
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 55. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 55. schůze RMM konané dne 23. 11. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci říjnu 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 2.051.484,84 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s., Zlín. 
(k usnesení 55R-2.1/2021)

Rekonstrukce ul. Masarykova
Na základě výběrového řízení provedeného SÚS JmK na rekonstrukci ulice Masarykova RMM 
schválila Smlouvu o projektové přípravě stavby „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ na doku-
mentaci pro stavební povolení, pro provedení stavby, soupis prací a inženýrskou činnost v celko-
vé ceně 468.000 Kč bez DPH a Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru citované stavby 
v ceně 300 Kč/hod. bez DPH v rozsahu max 100 hod., oboje s fi rmou Linio Plan, s. r. o., Brno. Do-
kumentace pro stavební povolení bude dokončena nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
a získané stavební povolení pak do 2 měsíců. Do dalších 2 měsíců by měla být dokončena do-
kumentace pro provedení stavby. Je předpokladem, že by koncem roku 2022 a počátkem roku 
2023 mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele díla v souběhu se SÚS JmK a zahájena 
možná realizace pak v roce 2023, pokud si kraj na svoji komunikaci zajistí fi nanční prostředky. 
Město na svoje objekty má zařazeny fi nanční prostředky ve výhledu rozpočtu roku 2023.
(k usnesení 55R-2.9/2021 až 55R-2.10/2021)

Oprava chodníků ul. Benešova
RMM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu „Souvislá údržba chodníků ul. Benešova – 
I. etapa“, který upravuje cenu díla o požadované vícepráce na celkovou cenu 4.563.430,68 Kč 
bez DPH a termín dokončení do 14. 12. 2021, uzavřené s fi rmou Creative buildings, s. r. o.
(k usnesení 55R-2.12/2021)

Oprava kanalizace a vodovodu lokality Za Humny
RMM schválila Příkazní smlouvu na provedení výběrového řízení na dodavatele díla „Oprava 
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu v lokalitě Za Humny“ v ceně 95.000 Kč bez DPH 
s fi rmou ikis tender, s. r. o.
(k usnesení 55R-2.14/2021)

Situace dětského hřiště ul. Rybníček 
RMM ve věci řešení požadavků na úpravu kolem dětského hřiště na ul. Rybníček rozhodla o ne-
přesunutí pískoviště do oploceného prostoru, o uložení úkolu majetkovému odboru na prověření 
možnosti úpravy vstupu do areálu hřiště přes pozemky pí S. B. odbornou fi rmou, o zamítnutí 
budování pevných protihlukových opatření a o pověření majetkového odboru prověřením mož-
nosti výsadby zeleně jako protihlukových opatření v koordinaci s postupem prací na rekonstruk-
ci rozvodů VO a NN.
(k usnesení 55R-3. 1. 1/2021 až 55R-3. 1. 4/2021)
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ZPRÁVY Z RADNICE

STAROSTA OBČANŮM

Vážení spoluobčané,
je mi upřímně líto, že vám nemůžeme umožnit účast na společných setkáních, jako 
bylo rozsvícení vánočního stromu nebo na oslavě příchodu nového roku. Věřím, že 
i přes současnou nepříznivou epidemickou situaci se v roce 2022 vše vrátí do stavu, 
kdy vás budeme moci opět přivítat na akcích, které pro vás město každoročně připra-
vuje. Budu se těšit na setkání s vámi.
Všem přeji především zdraví a v této nešťastné době klid a pohodu.
 Ing. Josef Šiška – starosta 
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Milí spoluobčané,
přeji vám pěkné Vánoce se svými blízkými, které milujete, plné lásky a pohody.

Zkuste během nich alespoň na chvíli zapomenout na všechny svoje starosti a užívejte 
si tuto nádhernou atmosféru.

Je to čas k zamyšlení nad uplynulým rokem i k plánům do roku nového, možná zas
o něco lepšího.

Do nového roku vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a splnění všech i těch nejtajnějších přání.

Libor Procházka
zastupitel za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“

osmodrice@seznam.cz
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„MILOSTIVÉ LÉTO“ MŮŽE POMOCI
AŽ DESETITISÍCŮM DLUŽNÍKŮ Z DLUHOVÝCH PASTÍ

Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dlu-
hových pastech. Lidé, kterým se podařilo 
spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních 
institucí, mají jedinečnou šanci se z toho 
vymanit v době od 28. října 2021 do 28. led-
na 2022 a znovu začít normální život. Pokud 
v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dlu-
hu, tedy původní dluh a 908 korun exeku-
torovi za zastavení exekuce, čeká ho nový 
životní restart. Úroky, penále a další příslu-
šenství stát odpouští, exekuce se zastaví. 
Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřej-
noprávních institucí, třeba u zdravotních po-
jišťoven, nemocnic, u dopravního podniku 
nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto 
by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu 
dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony 
exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je 
toto reálná šance, jak se s částí nahroma-
děných exekucí vypořádat. A současně ctít 
princip, že dluh se musí uhradit.

Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo 
prosadit. Jako autor připomínám: šance na 
odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milosti-
vé léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně 
jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období 
může být výhodné pro obě strany, a to jak pro 
dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své 
dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým 

problémem je pro ně často právě příslušen-
ství, které mnohdy činí až několikanásobek 
původního dluhu. Pro města a obce a další 
věřitele navíc vzniká šance na to, že bude 
původní dluh splacen a dostanou zpět své 
dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za 
standardní situace nikdy nestalo. Jedná se 
tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřite-
le, tak pro zodpovědné dlužníky.

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě 
poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohoko-
li, koho by se tato podaná ruka státu mohla 
týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. 
Nasměrujte ho do některé pomáhající insti-
tuce, jako jsou Charity, občanské poradny, 
Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc vám 
poskytne např. Help linka Člověka v tísni 
770 600 800, přesný postup najdete i v apli-
kaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Po-
kud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně 
domáhat. A první aktivita musí být na straně 
dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké 
budoucnosti opakovat. Díky za vaši pomoc 
s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji 
to za jednu z výrazně pozitivních věcí, které 
se nám podařilo ve sněmovně v končícím 
období prosadit.

