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aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala  tel.: 603 808 048 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 

MĚSTO MODŘICE

Zastupitelstvo, rada a starosta města, spolu s Městským úřadem 
Modřice přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů.

Je nám to velice líto, ale letošní setkání na akci Silvestr na náměstí 
se z důvodu epidemiologické situace ruší. 

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města 
i mezilidských vztahů v roce 2020.
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 35. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 35. schůze RMM konané dne 24. 11. 2020

Převod vodovodu
Nově vybudovaný, prodloužený vodovodní řad ke sběrnému dvoru na ulici Tyršova bude 
bezúplatně převeden majiteli a provozovateli vodovodní sítě ve městě Modřice Statutárnímu 
městu Brnu.
(k usnesení 35R-3.1/2020)

Nadstandard hromadné dopravy IDS JMK
Jako každý rok RMM doporučuje ZMM zařazení částky 502 073 Kč za nadstandardní hromad-
nou dopravu do rozpočtu města na rok 2021. Jedná se o zachování noční linky N94 z Brna do 
Modřic.
(k usnesení 35R-7.4/2020)

Výstavba požární zbrojnice
RMM schválila na základě proběhlého výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba 
požární zbrojnice“ jako nejvýhodnější nabídku uchazeče POZIMOS, a. s., ze Zlína ve výši 
14 973 367,38 Kč bez DPH. Zahájení výstavby je plánováno 1. 2. 2021. Město na stavbu obdr-
želo dotaci ve výši 4,5 mil. Kč od ministerstva vnitra a 3 mil. Kč od JMK.
(k usnesení 35R-7.6/2020)

Výstavba rozšíření školní jídelny
RMM doporučila ZMM zařazení částky 16 000 000 Kč na rozšíření školní jídelny ZŠ Modřice 
do rozpočtu města Modřice na rok 2021.
(k usnesení 35R-7. 12. 2/2020)

Nákup konvektomatu do kuchyně MŠ
RMM schválila fi nanční výpomoc ve výši 300 000 Kč MŠ Modřice na pořízení nového konvek-
tomatu do kuchyně MŠ. Půjčka bude vrácena z fondu investic do 31. 12. 2021.
(k usnesení 35R-7.14/2020)

Třídění odpadu
Dle sdělení fi rmy EKO-KOM, a. s., město Modřice za období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 vytří-
dilo odpad z obalů v hodnotě 100 358,07 Kč.
(k usnesení 35R-7.16/2020)
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ZPRÁVY Z RADNICE

VÁNOČNÍ STROM

Před dvaceti lety vysadili manželé Novákovi smrček velký sotva 20 centimetrů na svém 
pozemku. Letošním rokem se z něj stal nádherný symbol Vánoc, který zdobí nám. Svobody 
v Modřicích. Současná doba nepřeje společným setkáním s přáteli a známými, přesto (nebo 
právě proto) si udělejte čas a podle možností epidemických opatření se přijďte ke stromečku 
nadechnout předvánoční atmosféry. Každý večer se po setmění rozsvítí a jeho krása se tak 
ještě znásobí.

 Děkujeme manželům Novákovým za jeho darování.
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Pomoc obětem znásilnění. Mýty a předsudky.

Znásilnění, jako každé sexuální násilí, je nepřenosná a krutá osobní zkušenost, 
která oběť může poškodit fyzicky i psychicky. Jak je možné obětem tohoto 

trestného činu pomoci? Jaké mýty a předsudky ve společnosti ohledně znásil-
nění existují? Co je to druhotná traumatizace oběti?

Znásilnění je trestný čin. Dopustí se ho 
ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bez-
prostředního násilí donutí jiného k sou-
loži nebo k jinému obdobnému pohlav-
nímu styku nebo kdo k takovému činu 
zneužije bezbrannosti jiného.

Sexuální násilí je obestřeno řadou mýtů. Ačkoli realita je odlišná, mohou zako-
řeněné předsudky ovlivnit chování některých odborníků i části veřejnosti. Velmi 
častým mýtem je například domněnka, že znásilnění se dopouští cizí osoba, 
která svou oběť před činem nezná, případně je to osoba, která je psychicky vyši-
nutá, nápadná svému okolí. Podle údajů o znásilnění jsou však pachateli větši-
nou osoby, které oběť znají, např. kamarád, soused, manžel nebo kolega z prá-
ce. Nejedná se tedy o osoby nápadné nebo duševně nemocné, zpravidla jimi 
bývají osoby žijící ve spořádaných rodinných a společenských vztazích. Poně-
vadž s obětí vstupují do běžného sociálního kontaktu nebo jsou s ní v nějakém 
druhu vztahu, neprobíhá znásilnění vždy formou zákeřného přepadení. Některé 
z obětí se zpočátku pokouší o fyzickou či verbální obranu, odpor, smlouvání, ov-
šem strach o život, fyzická převaha pachatele způsobí, že zablokuje schopnost 
oběti se aktivně bránit. Domněnka, že se oběť znásilnění po celou dobu aktu 
masivně brání, je tedy dalším častým předsudkem. 

Následkem sexuálního násilí může být celá škála zranění – od lehčích, po střed-
ně těžká; někdy se dokonce obejde bez výraznějšího poškození. Těžká fyzická 
újma na zdraví není ve většině znásilnění přítomna. Závažná je vždy traumatiza-
ce psychická. Šok z toho, že známá či blízká osoba je schopna takového násilí, 
spolu s pocity studu, viny a strachu se podepisují na neschopnosti oběti ihned 
kontaktovat policii nebo vyhledat jinou odbornou pomoc. 

