
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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Hlavní pár Ženáčských hodů Libuše a Petr Homolkovi. 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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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 66. schůze RMM konané dne 24. 05. 2022

Ženáčské hody 2022
RMM schválila Darovací smlouvu na poskytnutí fi nančního daru 5.000 Kč od společnosti KA-
MOKO, s. r. o., na zajištění Ženáčských hodů 2022. Srdečně děkujeme.
(k usnesení 66R-3.7/2022)

Mobilní rozhlas
Po ročním bezplatném provozu RMM schválila úplatnou smlouvu na provoz Mobilního roz-
hlasu na období od 01. 06. 2022 do 30. 05. 2023 za cenu 36.000 Kč/rok vč. DPH s fi rmou 
MUNIPOLIS, s. r. o.
(k usnesení 66R-3.9/2022)

Zvýšení ceny hromadné dopravy na Bobravu
Dopravní společnost ČSAD Brno holding, a. s., předložila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o hromadné 
dopravě, který upravuje mimo jiné cenu za ujetý kilometr na 45 Kč (původní cena 41,20 Kč). RMM 
vzala dodatek na vědomí a doporučila jeho zařazení do rozpočtu města a ke schválení ZMM. 
(k usnesení 66R-4.3/2022)

Rozpočet Smíšeného pěveckého sboru
RMM schválila navýšení rozpočtu Smíšeného pěveckého sboru města Modřice o 20.000 Kč 
na zajištění autobusové dopravy na akci Tour de Haná.
(k usnesení 66R-4.6/2022)

Demografi cká studie obyvatel do 15 let
RMM vzala na vědomí cenovou nabídku ve výši 20.000 Kč na vypracování Demografi cké stu-
die obyvatel města Modřice do 15 let a doporučila ZMM její zařazení do rozpočtu města Mod-
řice.
(k usnesení 66R-8.4/2022)

Oprava chodníků Sadová – I. etapa
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Souvislá údržba chodníků ul. 
Sadová – I. etapa“ nabídku fi rmy SVÍTIL PLUS, s. r. o., ve výši 2.074.493,05 Kč bez DPH. Práce 
budou zahájeny v letních měsících.
(k usnesení 66R-8.6/2022)

Oprava chodníků Benešova – II. etapa
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Souvislá údržba chodníků ul. 
Benešova – II. etapa“ nabídku fi rmy ZEMAKO, s. r. o., ve výši 2.697.962,97 Kč bez DPH. Práce 
budou zahájeny po zajištění přechodného dopravního značení v letních měsících.
(k usnesení 66R-8.7/2022)

USNESENÍ 66. SCHŮZE RMM
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Nákladní užitkové vozidlo pracovní čety
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na nákup užitkového vozidla pro pracovní četu 
nabídku fi rmy MINAM servis, a. s., ve výši 1.955.100 Kč bez DPH.
(k usnesení 66R-8.8/2022)

Multifunkční nakladač pracovní čety
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na nákup multifunkčního nakladače pro pracovní 
četu nabídku fi rmy HITL, s. r. o., ve výši 1.297.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 66R-8.9/2022)

Přípravná třída ZŠ Modřice
RMM schválila zvýšení počtu žáků v přípravné třídě ZŠ Modřice pro školní rok 2022/2023 ze 
14 žáků na 16 žáků a schválila podání žádosti o zřízení přípravné třídy na Krajský úřad JMK.
(k usnesení 66R-8.11/2022 a 66R-8.12/2022)

Prodej traktoru John Deere
RMM schválila prodej traktoru John Deere za cenu 300.000 Kč vč. DPH fi rmě HITL, s. r. o., pro 
jeho veliké opotřebení a velmi častou poruchovost.
(k usnesení 66R-8.14/2022)

Aktualizace budoucí stavby Muzea a knihovny
Na základě probíhajícího zpracování projektové dokumentace, požadavků památkářů, poža-
davků z dodatečných průzkumů a vývoji cen stavebních prací a materiálů vzala RMM na vědo-
mí aktualizaci ceny realizace stavby Muzea a knihovny v památkově chráněném objektu nám. 
Svobody 171 ve výši po aktualizaci 66,7 mil. Kč bez DPH.
(k usnesení 66R-8.16/2022)

Pouť smíření
Přes Modřice již tradičně dne 23. 07. 2022 projde Pouť smíření se zastávkou na Městské hale 
Modřice.
(k usnesení 66R-8.17/2022)
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MODŘICE

Veřejné projednání návrhu změny 
č. 1 územního plánu Modřice proběhlo 
25. 5. 2022, přičemž byly dodrženy všechny 
zákonné lhůty i postupy. Oznámení veřejnou 
vyhláškou o tomto jednání bylo vyvěšeno 
řádně na úřední desce města 12. 4. 2022 
a mimo jiné bylo zveřejněno v květnovém 
zpravodaji i v hlášení místního rozhlasu. 

Na sociálních sítích se objevila mylná 
informace, že zastupitelstvo návrh projed-
návalo a snad i mělo schválit. Chtěla bych 

všechny upozornit, že tomu tak není. Zastu-
pitelům bude předložen k projednání Návrh 
změny č. 1 teprve po vypořádání všech při-
pomínek a námitek. Bude tak učiněno na 
některém z příštích jednání Zastupitelstva 
města Modřice, a to jako samostatný bod 
programu, který je vždy 7 dní před konáním 
jednání zastupitelstva zveřejněn na úřední 
desce. Jednání zastupitelstva se zpravidla 
koná 1x za 3 měsíce, v březnu, červnu, září 
a prosinci.

 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

JAK JSME TŘÍDILI ODPADY V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 
ROKU 2022

Srovnáme-li ¼ roku 2021 a ¼ roku 2022, můžeme být celkem spokojeni, výsledky jsou patrné 
z následující tabulky.

Za vytříděný odpad jsme od společnosti 
EKO-KOM, a. s., v roce 2021 v prvním čtvrtle-
tí obdrželi 115 970 Kč a v roce 2022 ve stej-
ném období 288 770 Kč.

