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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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 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

Šťastnou cestu na prázdniny. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVA STAROSTY 

Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 9. 3. 2020 do 8. zasedání 
ZMM konaného dne 8. 6. 2020

Vážení občané,
sledované druhé čtvrtletí roku 2020 bylo vel-
mi silně ovlivněno celosvětovou zdravotní 
událostí v podobě šíření pandemie korona-
viru COVID-19.

Veškeré dění v ČR tento vir zásadně ovlivnil 
bezprostředně po posledním zasedání ZMM, 
kdy 12. 3. 2020 vláda ČR vyhlásila od 14 ho-
din nouzový stav. Od této doby se veškeré 
dění a činnost všech krajských, městských 
i obecních úřadů začaly točit kolem sháně-
ní ochranných a hygienických prostředků. 
Krizový štáb města Modřice zasedl poprvé 
v neděli 15. 3. 2020 a zde se připravil scénář 
činnosti jednotlivých složek města. Koordi-
nací těchto aktivit byla pověřena místosta-
rostka Chybíková. Dle pokynů vlády ČR a MZ 
byl omezen provoz městského úřadu na ne-
zbytně nutnou dobu tří hodin vždy v pondělí 
a středu. Byly uzavřeny provozy mateřské 
a základní školy. Díky malému přispění kra-
je a naší obce s rozšířenou působností jsme 
na počátku získali drobné množství ochran-
ných roušek (150 ks) alespoň pro lékaře 
a zdravotní zařízení na k. ú. Modřice. Ihned 
od počátku krize se SDH a Svaz žen začaly 
podílet na výrobě roušek a naše MP zajiš-
ťovala obslužnost krizové skupině obyva-
tel – seniorů nad 60 let. Vyhlášený nouzový 
stav byl vládou ČR a parlamentem prodlou-
žen z původně stanoveného 30. 4. 2020 do 
17. 5. 2020, kdy byl také ukončen. Postupně 
byla uvolňována i nařízená hygienická opat-
ření. Jsem přesvědčen a věřím, že se mnou 
budete souhlasit, když si dovolím prohlásit, 
že jsme krizovou situaci v Modřicích zvládli 
dobře a se ctí.

Nouzový stav velmi ovlivnil veškeré dění 
a zejména investiční akce našeho města. 
Všechna dohodnutá jednání a schůzky byly 
zrušeny a přesunuty na neurčito. Byla to 
např. jednání o Protipovodňových opatře-
ních města Modřice s Povodím Moravy, a. s., 
veřejné projednání Územního plánu města 
Brna a jednání o úpravě šířkových poměrů 
plánované rekonstrukce ulice Masarykova 
v prostoru mezi MěÚ Modřice a areálem 
místní fary. 

Po uvolnění opatření bylo prvním obnove-
ným jednáním znečišťování nátoku vody do 
rybníka při ulici Masarykova, kde byla zma-
pována dešťová kanalizační síť silnice D52 
na ulici Vídeňská. Ve věci probíhají i kontroly 
soukromých objektů, které mohou mít po-
tencionální vliv na znečišťování Moravan-
ského potoka. Šetření provádí na našem k. ú. 
OŽP Šlapanice. Na ostatní jednání se hledají 
nové termíny.

Ve vztahu k investičním akcím starosta po-
zastavil realizaci většiny doposud nezaháje-
ných projektů. Z výběrových řízení proběhlo 
pouze Jednací řízení bez uveřejnění na do-
datek smlouvy o svozu odpadu ve městě se 
svozovou fi rmou SUEZ, a. s.

Krizový stav také silně ovlivnil projekt a pro-
voz městské haly. Započali jsme halu pro-
vozovat od 3. 2. 2020 v plném rozsahu, ale 
dle nařízení vlády jsme byli nuceni již od 
15. 3. 2020 halu uzavřít. Bohužel k opětov-
nému postupnému spouštění docházelo až 
od května. Stále ovšem pokračovaly práce 
na dokončení venkovních ploch i sportovišť. 