Nesoulad mezi představami o tom „jak má znásilnění vypadat“ a realitou, tedy 
jak skutečně proběhlo, vedou nezřídka ke zjednodušeným závěrům a vyvolávají 
nedůvěru vůči obětem násilí. Zlehčováním, bagatelizováním nebo jen nezna-
lostí je tak vytvářena druhotná traumatizace oběti. Velmi zraňující pro oběť je 
zejména reakce nejbližšího okolí – rodiny a přátel. Oběti se potýkají s nepocho-

INFORMACE PRO OBČANY
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pením, odsouzením, výsměchem či obviňováním. V důsledku toho pak oběť 
nucena měnit zaměstnání, školu nebo bydliště, což často vnímá jako další trest. 
Neméně závažné jsou však projevy některých profesionálů. Oběti se setkávají 
s necitlivým přístupem lékařů a zdravotního personálu, psychologa, policistů 
nebo obhájce obviněného.

Oběť ztrácí sebedůvěru, pocit bezpečí a důvěry, stahuje se do sebe a může mít 
strach z lidí. Doprovodnými znaky bývá narušení stávajícího partnerského vzta-
hu a vztahů v rodině. Oběti se potýkají s fyzickými a psychickými dopady, jako 
je nespavost, podrážděnost, úzkost a smutek. 

Bílý kruh bezpečí nabízí obětem znásilnění možnost absolvovat psychoterapii 
zacílenou na konkrétní potíže oběti, pomáhá při orientaci v trestních záležitos-
tech a může prostřednictvím svých kvalifi kovaných odborníků doprovázet oběť 
při jednání u soudu jako důvěrník. Tím vším se snaží z oběti sejmout pocit viny, 
napomáhá ošetření jejího strachu, stabilizaci celkového stavu a ulehčení návra-
tu do běžného života.

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

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

ODPOVĚĎ NA DOTAZ PÍ BRENNEROVÉ 
ZE ZPRAVODAJE Č. 11/2020

Zřizovatel základní školy, v našem případě město Modřice, nemůže nařídit své zřizova-
né organizaci množství jídel vařených v její kuchyni, neboť se jedná o samostatný práv-
ní subjekt. Nicméně připravovaná rekonstrukce jídelny a kuchyně je primárně určena 
k zajištění možnosti přípravy dietní stravy pro potřebné žáky. K přípravě dvou jídel by 
dle informací od vedení školy muselo dojít k další úpravě a výměně technologického 
vybavení školní kuchyně. Bohužel kvůli trvání koronavirové situace, z ní plynoucího 
propadu příjmů a změně daňových zákonů o dani z příjmů, na které jsou závislé i měs-
ta a obce, přijde město Modřice v příštím roce na příjmové straně rozpočtu města dle 
predikce o cca 14 mil. Kč. Již nyní město na připravovanou rekonstrukci vyčleňuje 
z rozpočtu roku 2021 částku 16 mil. Kč. Poskytnutí dalších fi nancí na změnu vybave-
ní proto nyní není možné. Snad v dalším období, až se situace ve společnosti ustálí 
a příjmy se vrátí na dosavadní úroveň, bude možné se k této problematice opět vrátit.
 Ing. Josef Šiška – starosta města 

INFORMACE PRO OBČANY
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Milí spoluobčané,

obzvláště v této mimořádné době vám přeji klidné prožití vánočních svátků.

Užijte si je se svými nejbližšími, dětmi nebo vnoučaty.

I když příští rok ještě nebude zcela normální a neobejde se bez určitých omezení,

je už alespoň vidět pověstné světlo na konci tunelu.

Do nového roku pak přeji hlavně zdraví, štěstí a pohodu.

Ať se vám rok 2021 vydaří a je lepší než ten letošní.

Libor Procházka

zastupitel za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“

osmodrice@seznam.cz
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Hodně štěstí, spokojenosti, 
zdraví a úspěchů 

v roce 2021
přeje Kulturně školská komise 

města Modřic 

Foto: Archiv DFKM

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně pohody, spokojenosti 
a do nastávajícího roku přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku a optimismus.
 Vedení DFKM, z.s.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK - PŘÁNÍ
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

BRABROUCI V DOBĚ EPIDEMIE II

Těžká doba sice bohužel pokračuje, ale na-
štěstí stejně tak i Brabrouci online! Vůbec se 
nevzdáváme a výzvy běží dál, podařilo se nám 
rozběhnout online schůzky a distančně organi-
zujeme i výlety. Tento měsíc měl proběhnout 
Rozdělený výlet, tedy výlet po družinkách. Ten 
byl nakonec o trochu víc rozdělený, než by 
se nám líbilo, ale i tak jsme rádi, že se mohl 
uskutečnit alespoň takto. Do okolí Modřic 
jsme umístili tři trasy se třemi úkoly, které bylo 
možné plnit v průběhu víkendu, kdy bychom na 
výlet šli. A protože Rozdělený výlet je hlavně 
o družinkách, i jeho online verze byla po dru-
žinkách hodnocená. 