 Marek Výborný
 poslanec PS PČR
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Josef Bezdíček a Jan Kruml byli jako Osobnosti venkova 2020
a 2021 uvedeni do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“ 

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Sva-
zem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR potřetí vyhlašovaly oceněné osobnos-
ti do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“. Ocenění převzaly obě osobnosti z rukou předsedy 
stálé komise Jiřího Voseckého, předsedy Senátu Miloše Vystrčila, předsedkyně Spolku pro ob-
novu venkova Veroniky Vrecionové a ředitele Národního divadla pana Jana Buriana. Slavnostní 
akt se odehrál ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídle českého Senátu.

Senát Parlamentu České republiky 
vydal dne 1. října 2021 tuto zprávu:

POCTA MODŘICKÉMU OBČANOVI

Jan Kruml – syn učitele Měšťanské ško-
ly v Modřicích – se problematice výstavby 
na venkově věnoval ve Vývojovém ateliéru 
DRUPOSu. Seznámil se s evropskými idejemi 
i realizacemi Obnovy vesnice, kterým se po 
roce 1989 plně věnoval. Jan Kruml patří do 
skupiny aktivistů, kteří se zasadili o zpracová-
ní a přijetí Programu obnovy vesnice vládou 
ČR dne 29. května 1991, a 1. června 1993 za-
ložili Spolek pro obnovu venkova ČR. Činností 
Spolku prosazovali podporu venkova v Parla-
mentu ČR a získali na rozvoj tohoto Programu 
dotaci ze státního rozpočtu. Jan Kruml se stal 
předsedou Spolku, inicioval založení soutěže 
Vesnice roku, který od roku 1995 dokládá vý-
voj našeho venkova. Zasadil se také o rozšíře-
ní soutěže o kategorii Zlatá cihla obnovy ven-
kova i založení edice Venkovské stavby roku, 
jejíž první ročník roku 2011 zpracoval.

Založil Ateliér obnovy vesnice, v jehož 
realizacích a poradenské činnosti uplatňoval 
zásady souladu vesnické zástavby, udržování 
místního rázu a kvality venkovského prostře-
dí. Zveřejnil je ve svých článcích, četných semi-
nářích Spolku a besedách v obcích. Vydal 4 kni-
hy, na 3 knihách se spolupodílel a zpracoval 
o venkově 12 sborníků, pořadů a publikací.

Jeho odborná práce, spolková a osvětová 

činnost byla oceněna titulem „Osobnost míst-
ní samosprávy“, který mu v roce 2018 udělilo 
Sdružení místních samospráv ČR, a letošním 
uvedením v SENÁTU do „Síně slávy venkova“.

Jan Kruml byl a zůstává vizionářem obnovy 
našeho venkova. Jako milovník folkloru vždy 
zdůrazňoval citový vztah k domovu, vlastní 
iniciativu a angažovanost občanů, ale zároveň 
také náležitou spolupráci se samosprávou, 
jako nezbytným předpokladem jeho zdravého 
rozvoje. Svůj vztah k Modřicím – místu své-
ho dětství – prokázal výstavou své činnosti, 
jejíž vernisáž se konala 6. dubna 2014, v den 
84. výročí jeho narození. Eva Mattušová

Foto: archiv J. Krumla



www.mesto-modrice.cz

10
12 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

BRABROUCI V ZIMĚ
V průběhu podzimu jsme, jak už to tak 

bývá, zažili spoustu zábavy na mnoha růz-
ných akcích pořádaných nejenom naším od-
dílem. V říjnu totiž slavil narozeniny Piopes, 
maskot všech pionýrů, a tak jsme se vydali 
na akci Zelené ligy Za Psem, která měla být 
jeho oslavou. Avšak někdo unesl všechny 
pozvané psy i samotného Piopsa, a tak se 
děti musely vydat po šifrovaných stopách 
únosců a dojít od brněnské přehrady až do 
Žebětína, kde se jim naštěstí podařilo Piopsa 
a jeho kamarády osvobodit.

 Hned vzápětí nás čekala celorepubliková 
akce 72 hodin, do které se zapojujeme již 
tradičně každý podzim. Jedná se o událost, 
při které si daná skupina vybere nějaký způ-
sob, jak pomoci přírodě ve svém okolí. My už 
několik let pomáháme v areálu Pod Kašta-
ny shrabovat listí a tím bojovat s klíněnkou 
jírovcovou, která v listí přežívá a následně 
parazituje na stromech, které pak předčasně 
opadávají. 

Na přelomu října a listopadu jsme od-
cestovali časem i prostorem. Odjeli jsme 
totiž na Podzimky do Berouna, kde jsme se 
přesunuli do doby Karla IV. Za necelý týden 
jsme stihli navštívit Karlštejn i ještě star-
ší Tetín, zatančit si na středověkém plese, 
projít si krásné okolí Berouna a dokonce se 
v Koněpruských jeskyních přesunout ještě 
hlouběji do historie. Po návratu domů už 
se však čas vrátil do starých kolejí, a tak 
nás na konci listopadu čekal už jen Roz-
dělený výlet, který si každá družinka or-
ganizuje sama. Nová družinka Bělásků se 
vydala přes Modřice k rybníku Primál a po 
cestě se rozhodně nenudili. Z divokého 
západu si totiž vypůjčili hru Bang, odpo-
čítávali cukr, kávu, limonádu, budili Honzu 
a v neposlední řadě se stávali sochami. 
Kobylky se zase rozhodly pro cestu z Vi-
ničních Šumic k hostěnickému lomu, kam 
si však děti musely najít cestu samy, a aby 
to nebylo tak jednoduché, zprávy o dalších 
stanovištích dostávaly zašifrované. To pro 
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stopách vodních toků bezpečně dostaly až 
k lomu a cestou dokonce stihly i postavit 
pořádného sněhuláka. I nejstarší družinka 
Vážek se na výlet vydala procvičit si schop-
nosti orientace. Tentokrát ale ne v mapě, 
nýbrž v terénu, a to v podobě tzv. šipko-
vané. To je způsob využívání přírodních 
materiálů pro určení trasy, kterou chcete, 
aby skupina za vámi následovala. Cesta 
vedla z Adamova do Babic a kromě učení 
a procvičování se Vážky samozřejmě těšily 
i z nádherné podzimní krajiny. To byla tedy 
poslední podzimní akce a my už se nemů-
žeme dočkat, co nám přinese zima. V roce 
2021 nás čeká už jen jedna společná akce, 
a to Vánočka v prosinci, kterou si užijeme 

v Rájci-Jestřebí a společně tak zakončíme 
tento rok. 