ZPRÁVY Z RADNICE
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Městu bylo dokončené dílo kompletně pře-
dáno 23. 4. 2020. Ještě před tímto termínem 
bylo požádáno o vypsání kolaudačního ří-
zení. To proběhlo bez potíží 21. 5. 2020. SÚ 
Šlapanice následně 22. 5. 2020 vydal kolau-
dační souhlas a ten 2. 6. 2020 nabyl právní 
účinnosti. Od 3. 6. 2020 je celý areál téměř 
v plném provozu. Jeho současné využívání 
je zejména na venkovních plochách, neboť 
spousta sportovních klubů ukončila pro tuto 
sezónu svoji činnost. Také plánované slav-
nostní otevření městské haly muselo být 
z původního termínu v květnu zrušeno. Ve 
vztahu k uvolňování opatření se jeví, že by ke 
slavnostnímu otevření mohlo dojít v září ve 
vztahu k zahájení školního roku nebo Svato-
václavským hodům. 

V rámci uceleného projektu sportovního are-
álu byla počátkem června dokončena oprava 
a zpevnění komunikace kolem fotbalového 
hřiště, která nám velmi zlepšila příjezd do 
celého areálu včetně zvýšení počtu parko-
vacích stání, a to i pro uživatele přilehlých 
zahrádek.

Z ostatních investičních akcí je dokončeno 
zateplení BD Sadová 563 a probíhá II. etapa 
oprav chodníků na ul. Brněnská. U zbývají-
cích plánovaných akcí buď probíhá projekční 
příprava, kterou vedení města vůbec neu-
tlumilo, nebo jsou realizace pozastaveny či 
oddáleny.

Z připravovaných investic lze zejména jme-
novat výstavbu lehké skladové haly posy-
pového materiálu pro pracovní četu města, 
která je ve stadiu těsně před vydáním sta-
vebního povolení a je plánována jako čás-
tečné dočasné zázemí JSDH Modřice při bu-
doucí realizaci hasičské zbrojnice, na kterou 
město obdrželo příslib dotace z MV ve výši 
4,5 mil. Kč, již podepsalo smlouvu o dotaci 

s JmK ve výši 3 mil. Kč a je vydáno staveb-
ní povolení. Potřebné dokumenty k realizaci 
výstavby zbrojnice budou do konce června 
předloženy na MV, aby následně mohlo dojít 
k registraci dotace. Po registraci bude zahá-
jeno výběrové řízení na dodavatele díla.

V oblasti kultury se ve sledovaném období 
neuskutečnily žádné akce. Byl zrušen dětský 
karneval, pálení čarodějnic a dětský den. Bez 
náhrady byly zrušeny Ženáčské hody. První 
akcí ve výhledu jsou Václavské hody na kon-
ci září. Ve sportu došlo ke zrušení několika 
mistrovství republiky v nohejbale plánova-
ných v nové hale, byla ukončena jarní část 
soutěží fotbalistů, nohejbalisté své letošní 
soutěže ukončili pro celý rok a u ostatních 
spolků byla činnost velmi utlumena.

Došlo i k velmi nemilé události, kdy po ně-
kolika letech provozu ohlásila majitelka pen-
zionu FINO club ukončení veškeré činnosti 
a oznámila zájem celý areál prodat. Jelikož 
dva tenisové kurty jsou vybudovány na po-
zemcích města, byly tyto majitelkou nabíd-
nuty městu včetně nafukovací haly k od-
prodeji. RMM o odkoupení projevila zájem 
a připravují se další jednání ve vztahu k pro-
deji celého areálu. 

Ve sledovaném období v oblasti personální-
ho složení zaměstnanců města došlo před 
nouzovým stavem k přijetí jedné uklízečky 
do městské haly a jednoho pracovníka do 
pracovní čety.

 Ing. Josef Šiška - starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
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z 8. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 08. června 2020 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

USNESENÍ ZMM č. 8/2020

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řádně svo-
láno a vyhlášeno a je plně usnášeníschopné 
(v počtu 15, jmenovitě viz prezenční listina)

Usnesení 8Z-Ú1/2020: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 8. řádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 8. řádného 
veřejného zasedání ZMM zast. Jiřího Ventru-
bu a zast. Jana Skalníka.
ZMM schvaluje program 8. řádného veřejné-
ho zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 15 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 8Z-1.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města Modřice o činnosti 
městského úřadu a RMM za období od 7. řád-
ného zasedání ZMM do 08. 06. 2020. 
Hlasování: 15 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 8Z-2.1/2020: ZMM bere na vědomí 
zprávu starosty města o plnění úkolů ulože-
ných na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 15 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání hospodaření 
města za rok 2019
Usnesení 8Z-3.1/2020: ZMM bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Modřice za období od 01. 01. 2019 do 
31. 12. 2019.
Hlasování: 15 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-3. 2. 1/2020: ZMM zjistilo, že účet-
ní závěrka města Modřice za rok 219 poskytuje 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi -
nanční situace účetní jednotky a tuto účetní 
závěrku města Modřice za rok 2019 schvaluje.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Ven-
truba, Chybík, Doleček, Procházka, Skalník, 
Slaný, Koubková, Hökl, Brabec, Putna) 
 0 proti 
 3 se zdrželi (Bernátová,
 Mikuš, Tomandl)