Děkujeme všem, kteří se do našich online 
aktivit zapojují a dávají nám tak vědět, že se 
nesnažíme zbytečně. Přejeme všem krásné 
a klidné vánoční svátky bez jakýchkoli obtí-
ží a moc se těšíme se, až se zase uvidíme 
naživo. 

www.brabrouci.cz,
www.facebook.com/Brabrouci

 S přáním všeho dobrého
 kolektiv vedoucích 66. PTO Brabrouci

Foto: archiv Brabrouků
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, vážení modřičtí občané,

blíží se konec roku, jehož události zasáhly 
všechny oblasti našeho života nebývalou 
měrou. Každý se s nimi snažil vypořádat, jak 
nejlépe uměl, a to stejné platí i pro školu. Na 
děti sice nepadá tíha existenčních starostí 
v takové míře jako na dospělé, nicméně pro 
jejich citlivé vnímání věcí je to taktéž doba 
velmi náročná.

Škola byla a je svázána samozřejmě mno-
ha hygienicko-epidemiologickými pravidly, 
která musí během svého chodu dodržovat. 
Situace byla o to složitější, že mnohé změ-
ny musely být realizovány bez dlouhých pří-
prav velmi rychle, nouzový stav si to prostě 
vyžadoval. Opět jsme hledali nové cesty jak 
vyučování zefektivnit a předat i distančně 
co nejvíce informací. Bylo dobré vzít poziti-
va této formy studia, která přinášela přede-
vším pro starší žáky nové možnosti, vedla 
k samostatnosti a odpovědnosti. Všichni 
měli možnost posílit tyto svoje morálně-vol-
ní vlastnosti, rozvrhnout si práci, dodržovat 
režim a termíny.

Během roku se několikrát měnily rozvrhy ho-
din, z prezenční výuky se přecházelo na její 
distanční formu s vyučováním online. Poté se 
rozvrhy přizpůsobovaly novým požadavkům 
dle toho, který ročník právě nastupoval do 
školy. Museli jsme měnit strukturu výukových 
skupin i jejich počet, aby se vytvořily homo-
genní kolektivy. V současné době tedy pre-
zenčně navštěvují školu děti přípravné třídy, 
žáci 1. – 5. ročníku a žáci 9. ročníku. Žáci 6. – 
8. ročníku tzv. „rotují,“ jejich pobyt ve škole se 
po týdnu střídá s distanční výukou, mnohdy 
online. Vždy jsme se snažili sestavovat rozvr-
hy tak, aby žáci nebyli přetíženi, aby nemuseli 

trávit celé dopoledne u počítače, hledali jsme 
vyváženou střední cestu. Dle potřeb, věcných 
připomínek a námětů z řad učitelů i rodičů 
jsme způsob práce upravovali.

Nedílnou součástí školy je i školní družina. 
I když jsme museli z provozních důvodů učinit 
i nepopulární opatření, která mohla některým 
rodičům zkomplikovat situaci, dočasně jsme 
navýšili počet stávajících oddělení z šesti na 
devět, abychom vyšli vstříc především rodi-
čům nejmladších dětí a zajistili odpolední ŠD 
bez promíchávání kolektivů, čímž se omezuje 
možnost případného šíření nákazy.

Vstup do budov školy, organizace vyučová-
ní, stravování ve školní jídelně – vše se děje 
podle časových harmonogramů, aby se tříd-
ní kolektivy potkávaly jen minimálně. 

Je třeba také říct, že jsme jako škola zajišťo-
vali dopolední i odpolední péči o děti (i z ji-
ných škol), jejichž rodiče vykonávají speci-
fi cké profese.

Nyní se blíží vánoční čas. Nikdo nevíme, v ja-
kém režimu budeme pracovat za pár týdnů, 
či dokonce dní. Doba je v tomto velmi nejis-
tá, což nikomu z nás neprospívá. Možná se 
tím všichni učíme žít více v přítomnosti a ře-
šit věci dle aktuálnosti tady a teď.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se pocti-
vě snažili. Vám rodičům, žákům i učitelům, 
že jste se zdárně vypořádali s nástrahami 
distanční výuky, že jste to všichni zvládli.
Dovolte mi, abych Vám za celý tým pracovní-
ků Základní školy v Modřicích popřála klidné 
Vánoce, pevné zdraví a veselou mysl.

 Mgr. Jana Havlíčková, ZŘŠ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OŘECHOV - MODŘICE

Vážení občané.
Dovoluji si vás pozdravit jménem Základní 

umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Mod-
řicích a odloučeným pracovištěm v Syrovi-
cích. Ve chvíli, kdy vzniká tento příspěvek, 
vlastně není jasné, jaká bude situace, až jej 
budete číst. Každá krize jednou skončí, nou-
zový stav postupně přejde do způsobu živo-
ta, na který jsme zvyklí. Možná si budeme 
přece jen více uvědomovat a vážit zdánlivě 
samozřejmých věcí jako je zdraví, existenční 
jistota, pohoda v rodině, dobré vztahy s blíz-
kými a v přeneseném slova smyslu i možnost 
svobodně se nadechnout a těšit se z příjem-
ných chvil, které nám přináší i obyčejný den. 

Škola má ředitelství na Komenského 
702/4 Ořechov. Další místa poskytovaného 
vzdělávání se nachází na odloučeném pra-
covišti v budově ZŠ v Syrovicích (hud. obor) 
a na pobočce v Modřicích, Benešova ulice 
268 a 271 (výuka v hudebním, tanečním, 
výtvarném a literárně dramatickém oboru). 
Máme zde k dispozici koncertní sál s kapa-
citou cca 70 míst, kam jsme v loňském šk. 
roce zabudovali klimatizaci (150 000 Kč, in-
vestice města Modřice). Děkujeme zastupi-
telstvu a vedení města za trvalou podporu. 
Dále jsme provedli akustickou úpravu míst-
nosti pro výuku bicích nástrojů (38 000 Kč 
z provozních prostředků ZUŠ). 