 Brabrouci
V uplynulém roce děkujeme za přízeň 

rodičům, dětem i kamarádům. Moc děkuje-
me všem za materiální i fi nanční podporu, 
abychom mohli pro děti dělat co nejlepší 
a nejzajímavější výlety a výpravy i celoroční 
činnost. 

A do nového roku 2022 všem přejeme 
hlavně mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 
a hlavně naději na časy lepší a klidnější. 

S přáním všeho dobrého 

 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 a kolektiv vedoucích Brabrouků

Foto: archiv Brabrouků 
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně pohody, 
spokojenosti a do nastávajícího roku přejeme pevné 

zdraví, štěstí, lásku a optimismus. 
Vedení DFKM, z.s. 



www.mesto-modrice.cz

13
12 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SKAUTSKÉ MĚSTSKÉ HRY

ZAČALO ROZSÁHLÉ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ
Na podzim začalo první hrou velké detektivní pátrání. Modřičtí detektivové se museli vydat 
po stopách nešikovného lupiče a najít všechny věci, které cestou poztrácel. Pokud se jim to 
podařilo, přišli na to, že zloděj si odnesl truhlu. V prosinci probíhá další část detektivní sé-
rie, zapojit se můžete, i pokud jste se nezúčastnili prvního kola. Více informací naleznete na: 
https://q95.skauting.cz/ v sekci Městské hry.

CO O HŘE ŘEKLI NAŠI DETEKTIVOVÉ?
 „Počasí parádní a procházka super.“ (Sabinka s rodinou)
„Super hra, děkujeme.“ (Vojta, Dan a maminka)
„Díky za přípravu super hry.“ (Torpédo a táta)

„Čekání bylo dlouhé, ale konečně jsme se dočkali – a to nejen nové hry, ale snad dokonce celé 
série několika her. Ihned po zveřejnění instrukcí jsme využili státního svátku a vyrazili na pod-
zimní procházku spojenou s pátráním po zcizených exponátech z městské galerie. Počasí se vy-
dařilo, procházka se nám líbila a mohli jsme i obkouknout nové diskgolfové hřiště. Jako zkušení 
detektivové jsme byli neustále pachateli na stopě a nacházeli jednu ukradenou věc za druhou, 
až nám zůstala ze seznamu nenalezených pouze krásná dřevěná TRUHLA s pozlaceným ková-
ním, odhadujeme z 15. století. Stáří ani pravost zlata (nejspíš ale bude kočičí) nejsme schopni 
určit, protože jsme ji nemohli podrobit dlouhému a pečlivému zkoumání. Osobně bych si nechal 
spíše hlavu losa, jistě by se nám v obýváku krásně vyjímala, ale zase nevím, zdali v truhle nebyl 
třeba ještě zlatý poklad :-D Děkujeme.“  (Alexandr a Jana)

 Klára Čonková – Panda

Foto: archiv oddílu
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SKAUTI
Děkujeme všem dětem, rodičům, vedoucím i ostatním příznivcům skautingu, že spolu může-
me prožívat to, co nás baví. Přejeme vám krásné Vánoce plné lásky a mnoho dobrodružství 
a skvělých zážitků v roce 2022. 
 Skauti z 95. oddílu QUERCUS Modřice



www.mesto-modrice.cz

15
12 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SKAUTI

NAŠE LISTOPADOVÁ VÝPRAVA BYLA INSPIROVÁNA PŘÍBĚHEM, KTERÝ JSME NEDÁVNO 
SLEDOVALI V MÉDIÍCH – OSMILETÁ HOLČIČKA SE ZTRATILA V LESE, KDE JI NÁHODOU 

NAŠLI AŽ ZA TŘI DNY A DVĚ NOCI. JAK BYCHOM SE ZACHOVALI MY? DOKÁZALI BYCHOM 
POMOCI VLASTNÍ ZÁCHRANĚ? VĚDĚLI BYCHOM KAM JÍT?

Nejdříve jsme si zopakovali používání vysíla-
ček a práci s mapou a ve dvojicích se vydali 
na samostatnou cestu k základně. Klubovna 
ivančických skautů, kterou jsme si pronajali, 
je vskutku na úžasném místě, v klidném ohy-
bu řeky Jihlavy. Večeři jsme si uvařili na ohni. 
Nejprve jsme na tenké větvičky napíchali 
suroviny a takto vytvořené špízy opékali na 
připraveném „grilu“ z klád. Druhým chodem 
byly alobalové balíčky připravované ve žha-
vém popelu. Zatímco se jídlo peklo, měli 
jsme čas na stezku odvahy. Strach překonali 
a stezkou prošli i ti, kteří se opravdu třepali 
strachy, to bylo obrovské překvapení! Druhý 
den ráno jsme se vydali na průzkum protěj-
šího břehu řeky. Našli jsme jeskyně i rozhled-
nu, kde jsme si zahráli hru – najdi v mapě, 
co vidíš před sebou. Pak jsme se opět roz-

dělili do dvojic a hledali bývalý amfi teátr, od-
kud cesta dál vedla pochodovými značkami. 
A pak jsme se skutečně ztratili. Naštěstí jen 
na chvilku a dle lekce z předchozího dne jsme 
se dokázali „dopískat“ zpátky k sobě. V praxi 
jsme si ověřili, že píšťalka je slyšet mnohem 
dále než lidský hlas. Oběd byl tentokrát pod 
taktovkou nováčka výpravy a není divu, že pod 
tak báječným vedením uvařili naši kuchaři na-
prosto vynikající špagety pro celou výpravu. 
Co dodat? Výprava byla skvělá a nabitá zá-
žitky. Nestihli jsme si uvařit žaludovou kávu, 
kterou jsme chtěli vyzkoušet, vyrobit píšťalku 
ze žaludové čepičky ani probrat všechny zají-
mavosti a léčebné účinky dubu, ale vrátíme se 
k tomu určitě na schůzkách.
 Jitka Litschmannová – Hermiona
 a Klára Čonková – Panda
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Foto: archiv oddílu
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SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR REPREZENTUJE MODŘICE

Již téměř dva roky komplikuje normální 
společenský život nejen u nás onemocnění 
covid-19. Poté co se v letech 2018–19 Smí-
šený pěvecký sbor města Modřice účastnil 
na natáčení fi lmu pana režiséra Vladimíra 
Morávka (informace proběhla v minulých 
číslech) se sbor díky střídavému přitvrzová-
ní a uvolňování protiepidemických opatření 
musel rozloučit s celou sezónou 2020–21 
včetně koncertování o Vánocích. A tak jsme 
přivítali letní zklidnění situace a těšili se na 
předvánoční koncertování v letošním roce. 
Nadšení vyvolal náš sbormistr, když přišel 
s tím, že bychom se mohli podílet na nacvi-
čení a provedení Rybovy České mše vánoční 
v rumunském Banátu.