Usnesení 8Z-3. 2. 2/2020: ZMM schvaluje 
převedení zisku z hospodaření města Modři-
ce po zdanění za rok 2019 dle Výkazu zisku 
a ztráty k 31. 12. 2019 ve výši 42.736.260,16 
Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření před-
chozích účetních období.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 8Z-3. 3. 1/2020: ZMM schvaluje 
závěrečný účet města Modřice za rok 2019 
bez výhrad a k nedostatkům uvedeným v pří-
loze B Zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření města Modřice za rok 2019 přijímá 
tyto nápravná opatření:

- ZMM pověřuje RMM k provedení roz-
počtového opatření k technickému za-
bezpečení konce roku
- ZMM ukládá Finančnímu odboru pro-

ZPRÁVY Z RADNICE
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školit zaměstnance účtující platy s pra-
vidly použití rozpočtové skladby a zajis-
tit kontrolu čerpání rozpočtové skladby 
u platů v návaznosti na syntetické účty

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Ven-
truba, Chybík, Doleček, Procházka, Skalník, 
Slaný, Koubková, Hökl, Brabec, Putna, Mikuš) 
 0 proti 
 2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)

Usnesení 8Z-3. 3. 2/2020: ZMM pověřuje RMM 
k provedení posledního rozpočtového opatření 
každého roku k jeho technickému zabezpečení, 
a to na straně příjmů úpravou částek jednotli-
vých závazných ukazatelů dle skutečně obdrže-
ných fi nančních prostředků a na straně výdajů 
dle potřeby čerpání jednotlivých závazných uka-
zatelů bez omezení. Takto provedené rozpočto-
vé opatření bude projednáno a vzato na vědomí 
na dalším nejbližším zasedání ZMM.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Ventru-
ba, Chybík, Doleček, Skalník, Slaný, Koubková, 
Hökl, Brabec, Putna) 
 0 proti 
 4 se zdrželi (Procházka, 
 Bernátová, Mikuš, Tomandl)

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 8Z-4.1/2020: ZMM zamítá prodej 
pozemků parc. č. 283 a 284 v k.ú. Modřice 
panu M. T., bytem Krakovská, Modřice. 
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Vent-
ruba, Chybík, Slaný, Koubková, Brabec, Putna, 
Bernátová, Tomandl) 
 1 proti (Procházka)
 4 se zdrželi (Doleček,
 Skalník, Mikuš, Hökl)
Komentář:
Jedná se o pozemky zahrady za domem ža-
datele, které jsou majetkem města a žadatel je 
řádně užívá na základě platné nájemní smlouvy.

Usnesení 8Z-4.2/2020: ZMM schvaluje pro-

dej pozemku parc. č. 801/23 v k.ú. Modřice 
za cenu 14.000,– Kč bez DPH do společného 
jmění manželů M. aj. Ch., bytem Spojovací, 
Modřice.
Hlasování: 15 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o narovnání majetkových poměrů, kdy 
historicky byl dům žadatelů částečně postaven 
ještě před rokem 1989 na pozemcích města.

Usnesení 8Z-4.3/2020: ZMM zamítá pro-
dej části pozemku parc. č. 242/1 a pověřuje 
RMM uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Procházka, Skalník, Slaný, Koubková, 
Hökl, Brabec, Putna, Bernátová, Tomandl) 
 0 proti
 2 se zdrželi (Mikuš, Ventruba)
Komentář:
Jedná se o pozemek při ulici Mauerova, kte-
rý zůstává v majetku města a žadatel, pokud 
bude mít zájem, si jej může na základě nájem-
ní smlouvy pronajmout.