ROK 2019
Při poohlédnutí se zpět do počátku šk. 

roku, se již tradičně na Svatováclavských 
hodech prezentovala školní dechová kapela 
Taškaříci. Podzimní měsíce byly naplněny 
přípravou na vystoupení v adventním období. 
K neopakovatelné atmosféře při rozsvěcení 
vánočních stromů jsme rádi přispěli v Oře-
chově, Modřicích, Syrovicích, Radosticích 

a Pršticích. Žáci hudebního oboru se zúčast-
nili také vánočního jarmarku v ZŠ Modřice, 
na náměstí Svobody v Brně vystoupilo v rám-
ci „Brněnských Vánoc 2019 “ klarinetové 
a fl étnové kvarteto a pěvecký soubor MOře, 
v Hotelu Gregor jsme přispěli k vánoční at-
mosféře při setkání Klubu důchodců Kovo-
litu Modřice. Následovaly tradiční žákovské 
vánoční koncerty a večer fi lmových melodií 
s kostýmovým provedením a videoprojekcí.

ROK 2020
Vzhledem k významnému jubileu 100. ko-

morního koncertu na modřické radnici, byli 
k účinkování pozváni především interpreti se 
vztahem k Modřicím („Clarteto“, klarinetistka 
V. Šromová a školní pěvecký sbor MOře). 

Následoval 7. ročník trojkoncertů ZUŠ Oře-
chov, Židlochovice a Pohořelice v koncert-
ních sálech škol. Zúčastnili se jich žáci, kteří 
soutěžili v únoru a začátkem března v okres-
ních kolech soutěží ZUŠ pořádaných MŠMT.

 
Naše úspěchy:
Hra na klavír: Čestná uznání I. stupně - 
R. Hadár, M. Chalupa, M. Reboková, 
1. místo s postupem do krajského kola - 
A. Slaná 
Hra na kytaru: Čestná uznání I. stupně -
O. Kouba 
2. místo - V. Vašík 
3. místo - D. Klanica 
3. místo - M. Majda, J.Teplý (kytarová dua)
Hra na smyčcové nástroje - Hra na housle: 
Čestná uznání I. stupně - A. Neužilová 
Hra na violoncello: Čestná uznání I. stupně 
- E. Hadárová 

Z důvodu pandemie MŠMT rozhodlo 
o ukončení soutěží. Vláda vyhlásila nouzo-
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vý stav, zakázala osobní přítomnost žáků 
a studentů při vzdělávání v ZUŠ. Základní 
umělecká škola přešla na poskytování dis-
tančního vzdělávání na základě dobrovol-
nosti žáků. Po dvouměsíční distanční výuce 
byla umožněna za nastavených podmínek 
manuálem MŠMT výuka prezenční. Za dodr-
žení hygienických opatření se uskutečnily ta-
lentové přijímací zkoušky, několik veřejných 
absolventských koncertů a výstava absol-
ventských prací žáků výtvarného oboru. Po 
dobu otevření školy nedošlo ke zjištění šíře-
ní nemoci Covid-19. Poděkování patří všem 
za respektování hygienických nařízení, která 
k tomu bezesporu přispěla. 

Při rekapitulaci uplynulého období musím 
také ocenit obětavou práci našeho SRPŠ 

v čele s paní Pšeničkovou. Vlivem neočeká-
vaných událostí se šk. rok stal svým průbě-
hem druhého pololetí velmi nestandardním 
a složitým jak pro žáky, jejich rodiče, tak 
i pro školu samotnou. Každý z nás věřil, že 
se situace z jara nebude opakovat. Bohužel, 
musíme se znovu vyrovnávat se ztíženými 
podmínkami pro poskytování vzdělávání 
distanční formou. Chtěl bych vyjádřit díky za 
projevenou přízeň naší základní umělecké 
škole, zejména v tomto složitém období, kte-
ré nyní všichni prožíváme. Velmi si jí vážíme.

Přeji Vám, občanům města Modřice, pří-
jemné prožití vánočních svátků, zdravý, 
úspěšný a dobrý nadcházející rok 2021. 

 P. Křivánek, ředitel školy
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CVVZ 2020 PROBĚHLA ON-LINE: Pohled ze zákulisí

Na svou první Celostátní vzájemnou výmě-
nu zkušeností (CVVZ) jsem v roce 2009 vyra-
zila do Plzně. Víkendové setkání všech, kteří 
se věnují volnému času dětí a mládeže, mě 
nadchlo a akce okamžitě získala své trvalé 
místo v mém kalendáři a od té doby se stala 
hlavním trhákem mých listopadových plá-
nů. Navštívila jsem díky ní kromě Plzně také 
Chrudim, Hradec Králové, Šumperk, Třebíč, 
Brno, Jihlavu, Hlinsko, Náchod, letos jsem se 
těšila do Českých Budějovic a navíc do role 
organizátora.

CVVZ je jedinečná tím, že se každý rok 
mění tým organizátorů i místo konání. V přá-
telském prostředí se vzájemně inspiruje 
několik set profesionálů, dobrovolníků i nad-
šenců a z víkendu nabitého zážitky si odvá-
žejí spoustu nových zkušeností a motivace 
do další činnosti s dětmi. Na jednom místě 
se setkávají skauti, pionýři, táborníci, tomíci 
a mnozí další. Přestože pocházejí z různých 
organizací, rychle zjišťují, že v praxi čelí po-
dobným výzvám a mohou se od sebe mnohé 
naučit. Díky sdílení zkušeností navazují nová 
přátelství a rozšiřují si obzory. Od pátečního 
večera do nedělního poledne probíhá více 

než 100 programů – diskuzí, workshopů, 
výletů do okolí, přednášek, nechybí zpívání 
v čajovně a hraní deskovek, a člověk je rád, 
že si najde pár hodin na spánek, protože se 
pořád něco děje.