Nápad dovézt Rybovku krajanům do Baná-
tu vznikl před více než dvěma lety. Mezitím 
však udeřila pandemie, která plány sice po-
zdržela, ale dala nápadu benefi ční podtext. 
Ten vyplývá z dlouhodobé podpory českých 
krajanů, kteří se tu před více než 150 lety 
usadili. Tuto podporu již třicet let poskytuje 
Oblastní Charita Hodonín (více viz www.ry-
bovkavbanatu.cz).

Pamětníci si jistě vzpomenou, že část 
této skladby náš sbor zpíval v Modřicích na 
radnici v roce 2012, a tak jsme se těšili, že 
tentokrát ji budeme zpívat celou. A nastalo 
zkoušení, zpívání, ale také obavy ze znovu 
se přitvrzujících protiepidemických opatře-
ní. Členové sboru věnovali nácviku celý svůj 
volný čas, a to nejen na obvyklých úterních 
zkouškách, ale i na celosobotním soustře-
dění v říjnu a pak na secvičení s orchestrem 
a sólisty.

První provedení bylo stanoveno na zaháje-
ní adventních trhů v Brně, 26. 11. 2021. Pro-
žívali jsme nejprve napětí, zda náš příspěvek 
k této akci bude vyhovovat koncepci pořa-
datelů (TIC Brno). Po zprávě, že jsme před 

komisí uspěli, přišel další stres. Zhoršující 
se epidemiologická situace ve státě hrozila 
tím, že adventní trhy budou zakázány. Teprve 
den před plánovaným provedením jsme se 
dověděli, že tento zákaz opravdu bude platit 
v celé ČR od příštího dne večer od 18.00 hod. 
To jsme si oddechli. Naše zahajovací vystou-
pení totiž bylo naplánováno od 16.00 hodin. 
Takže naděje, že se vše uskuteční.

A pak to začalo. Nejprve od rána 26. 11. 
začal v Brně a okolí padat sníh s deštěm. Na 
sraz sboristů v Bílém domě v 11.30 jsme se 
ale dostavili všichni, kdo nebyli vázáni svý-
mi pracovními povinnostmi. V nevytopeném 
sále Břetislava Bakaly jsme si naposledy vy-
zkoušeli jednotlivé části skladby se sólisty 
a orchestrem, pak přesun na nám. Svobo-
dy, kde nám od 14. hodiny začala zvuková 
zkouška. Počasí se stále nechtělo umoudřit, 
a tak jsme se museli namačkat na malé pódi-
um (aspoň nám bylo tepleji ). A v 16.00 ho-
din náš vstup začal.

Na začátku nás přivítala a představila zá-
stupkyně města Brna a několik slov o před-
stavě provedení Rybovky v Banátu pronesl 
ředitel Oblastní Charity Brno pan dr. Oldřich 
Haičman. A pak už se před nás postavil náš 
dirigent Ing. Jaromír Gamba a krásná česká 
melodie rozzářila oči nejen nás, účinkujících, 
ale odhadem asi tří set posluchačů před pó-
diem, kterým zřejmě nevadil ani trvající déšť 
se sněhem.

Myslím, že jsme si to všichni krásně užili 
a vstoupili tak do adventu, času určeného 
k zamyšlení. Chceme věřit, že se podaří další 
provedení této mše představit začátkem led-
na 2022 v pěti českých vesnicích v rumun-
ském Banátu. Kéž se to podaří. Snad tím 
potěšíme i tamější krajany.

 28. 11. 2021
 Jan Mareček
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Foto: M. Hájek, V. VérostaDalší informace, fotogalerie a videa jsou na 
https://pevecky-sbor-modrice.webnode.cz
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KOŠ SVATOMARTINSKÝCH VÍN 13. 11. 2021

Foto: M.Hájek
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NOVÝ SYSTÉM SVOZU ODPADU V MODŘICÍCH

Děkuji všem, kteří se zapojili do systému 
třídění odpadu Dům od domu.

V tomto zpravodaji je zveřejněn kalendář 
svozů na rok 2022. 

Nový systém svozu odpadu byl zahájen 
1. 11. 2021 a nyní probíhá zkušební provoz. 
Po Novém roce a následně v jarních měsí-
cích bude možné systém částečně vyhod-
notit, včetně potřeby počtu a velikosti nádob 
i četnosti svozů jednotlivých druhů odpadů, 
zejména u bytových domů. I celý rok 2022 
bude sloužit k vyhodnocování a dalším pří-
padným úpravám. Vnímáme, že změna sys-
tému není pro občany jednoduchá, i přesto, 
že se celý systém nastavoval na základě 
předchozích analýz, dnešní doba je velmi dy-
namická a spousta faktorů ovlivňujících celé 
nastavení se může v čase měnit. 

Také vnímám, že u mnoha bytových domů 
je momentálně umístění nových nádob pro-
blematické, a ne zrovna estetické. Pro pří-
padné úpravy platí taktéž potřeba minimálně 
částečného vyhodnocení systému.

Předpokládám, že občané tím, že mají 

nádoby na plast a papír blíže, budou třídit 
odpad zodpovědně a ubude směsného od-
padu.

Zatím jsou v třídění velké rezervy. Ve 
směsném odpadu se stále nachází to, co 
tam nepatří. Plasty, papír, plechovky od ná-
pojů, dokonce i stavební odpad (cihly, be-
ton apod.). Je důležité důsledné zmenšování 
objemu papíru a plastů. Tím, že není dosta-
tečně zmenšován objem odpadů, platíme 
v podstatě za převážení vzduchu.

 Separační místa budou nadále fungovat 
ve stejném režimu, tedy papír a plast vývoz 
každý týden, sklo 1 x 14 dní, při přeplnění při-
dělených nádob u domů je možné je i dále 
využívat. 

