemi získáme do pasu „razít-
ko“. Tak nám držte pěsti, ať společně přijde-
me tomu tajuplnému pokladu na kloub.

 Klára Čonková
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

Když jsem vymýšlel, kam by se hodilo 
zajet na krátký podzimní výlet, tak jsem si 
vzpomněl na jednu aktuální a přitom hodně 
atraktivní lokalitu. Teď počátkem podzimu 
totiž dozrávají plody vzácného stromu „je-
řábu oskeruše“ a v našem blízkém okolí se 
oskeruše nacházejí. Jedna je u cyklostez-
ky před tabulí u náhonu v Přízřenicích, dal-
ší jsou v přírodní zahradě u Robertovy vily 
v Židlochovicích, ale především existuje 
veliká oskerušová alej v Rajhradicích.

A tak se v cestovatelské sekci tentokrát 
podíváme na návštěvu k sousedům. Díky 
aktivitám dobrovolného sdružení obcí „Mi-
kroregion Rajhradsko“ už 10 let existuje ve-
lice zajímavá „Naučná stezka Rajhradsko“ 
a jednou z jejich významných lokalit jsou 

Rajhradice a jejich blízké okolí. Fotografie 
v MIMu jsou pořízeny na zastávce NS č. 18 
„Oskerušová alej u Rajhradic“ a doplňují je 
odkazy i na další souvislosti.

Dalšími tématy jsou samozřejmě Václav-
ské hody, se zaměřením na vystoupení Dět-
ského folklorního kroužku a Smíšeného 
pěveckého sboru. Na zahrádkářské výsta-
vě jsme se letos potkali se všemi sólisty 
BROLN, které bychom opět měli přivítat na 
našem předvánočním koncertě MK105 ve 
středu 14. prosince na radnici. Z tohoto se-
tkání je pro čtenáře MIM připravena ukáz-
ka jejich brilantního muzikantského umění.

  Vlastimil Čevela,
 30. záží 2022,
 mim-x.mzf.cz

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Motto:
„Teď, když jsme se naučili 
 létat v povětří jako ptáci
 a potápět se jako ryby, 
 zbývá už jen jediné – 
 naučit se žít na zemi jako lidé.“
 
Už přišla ta chvíle a hrozny na vinicích do-

zrály. Každoroční dřina pro vinaře stojí za to 
a největší jejich radostí je, když se víno poda-
ří a nám všem chutná.

Ale než ochutnáte víno, je tu ještě jedna 
radost, a to je burčák, který je již sám názna-
kem, jaké bude víno.

Tak zahrádkáři se v sobotu 17. září roz-
hodli, že si na „Burčákové dny“ do kraje pod 
Pálavou zajedou a ochutnají letošní burčák.

Svatý Petr nám opět přál a po deštivém 

týdnu jsme měli štěstí. Bylo sice chladno, 
ale užili jsme si jak krásného pohledu na 
panorama Pálavy a jezera, ale i ochutnali 
burčák bílý, červený a dokonce i růžový – 
většinou vynikající a počasí se nám také 
vydařilo.

Potkávali jsme mnohé známé tváře, do-
konce i Ostraváci opět přijeli. Burčák a dobrá 
nálada panovala po celé délce vinné uličky. 
Většinou vynikající burčák, pohoštění ve 
sklípcích i venku s příjemnými hostiteli a vý-
bornými vinaři.

Tak jsme opět prožili krásný den s hudbou 
i zpěvem na naší milé a krásné vinné Moravě. 

A vína letos budou dobrá.
 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Foto: freepik.com
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Vítáme do života 

Křikavová Alžběta
Floriánová Sára

Rozloučili jsme se

Batelková Jarmila
Vitulová Ursula 

Významného kulatého výročí se dožívají

MVDr. Šedý František 

Krejčí Štěpán
Kořínková Natálie
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MUZIKA V PBDS

„Muziky, muziky, vy pěkně hrajete“ –
ano, v PBDS opravdu pěkně hrály. 

1. Na konci prázdnin u nás v Pasivním by-
tovém domě v zahradě u jezírka jsme strávili 
zábavné odpoledne. Opět zněla živá hudba 
skupiny Jen tak band muzikantů pana Zmrzlé-
ho, nájemníka našeho domu a pana Ondryá-
še. Na klávesy a kytaru hráli a zpívali na naše 
přání písně dle jejich předložené nabídky 
lidovek, country, taneční muziky. A my zpí-
vali také, tancovali a bavili se. K modřickým 
seniorům se zapojily i modřické děti s ma-
minkami a předvedly své půvabné tanečky. 
I občerstvení bylo: káva, víno, slané pečivo, 
palačinky, hrozny z naší úrody, o které se sta-
rá naše paní Jiřinka. Pochutnali jsme si také 
na trubičkách od paní návštěvnice. 

Bylo to příjemné, radostné, zábavné od-
poledne. Velice všem děkujeme za přípravu 
a uskutečnění. Moc se těšíme na pokračo-
vání.