Usnesení 8Z-4.4/2020: ZMM odkládá roz-
hodnutí o prodeji pozemku parc. č. 194 do 
roku 2021.
Hlasování: 9 pro (Chybík, Doleček, Mikuš, Chy-
bíková, Brabec, Putna, Hökl, Koubková, Slaný)
 4 proti (Šiška, Procházka, 
 Bernátová, Tomandl)
 2 se zdrželi (Skalník, Ventruba)
Komentář:
Jedná se o způsobu využití objektu RD a po-
zemku při dolní straně nám. Svobody, které 
město koupilo od zemřelého Ing. Kopečka. 
Bude se prověřovat způsob jeho využití, kdy 
jsou možné tyto varianty: 
1. Prodej RD a pozemku nejvyšší nabídce.
2. Využití k vybudování sociálních nebo star-
tovacích bytů.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Další možné využití (park, propojení za humny) 
je dle případných návrhů zastupitelů možné 
ještě projednat.

Bod 5 – Projednání hospodaření města
v roce 2020
Usnesení 8Z-5.1/2020: ZMM bere na vědomí 
Zprávu o hospodaření města Modřice v obdo-
bí 1-4/2020.
Hlasování: 15 pro
  0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-5.2/2020: ZMM bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 3/2020 provedené RMM.
Hlasování: 15 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-5.3/2020: ZMM bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 4/2020 provedené RMM.
Hlasování: 15 pro
  0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-5.4/2020: ZMM schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2020 rozpočtu města 
Modřice na rok 2020 na straně příjmů po roz-
počtovém opatření ve výši 140.746.900,– Kč 
a na straně výdajů po rozpočtovém opatření 
ve výši 190.472.300,– Kč jako schodkový se 
schodkem ve výši -49.725.400,– Kč a fi nanco-
váním ve výši 8.676.000,– Kč. K fi nancování 
a vyrovnání schodku bude využita rozpočtová 
rezerva města Modřice z let minulých.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Ven-
truba, Chybík, Doleček, Procházka, Skalník, 
Slaný, Koubková, Hökl, Brabec, Putna, Mikuš) 
 0 proti 
 2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Komentář:
RO č. 5/2020 upravuje obě strany rozpočtu ve 
vztahu k avizovanému ponížení příjmů vlivem 

pandemie COVID-19. Strana příjmů se poni-
žuje prozatím o 19,160 mil. Kč z důvodu niž-
ších příjmů od státu (jen za květen proti roku 
2019 je procentuální propad 38,3 %) a na stra-
ně výdajů byly pozastaveny některé investice 
v celkové výši 18,68 mil. Kč. V běhu zůstávají 
jen dotovaný projekt Požární zbrojnice, sklad 
posypového materiálu pro pracovní četu a ně-
které drobné akce v řádech tisíců korun. 
Stále ještě městu hrozí další snížení příjmů, 
a to z důvodu vládního rozhodnutí o placení 
náhrad drobným podnikatelským subjektům 
a OSVČ z prostředků měst a obcí. Toto by pro 
Modřice mělo být ve výši 3-5 mil. Kč. 

Usnesení 8Z-5.5/2020: ZMM schvaluje Ve-
řejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
rok 2020 ve výši 250.000,– Kč mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a spolkem X-trim, z.s., 
IČ 09085947 (příjemce).
Hlasování: 15 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-5.6/2020: ZMM schvaluje od-
měny za I. pololetí 2020 členům fi nanční-
ho výboru, kteří nejsou členy ZMM ve výši 
1.500,– Kč H. D. a M. O.
Hlasování: 15 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-5.7/2020: ZMM schvaluje odmě-
ny za I. pololetí roku 2020 členům Komise sta-
vebně dopravní a územního plánování, Komise 
životního prostředí, Sociálně zdravotní komise 
a Kulturně školské komise, kteří nejsou členy 
ZMM ve výši 500,– Kč – R. C., M. K. a H. W.; ve 
výši 1.000,– Kč – M. H. a ve výši 1.500,– Kč – 
R. V., J. H., R. B., J. B., A. D., T. H., T. K., M. K., L. V.
Hlasování: 15 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

ZPRÁVY Z RADNICE
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Bod 6 – Smlouva o vzájemné podpoře a spo-
lupráci
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

Bod 7 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 8Z-7.1/2020: ZMM bere na vědomí 
zápis č. 13 ze dne 20. 05. 2020 z jednání FV.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 8 – Zpráva o činnosti KV
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

Bod 9 – Projednání Ankety o dotaci rozdílu 
ceny jízdného mezi 2. a 3. zóny IDS JMK
Usnesení 8Z-9.1/2020: ZMM schvaluje text 
a vyhlášení Ankety pro zjištění zájmu občanů 
o dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. zóny IDS 
JMK a pověřuje referentku OVV pí Ventrubo-
vou zveřejněním ankety ve zpravodaji města 
a vložením ankety formou online vyplnění na 
webové stránky města a facebook města.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Ventru-
ba, Bernátová, Doleček, Procházka, Skalník, Mi-
kuš, Koubková, Hökl, Brabec, Putna, Tomandl) 
 0 proti
 2 se zdrželi (Chybík, Slaný)
Komentář:
Jedná se o anketu, která by měla ukázat, zda 
občané města mají potřebu doplácení jízdné-
ho v rozdílu mezi zónami v MHD. Další rozho-
dování v této věci bude ale podmíněno skuteč-
nými příjmy po ukončení koronavirové krize.