Žádáme obyvatele bytových domů, jejichž 
SVJ se do systému doposud nezapojili, aby 
vyzvali své předsedy, popřípadě jiného zá-
stupce domu, aby se přihlásili a domluvili dis-
tribuci nádob s paní Lenkou Ventrubovou: e-
mail lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, 
telefon 774 007 710.

 Ing. Hana Chybíková, místostarostka 

INFORMACE Z RADNICE
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Foto: M.Hájek

DEMOLICE DOMŮ Č. 12 A Č. 184 NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
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Foto: M.Hájek

PRVNÍ LETOŠNÍ SNÍH 28. 11. 2021
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA



www.mesto-modrice.cz

29
12 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

30
12 | 2021

INFORMACE K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
V MODŘICÍCH 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Stejně jako každý rok se i letos připravuje 
Tříkrálová sbírka, která bude letos probíhat 
v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022.

Prozatím se chystá tak, aby mohla proběh-
nout tradičním způsobem, byť za doporuče-
ných bezpečnostních opatření. 

Další varianta je on-line podoba s pomo-
cí QR kódů nebo převodem na účet (obojí je 
uveřejněno ve zpravodaji na jiném místě).

Pokud nebudou moci chodit po Modřicích 
koledníci, pokusíme se jako loni umístit za-
pečetěné pokladničky na přístupných mís-
tech a budeme vás o nich informovat.

Sledujte, prosím, webové stánky rajhrad.
charita.cz a město-modrice.cz, kde budou 
uveřejněny aktuální informace. 

Prosíme veřejnost o podporu, která je 
zvláště v této době tolik důležitá. I díky vám 
může charita dál pomáhat potřebným, a na-
plňovat tak charitní poslání. 

Výtěžek z chystané koledy bude Charitou 
Rajhrad využit například na rekonstrukci 
oddělení A v lůžkovém hospici, financování 
dešťové kanalizace, pořízení nových zvon-
ků k postelím pacientů, financování nové-
ho zadního vchodu s dálkovým ovládáním 
nebo financování nového výtahu u zadního 
vchodu Domu léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa. 

 Ing. Hana Chybíková,
 místní koordinátor

FARNOST

Chtěl bych Vám, vážení čtenáři, popřát 
pěkný den, pokud ovšem je něco takového 
v této nejisté době možné a pokud to nevy-
zní příliš ironicky. Ve chvíli, kdy tento článek 
vzniká, je těžké cokoli předpovídat – s tro-
chou nadsázky by se možná dalo říci, že jistá 
je jen po úterku středa a po prosinci leden.

Chtěli jsme Vás jménem farnosti pozvat na 
„zpívání u jesliček“ v neděli 9. ledna a na farní 
ples v pátek 21. ledna – dočtete se o tom na 
jiném místě ve Zpravodaji. Je ovšem velmi 
těžké předpovídat, jak se situace vyvine, co 
příští dny a týdny přinesou a jakých zvratů se 
dočkáme. (Trhovci by mohli vyprávět…) Ja-
kou formou se bude konat Tříkrálová sbírka, 
lze dnes taky jen stěží předvídat.

Stále ještě počítáme s tím, že alespoň vá-
noční bohoslužby se budou moci konat v ob-

vyklém čase a na obvyklém místě. Loni jsme 
je prožívali „v plenéru“; a myslím, že to ne-
bylo špatné řešení. Letos bychom si ovšem 
rádi dopřáli závětří kostelních zdí.

Kdy se tedy sejdeme ke slavení?

Krom obvyklých nedělních bohoslužeb zve-
me rodiny s dětmi „k sousedům“ – do kostela 
sv. Markéty v Brně-Přízřenicích (má ho také 
na starosti naše farnost). „Předpůlnoční“ bo-
hoslužba na Štědrý den zde začne v 17 hodin; 
na děti narozené v tomto i minulém století se 
těší oslík Šedivísek. Vlastní „půlnoční“ oslaví-
me v modřickém farním kostele ve 22 hodin. 
Následujícího dne – v sobotu 25. prosince – 
budeme slavit Ježíšovo narození v nedělním 
čase, tj. v 9.30. Neděle 26. prosince bude vě-
nována rodinám – za rodinný život budeme 
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děkovat spolu s betlémskou rodinou při bo-
hoslužbě rovněž v 9.30.

Ani v povánočních dnech bychom neradi 
měli zavřeno. Od pondělka 27. do čtvrtka 
30. prosince chceme umožnit zájemcům ná-
vštěvu kostela, krátké zastavení u jesliček… 
Bude-li to možné, farní kostel v Modřicích 
bude otevřen v těchto dnech vždy od 16 do 
18 hodin. V pondělí 27. a ve středu 29. také 
naváže bohoslužba v 18 hodin. 27. prosi-
nec – svátek Jana Evangelisty – je tradičně 
spojován s žehnáním vína. Ani letos nechce-
me od tohoto milého zvyku upustit, proto bu-
deme vyprošovat radost a požehnání všem, 
kdo na počest sv. Jana pozvednou sklenič-
ku, v závěru mše 27. prosince.

V době otevřeného kostela bude k dispo-
zici betlémské světlo. Ve spolupráci s mod-
řickými skauty připravujeme i jeho distribu-
ci – jakou bude mít podobu, to je (jak už je 
zvykem psát) v tuto chvíli ještě těžké předví-
dat. Ale nechceme Vás o radost ze sdíleného 
plamínku připravit.

Přelom občanského roku bychom také 
rádi prožili ve farním společenství. Za uply-
nulým rokem se ohlédneme v jeho posled-
ních hodinách – při bohoslužbě 31. prosin-
ce v 18.00. A v prvních dnech roku 2022 se 
bude slavit mše v 9.30 jak v sobotu 1. ledna, 
tak v neděli 2. 1.

Často používám spojení „chceme“, „rádi 
bychom“, „hodláme“ apod. Žijeme, jak jsem 
už psal a jak to všichni prožíváte, v době 
velmi nejisté. Mezi jistoty, které zůstávají, 
ale krom toho, že po noci přijde ráno, patří 
ještě jedno: že člověk potřebuje člověka. Že 
lidé chtějí a potřebují mít k sobě blíž – byť to 
momentálně znamená na půldruhého metru. 
Nejednou jsme ale udělali zkušenost, že ti, 
kteří svou vzdálenost měří na centimetry, ne-
žijí spolu, ale vedle sebe. A naopak jsou tací, 
kterým k lidské blízkosti nepřekáží ani desít-
ky kilometrů. Proto Vám všem, vážení a milí 
Modřičané, chci popřát adventní a vánoční 
čas, v němž si budeme – třeba vzdáleně – 
nablízku.