Z výše uvedeného je jasné, že se snížilo 
množství směsného komunálního odpadu 
a navýšil se zřetelně podíl vytříděných recy-
klovatelných složek odpadu. 

Přesto je stále co zlepšovat. V současné 
době probíhá doplňování sběrných nádob 
u některých bytových domů, kde se ukázalo, 
že nádoby na papír či plast nestačí a upřes-
ňuje se jejich lepší umístění.

Ne vždy je u papíru a plastu zmenšován 
objem, ne vždy je odpad ukládán do správ-
ných nádob. 

Plechovky od nápojů se ukládají do žlu-
tých nádob.

Pokud jsou vaše nádoby plné, využijte se-
paračních míst, na většině jsou nádoby zapl-
něné jen částečně.

Všem, co se zapojili aktivně do nového 
systému třídění Dům od domu, děkujeme.

 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

rok 2021 2022
směsný komunální odpad 221,5 t 166,2 t
papír 14,1 t 27,2 t
plast 9,3 t 21,4 t
nápojový karton 0,54 t 0,78 t
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UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME MODŘICE 2022

Do letošní akce, kterou pořádalo město, 
se zapojilo 89 dospělých a dětí. Byly to tyto 
spolky či organizace: Dětský folklorní krou-
žek, Základní škola Modřice, Skauti, skupin-
ka na Bobravě a tři dospělí muži se dvěma 
dětmi. Uklízelo se o sobotách v průběhu dub-
na i začátkem května a celkem se sesbíralo 
cca 4350 kg odpadů.

Se svozem odpadu pomáhali naši zaměst-
nanci – pracovníci Údržby a čištění města. 

Je smutné, že se musí vůbec taková akce 
pořádat, že se stále najde hodně takových, 
kteří bezostyšně odhodí kdekoli cokoli. Na 
druhé straně zase radostné, že se najdou 
lidé, kterým není naše prostředí lhostejné.

Všem děkuji za účast, pomohli jste při 
dobré a potřebné akci. 

 Ing. Hana Chybíková, 
 místostarostka a koordinátorka akce

MUNIPOLIS / MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efek-
tivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nikdy ne-
zmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů 
vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, 

varování před podomními prodejci apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlá-

šení z amplionů…
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi

MĚSTO JAKO VEŘEJNÝ OPATROVNÍK 

Město v současné době vykonává funkci 
veřejného opatrovníka na základě rozhod-
nutí příslušného soudu dvěma osobám 
omezeným ve svéprávnosti. V rámci výkonu 
této funkce město zajišťuje mj. správu jejich 
fi nancí. Dotyčné osoby tak dostávají přidě-
leny fi nanční prostředky na živobytí v do-
statečné míře odpovídající jejich poměrům 

a rozhodnutí soudu, tj. v částce, se kterou 
mohou sami nakládat. Není proto důvodné 
ani žádoucí, aby si dotyční půjčovali navíc 
prostředky od občanů. Pokud budete takto 
dotyčnými osloveni, kontaktujte prosím ne-
prodleně MěÚ Modřice paní Lenku Knotko-
vou, DiS., na tel. č. 725 703 905.

 Mgr. Veronika Žaloudková
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INFORMAČNÍ KANÁLY MĚSTA MODŘIC

• webové stránky: www.mesto-modrice.cz 

• věstník: postup přihlášení je na úvodní straně webových stránek

• FB (ofi ciální): www.facebook.com/modricemesto 

• mobilní rozhlas: mesto-modrice.cz/mobilni-rozhlas

• zpravodaj: tištěný (do schránek), elektronický (na webu)

• rozhlas: aktuální zprávy v mluvené formě (souběžně na webu) 

• vývěska: aktuální informace v tištěné formě 

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultu-
ra, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás 
mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště atd.). 
Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: https://www.mesto-modrice.cz/mobilni-rozhlas.

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.

Ofi ciální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas naší samosprávy si můžete stáhnout přímo 
na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naše město a budete mít informace vždy 
po ruce.



www.mesto-modrice.cz

9
6 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE



www.mesto-modrice.cz

10
6 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE



www.mesto-modrice.cz

11
6 | 2022

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

MODŘICE ROZHÝBAL NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

25. května jsem 
se zúčastnil po-
měrně bouřlivého 
veřejného projed-
nání návrhu Změny 
č. 1 územního plá-
nu Modřic. Nabízím 
pohled opozičního 
zastupitele, který 
rozhodně nehájí ve-
dení radnice.

Bylo fajn, že se po 
dlouhé době na radnici dostavil větší počet 
občanů (odhadem 80?), kteří chtěli veřejně 
vyjádřit svůj názor na připravované změny 
ve městě, v kterém žijí. Diskuze v sále i ná-
sledně na sociálních sítích se nesla v duchu, 
že zastupitelstvo nedávno schválilo zásad-
ní změny územního plánu a občanům se 
dal pouhý týden na možnost podat námitky 
a připomínky. Protože proces tvorby územně 
plánovací dokumentace nebyl na místě do-
statečně vysvětlen, i jako opoziční zastupitel 
cítím povinnost některé věci objasnit a uvést 
na pravou míru. 

Stávající územní plán města Modřice nabyl 
účinnosti 19. 7. 2016. Po čtyřech letech byla 
v souladu s platnou legislativou vypracována 
Zpráva o uplatňování územního plánu Modřic 
za období 2016–2020 a vypracovaly se poky-
ny pro zpracování návrhu změny č. 1 územ-
ního plánu. Ještě v r. 2020 tak vznikl jeden 
dokument, který obsahoval obě tyto části. 
Tento dokument byl zveřejněn a bylo možné 
jej připomínkovat stejně jako již stávající ná-
vrh Změny č. 1. Kdo a co k tomuto dokumen-
tu připomínkoval, najdete přehledně na webu: 
www.slapanice.cz/platna-upd-modrice. Zde 
najdete též kompletní dokumentaci k dosud 
platnému ÚP i návrhy změny č. 1.

Žádná jiná platná dokumentace v oblas-
ti ÚP Modřice neexistuje. Reaguji tak na 
některé publikované detaily plánovaných 
staveb, které rozhodně nejsou součástí ÚP 
a ani se na žádném ZMM nikdy neprojed-
návaly.

