Modřice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-venkov

Správní obvod: Šlapanice

GPS souřadnice: 49.127884N, 16.614523E

Nadmořská výška: 204 m n. m.

První pís. zmínka: 1141 (881 let)

Počet obyvatel: 4 650

PSČ: 664 42

Adresa URL: www.mesto-modrice.cz

Současnost obce Modřice
Užitečné je i ohlédnutí za novodobou historií města. Významným mezníkem ve vývoji po sametové
revoluci bylo povýšení obce Modřice na město 1. července 1994. Priority obnovy a rozvoje po sametové
revoluci a získání ekonomické samostatnosti vycházely z průsečíku volebních programů jednotlivých
stran a hnutí v pořadí: dostavba základní školy, dokončení sítí s prioritou kanalizace, obnova
komunikací, výstavba padesátibytového domu a nakonec rekonstrukce radnice. Všechna předsevzetí byla
splněna. Vedle realizace uvedených investičních akcí bylo nutno zabezpečit téměř nevyčíslitelné
množství oprav i úprav infrastruktury, obnovu zeleně a technická zlepšení. Jen namátkou je možné
jmenovat pořízení zastřešených čekáren hromadné dopravy, zřízení rekreačního areálu Pod
kaštany, vybudování několika parčíků, úpravu kolem chráněného krajinného území rybníka
Primál, revitalizace bývalého velkého vytěženého pískoviště atd. Značné finanční „injekce" jsou
poskytovány na obnovy památek, zejména kostela sv. Gottharda, který svým citlivým nasvětlením dává i v
noci najevo, kde Modřice jsou. Přelom tisíciletí byl ve znamení výstavby nové radnice, která byla
ukončena v roce 2002. Stará radnice se nacházela ve zchátralé budově, která byla prakticky neopravitelná.
Proto bylo rozhodnuto tuto budovu zbourat a na jejím místě postavit zbrusu novou radnici.
Nachází se zde rozsáhlá síť podniků, kterou zcela jistě významně reprezentuje zóna Central Trade Park
Modřice, pyšnící se titulem Průmyslová zóna roku 2004. Široké spektrum výběru nabízí i síť
obchodů a služeb od těch nejmenších obchůdků až po supermarkety, hypermarkety a střediska nákupu.
Modřice žijí i velmi bohatým kulturním životem. Ze společenských akcí nelze opomenout tradiční
Svatováclavské hody. Modřice sice nemají vlastní kroj, ale jsou využívány kroje moravskoslovácké,
zejména kyjovský. Důležitější než kroje je ovšem atmosféra modřických hodů, kdy lidé mají k
sobě blíž. Zasedací místnost nové modřické radnice je zase využívána k pravidelným
středečním koncertům vážné hudby, které se setkávají s velikým ohlasem nejen modřických
občanů. Letmo je však nutné se zmínit ještě o sportovním dění. Největším úspěchem posledních
let je působení modřického nohejbalového družstva v čele extraligy. Tradičním modřickým sportem
je však fotbal, provozovaný na uměle zatravněném hřišti. Tělocvična je k dispozici kromě školní
tělovýchovy i amatérskému cvičení a různým tréninkům. Na nohejbalových kurtech lze hrát i zájmovou
odbíjenou. Pravidelnou akcí je běh Modřicemi či cyklistická Jednadvacítka. Se znakem Modřic.
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