A ještě něco: z okna fary vidím na ná-
městí krásně ozdobený a rozsvícený 
strom a vedle něj kapličku sv. Václava se 
zářícím křížem. Vždycky mi to připome-
ne blízkost, a to nejenom lidskou. Znovu 
a znovu si uvědomuji, že Ten, jehož naro-
zeniny o Vánocích slavíme, se rozhodl být 
člověku tak blízko, jak to jenom jde – tak, 
že se sám člověkem stal. A že nás provází 
a s námi prožívá i všechny lidské peripe-
tie a trápení; od dřeva jesliček až ke dřevu 
kříže. A tuto blízkost Vám všem chci vy-
prosit.

 Za modřickou farnost
 Zdeněk Drštka, katolický kněz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

SENIORCENTRUM MODŘICE NAVŠTÍVIL
OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ JIŘÍ LIPTÁK

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři 
vánoční čas nastává.

Zahrádkářský spolek přeje všem pokojné 
vánoční svátky a do nového roku pevné 

zdraví a štěstí.

Do křesla pro hosta v SeneCura SeniorCen-
tru Modřice usedl začátkem podzimu olym-
pijský vítěz ve sportovní střelbě Jiří Lipták. 
Kromě toho, že letos v Tokiu vybojoval první 
zlatou medaili pro Českou republiku, proslul 
fenomenálním závěrem, kdy se o první místo 
utkal s dalším reprezentantem ČR Davidem 
Kosteleckým. Jiří Lipták s klienty debatoval 
o svých vítězstvích i o úskalích, která s se-
bou svět vrcholového sportu přináší.

Olympijský vítěz Jiří Lipták se s klienty 
modřického SeniorCentra podělil o svůj pří-
běh z letošních letních olympijských her. 
Finále závodu mnozí s nadsázkou nazývali 
mistrovstvím České republiky, když o prv-

ní místo stříleli naši dva reprezentanti. Jiří 
Lipták získal zlatou medaili, jeho soupeř, ale 
zároveň i kamarád David Kostelecký si od-
nesl stříbrnou medaili. Oba přátelé pochází 
z Brna, pan Jiří Lipták to tedy neměl do Seni-
orCentra daleko a na návštěvu s diskuzí měl 
dost času.

 
Klienty nejvíce zajímalo, co vlastně spor-

tovní střelba a účast na olympiádě obnáší. 
„Za tím vším stojí obrovská dřina, nespočet 
hodin tréninku a samozřejmě přesná muška,“ 
vysvětlil skromně medailista. Besedu doplnil 
o popis pravidel náročného sportu i mnohé 
zajímavosti. Obyvatelé SeniorCentra se tak 
dozvěděli nejen o tom, jaká zbraň se ve spor-
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Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice

tovní střelbě používá, ale také kolik nábojů 
během tréninku Jiří Lipták ze své pušky vy-
pálí. Na závěr si posluchači mohli prohléd-
nout zlatou medaili, na kterou je olympionik 
dle svých slov ze všech trofejí nejvíce hrdý.

Program Křeslo pro hosta spadá do šká-
ly mnoha možností, kterými se SeneCura 
snaží zprostředkovat společenský kontakt 
a radost ze života svým klientům. Právě ta je 
klíčová pro zachování fyzického i psychické-
ho zdraví a spokojenosti. Dalším unikátním 
programem je tzv. výměnný pobyt, kdy klient 
může strávit „dovolenou“ v podobě několika-
denního pobytu v jiném SeniorCentru (cel-
kem 16 zařízení v ČR), než v jakém celoroč-
ně bydlí. Oblíbené jsou i večeře při svíčkách 
v atmosféře luxusní restaurace s obsluhou, 
na kterou si mohou klienti pozvat rodinu či 
známé a užít si tak příjemný večer v roli hos-
titele. 

 SeneCura SeniorCentrum Modřice
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu www.
knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách 
Městské knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9—12 13—18
Úterý   13—19
Středa  13—18
Pátek 9—12 13—16
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Výběr knižních novinek prosinec 2021
PRO ŽENY:
Hauptmannová, Gaby: Skvělé časy… čekají 
za rohem
Hughesová, Kathryn: Tajemství
Jakoubková, Alena: Manžel a záhadná 
blondýna
Lewis, Susan: Mé lži, tvé lži
Loveringová, Carola: Třetí polovička
Nachtmannová, Petra: Vánoční anděl
Nikolai, Maria: Čokoládovna 2. Zlatá léta
Peters, Pauline: Chýše v močále
Quinn, Julia: Nečekaná láska (Bridgertonovi 6)
Ray, Eleanor: Všechno je krásné
Riley, Lucinda: Ztracená sestra
Wilder, Jacinda: Domek u jezera
Whitton, Hana: Americký klub českých dam
Wurm, Monika: Nedotknutelný
PRO SILNÉ NERVY:
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňský příboj
Bryndza, Robert: Propast smrti
Cross, Georgina: Nevlastní dcera
Dán, Dominik: Břemeno minulosti
Gerritsen, Tess: Hra s ohněm
Hawkins, Paula: Pomalu hořící oheň
Middleton, Lia: Až ji najdou
Montgomeryová, Leah: Hned vedle
Sýkora, Michal: Případ pro exorcistu
Tudor, C. J.: Upálené

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Farndale, Nigel: Diktátorova múza
Gifford, Elisabeth: Doktor z Varšavy
Gottschalk, Maren: Frida nespoutaná
Husemann, Dirk: Dobrodruh z Paříže
Liblau, Charles: Kápové z Osvětimi
Manningová, Kristy: Ztracené klenoty
Martinez, Aly: Psáno s nadějí
Midwood, Elie: Dívka, která utekla 
z Osvětimi
Sabuchová, Alena: Šeptuchy
Savage, Thomas: Síla psa
de Vigan, Delphine: Děti nade vše
Weir, Andy: Spasitel
ČESKÁ LITERATURA:
Javůrek, Štěpán: Nebe nad Perninkem
Kábrtová, Lidmila: Čekání na spoušť
Katalpa, Jakuba: Je hlína k snědku?
Landsman, Dominik: Karanténa s moderním 
fotrem
Novotný, Aleš: Šepot v bouři
Urban, Josef Habas: Stíny Valbone
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Gablé, Rebecca: Úsměv štěstěny
Klausner, Uwe: Poslední cesta císařovny Sisy
Knedler, Magda: Mé přítelkyně 
z Ravensbrücku
Niedl, František: Ano, můj pane
Weir, Alison: Královna Alžběta
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ZLATÍ HOŠI NA RADNICI