Bod 10 – Projednání žádostí 
o změnu ÚP Modřice
Usnesení 8Z-10.1/2020: ZMM zamítá poří-
zení změny ÚP Modřice na pozemky 1523/28 
a 1523/57.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 11 – Různé, diskuse
Usnesení 8Z-11.1/2019: ZMM zamítá vypla-
cení rozdílu daně z nemovitých věcí slouží-
cích k podnikání mezi rokem 2019 a rokem 
2020 podnikatelským subjektům.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Ventruba, Doleček, Tomandl, Slaný, Koubko-
vá, Putna, Hökl, Brabec)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)
Komentář:
Vyplácení rozdílu daně z nemovitých věcí 
sloužících k podnikání bylo zamítnuto zejmé-
na z důvodu, že již na vrub obcí a měst jsou 
vypláceny ztráty podnikatelským subjektům 
z období koronavirové krize. Město nebude 
hradit ztráty podnikatelů dvakrát. 

Usnesení 8Z-11.2/2019: ZMM schvaluje zařa-
zení území města Modřice do územní působ-
nosti MAS Bobrava, z.s. na období 2021-2027.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 8Z-11.3/2019: ZMM schvaluje 
zařazení do rozpočtového výhledu rozpočtu 
města vyhotovení studie řešení komunikace 
na pozemku parc. č. 2030/3.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Doleček, Ventruba, 
Chybík, Skalník, Putna, Hökl, Brabec, Koubko-
vá, Slaný, Chybíková, Bernátová, Procházka)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)
 zast. Mikuš se neúčastnil hlasování

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic 
jsou umístěny na:

http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

ZPRÁVY Z RADNICE
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POZVÁNKA
na 9. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná 

v pondělí 7. září 2020 od 18 hodin
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí Svobody 93.

Program bude vyvěšen na informačních tabulích a na internetových stránkách 
města Modřice.

USNESENÍ 30. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 30. schůze RMM konané dne 23. 06. 2020

Směna pozemků
RMM schválila smlouvu o směně pozemků, která byla schválena ZMM, mezi městem Modřice 
a fi rmou M Property, s. r. o., která na objektu nám. Svobody 12 bude provádět výstavbu k by-
dlení. Při výstavbě vybuduje ve směru od nám. Svobody k ulici Prusinovského nový chodník.
(k usnesení 30R-3.1/2020)

Servisní smlouva EPS a NZS
RMM schválila servisní smlouvu na údržbu Elektrické požární signalizace a Nouzového zvuko-
vého signálu na Městské hale Modřice s fi rmou SYNER, s. r. o., v ceně 18 695 Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 30R-3.2/2020)

Václavské hody
Ve vztahu k probíhajícím přípravám Václavských hodů 2020 byla schválena smlouva o hudeb-
ní produkci s Dechovou hudbou Ištvánci ve výši 50 000 Kč za dobu hraní ve dvou dnech (zvaní 
po městě, nedělní hodové odpoledne).
(k usnesení 30R-3.9/2020)

Střelecké závody Mikulov
RMM schválila účast pěti strážníků Městské policie Modřice na střeleckých závodech „O po-
hár starosty města Mikulov“, který se již v minulosti podařilo naší strážnici jednou vyhrát.
(k usnesení 30R-6.4/2020)

Odpis pohledávek
RMM na doporučení úředníků městského úřadu schválila odpisy pohledávek za neuhrazené 
pokuty uložené v přestupkovém řízení za rok 2017 v celkové výši 19 200 Kč a za neuhrazené 
pokuty uložené Městskou policií Modřice v letech 2016 a 2017 v celkové výši 19 700 Kč. Jed-
ná se o nevymahatelné pokuty osobám, které mají trvalé bydliště zřízeno na obecním úřadě 
a jsou pro město prakticky nedohledatelní.
(k usnesení 30R-7.2/2020 a 30R-7.3/2020)
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Nájemné v městských bytech
Vedení města se po dlouhé době rozhodlo ke zvýšení ceny nájemného v městských bytech 
o 10 % ze stávajících nájmů s účinností od 1. 1. 2021. Ceny nájemného se dostaly hluboko pod 
úroveň nájmů běžného nájemného stanoveného znaleckým posudkem.
(k usnesení 30R-7.4/2020)