Letošní ročník měl proběhnout v Českých 
Budějovicích a i když bydlím v Modřicích, 
stala jsem se součástí pořadatelského týmu 
a dostala na starost redakci. Více než dva 
roky dopředu jsme začali plánovat, co a jak 
proběhne, kdo co zařídí, a já vymýšlela, co 
budeme psát na web a do novin, které bě-
hem akce vycházejí, kolik pisálků a fotogra-
fů budu do týmu potřebovat, a jestli to vše 
zvládnu skloubit i s lektorováním nějakého 
programu o benjamíncích, kteří jsou v sou-
časné době moje srdcovka. A pak přišla ko-
rona a my nevěděli, co dál, v létě se vše uvol-
nilo, vrátili jsme se k plánování, a najednou tu 
byla druhá vlna, zákaz shromažďování a vše 
se zdálo defi nitivně ztraceno.

CVVZ má dlouhou tradici, takže jsme to 
nechtěli vzdát a letošní ročník jen tak zrušit. 
Nakonec jsme vymysleli úplně jiný koncept, 
během pár týdnů jsme oslovili známé lektory 
i další zajímavé tváře a projekty, vytvořili jsme 
nový web a celé setkání přesunuli na internet. 
Místo víkendu se setkání akce nakonec kona-
la od 13. až do 29. listopadu, byla přístupná 
všem zájemcům (nejen přihlášeným účastní-
kům) a na výběr bylo 164 různých programů, 
z nichž 43 bylo vytvořeno přímo pro naši akci. 
Nebylo to stejné jako jindy, ale přesto si každý 
našel to svoje a mohli jsme si zkušenosti vy-
měňovat alespoň virtuálně.

Přestože letošní ročník byl úplně jiný než 
všechny předchozí, jsem moc ráda, že jsme 
se ho nevzdali, že jsme společnými silami 



www.mesto-modrice.cz

15
12 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

navázali na dlouhou tradici a i v jiném formá-
tu jsme dokázali oslovit široké publikum. Pro 
všechny z nás to byla velká výzva a naučili 
jsme se mnoho nových věcí. Místo článků do 
CVVZkových novin jsem psala příspěvky do 
médií, které se věnují činnosti s dětmi, pub-
likovali jsme zábavné výzvy na Facebooku, 
rozesílali informační e-maily pomocí speci-
ální platformy, točili jsme videa. Vyzkoušela 
jsem si pozici Youtubera a o benjamíncích 
jich natočila rovnou 5 a můžu vám říct, vůbec 
to není taková legrace, jak to vypadá, ať žijí 
osobní setkání. Načerpala jsem také mno-
ho inspirace do další činnosti s modřickými 
skauty.

Jsem moc ráda, že jsme společnými si-
lami udělali z problému příležitost. Moc dě-
kuji všem ostatním organizátorům, že jsem 

Foto: archiv CVVZ 2020

mohla být součástí tohoto projektu. Vážím 
si skvělé spolupráce, dobrých rad i zpětné 
vazby, a jsem vděčná za poznání, že může-
me dokázat i téměř nemožné, když se do díla 
pustíme společně a ze všech sil. Letošní roč-
ník byl v mnoha směrech jedinečný, moc se 
ale těším, až všechny uvidím zase osobně, 
třeba to vyjde na CVVZ 2021, která proběhne 
za rok v Holešově.

 Klára Čonková - Panda
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HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘÁDU 
NA ULICI HAVLÍČKOVA 25. 11. 2020

Foto: M.Hájek
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DLOUHO OČEKÁVANÁ OPRAVA POVRCHU 
SILNICE NA ULICI HUSOVA

Foto: M.Hájek
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VÝSADBA ZELENĚ NA ULICI RYBNÍČEK

Foto: M.Hájek

Stejně jako každý rok se i letos připravuje 
Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálo-
vou sbírku.

„Zásadní informací je, že i v situaci, 
která pro nikoho z nás není jednoduchá, 
se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat. 
Prozatím se snažíme soustředit pozor-
nost na to, aby mohla sbírka proběhnout 
tradičním způsobem, byť za určitých bez-
pečnostních opatření. Ve hře je však i va-
rianta její on-line podoby, vzhledem k pro-
zatímnímu vývoji situace ohledně nemoci 
covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Ob-
lastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. 
„Koordinátorka sbírky, paní Mária Durká-
čová, má již k dispozici letáky a materiály, 
které budeme rozdávat našim asistentům 
a koledníkům. 

Chtěla bych jménem Oblastní charity Ra-
jhrad veřejnost poprosit o podporu, která je 
pro nás zvláště v této době tolik důležitá. 
I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným, 
a naplňovat tak charitní poslání. 

 
Výtěžek z chystané koledy plánujeme vy-

užít například na rekonstrukci pokojů v lůž-
kovém hospici, na pořízení dvou automobilů 
pro terénní pečovatelskou službu a na koupi 
zdravotních pomůcek do Chráněného bydle-
ní sv. Luisy.