Připomínky k zadání změny č. 1 ÚP Mod-
řice za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“ 
jsme zasílali již 6. 1. 2021. Jsou obsaženy 
v dokumentu Zpráva o uplatňování ÚP Mod-
řice včetně pokynů pro změnu č. 1, umís-
těného na výše uvedeném odkazu na web 
Šlapanic a jsou též na našem webu www.
osmodrice.cz. 

Zprávu schvalovalo ZMM dne 8. 3. 2021. 
Protože tehdy nebyla přítomna kolegyně Ber-
nátová, hlasoval jsem jediný proti.

Jak je vidět, nešlo o žádnou hurá akci, kte-
rou narychlo někdo schválil. Proces trval od 
roku 2020 a (ne)schvalovalo se jen to, co je 
obsaženo ve zveřejněné dokumentaci.

Námitky a připomínky k aktuálnímu návr-
hu Změny č. 1 ÚP Modřice zaslané za naše 
dva zastupitele najdete na našem webu 
www.osmodrice.cz.
Řádná zasedání zastupitelstva jsou čty-

řikrát do roka. Bývají vždy v březnu, červnu, 
září a prosinci. Začínají v 18 hod a jsou ve-
řejná. Pokud chcete aktivně ovlivnit vývoj na-
šeho města, choďte, prosím, na ně. Jedině 
tak můžete zavčas reagovat na zamýšlené 
změny a v požadovaném směru je i ovlivnit. 
Že to funguje, zeptejte se např. občanů z uli-
ce Hřbitovní… 

 Libor Procházka,
 zastupitel za Nezávislí za čisté
 a klidné Modřice
 osmodrice@seznam.cz
 www.osmodrice.cz
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S pomalu přicházejícím létem se začíná 
zvyšovat i množství našich akcí. Mezi první, 
které v květnu proběhly, se řadí Vlajkovaná 
po Brně. To je akce, kterou si nenecháváme 
jen pro sebe, ale účastnit se jí mohou všechny 
oddíly z okolí. Tentokrát si s námi zahrály děti 
mezi 15 a 17 lety z 32. PTO Severka, 10. PTO 
Severka a 63. PTO Phoenix a všichni jsme si 
společně užili jak hru, tak možnost navázat 
nová mezioddílová přátelství.

Mladší děti se pak na Výletu pro mladší 
družinky vydaly do přírody. Nejmladší dru-
žinka Bělásci si uspořádala procházku okolo 
řeky Svitavy na obřanskou zříceninu, kterou 
ale museli dobýt. Také se zdokonalovali 
v pozorování přírody, díky čemuž se jim po-
dařilo poznat i datla. Celý výlet pak zakon-
čili zaslouženou zmrzlinou. O něco starší 
Berušky šly na výlet do Kohoutovic. Tady se 
nejdříve prošly oborou Holedná a pak si užily 
výhru z brabroučích výzev z minulého roku, 
tedy odpoledne v aquaparku. A nakonec nej-
starší Včeličky strávily víkend v Níhově pod 
stanem, kde si musely i samy vařit, ale všich-
ni práci s lihovým vařičem zvládli a o hladu 
nikdo nezůstal. 

Poslední květnovou akcí pak byl Sraz PTO, 

na který tradičně jezdíme se staršími dětmi. 
Letos se odehrál na Dalešické přehradě po 
dvouleté pauze, takže jsme se všichni moc 
těšili. A organizátoři nás vůbec nezklamali 
– téma bylo piráti a děti i vedoucí si v sobo-
tu vyzkoušeli mnoho pirátských aktivit jako 
třeba lov perel, střelbu z děla, vázání lodních 
uzlů a mnoho dalších. Zabojovali jsme si 
i v bitvě o poklad, o který se nakonec vítězná 
fl otila Dračí bouře rozdělila se všemi odváž-
nými námořníky. 

Tímto jsme ukončili další měsíc naplněný 
akcí a už teď se těšíme na další. 

 Helča Císařová, 66. PTO Brabrouci

ZŠ – KROUŽKY

Vážení modřičtí občané, v příštím školním roce bychom rádi rozšířili nabídku volno-
časových aktivit pro naše děti. Máte-li čas, chuť a zájem být nám v tomto nápomocni 
a zapojit se do vedení zájmových kroužků, budeme rádi. 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: 
reditelstvi@modrice.org. 
 Těšíme se na spolupráci.
 Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ

BRABROUČÍ JARO
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Foto: archiv Brabrouků
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 Na přelomu dubna a května jsme s dětmi, 
v rámci nácviku na hody, absolvovali sou-
středění na Žítkové. Děti v krásném prostředí 
Bílých Karpat se nejen podílely na nácviku 
choreografi e, zároveň si vyrobily na památku 
malou čarodějnici a pro seniory z pasivního 
domu i s pomocí rodičů sovičky ze šišek. 
Sobotní pozdní odpoledne jsme věnovali 
tradiční hře, tentokrát na téma „Čarodějnické 
zkoušky“, do které se aktivně zapojili i rodi-
če. Všichni si užili i večerní táborák s kytarou, 
a tak nám ani nevadilo, že jsme čarodějnici 
nakonec neupálili, ale dali jsme jí milost. 
Nyní zdobí zahrádku u penzionu Žítková.

V neděli nás čekalo společné focení u námi 
vysazeného dubu červeného, předvedli jsme 
rodičům, co jsme se naučili, a v odpoledních 
hodinám se postupně všichni rozjeli k domo-
vu.

… Byl to hezky strávený víkend. Trénovali 
jsme na hody a hráli různé hry. Nakonec jsme 
hráli velkou dobrodružnou hru. Dospělí a vel-
ké holky dělali kouzelné postavy. Ráno jsme 
vyvolávali sluníčko s tetou Jaňulou. Byla tam 
krásná příroda a teplo. Moc jsme si to užili. 
 Anna a Monika 13 let

Následující víkend 7.–8. května nás čeka-
ly „Ženáčské hody“. V sobotu jsme šli pod-
pořit stárky na stavění máje a v neděli jsme 
vystupovali s pásmy, které jsme trénovali na 
soustředění. Dětem se vystoupení vydařilo 
a sladká odměna z radnice jim udělala radost.