2. Dne 21. září se konal pro nás a návštěv-
níky koncert hudební skupiny „Jedeme dál“. 
Pan Rosťa Novák, člen Moravěnky a orchest-
ru divadla Večerní Brno, hrál na elektronický 
akordeon, a tak zazněla harmonika, klarinet, 
saxofon, klavír, varhany, a pan Václav Kovářík, 
člen orchestru BROLN a Gajdoši Brno – kyta-
ra, zpěv, průvodní slovo. Koncert, jehož vtip-
ný a výstižný název „Cesta kolem světa bez 
pasu a očkování“ byl moc pěkný. My vskutku 
virtuálně projeli za necelou hodinu a půl růz-
né země Evropy, dostali se i za oceán pomocí 
známých písní, melodií a zvuků nástrojů, ty-
pických pro dané země. Zpívali jsme, tleskali, 
podupávali, vrtěli se, bavili, vzpomínali. 

Také na akordeonu pan Novák naladil zvuk 
varhan a zahrál jako vzpomínku chrámovou 
skladbu, která zazněla ve Westminsterském 
opatství při rozloučení s královnou Alžbě-
tou II. Děkujeme Vám, milí hudebníci, za 
nevšední zážitek. Děkujeme i Vám, kteří jste 
koncert připravili. 
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3. Na Svatováclavské hody modřická cha-
sa v krásných krojích zavítala i k nám. Zpíva-
li, hráli, tančili, hlavní stárek a stárka nás po-
zvali na hodové slavnosti. Na památku jsme 
dostali opentlenou větvičku rozmarýnu. Jak 
rádi jsme se byli podívat. Tolik krásy, veselí, 
mládí, připomenutí si tradic našich předků 
jsme viděli.

Milí modřičtí senioři, milí spoluobčané, 
milé děti, zveme Vás k nám. Přijďte se k nám 
na naše aktivity a pořady podívat. Jste srdeč-

ně vítáni! Vždyť sounáležitost mezi dobrými 
lidmi, setkávání se, vzájemné porozumění 
a pomoc jsou tak důležité v lidském životě. 
V této hektické, složité i těžké době prožitky 
veselí, radosti, potěšení a krásy nám všem 
dodávají sílu, naději a víru zvládnout vše.

 Potkalo nás štěstí, že máme ve stáří tak 
pěkný domov. Moc Vám všem v našem do-
mově a na radnici děkujeme. 

 Za nás všechny v PBDS
 Alice Brandalíková 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu www.
knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách 
Městské knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.

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

Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku
manželů Poulíkových na téma Albánie, tak trochu jiná Evropa: 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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21. listopadu
se můžete těšit na přednášku manželů Márových na téma Guatemala 

23. listopadu
k nám opět po delší pauze zavítá pan Ing. Aleš Svoboda s rozšířenou 

přednáškou o brněnském podzemí. Obě akce začínají v 17.00 
ve Velké zasedačce Městského úřadu.

Oblíbená čtenářská soutěž pro děti Lovci perel startuje 1. října!
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Výběr knižních novinek říjen 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Dán, Dominik: Studna, Něžná Fata Morgana
Granger, Ann: Ničemnost
Lebel, Nicolas: Štvanice
Kverková, Naďa: Vraždy mezi koly
Stručovský, Martin F.: Hříchy otců
PRO ŽENY:
Auci, Stefania: Sicilští lvi. Sága rodu Floriů
Fieldingová, Joy: Jane utíká
Jeffries, Dinah: Toskánská hraběnka
Quinn, Julia: Bridgertonovi: Poznáš to z po-
libků
Vachtová, Alena: Z Madridu do oblak
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Grimaldi, Virginia: Tátovo indiánské léto
Kauffman, Rebeca: Sedmihlas
Yanagihara, Hanya: Malý život
ČESKÁ LITERATURA:
Jareš, Vítězslav: Holky se čtečkou
Javůrek, Štěpán: Sudetský dům

Klečka, Jiří: Papírové domky
Kozák, Tomáš: Nahoře už nikdo není
Nuňéz, Bára: Prolhaný příběh
Štifter, Jan: Paví hody
Valíková, Veronika: Češtinářky
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Češka, Stanislav: Případ ukradené soli
Dickson, Shirley: Osiřelé sestry
Hokin, Catherine: Měli štěstí
Jůzlová, Jana, Kadlec, Miloš: Rohanové: Ra-
ději zemřít, nežli se poddat
Strauss, Gwen: Devítka: Pravdivý příběh sku-
piny žen, která přežila hrůzy nacistického 
Německa
PRO MLÁDEŽ:
Francová, Veronika: Nalezená srnčata
Navrátilová, Magdalena: Malované logope-
dické pohádky
Peroutková, Ivana: Valentýnka a detektivní 
kancelář
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

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

Strážníci během letních prázdnin řešili 6 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP byla svědky dopravní nehody, která se stala na náměstí Svobody. Nehoda se 
obešla bez zranění, hlídka ztotožnila řidiče, provedla u nich dechovou zkoušku s negativ-
ními výsledky. Vzhledem k tomu, že nebylo na místě možné určit viníka nehody, jelikož se 
jednalo o nepozornost obou řidičů, byla na místo přivolána Policie ČR DN, která si vyšetřo-
vání nehody převzala.