Vodovodní přípojka Sběrový dvůr
Ve výběrovém řízení na akci „Prodloužení vodovodního řádu a přípojka vody pro sběrový dvůr 
Modřice“ byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena a vybrána nabídka fi rmy Kratochvíl 
company, s. r. o., ve výši 495 487,53 Kč bez DPH.
(k usnesení 30R-7.6/2020)

Sklad posypového materiálu a techniky
RMM schválila vyhlášení veřejné soutěže malého rozsahu na výstavbu „Skladu posypového 
materiálu a techniky“ pro pracovní četu města. Schválila oslovení fi rem Monitio, s. r. o.; MK 
izolstav, s. r. o.; Trestav, s. r. o.; a Moravostav Brno, a. s., k předložení cenové nabídky a usta-
novila hodnotící komisi ve složení Ing. Šiška – starosta, Ing. Chybíková – místostarostka, Bc. 
Halvová – referentka MO, p. Šula – vedoucí pracovní čety a p. Putna – velitel JSDH Modřice. 
Současně ustanovila i náhradníky komise, kterými jsou MUDr. Ventruba, CSc. – neuvolněný 
místostarosta, Ing. Doleček – radní, Bc. Höklová – vedoucí MO, Ing. Mulíček – vedoucí FO a p. 
Kobylka – pracovník čety.
(k usnesení 30R-7. 7. 1/2020 až 30R-7. 7. 4/2020)

Vyvěšení moravské vlajky
RMM, i když se jednomyslně cítí být Moravany, zamítla vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2020 
na počest příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
(k usnesení 30R-7.17/2020)
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V případě zájmu Vám bližší informace sdělí:
Kateřina Habartová

tel. 725 011 334
e-mail: katerina.habartova@mesto-modrice.cz

nebo osobně v úředních hodinách MěÚ Modřice.

Městský úřad Modřice přijme

brigádnici/-íka 

na provádění drobných zahradnických prací 
na hřbitově v Modřicích.

 Vhodné pro důchodce, studenty či ženy na MD.

V případě zájmu Vám bližší informace sdělí:
Bc. Martina Vojtová, personalistka

tel. 774 002 172
e-mail: tina.vojtova@mesto-modrice.cz

Městský úřad Modřice přijme 
brigádníky na pracovní pozici

uklízeč/-ka

a to v období od 17. srpna do 18. září 2020, 
jako zástup za čerpanou dovolenou. 

Pracovní doba 4 hod/den. 
Vhodné pro studenty, ženy na MD či důchodce.
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INFORMACE PRO OBČANY

Na posledním řádném zasedání Zastupitel-
stva města Modřice 8. 6. 2020 byl schválen 
text ankety pro zjištění zájmu občanů o do-
taci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou 
IDS JMK.

Zdůvodnění návrhu i anketní lístek jsou 
umístěny uprostřed tohoto Zpravodaje. Pro-
sím, přečtěte si je. 

Návrh na dotaci předplacených jízdenek pro 
všechny občany Modřic, kteří o to projeví 
zájem, jsem poprvé předložil na zasedání 
ZMM při projednávání rozpočtu na r. 2020 
již 2. 12. 2019. Můj návrh byl tehdy zamítnut 
s tím, že je nutno nejdříve uspořádat anketu, 
zda by byl o to ze strany občanů vůbec ně-
jaký zájem. Na příštím zasedání ZMM, které 
bylo 9. 3. 2020, jsem proto předložil návrh 
ankety. K návrhu byly ale od některých za-
stupitelů připomínky, které jsem zapracoval 

a upravenou anketu jsem předložil opět hned 
na následujícím zasedání ZMM 8. 6. 2020. 
Tato verze již byla schválena.

Anketní lístek můžete použít buď ze Zpravo-
daje nebo, doufám, i v elektronické verzi pří-
mo na webových stránkách města. V době 
uzávěrky tohoto čísla (30. 6.) elektronická 
verze ještě nebyla k dispozici. S fi rmou, kte-
rá se stará o web města, jsme hledali řešení, 
které by mělo umožnit vyplnit anketní lístek 
online z jakéhokoliv zařízení připojeného na 
internet, tj. i z mobilu nebo tabletu. Věřím, že 
vše dobře dopadne a v termínu, kdy obdrží-
te do svých schránek tištěný Zpravodaj, již 
bude na webu i tato verze.