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele 
odkázat na webové stránky rajhrad.charita.
cz, kde najdou aktuální informace ohledně 
konečné podoby sbírky a možnostech po-
skytnutí fi nančního daru,“ dodává Janoutová.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka města 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku
 chleba, ale mnohem více je těch, kdo zoufale
 touží po malém kousku lásky.“
 Tak pravila Matka Tereza

Čas adventu a Vánoc je tady. Letos je poněkud jiný, než jsme byli zvyklí. Jsme dost omezeni 
opatřeními kolem pandemie koronavirem. Tím více je aktuální vyjádření Matky Terezy. Týká se 
nás všech. Snad až se dostaneme do normálu, budeme si více vážit jeden druhého a mít se více 
rádi. Ale budeme? Uvidíme!

Přejeme vám všem, aby vaše vánoční svátky jste prožili ve zdraví a klidné vánoční náladě.
Do nového roku všeho nejlepšího, aby nás nic zlého nepotkalo a byli všichni zdraví, plni lásky 

a radosti.
 „Spi jezulátko, spi,

spi sladce na tom seně holém,
my dech tajíme všichni kolem,
vždyť tobě věčné pravdy synku 

je třeba odpočinku.
Spi jezulátko, spi!“

(Jan Neruda)

 Krásné Vánoce vám všem přeje jménem výboru zahrádkářského spolku 
   MUDr. Jaroslava Tomandlová 
   předseda spolku

 Foto: Freepik.com
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NOVÍ ZVÍŘECÍ PŘÁTELÉ PŘINESLI RADOST 
DO MODŘICKÉHO SENIORCENTRA

 Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice

Caviaterapie je terapie pomocí morčat 
a má blahodárné účinky na psychickou po-
hodu podobně jako canisterapie. Kontakt 
s těmito malými tvory pomáhá proti depre-
sím a pocitu samoty a zároveň lidi aktivi-
zuje, protože se o ně musí starat. A proto 
do modřického SeniorCentra pořídili rov-
nou dvě morčata, která klienti pojmenovali 
Amálka a Nutella.

„Ohlasy byly naprosto úžasné! Klienti s obli-
bou morčatům čistí klec, mazlí se s nimi, a do-
konce jsme pro ně v rámci aktivit vyrobili paml-
sky v podobě sušenek ze zeleniny a ovesných 
vloček,“ popisuje radost z nových zvířecích 
přírůstků vedoucí aktivizační pracovnice mod-
řického SeniorCentra Kristýna Anschlagová. 
Klientka domova, Mgr. Hana Benešová, o Nu-
telle nadšeně prohlásila: „Takové morčátko 
jsem měla taky, úplně stejně zbarvené. Morča-
ta mám moc ráda, jsou to přítulná a roztomilá 
zvířátka.“ 

Zvířata dokážou zmírňovat pocity osamě-
losti a izolace, která je v současné době ko-

ronavirové pandemie u seniorů v domovech 
patrná. Navíc pomáhají seniorům i po fyzické 
stránce. „Průměrná tělesná teplota člověka 
je v rozmezí 35,8-37,3 °C narozdíl od morčat, 
kde je více jak o dva stupně vyšší. Skvěle tak 
dokážou prohřát lidské tělo v případech ztuh-
losti rukou, zkrácených šlach, bolavých svalů 
a kloubů. Mazlením s morčaty, jejich česáním 
a krmením navíc klienti kvalitně procvičují jem-
nou motoriku,“ dodává o caviaterapii Kristýna 
Anschlagová.
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OKÉNKO DO PBDS 

Další, již sedmý rok v historii života Pasiv-
ního bytového domu pro seniory je u konce. 
S ohledem na nepříznivou situaci vlivem 
nouzového stavu byl rok 2020 i pro nás ve-
lice náročný. I přes to jsme si dokázali tento 
čas zpříjemnit společnou aktivitou na za-
hradě. Na jaře nám přišli zahrát a zazpívat 
herci z divadla Husa na provázku, v létě, kdy 
se situace rozvolnila, jsme měli dvě zábavy 
s opékáním špekáčků a v září nás navštívily 
děti z Folklórního kroužku se svým po hodo-
vým (i pohodovým) vystoupením. Na zábavě 
u jezírka jsme si zazpívali při mandolíně pana 
Vojtěcha Ondruška (viz foto) a v srpnu jsme 
společně navštívili Vilu Tugendhat, o což se 

zasloužila paní Věra Marečková. Oběma jme-
novaným nájemníkům a také těm, kteří svým 
sousedům v PBDS často pomáhali, patří vel-
ký dík. Naše poděkování patří i personálu Re-
staurace u Trávníčka za celoroční bezvadnou 
spolupráci, dále např. Pavlu Havlíkovi ml. za 
průběžné darování dezinfekce a všem příz-
nivcům našeho domu za celoroční podporu. 
Díky této těžké zkoušce jsme se dokázali se-
mknout a táhnout za jeden provaz.

Vám všem přejeme požehnané Vánoce, 
pevné zdraví Vám i Vašim rodinám a vše 
dobré v roce 2021. 

 
 Jitka Kozumplíková
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 Foto: Jitka Kozumplíková
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Adam Havlík Ludmila Fejtová
Jana Matulová
Marie Hrdličková

Milan Weigl
Miroslav Dvořák



www.mesto-modrice.cz

25
12 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz, na 
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách Městské knihov-
ny https://www.facebook.com/knihovna7/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Městská knihovna v Modřicích bude během prosince otevřena formou výdajového okénka 
ve dnech: Pondělí 9.00-12.00 a 13.00-18.00 a Středa 13.00-18. 00.