Strážníci přijali oznámení od ženy, že je před domem, kde měla sraz se svojí dcerou a jejím 
synem, aby následně jeli na návštěvu k další dceři oznamovatelky. Dále do oznámení uved-
la, že se dceři snaží dovolat, ale má nedostupný telefon, na zvonek a bouchání na dveře 
od domu nereaguje. Sdělila, že na dceru volala z ulice do okna a házela jí kamínky do okna 
jejího pokoje, ale ani na toto nereagovala. Slyšela pouze pláč jejího vnuka a štěkot psa. Na 
základě výše uvedeného pojala podezření, že se její dceři něco stalo. Vzhledem k tomu, že 
byl stále slyšet pouze pláč dítěte a štěkot psa, který je dle oznamovatelky neobvyklý, vy-
užila hlídka svého zákonného oprávnění dle zákona o obecní policii, oprávnění otevřít byt 
nebo jiný uzavřený prostor, jelikož zde byla důvodná obava, že byl ohrožen život a zdraví 
dcery, potažmo vnuka ve věku 1 roku. Strážníci vyrazili vstupní dveře do domu a následně 
našli její dceru s vnukem a mužem, který uvedl, že spal a nic neslyšel. Všechny osoby byly 
bez zranění a nežádaly lékařské ošetření. Na dotaz strážníků, který byl položen dceři, proč 
nereagovala na výše uvedené pokusy o kontaktování, uvedla, že nic neslyšela. Vzhledem 
k tomu, že chování dcery bylo nezvyklé, byl u ní proveden orientační test na přítomnost 
alkoholu v dechu přístrojem s pozitivním výsledkem zkoušky – 1,56 promile. Dále byl pro-
veden orientační test na přítomnost jiných omamných látek testem s pozitivním výsled-
kem na AMP/MET. K uvedeným výsledkům uvedla, že si dala trochu rumu, k pozitivnímu 
výsledku na přítomnost drog se nevyjádřila. Po následné domluvě mezi oznamovatelkou 
a její dcerou si převzala vnuka do péče oznamovatelka do doby, než se její dcera dá dohro-
mady. O situaci byl dále vyrozuměn Městský úřad Šlapanice, sociální odbor.

Hlídka MP přijala oznámení o muži, který je na nádraží a požaduje naši pomoc. Na místě 
nalezla pána, který uvedl, že má drobné psychické problémy, dnes se pohádal s otcem 
a chce si o tom s někým pohovořit. Muž se po hovoru s hlídkou uklidnil a byl odvezen na 
tramvaj do Brna.

Strážníci přijali oznámení, že na autobusové zastávce u OC Olympia leží opilý muž, který 
pohoršuje zákazníky OC. Po příjezdu na místo muž stál opřený o autobusovou zastávku, 
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byla u něj provedena dechová zkouška s výsledkem 4,21 promile alkoholu v dechu. Ozná-
mení bylo přijato v 9:00 dopoledne. Muž byl schopen komunikace, měl problémy s chůzí. 
Vzhledem k tomu, že protialkoholní záchytná stanice byla zaplněná a jednalo se o muže 
bez domova, byl ponechán muž v péči ostrahy do doby, než vystřízliví natolik, aby zvládl 
sám odejít.

Hlídka MP řešila oznámení od OOP Rajhrad o asistenci, kdy bylo oznámeno, že v Modři-
cích na ul. Evropská se nachází podnapilá žena. Hlídka MP na místě ženu ztotožnila a pro-
vedla u ní dechovou zkoušku. Naměřená hladina alkoholu v dechu 3,67 promile. Žena byla 
následně převezena do místa bydliště, kde byla předána manželovi.

Strážníci přijali oznámení od PČR k agresivnímu opilému seniorovi, který vlastním vlivem 
upadl na hlavu. Muž ročník 1949 měl lehké tržné zranění na hlavě. Bylo provedeno orientační 
vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 2,78 promile. Senior byl předán 
RZS, která ho převezla k dalšímu vyšetření do Vojenské nemocnice v Brně.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař

Ilustrační foto. Foto: M. Hájek

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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SPORT

ZLATÁ MEDAILE DO MODŘIC

Dne 20. 8. 2022 Český svaz silového trojboje pořádal v Plzni 1. otevřené mistrovství
 České republiky juniorů, dorostu a „masters“ v klasickém mrtvém tahu.

Za Sokol Modřice se soutěže zúčastnil Milan Voráč, který v kategorii „masters M4“
(nad 70 let) do 93 kg svým výkonem 140 kg získal 1. misto a obdržel zlatou medaili.
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AGROTEC a.s.

Chrlická 1153, 664 42 Modřice
Tel.: 548 133 850 | www.agrotecauto.cz

Technologie, která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug-in Hybrid.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu 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

KIA_inz_XCEED_modrice_148x105.indd   1 22.09.2022   9:14:54
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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KOUPÍM RD V MODŘICÍCH 
se zahradou, nejraději 4+1,

cena podle stavu,
max. 12 mil.

David, tel: 778 555 680

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748
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