Anketní lístek vyplňte, prosím, i v případě, po-
kud o dotaci nemáte zájem. Cílem ankety je 
kromě případných zájemců i zjistit, jaký vů-
bec mají naši občané postoj k dotaci MHD.

Děkuji za vyplnění.

Pokud bude mít zájem o dotaci dostatečný 
počet občanů, návrh na ni bude projednán na 
dalším nejbližším zasedání ZMM. Musíme 
si ale uvědomit, že v současné době úspor 
v důsledku dopadů mimořádných opatření 
v souvislosti s koronavirem, by tento návrh 
nemusel hned projít. Mohu ale slíbit, že bych 
jej předkládal opakovaně tak dlouho, až by 
byl přijat.

 Libor Procházka,
 zastupitel za Nezávislí za čisté 
 a klidné Modřice

 osmodrice@seznam.cz, 
 www.osmodrice.cz

PÁR SLOV K ANKETĚ O DOTACI 
CENY JÍZDNÉHO MHD
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Přestože už je čas dovolených a prázdnin, 
ráda bych se ještě jednou ohlédla za uply-
nulým školním rokem. Že koronavirová pan-
demie významně zasáhla do našich životů, 
je jasné. Každý se musel vypořádat s pro-
blémy po svém, výjimkou nebyla ani školní 
docházka, respektive její alternativní forma. 
Do distančního vzdělávání jsme skočili po 
hlavě, jinak to ani nešlo. V rámci kusých pra-
videl MŠMT jsme se snažili ušít tento mo-
del vzdělávání na míru našim žákům. Začali 
jsme zasíláním příprav v edookitu, studova-
li jsme a zkoušeli nové možnosti, které se 
nabízely. Dobré zkušenosti jsme rozvíjeli, 
ty, které se neosvědčily, jsme opouštěli. Bě-
hem čtyř měsíců jsme se situace ustálila 
a my, žáci i rodiče jsme se natolik pohodlně 
a bezpečně pohybovali v aplikaci Classro-
om, že budeme tohoto prostředí využívat 
i nadále. 

Během jarních měsíců docházelo k postup-
nému uvolňování hygienických opatření 
a žáci se v omezeném režimu mohli vracet 
do školních lavic. Nejprve to byli deváťáci, 
kteří využili možnosti přípravy na přijímací 
zkoušky na SŠ, poté jsme zahájili vzděláva-
cí aktivity pro jedenáct skupin žáků 1. stup-
ně. Nakonec se škola otevřela i pro žáky 

2.stupně, a to formou konzultačních a tříd-
nických hodin. 

Každá životní situace je výzvou, ze které 
se můžeme mnohé naučit. Všichni jsme se 
zdokonalili v ICT technologiích, děti se staly 
samostatnějšími, snad i odpovědnějšími při 
plnění úkolů a při dodržování termínů jejich 
odevzdávání. V našem případě se posunova-
ly hranice mezi učiteli, žáky i rodiči. Velice si 
ceníme vzájemné spolupráce, úsilí rodičů při 
domácí přípravě dětí a jisté sounáležitosti, 
která v té době panovala. Snažili jsme se vy-
cházet si navzájem vstříc a konstruktivně ře-
šit problémové situace. Děkujeme rodičům 
za jejich připomínky, které nás vedly k hledá-
ní nových cest, a také za kladné odezvy, jež 
nás velmi potěšily a posílily v další práci. 

Příští školní rok bude pro žáky zcela jistě 
náročný, budeme dohánět zameškané, ob-
jem učiva se zvětší. Navíc nás čekají oslavy 
100. výročí otevření české školy v Modři-
cích, takže úkolů před námi je mnoho. Vše 
jsou ale záměry, plány, uvidíme, co přinese 
budoucnost. Zatím Vám všem přeji krásné 
léto a těším se na shledání po prázdninách.