… V neděli jsme se sešli před kostelem a šli 
se podívat na žehnání stárků. Z kostela se šlo 
se stárky na náměstí. A tam jsme vystupovali. 
Nejdříve maláčci, potom velcí a po nich stár-
ci. Následoval průvod na sokolovnu. A tam 
stárci tancovali až do večera.

 Nikola, Sofi e, Jasmína, Marie, Sofi e 7–10 let

Abychom také předvedli naše úsilí senio-
rům, tak jsme 12. května v odpoledních ho-
dinách v areálu PBDS na Nádražní ulici měli 
společnou zkoušku obou skupinek dětí. Uká-
zali jsme krátkou taneční rozcvičku, jednotli-
vá hodová vystoupení, zazpívali si se seniory 
jarní písničky. Došlo i na tanec pro oslaven-
kyně a na rozdávání dárečků. Výrobky ze 
soustředění, které jsme s dětmi vyrobili, udě-
laly upřímnou radost všem dříve narozeným 
a nám také. I děti si svoji odměnu od seniorů 
zasloužily.

… Šli jsme na návštěvu za seniory ukázat 
jim naše představení z hodů. Vyšlo nám krás-
né počasí. Babičkám i dědečkům se to moc 
líbilo. Vyrobili jsme jim dárky, byly to sovičky 
ze šišek. Sofi e 8 let

 Ivana Cetlová a děti z folklorního kroužku
 www.facebook.com/DFKModrice
 a www.folklorni-krouzek-modrice.cz 

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK MODŘICE
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Foto: archiv DFKM, z.s.
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VÝCVIKOVÁ VÝPRAVA

O víkendu na přelomu dubna a května si 
pro nás kamarádi Shrek s Beranem připravi-
li výpravu k naší želešické základně „Vago-
nek“, kde jsme strávili parádní dva dny. Bylo 
to tak nabité zážitky, že je pro mne těžké vy-
brat pro vás jen něco hlavního a neutopit se 
v podrobnostech. Důkladného úklidu Vagon-
ku se ujala jedna část Hvězd, další společně 
s jediným zástupcem Vlků na výpravě a Kry-
sami pomáhali stavět kadistan.

Mezi celou řadou her, co jsme to odpole-
dne hráli, se mi ohromně líbila ta, kdy každý 
zástupce skupinky vždy soupeřil ve vybrané 
disciplíně s kamarádem z druhé skupiny. 
Moc jsem si užila fandění. Byl to velký adre-
nalin a opravdu vyrovnané souboje. Plazení 
na rychlost, kliky, závodění ve sprintu, zákeř-
né držení těžkých lahví v natažené ruce, či 
kdo déle vydrží objímat strom.

Při průzkumu okolí jsme se tentokrát sou-
středili na severní část oblasti nad Vagon-

kem, zakreslili si mapu a podrobnosti. Kluci 
nám na večer domluvili velmi atraktivní ná-
vštěvu u koní, které máme nad Vagonkem. 
Paní Zuzana Parisi a její dcera, která na ko-
ních závodí přes překážky, nám ukázaly, jak 
koně chystají na nedělní závod, popovídaly 
nám o každém jeho příběh, co má a nemá 
rád, ukázali nám jejich přívěs a svěřily se 
s historkami o tom, jak koně cestují. Po ve-
čeři nás čekalo pořádné překvapení – oprav-
dické kino!

V neděli nás čekala bojovná honička se 
šátky a také maskovací hledačka. Před obě-
dem jsme si našli chvilku na trénink rozkře-
sávání. Vaření oběda bylo pak již rychlé a su-
per zábavné.

Zvládli jsme toho opravdu hodně, mno-
hé se naučili a zopakovali. A hlavně, hlavně 
jsme strávili čas s bezva kamarády, a to je 
k nezaplacení.

 Jitka Litschmannová

Foto: archiv Skautů



www.mesto-modrice.cz

17
6 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: archiv Skautů
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I SKAUTI UKLÍZELI MODŘICE

Ofi ciální termín akce Ukliďme Česko je 
sice v dubnu, ale ten jsme měli nabitý, tak 
jsme se přidali v květnu. Aby bylo pomoc-
ných rukou co nejvíce, spojili jsme síly napříč 
celým oddílem a přizvali i rodiče a souro-
zence. Nakonec se nás sešlo 35 a probádali 
jsme modřický katastr v místech, kam se 
běžně nedostaneme. S počasím jsme se sla-

dili na minuty přesně, protože rozchod pro-
běhl přesně ve chvíli, kdy začaly padat prv-
ní dešťové kapky. Všem moc děkujeme za 
účast, městské radě za materiální podporu 
a sladké odměny pro účastníky a už vymýšlí-
me, který kousek země uklidíme příště.

 Klára Čonková – Panda

Foto: archiv Skautů
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Už jste viděli našeho průvodce „Poznejte Bobravu“? Pokud jste jej v ruce zatím nedrželi, 
projít si ho můžete i na našich webových stránkách www.masbobrava.cz. Najdete tam přehled 
zajímavých míst, trasy pěších či cyklovýletů a tipy na místní výrobky.

Rádi bychom pokračovali v mapování našeho území a tento rok bychom chtěli vytvořit 
přehledný seznam místních výrobců a poskytovatelů služeb. Kupujete zeleninu od místní-
ho zemědělce? Naproti zastávce je výborná cukrářka? Vaše kolo spravuje soused a stříhá 
jeho manželka? Znáte někoho, kdo vyrábí hezké věci nebo nabízí kvalitní služby? Dejte nám 
prosím vědět, kam rádi chodíte nakupovat a se kterými službami jste spokojení, na e-mail 
skalnikova@masbobrava.cz.
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DUBOVÉ LÍSTKY

Vážení obyvatelé Modřic,
ráda bych vám představila 
modřické rodinné centrum – DUBOVÉ LÍSTKY.

Naše motto:

Věříme, že rodina a společenství jsou hodnotami, do kterých se vyplatí investovat.