Případné změny a informace týkající se otevírací doby během vánočních prázdnin budou 
zveřejněny na našich webových stránkách.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ V ROCE 2020
Vážení jubilanti, vzhledem k situaci, která vznikla s pandemií covid-19, se v letošním roce 
neuskuteční setkání jubilantů s vedením města Modřice. Zároveň byly zrušeny i osobní 
gratulace. Za tuto situaci se omlouváme a věříme, že v příštím roce se vše uklidní a další 
setkání se opět obnoví.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hlavně pevné zdraví do dalších let. 

 Ing. Josef Šiška, starosta města 

Výběr z knižních novinek prosinec 2020
PRO ŽENY:
Bachová, Tabea: Návrat na ostrov kamélií
Bartošová, Monika: Dovolená v Antibes
Bernášková, Jana: Jak přežít svého muže
Bomann, Corina: Agnetino dědictví, 
Mathildino tajemství (Paní ze Severu I., II.)
Brown, Sandra: Střemhlavý pád
Cartland, Barbara: Pomsta hraběte Lyndona
Deveraux, Jude: Oprávněná vražda
Enoch, Suzanne: Všude samý Skot
Erskine, Barbara: Krok do jiného času
Feldman, Ellen: Paříž tě nikdy neopustí
Harasimová, Markéta: Klinická smrt
Harrod-Eagles, Cynthia: Za války 1917 – 
Cesta bez konce
Havranová, Mária: Cesta nad propastí

Jacobsová, Anne: Osudová léta (Kavárna U 
anděla II.)
Keleová-Vasilková, Táňa: Rodinné klubko
Kleypas, Lisa: Hon na Cassandru
Lacrosse, Marie: V bouřlivých časech
Nachtmanová, Petra: Perleť na klice, 
Poslední milenka
O’Connor, Jane: Pichlavá láska
Rees, Joanna: Cizinka v Paříži
Roberts, Nora: Magická chvíle
Steel, Danielle: Čas předminulý

PRO SILNÉ NERVY: 
Campbell, Michele: Žena, která věděla příliš 
mnoho
Gerritsen, Tess: Temný stín noci
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Gruber, Václav: Poslední zhasne
Hill, Roxann: Duše mrtvých nemluví
Kepler, Lars: Zrcadlový muž
Kohout, Pavel: Vražedkyně
Mayne, Andrew: Temný vzorec
Petters, Ellis: Poustevník z Eytonského lesa
Rousek, Martin: Síla hlasu
Stabenow, Dana: Pod hladinou
Tudor, C. J.: Ti druží

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Husemann, Dirk: Černý oheň z Byzance
Jindra, Jaromír: Zajatec osudů – Dcera 
magistra Kelleyho
Křížek, Vilém: Zločin na stříbrném plátně
Strukul, Matteo: Giacomo Casanova
Vaňková, Ludmila: Čas růží
Vondruška, Vlastimil: Jarmarečník 
(Křišťálový klič III.)
Wignatate, Lisa: Kniha ztracených přátel

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Aatalon, Ronit: A nevěsta zavřela dveře
de Blasi, Marlene: Antonia a její dcery
Clayton, Meg Waite: Poslední vlak do 
Londýna
Donoghue, Emma: Volání hvězd
García Sáenz de Urturi, Eva: Páni času 

(Sněžné město 3)
Hawker, Olivia: Na hraně noci
Jedrowski, Tomasz: Plavec ve tmě
Keidar, Amira: Lalečka
Ng, Celeste: Ohníčky všude kolem
Oksanen, Sofi : Psí park
Owens, Delia: Kde zpívají raci
Russo, Richard: Šance tu je…
Sanajev, Pavel Vladimirovič: Pochovejte mě 
pod podlahu
Šlepikas, Alvydas: Jmenuji se Maryte

ČESKÁ LITERATURA:
Bolavá, Anna: Před povodní
Descastelo, René: Slunečná
Doležal, Miloš: Do posledních sil
Fedorová, Anna: Lenka
Rauer, Vojtěch: Na Seně
Sojka, Jan: Rodina a jiné regály
Trpiš, Jakub: Revoluce

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Matocha, Vojtěch: Prašina 3. Bílá komnata
Pospíšilová, Zuzana: Kouzelná třída o 
Vánocích
Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny 
Pereginové 5. Ptačí sněm



www.mesto-modrice.cz

27
12 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY ZPRAVODAJE

děkují všem občanům města MODŘICE
a zvláště našim čtenářům

za přízeň, kterou našemu časopisu věnovali po celý letošní rok,
a přejí klidné, radostné a krásné prožití vánočních svátků

 a do příštího roku hlavně zdraví vám i všem vašim blízkým.

Přejeme našim čtenářům klidné vánoční svátky a hodně štěstí,
zdraví a pohody v novém roce!

Těšíme se na vás v plném provozu v roce 2021!
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce listopadu, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během listopadu neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP odchytla dva králíky na ulici Rybníček, kteří měli oční vadu. Vzhledem k nemoci, 
byli převezeni ke zvěrolékaři, kde bylo zjištěno, že mají myxomatózu a je nutné je uspat, 
aby nedošlo k dalšímu šíření onemocnění.