Ve čtvrtek 25. listopadu přijal starosta města Ing. Josef Šiška v prostorách radnice hráče 
a trenéry obou letošních zlatých modřických nohejbalových týmů. Za zisk titulů v rámci dlou-
hodobých soutěží družstev tak byl oceněn A tým dorostu v sezoně vedený trenérem Mirosla-
vem Bednářem a také hráči A týmu mužů hrající pod vedením trenéra Petra Guldy. Během 
slavnostního přijetí pan starosta poděkoval hráčům i trenérům za výbornou reprezentaci měs-
ta a také předal odměny za získaná vítězství. Symbolicky tak byla učiněna slavnostní tečka za 
letošní veleúspěšnou nohejbalovou sezonou. Petr Jahoda

SPORT

Foto: Petr Jahoda
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce listopadu, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během listopadu řešili dvě krádeže v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala oznámení o dopravní nehodě osobního auta na mostě na silnici 
č. 152 směrem na Želešice. Hlídka po příjezdu na místo spatřila hořící auto, které bylo 
v plamenech, a nezahájila hašení z důvodu rozsáhlého požáru. Zajistila okolní prostředí 
nehody a zjistila totožnost majitele vozidla a účastníků dopravní nehody. Na místo se po-
stupně dostavila vozidla SDH Modřice, HZS Židlochovice a začala hasit vozidlo. K doprav-
ní nehodě všichni tři cestující uvedli, že byli na párty v Brně, kde potkali jednoho člověka, 
který je měl odvézt. Cestou po dálnici z Brna odbočili na sjezd na Želešice, kde najeli ve 
vysoké rychlosti na ostrůvek, srazili značku a najeli do protějších svodidel, kde auto začalo 
hořet. Řidič údajně z místa utekl. Všichni tři účastníci nehody byli bez viditelného zranění 
a zdravotní pomoc nepožadovali. Majiteli vozidla byla provedena kontrolní dechová zkouš-
ka na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 0,86 promile. Následně na místo dorazila 
PČR a celou věc si převzala.

Strážníci řešili oznámení, že na ul. Benešova před městskou halou došlo k poškození svis-
lého dopravního značení. Řidič vozidla při couvání narazil do této značky a ulomil ji, byla 
tak poškozena hliníková patka, která drží stojan značky v zemi. Jelikož nedošlo k žádné 
újmě na zdraví ani jiné škodě na majetku, byl muž hlídkou ztotožněn a poučen, aby se do-
stavil na MěÚ Modřice kvůli vyplnění dokladu o škodní události. 

Hlídka MP přijala oznámení od ženy, že ji měl její manžel fyzicky napadnout. Po příjezdu 
hlídky MP na místo bylo zjištěno, že muž se ženou mají mezi sebou delší dobu trvající ne-
shody v manželství. Oznamovatelka uvedla, že dnešního dne chtěla jít do sprchy a manžel 
měl mít ve sprchovém koutě odložené maso. Žena jej měla opakovaně vyzvat, aby maso 
uklidil, ale ten tak neučinil. Dále uvedla, že si ve sprše pustila vodu a vtom měl přijít její 
manžel a asi 4x ji dlaní udeřit do oblasti hlavy a ramene. Žena následně měla křičet, že 
zavolá policii, a manžel přestal. Muž k věci uvedl, že se tak situace nestala a vůči manželce 
nepoužil násilí. Oznamovatelka dále uvedla, že ji bolí ruka a hlava v místech úderů. Bylo jí 
nabídnuto lékařské ošetření, to však odmítla. Po uklidnění celé situace byla věc zadoku-
mentována a předána přestupkové komisi k dořešení.

Strážníci řešili oznámení, kdy oznamovatelka měla uvést, že má neshody s přítelem. Hlíd-
ka MP se na místě spojila s oznamovatelkou, která sdělila, že její přítel se nedávno vrátil 
z výkonu trestu, má s ním teď neshody a že jí měl vzít jejího psa, staforda. Vzápětí se s ním 
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spojila a ten jí psa za přítomnosti hlídky MP předal. Muž byl následně ztotožněn, poučen 
a odešel pryč. Oznamovatelka byla také poučena, že případné přestupkové jednání může 
oznámit. Ta nechtěla věc dále řešit, chtěla hlavně vrátit psa. 

Hlídka MP přijala oznámení, kde mělo dojít k neshodám mezi oznamovatelkou a jejím pří-
telem. Hlídka MP se spojila s oznamovatelkou, která uvedla, že její přítel je v podnapilém 
stavu, hodil po ní talíř a vyhrožuje, že ublíží jejím dětem. Muž byl ztotožněn, k věci nic ne-
uvedl a po výzvě opustil byt. Oznamovatelka dále uvedla, že podobnou věc již řešila před 
týdnem s OOP Rajhrad, a proto byla poučena, ať výše uvedenou událost případně oznámí 
na OOP Rajhrad. To bylo o postupu informováno. Později opět volala oznamovatelka, že jí 
přítel zvoní na zvonek, je podnapilý a ona s ním již nechce nic řešit. Hlídka MP se na místě 
spojila s přítelem a snažila se mu vysvětlit, že pokud si nechce vyzvednout osobní věci, 
tak na místě nemá co dělat. Po nějaké době muž věc pochopil a místo opustil. O několik 
hodin později opět volala žena, že se její přítel opět snaží k ní dostat do bytu, tentokrát přes 
balkón. Hlídka na místě nalezla muže u balkonu, na který se snaží dostat. K věci uvedl, že 
potřebuje pouze věci do práce, do které ráno jde. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,24 promi-
le alkoholu v dechu. Jelikož muž stále nechápal situaci a stále obtěžoval ženu a její dceru, 
rozhodla se hlídka k převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici.