Cílem rodinného centra Dubové lístky je nabídnout prostor a příležitost ke vzájemnému se-
známení, setkávání a díky tomu vyvést rodiče i další členy rodin (obzvláště naše seniory) ze 
sociální izolace.

Během společně strávených chvil si prohlubujeme a upevňujeme vzájemné rodinné vztahy, 
vztahy v místní komunitě a vytváříme si společné vzpomínky, které jsou pro život tak důležité.

Od založení RC začátkem tohoto roku jsme pro vás zorganizovali několik divadelních před-
stavení pro děti a jejich rodiče/prarodiče, Hravé bruslení pro děti, Jarní tvoření ke Dni matek, 
sportovní dopoledne s Minitonem a organizujeme také pravidelné kroužky pro děti, jako jsou 
Logohrátky nebo Jogínci. 

V měsíci srpnu organizujeme příměstský tábor – Indiánské léto. 

Navázali jsme spolupráci s klubem maminek – Prťata.

Vždy dbáme na to, aby se dětem či dospělým věnovali kvalifi kovaní odborníci. 

V tomto našem snažení bychom rádi pokračovali a plánujeme rozšířit aktivity a nabídku o kur-
zy pro těhotné ženy/ nastávající rodiče. Nezapomeneme ani na seniory.

Naši činnost a nabídku můžete sledovat na webových stránkách www.dubovelistky.cz nebo 
vás zveme ke sledování fcb stránek Dubové lístky – rodinné centrum Modřice.

Oceníme, když nám pošlete své náměty, o co byste měli zájem. Kdykoliv nám můžete napsat 
na e-mail rodina@dubovelistky.cz.

 Přeji vám všem krásný den.
 
 Jarmila Čerenská
 předsedkyně spolku Dubové lístky
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Foto: Jarmila Čerenská

DUBOVÉ LÍSTKY – JARNÍ TVOŘENÍ KE DNI MATEK

V sobotu 7. 5. 2022 v odpoledních hodi-
nách v klubovnách nad knihovnou radnice 
Modřice RC Dubové lístky uspořádalo Jarní 
tvoření ke Dni matek. 

Užili jsme si přátelské odpoledne a vytvo-
řili mnoho hezkých dárečků pro maminky 
a babičky. Byly připraveny výtvarné dílničky 
pro menší i větší děti a samozřejmě jsme 
nezapomněli ani na dospělé, kteří se mohli 
zrelaxovat při výrobě dekorativního věnečku.

Jakmile si děti vyrobily vše, o co měly zá-
jem, mohly se jít proběhnout na dvůr, kde pro 
ně naše kolegyňka měla připraveny motivač-
ní a pohybové hry.

Připraveno bylo vynikající občerstvení, kte-
ré pro nás vytvořily ochotné maminky.

Všem maminkám, které se na organiza-
ci této příjemné akce podílely, patří vřelý 

díl. Taktéž bychom rádi poděkovali paní 
MgA. Lence Kamínkové, která s citem a od-
borností pomohla inspirovat při výrobě deko-
račních věnečků.

Velký dík pak patří hlavnímu sponzorovi 
městu Modřice, bez jeho fi nanční podpory 
bychom se neobešli.

Věříme, že se podařilo zahájit příjemnou 
tradici a budeme se takto každoročně setká-
vat. Doufáme, že nejenom při příležitosti Dne 
matek.

 Jarmila Čerenská
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DUBOVÉ LÍSTKY – PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych ráda, jako zástupce rodinné-
ho centra Dubové lístky, poděkovala paní 
MUDr. Jaroslavě Tomandlové za její příspě-
vek v květnovém čísle Zpravodaje s Mo-
ttem: „Dospělí dávno zapomněli, že také 
byli dětmi.“

Není nic krásnějšího, než když děti pozná-
vají svět a přírodu v přirozeném prostředí 
a na čerstvém vzduchu. 

Jak paní MUDr. Tomandlová psala, děti 
jsou naše budoucnost a jsou to obyvate-
lé města Modřice, kteří si vytváří ke svému 
městu vztah. V případě, že jim ho bude neu-

stále někdo narušovat, nebudou vzpomínky 
na čas strávený s kamarády v jejich rodném 
městě příjemný.

Měli bychom si všichni uvědomit, že děti 
přichází na tento svět naprosto čisté a jsou 
naším zrcadlem. My, dospělí, jsme jejich uči-
teli. Jakému chování je budeme učit, takové-
ho se od nich v budoucnu dočkáme. Není to 
zodpovědnost jen rodičů, ale nás všech, se 
kterými se malé děti setkávají. 

 Jarmila Čerenská
 předsedkyně spolku Dubové lístky

Foto: Jarmila Čerenská
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Foto: M. Hájek 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HASIČKY 
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.–28. 5. 2022
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ŽENÁČSKÉ HODY 8. 5. 2022

Foto: M. Hájek 
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Foto: M. Hájek 

ŽENÁČSKÉ HODY 8. 5. 2022
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103. KOMORNÍ KONCERT – RYBOVO SMYČCOVÉ 
KVARTETO A MODŘICKÝ PĚVECKÝ SBOR

Foto: M. Hájek 
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SVÁTEK SV. GOTHARDA 2022

Onemocnění vysoce infekčním koronavi-
rem COVID-19 zcela přerušilo nebo omezilo 
celou řadu dříve pěstovaných aktivit. Virus 
byl poprvé identifi kován v prosinci 2019 
v čínském Wu-chanu. V lednu 2020 vyhlási-
la Světová zdravotnická organizace globální 
stav zdravotní nouze, která již v březnu 2020 
přerostla v pandemii. Těžkým časem pro-
cházely i farnosti. Názvem knihy „Čas prázd-
ných kostelů“ to dobře vyjádřil pražský kněz, 
profesor Tomáš Halík. 