Strážníci přijali oznámení od majitele restaurace, že se mu někdo snaží vloupat do pro-
vozovny. Pachatele vyrušil jeden z nájemníků místních bytů. Hlídka se na místo dostavila 
a zjistila, že se pachatel snažil dostat přes zadní dveře, ale rozbil jen jedno sklo vstupních 
dveří. Následně jej vyrušil jeden z nájemníků, který šel ven kouřit. K popisu uvedl, že se 
jednalo o muže vyšší postavy v dlouhém kabátu se zvláštně kolíbavou chůzí. Hlídka pro-
pátrala celé okolí, avšak s negativním výsledkem.

MP přijala žádost o asistenci od Policie ČR k prohlídce domu, kde se má zřejmě nacházet 
zloděj. Hlídka se na místo dostavila okamžitě a spojila se s oznamovatelkou, která uvedla, 
že zřejmě špatně dovřeli dveře. Když seděli v kuchyni, slyšeli kroky po schodech do první-
ho patra. Strážníci šli tento prostor prohledat, ale nikoho v domě nenalezli. Zřejmě jen pa-
chatel vyšel na schodiště, které zavrzalo, proto dům rychle opustil. Na místo se dostavila 
hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala.

Strážníci řešili oznámení o nehybně ležícím muži na smyčce MHD. Po příjezdu na místo byl 
nalezen sedící muž, který měl viditelné zranění v oblasti hlavy a obličeje. Z tohoto důvodu 
byla přivolána RZS. U dotyčného byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol 
s výsledkem 3,05 promile. Po příjezdu RZS byl zraněný muž transportován do Úrazové 
nemocnice Brno.

Hlídka přijali oznámení o dopravní nehodě na čerpací stanici Unicorn, kde řidič nákladního 
vozidla s bagrem na návěsu nerespektoval výškové omezení a poškodil strop zastřešení 
benzinky. Řidič byl na místě ztotožněn a byla u něj provedena dechová zkouška s nega-
tivním výsledkem. Vzhledem k tomu, že výše škody nebyla vysoká, byla událost vyřešena 
na místě vyplněním protokolu o dopravní nehodě mezi provozovateli čerpací stanice a ři-
dičem.

Strážníci řešili oznámení od provozovatelky čerpací stanice Shell, že se mělo stát to, že do 
vozidla Dacia natankoval muž pohonné hmoty v hodnotě 561 Kč, a tyto neuhradil. Hlídka 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

prostřednictvím registru vozidel zjistila provozovatele vozidla a toho kontaktovala. Provo-
zovatel, zároveň řidič vozidla uvedl, že se celá věc stala nedopatřením a dlužnou částku 
uhradil. Událost byla tímto ukončená.

Hlídka řešila oznámení o dalším oznámení nezaplacených hmot, tentokrát se jednalo 
o čerpací stanici OMV, kde ve stejný den jako v předchozím případě natankoval muž do 
osobního vozidla Renault pohonné hmoty ve výši 1.000 Kč a bez zaplacení odjel. Jelikož 
se v tomto případě nepodařilo zjistit telefonický kontakt na provozovatele, byla mu zaslána 
výzva k podání vysvětlení, kde bude podezření z přestupkového jednání dořešeno.

Strážníci ve 21:20 hod. přijali telefonické oznámení o podezřelém nastartovaném vozidle 
na konci ul. U Hřiště, ze kterého jde slyšet velmi hlasitá hudba, což se údajně opakuje již 
třetí večer. Hlídka na místě ve vozidle ztotožnila muže, který uvedl, že si zde ladí rádio 
a basy. Ten byl poučen o vyhlášení nouzového stavu a vládním nařízení zákazu vycházení 
od 21:00 hod., které tímto porušuje. Muž se omluvil s tím, že jede okamžitě domů a přislí-
bil, že se to již nebude opakovat. Celá událost byla vyřešena domluvou.

Hlídka přijala oznámení, že na sjezdu z R52 na Modřice u motokár hoří nákladní vozidlo. 
Na místo se okamžitě dostavila a tam již zasahovaly jednotky HZS. Řidiči nákladního vo-
zidla se začalo kouřit od motoru, tak ihned volal HZS. Následně se ukázalo, že vozidlo 
nevzplanulo, ale jednalo se o technickou závadu. Hasiči vozidlo ohledali, odpojili baterii 
a nezjistili žádný oheň. Hlídka MP usměrňovala provoz do odtažení vozidla.

Strážníci asistovali HZS při poruše vodovodního řádu na ulici Havlíčkova. Nejprve usměr-
ňovali provoz, následně jakmile byl zjištěn rozsah poškození, rozhodlo se o uzavření celé 
komunikace, aby vozidla neohrožovala práci hasičů, zaměstnanců brněnských vodáren 
a nedošlo k ohrožení projíždějících vozidel.

Hlídka řešila telefonické oznámení o ležící a plačící ženě na ul. Žižkova u garáží. Na mís-
tě byla nalezena ležící žena, která byla pod vlivem alkoholu, nebyla schopna samostatné 
chůze, neovládala své jednání a byla agresivní. Byl proveden pokus o dechovou zkoušku, 
té však nebyla schopna. Byl přivolán sanitní vůz, kterým byla transportována do protialko-
holní záchytné stanice Brno-Černovice. Ani po příjezdu na záchytnou stanici nebyla žena 
schopna provést dechovou zkoušku, a tak strávila noc na záchytné stanici.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Pokrývačská fi rma 
PETR KALVODA
Brněnská 463, Modřice

- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
 - tesařské práce
 - opravy komínů

Kontakt:
603 867 057
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ADACH, spol. s r. o.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE

PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE

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

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

www.pokryvac-klempir.cz
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