Strážníci při kontrolní činnosti spatřili neznámou ženu, která šla po silnici R52. Žena byla 
hlídkou zastavena, když šla při pravé krajnici silnice. Paní byla z komunikace odvedena 
a ztotožněna. Lustrací bylo zjištěno, že žena je v registru vedena jako pohřešovaná. O si-
tuaci byl vyrozuměn OOP Rajhrad. Žena byla po dohodě převezena na služebnu PČR. Dále 
byla hlídka MP požádána o převoz ženy na vyšetření na psychiatrii do Černovic, spolu 
s policistou OOP. Po vyšetření a nezbytných úkonech byla žena propuštěna.

Hlídka MP přijala oznámení o opilém muži na benzince OMV, který obtěžuje obsluhu. Při 
příjezdu hlídky spal muž u stěny budovy. Následně byl probuzen a ztotožněn. Muž přišel na 
benzinku pěšky směrem od Bobravy, chtěl pokračovat směrem do Brna, ale dle jeho slov 
už nemůže. Byl proto poučen, že jestli není schopný samostatné chůze, bude převezen 
na PZS. Muž posléze vstal a bez problémů sám odešel, jen druhým směrem. Při odjezdu 
z OMV, zjistila hlídka MP, že muž jde po R52 a nebyl schopen pochopit, že po dálnici se 
nechodí, že jej může někdo srazit. V tu chvíli začal hlídce vulgárně nadávat. Jelikož muž 
neuposlechnul, hlídka se rozhodla převézt jej na PZS, jelikož dechovou zkouškou bylo na-
měřeno 2,6 promile alkoholu v dechu. Při hovoru s PZS nám pracovnice odmítla muže 
z důvodu jeho chování přijmout, proto se jej hlídka rozhodla převézt do Brna k nejbližší 
zastávce MHD, aby nedošlo na dálnici k dopravní nehodě.

Strážníci řešili oznámení od ženy, že má psychicky nemocného muže, který téhož dne v dopo-
ledních hodinách odešel z domova neznámo kam, bez dokladů a bez peněz. Žena se obávala 
o jeho život a zdraví. Žena popsala jeho i oblečení, které měl toho dne na sobě. O situaci byla 
následně vyrozuměna i PČR. Bylo provedeno pátrání a muž byl ve večerních hodinách nalezen.



www.mesto-modrice.cz

40
12 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
Hlídka přijala oznámení obyvatelky domu na ul. Brněnská, že už 3. den cítí na ulici zemní 
plyn. Jako bližší místo označila prostor mezi domy Brněnská 361 až Brněnská 366, Mod-
řice. Hlídka na místě provedla šetření a únik plynu našla v krajnici vozovky ul. Brněnská, 
Modřice. Na místo přivolala pohotovostního technika společnosti GasNet. Ten se na mís-
to dostavil v 22:30 a závadu začal odstraňovat. Jelikož místo úniku nebylo dostatečně 
přístupné, požádal technik hlídku o poskytnutí krumpáče a rýče, které mu zajistila a za-
půjčila. Technik provedl na místě dostatečnou provizorní opravu a za pomoci strážníků 
dočasně označil místo úniku výstražnou páskou. Řádná oprava byla provedena v násle-
dujících dnech.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se

Chytil Zdeněk
Hroudný Jan
Šenkýřová Jarmila 
Brettfeldová Alena
Točev Dosi 
Zítková Drahomíra

UPOZORNĚNÍ NA PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Městská policie Modřice upozorňuje provozovatele vozidel na nevhodné parkování motoro-
vých vozidel, vozíků, přívěsů apod. na zatravněné ploše v okolí bytových domů, před rodinnými 
domy a podél místních komunikací.

Dlouhodobé parkování vozidel na travnatých plochách způsobuje jejích trvalé poškození. 
V případě pozemků, které jsou ve vlastnictví města Modřice, se může jednat o neoprávněný 
zábor veřejného prostranství, a to nejen parkujícími vozidly, ale i uskladněným materiálem 
(písek, dřevo, stavební materiál apod.) nebo kontejnerem na stavební suť. Toto platí i pro par-
kování na chodnících.

Tímto vyzýváme občany, aby parkovali svá vozidla na místech k tomu určených, aby nedo-
cházelo k porušení zákona. Rovněž aby neuskladňovali materiál nebo kontejner na měst-
ských pozemcích bez předchozí smluvní dohody.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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Inspirace má 
mnoho podob.
Čistě elektrická Kia EV6.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 Kia EV6: 165 – 172 Wh/km, 0 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

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

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
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INZERCE

MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s r.

Hledáme SKLADNÍKY 
do našeho skladu v Modřicích na HPP

Co vás čeká
Vykládka a nakládka materiálu, příjem a expedice, manipulace 
s vysokozdvižným a s paletovým vozíkem

Co očekáváme
Pracovní zkušenosti na obdobné pozici / Praxe s obsluhou 
VZV výhodou. Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost

V případě zájmu o více 
informací pošli svůj 

životopis na 
dominik.blahoudek@msi.cz
nebo nás kontaktuj přímo na 

724 889 562

Společnost MSI byla založena v roce 1991 a v současné době patří k předním fi rmám 
se zábavnými cukrovinkami v České republice i v zahraničí. 

Plat 28.000 – 30.000 Kč | Jednosměnný provoz (pondělí – pátek)
Nástup možný ihned
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MODŘICKÁ STAVEBNÍ FIRMA

Kontakt: 721 576 248

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

OBJEDNÁVKY  
NA TEL.: 774 745 369

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

PRACOVNÍ DOBA
DLE OBJEDNÁNÍ

dámské | pánské | dětské

WWW.KADERNICTVIMODRICE.CZ

KADEŘNICTVÍ

INZERCE

Neurologická ambulance 
na poliklinice v Židlochovicích 

oznamuje, že nově zahájila provoz 

AMBULANCE
DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Dětská neurologie ordinuje v pátky 
a objednat se lze telefonicky 

každý pátek na telefonním čísle: 

730 415 123 
nebo na emailu: 

detskaneuzidlochovice@seznam.czkaneuzidlochovice@seznam
KOUPÍM RD V MODŘICÍCH

se zahradou, nejraději 4+1,
cena podle stavu,

max. 10 mil.
David, tel: 778 555 680

KOUPÍM BYT V MODŘICÍCH
ideálně 3+kk – 4+kk v přízemí, 

nebo první patro, případně výtah. 
Cena do 7 mio.

Tereza, tel: 731 157 991
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