Situace se pozvolna začala lepšit. Napří-
klad v Modřicích se v roce 2021 první svaté 
přijímání mohlo konat pouze ve venkovním 
prostředí a s ochranou dýchacích cest. Letos 
již v interiéru kostela a bez roušek. Po dvou 
absencích (2020 a 2021) jsme mohli navá-
zat i na tradiční pouť ke svatému Gothardu. 
Jako hlavní celebrant vedl poutní mši svatou 
Mons. Jiří Mikulášek, v letech 1992 až 2019 
generální vikář brněnské diecéze. V pro-

mluvě připomenul život a dílo sv. Gotharda 
a jeho odkaz pro současnost. S ním sloužil 
modřický farář P. Zdeněk Drštka. K váženým 
hostům patřil starosta Josef Šiška a mís-
tostarostka Hana Chybíková, kteří mají znač-
né zásluhy na údržbě a opravách kostela.

Po mši svaté jsme si vyslechli krátkou 
přednášku, věnovanou osmistému výročí 
modřické farnosti. Žel dnes již poněkud po-
zapomenutému jubileu. Je s ním spojena 
nejstarší písemná zmínka, uvedená v listině 
z roku 1222. Obsahuje svědectví modřické-
ho kněze Viléma – Willehelmus plebanus de 
Moderiz. 

Následně se v příjemném prostředí fary 
a farní zahrady uskutečnilo již tradiční přá-
telské setkání obou duchovních s farníky. 
V jeho rámci hostina, v níž nechybělo na rož-
ni opékané krůtí maso, domácí cukroví, víno 
a přátelská nálada. 

 Josef Chybík

Foto: Josef Chybík
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Foto: Jana Stejskalová

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Co je sladšího než mít někoho, s nímž
máš odvahu hovořit o všem tak, 
jako sám se sebou?“
 Marcus Tullius Cicero 

V České republice je vinařská tradice vel-
mi bohatá. Od doby Karla IV. až do konce 18. 
století bylo pěstování révy důležitou součás-
tí zemědělství.

Moravský vinařský region leží na jižní Mo-
ravě, na západě sahá až ke Znojmu, na jihu je 
ohraničen moravsko-rakouskou hranicí a na 
východě moravsko-slovenskou hranicí. 

Na Moravě má pěstování révy tisíciletou 
tradici, ale jeho rozšíření podnítil až pobyt 

římských legií ve 3. století po Kristu.
Po velkém rozmachu ve středověku ná-

sledoval úpadek a teprve v druhé polovině 
minulého století se moravské vinařství za-
čalo rychle rozšiřovat. Nyní je na Moravě asi 
12 ha vinic a celý region je rozdělen na 10 
vinařských oblastí. Jsou to:

1. Znojemská oblast v okolí města 
Znojma

2. Velkopavlovická v okolí města Husto-
peče a Velké Pavlovice

3. Mikulovská oblast má dvě střediska – 
Mikulov a Valtice 

4. Brněnská oblast leží jižně od Brna 
a jejími hlavními středisky jsou Žid-
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lochovice a Dolní Kounice
5. Kyjovská oblast se rozkládá na jižních 

úbočích Ždánického lesa
6. Mutěnická oblast je jednou z nejmen-

ších a má dvě střediska Čejkovice 
a Mutěnice

7. Podluží, ta je nejmenší mezi morav-
skými oblastmi

8. Bzenecká oblast, která má nejstarší tra-
dici; první zpráva pochází z roku 1078

9. Uhersko-Hradišťská oblast a je sever-
ním výběžkem moravského regionu

10. Strážnická oblast je poslední oblastí 
ležící u slovenských hranic a její vi-
nice se rozkládají na svazích Bílých 
Karpat.

Každá z oblastí má své specifi cké podmín-
ky a každá své přednostně pěstované odrů-
dy a z nich vyrobená vína. Za doby existence 

zahrádkářského spolku jsme již některé ob-
lasti navštívili a vína ochutnali. Naposledy 
jsme 30. dubna navštívili „Den otevřených 
sklepů“ ve Strachotíně, jež jsou umístěny 
v překrásné krajině podél vodních nádrží 
Nové Mlýny s pohledem na panorama Pálav-
ských vrchů. Nejen, že nám přálo počasí, ale 
i vína byla fantastická, pohled na Mlýnské 
nádrže uklidňující, procházka se skleničkou 
v ruce, kde potkáváte přátele i známé a po 
dlouhé přestávce kvůli kovidu i hřejivý pocit, 
že život je přece jen krásný na naší krásné 
a pohostinné Moravě.

A „hold“ našim šikovným vinařům. Vína 
a pohoštění – není co vytknout a Svatý Petr 
nám rovněž přál – jako vždy. 

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
  předseda spolku

Foto: freepik.com
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Vítáme do života 

Chládková Viktorie
Floryánová Sabina 

Rozloučili jsme se

Vydarená Jana
Gregorovičová Miroslava 
Fňukal Josef 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DENNÍ 
STACIONÁŘ ŽIDLOCHOVICE

Do Denního stacionáře v Židlochovicích rádi přivítáme nové klienty. V přá-
telském a pohodovém kolektivu zaručujeme příjemně strávený den, který je 
plný zábavy i možností naučit se a poznat něco nového. 

Naše služba je určená pro ty, kterým jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí docházet do běž-
ného zaměstnání a přitom by rádi trávili svůj den aktivně v příjemném a podnětném prostředí. 
Denní stacionář nabízí širokou škálu aktivit. Individuálně se s vámi domluvíme, co byste se chtěli 
naučit nebo v čem byste se chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela respektujeme přání klienta.
 
Cílovou skupinou je klient ve věku 16 až 65 let se zdravotním postižením, s mentálním posti-
žením, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní kapacita klientů je 
10, což nám umožňuje se všem klientům plnohodnotně věnovat tak, jak potřebují. 

Provozní doba stacionáře: 
Pondělí až pátek 7:00–17:00 (čas může být přizpůsoben požadavkům klienta).
Kontakt: Sociální služby města Židlochovice Masarykova 115 Židlochovice 66701 www.zi-
dlochovice.cz
Kontakt na službu denní stacionář:
Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice: 
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
Email: stacionar@zidlochovice.cz
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KRÁSNÁ SPOLUPRÁCE S DĚTMI Z DRUŽINY ZŠ MODŘICE

Malování na chodník  Foto: archiv PBDS

Čtení dětem Foto: archiv PBDS

Společné deskové hry  Foto: archiv PBDS
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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

10. a 11. 5. proběhlo v Městské knihovně pasování všech modřických prvňáčků 
do stavu čtenářského.
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Foto: R. Pilátová
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Upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude z důvodu povinných 
revizí knihovního fondu od 4. 7. do 22. 7. 2022 uzavřena.
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Výběr knižních novinek červen 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Gruber, Andreas: Vražedné pohádky
Lagercrantz, David: Temnota
Penny, Louise: Království slepých
PRO ŽENY:
Blake, Audrey: V jeho stínu
Bomann, Corina: Sophiina naděje
Brown, Alex: Pohlednice z Paříže
Bryndza, Robert: Moje tlustá opilá svatba
Doller, Trish: Plán plavby
Gillerová, Katarína: Mlha mezi námi
Harasimová, Markéta: Volným pádem
Lauren, Christina: Láska a jiná slova
Maiová, Pauline: Štěstí hřeje jako slunce
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Barker, Jonathan Dylan: Volající
Borrmann, Mechtilda: Dítě z trosek
Grossman, David: Život si se mnou zahrává
Hellinger, Magda: Učitelka z Osvětimi

de Saint-Exupéry, Antoine: Citadela
Wilková, Scarlett: Až uvidíš moře
ČESKÁ LITERATURA:
Tučková, Kateřina: Bílá Voda
Vičar, Zbyněk: Temná rána
Vrchovský, Ladislav: Statek
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Jindra, Jaromír: Případ krásné čarodějky
Lunding-Sorensen, Anne Sophie: Tajemství 
sanatoria
Vrba, Rudolf: Utekl jsem z Osvětimi
PRO MLÁDEŽ:
Foglar, Jaroslav: Strach nad Bobří řekou
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 13. 
Radosti zim
Wibberley, Emily: Rivalové
SCI-FI A FANTASY:
Przechrzta, Adam: Místodržící
Žamboch, Miroslav: Kapitán
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

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

Strážníci během května řešili 7 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o ležícím starším muži na cestě u areálu Pod Kaštany. Hlídka 
se na místo dostavila a nalezla muže s rozbitou hlavou na temeni, s rozbitým čelem a ome-
zenou komunikací. Orientační vyšetření na alkohol se ukázalo jako pozitivní. Byla přivolána 
RZS, muži byla poskytnuta první pomoc a následně byl převezen do nemocnice.

Strážníci přijali oznámení, že na ul. Tyršova v podjezdu se nachází podnapilá žena. Hlídka 
MP na místě ztotožnila ženu, u které byla naměřená hladina alkoholu v dechu 3,99 promile. 
Vzhledem k tomu, že nebyla schopna samostatné chůze, byla převezena na PZS.

Hlídka MP přijala oznámení o vloupání do zahradních chatek. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že došlo k vykradení více chatek. Událost následně byla předána hlídce PČR. Po-
mocí městského kamerového systému se podařilo zjistit pohyb pachatele, a dále že měl 
na svědomí i vykradení stavební buňky, kde odcizil stavební nářadí. Hlídce MP se podařilo 
najít ukryté odcizené nářadí a následně i ztotožnit pachatele. O těchto skutečnostech byla 
vyrozuměna Policie ČR. Pachatel krádeží již byl zadržen.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě dvou vozidel na ulici Benešova. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že neznámé bílé vozidlo způsobilo dopravní nehodu na zaparkova-
ném vozidle a odjelo z místa bez kontaktování poškozeného. Prostřednictvím městského 
kamerového systému bylo zjištěno vozidlo, které způsobilo dopravní nehodu. Vzhledem 
k tomu, že řidič z místa nehody ujel, byla událost předána Policii ČR DN včetně kamerových 
záznamů.

Hlídka MP byla požádána o asistenci při zastavení dopravy na ulici Tyršova, z důvodu 
proraženého plynového potrubí bagrem a následného úniku plynu. Na místo se postupně 
dostavili OOP Rajhrad, HSZ Židlochovice a pracovníci plynáren, kteří uzavřeli hlavní přívod 
plynu. Komunikace byla po krátké době znovu zprůjezdněna.

Strážníci přijali oznámení o další dopravní nehodě dvou vozidel na ulici Benešova od svěd-
ka celé události. Ten strážníkům sdělil, že neznámý účastník dopravní nehody svým vozi-
dlem poškodil levou stranu zaparkovaného vozidla a z místa odjel směrem na ulici Komen-
ského. Stejně jako v předchozím případě i tato dopravní nehoda byla předána Policii ČR DN 
z důvodu nezastavení u dopravní nehody, včetně kamerových záznamů.
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Hlídka přijala oznámení, že na zahradě na ul. K Náhonu chodí pomatený senior. Ten byl 
ztotožněn jako obyvatel Grand Residence. Hlídka muže převezla zpět do Grand Residence 
a předala zdravotní sestře.

Strážníci přijali oznámení, že se po Modřicích mají pohybovat osoby romského etnika ve 
vozidle se slovenskou registrační značkou, které nabízejí zednické práce pod záminkou 
podvodného vymáhání peněz. Strážníci našli osoby, které odpovídaly popisu, a ztotožnili 
je. Jelikož se jednalo o osoby, které již měli podvést seniora, předali strážníci jejich totož-
nost hlídce PČR, která se celou situací zabývá.

Strážníci byli požádáni ze strany PČR – DN o usměrňování dopravy při dopravní nehodě, ke 
které došlo na křižovatce ul. Benešova a Nádražní v Modřicích. Strážníci na místě pořídili 
fotodokumentaci a označili umístění zúčastněných vozidel značkovacím sprejem. Během 
nehody nedošlo ke zranění osob. 

Hlídka MP přijala oznámení o zatopeném podjezdu pod silnicí č. 52 na ulici Brněnská. 
Hlídka o situaci vyrozuměla pracovníky SUS, HZS k odčerpání vody a PČR k uzavření ko-
munikace. Po odčerpání vody byla silnice opět zprůjezdněna.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Ilustrační foto. Foto: M. Hájek

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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SPORT

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍCH 
ŽÁKŮ V NOHEJBALE JEDNOTLIVCŮ

V sobotu 21. 5. 2022 pořádal Městský 
nohejbalový klub Modřice v areálu Městské 
haly Modřice Mistrovství České republiky 
v nohejbale kategorie starších v soutěži jed-
notlivců.

V loňském roce získal náš klub v této kate-
gorii a disciplíně hned všechny tři dostupné 
medaile. A tak před námi byl z pohledu obha-
joby nelehký úkol. Tím spíše, že z loňského 
medailového tria zůstal jen Michael Svobo-
da, když se hráči Kolouch a Sluka již přesu-
nuli do kategorie dorostu.

K letošnímu mistrovství se prezentoval vy-
soký počet 31 hráčů. Náš Modřický klub měl 
mezi nimi hned pět hráčů. Tři z nich Michael 
Svoboda, František Dlabka a Tomáš Jahoda 
byli nasazeni do turnaje jako hlavní favori-
té s čísly 1, 2 a 3 a zbývající dva hráči Filip 
Kněžínek a Antonín Mrňa pak byli do skupin 
dolosováni.

Vzhledem k silnému větru byl turnaj hned 
od jeho začátku přesunut z venkovních kur-
tů do haly. V praxi se tak poprvé na velké 
sportovní akci ukázala obrovská výhoda 
modřického sportovního areálu, kdy vnitřní 
sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti 
těch venkovních.

Ze zápasů ve skupinách postoupili hned 
všichni naši hráči. Svoboda, Dlabka a Jaho-
da je vyhráli, a tak šli přímo do osmifi nále. 
Tonda s Filipem šli do předkola play-off. 
V něm si vedli úspěšně, a tak jsme v osmi-
fi nále měli všech pět borců. Pavouk play-off 
byl pro nás příznivý a naši hlavní tři favorité 
Míša, Fanda a Tom se tentokrát mohli potkat 
až v semifi nále. Cesta k obhajobě všech me-
dailí tak byla „technicky připravena“. Teď už 
zbývalo jen vyhrávat . V osmifi nále nejprve 
vypadl Tonda, avšak v boji s jedním ze spo-

lufavoritů Janem Bálkem se nedal lacino. 
V dalším osmifi nále šli na sebe Tom s Fili-
pem. Bohužel Tom si v prvním setu přivodil 
zranění kolene. Se slzami v očích opouštěl 
palubovku, a tak pro něj nadějně rozehraný 
turnaj, na který se měsíc poctivě připravoval, 
nešťastně skončil. 

Tento moment sice všemi námi otřá-
sl, ale bohužel i toto ke sportu patří. Míša 
s Fandou však hned za mnou přišli a slíbili, 
že teď se budou prát i za Toma a už niko-
ho vyhrát prostě nenechají. Filip Kněžínek 
v následném čtvrtfi nále také ztroskotal na 
českobrodském Bálkovi. Míša naopak hlad-
ce vyřadil dalšího spolufavorita Tobiáše 
Gregora z Karlových Varů. Fanda pak vyřa-
dil holického Jana Zadrobílka. V semifi nále 
Míša opět hladce přejel českobudějovického 
Kalianka 2:0. Fanda pak šel na dosavadního 
kata modřických hráčů Bálka. A vrátil mu 
to i s úroky hladkou výhrou 2:0. Ve fi nále se 
tedy opět utkali dva hráči Městského nohej-
balového klubu Modřice. Jak bývá dobrým 
zvykem, já jako trenér jsem jim před zápa-
sem jen popřál hodně štěstí a odebral se na 
tribunu užít si to. Hráči tak byli sami sobě 
i kouči. Oba přítomným divákům předvedli, 
že nohejbal v Modřicích umíme. Nádherný 
soubor gradoval až do úplné koncovky třetí-
ho setu do stavu 9:9. O titulu mistra repub-
liky tak rozhodl poslední možný míč. Ten si 
pro sebe po dlouhé výměně nakonec urval 
Míša. Oba hráči však po fi nále sklidili dlou-
hotrvající potlesk tribuny i uznalé reakce od 
protihráčů a jejich trenérů.

Ceny nejlepším čtyřem hráčům pak předá-
val starosta města Modřice Ing. Josef Šiška.

Konečné pořadí Mistrovství ČR 2022 star-
ších žáků v singlu:
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1. MNK Modřice Michael Svoboda
2. MNK Modřice František Dlabka
3. Český Brod Jan Bálek
4. České Budějovice Kryštof Kalianko

Turnaj tak skončil obrovským úspěchem. 
K loňské trojkoruně sice letos chyběl bronz, 
ale zásah vyšší moci v podobě zranění Toma 
nám ve snaze ji plně obhájit bohužel zabránil. 
I tak však starší žáci z Modřic potvrdili svoji 
naprostou dominanci v této kategorii, která 
trvá již od loňska, a letos opět dokázali vy-
hrát vše, co se zatím konalo – nejenom toto 
mistrovství, ale také dva Poháry ČNS. Všem 

hráčům chci poděkoval za skvělou hru i repre-
zentaci klubu a města Modřice. Celý měsíc 
před šampionátem mimo svých tréninků se 
skupinami Mirka Bednáře (dorost) a Aleše 
Mrni (starší přípravka) chodili ještě trénovat 
i singla. A jejich práce byla odměněna.

V měsíci srpnu je před námi Mistrovství 
České republiky starších žáků ve dvojicích 
i trojicích a i zde budou naše sestavy patřit 
mezi horké favority. Tak nám držte palce!

 Petr Jahoda
 trenér starších žáků
 Městský nohejbalový klub Modřice

Foto: Antonín Stehlík
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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skladníky

E: personalni@ptacek.cz 
Personalistka M: +420 724 889 177 
Vedoucí skladu M: +420 602 749 857

www.ptacek.jobs.cz
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 je LÍDREM na trhu v oboru 
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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

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

na HPP nebo brigádu.
Potraviny Eso market
Náměstí Svobody 8, Modřice

tel. 547 243 383

PŘIJMEME
PRODAVAČKU POTRAVIN
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ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337
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