  Mgr. Jana Havlíčková, ZŘŠ

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
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BRABROUCI

Je tu konec školního roku a s ním tradiční závěrečné výlety družinek. Letos se všechny družinky 
vydaly do přírody v okolí Modřic. Kobylky dokonce došly až do Rajhradu a staly se tak letošními 
rekordmany, ušly totiž přes osmnáct kilometrů. Na druhou stranu Včeličky si kvůli nepřízni po-
časí musely vystačit s klubovnou a pár kalužemi v modřických ulicích. Ani to jim ale nezabránilo 
v tom, si den pořádně užít. Vzhledem k tomu, že školní rok (nebo minimálně jeho druhé pololetí) 
letos prakticky neproběhl, setkali jsme se s rodiči místo na Ukončení školního roku na Vítání léta. 
V hojném počtu jsme si zahráli bingo a branball, opekli špekáčky, zhodnotili uplynulý školní rok 
a v neposlední řadě poděkovali městu Modřice zastoupeného paní místostarostkou Ing. Hanou 
Chybíkovou za dlouholetou přízeň a podporu Brabrouků. Pro letošní školní rok se s Vámi loučí-
me a těšíme se na Vás na táboře. 
 66. PTO Brabrouci

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Foto: archiv Brabrouků
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A CO NÁS DÁLE ČEKÁ?

Letošní školní rok jsme v oddíle již defi nitivně uzavřeli a nyní nás čekají tři tábory. Příměstský na 
začátku července na téma Jak vycvičit draka, poté prvních 14 dní v srpnu stanový tábor opět na 
novém místě u Zábřeha na Moravě s celotáborovou hrou Země indiánů: příběh kmenů a na konci 
srpna pak druhý běh příměstského tábora. 

I když se během tohoto roku neuskutečnily všechny soutěže Zelené ligy, byly spočteny aktuál-
ní výsledky a na Sněmu náčelníků oddílů byla mezioddílová soutěž Zelená liga vyhodnocena. 
V letošním školním roce jsme se umístili na úžasném 3. místě!!!, což je úplně úžasný výsledek 
a chtěl bych moc poděkovat všem vedoucím a instruktorům za vše co pro oddíl dělají a jak skvě-
le s dětmi pracují. Díky také všem dětem rodičům a doufám, že se ten další rok vydaří oddílové 
akce minimálně tak dobře nebo ještě lépe . 

O začátku schůzkové činnosti v září Vás budeme včas informovat mailem a na webu oddílu 
www.brabrouci.cz, kde také najdete i všechny další informace o oddíle.

Přeji všem krásné a vydařené prázdniny
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 hlavní vedoucí oddílu

Foto: archiv Brabrouků
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A SLUNNÉ LÉTO PŘEJE DFKM, z.s.
z našeho archivu připojujeme foto z letošní neformální „Závěrečné Pod Kaštany“ 

a na stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz je „O nás“ vše ostatní… V. Čevela
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Foto: archiv DFKM
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

V sobotu 20. června proběhlo skautské roz-
loučení se školním rokem. Skupinky postup-
ně vyrážely na trasu plnou zábavných úkolů, 
které měly prověřit jejich (nejen) skautské do-
vednosti. Nechyběla zdravověda, morseovka, 
určování měsíců pro nejmenší, zavzpomínali 
jsme na skautské velikány i naše společná 
dobrodružství, při počítání popelnic na tříděný 
odpad jsme si procvičili matematiku a nechy-
běla ani otázka o bylinkách vhodných na čaj. 
Na konci se všichni pustili do luštění tajenky, 
nejdřív ale museli posbírat písmenka umístěná 
v prostoru. Nepříznivé počasí se bohužel pode-
psalo na účasti, na trasu vyrazilo šest stateč-
ných dětí, tři rodiče, několik vedoucích a přidal 

se i maskot našich nejmenších – Ferda Mra-
venec. I v malém počtu jsme si ale společně 
strávený čas moc užili a nechyběl ani závěřeč-
ný oheň, na kterém jsme si opekli párky.

Letošní školní rok pro nás nebyl jednoduchý, 
v druhém pololetí jsme se nemohli scházet 
vůbec nebo jen přes internet a závěřečné 
setkání provázel déšť. My se však nevzdá-
váme, pilně připravujeme tábor a vymýšlíme, 
do jakých dobrodružství se pustíme příště. 
Děkujeme všem dětem, rodičům i vedoucím 
a těšíme se na další společné chvíle.

 Klára Čonková - Panda

Foto: Olga Panáková - Ola

SKAUTI
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Foto: Olga Panáková - Ola
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Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom zjistili Váš názor, zda byste Vy sám/sama, popř. Vaše dítě* využí-
val/a dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK, tj. mezi tarifními 
zónami (100+101) a (100+101+510). Žádáme Vás proto o vyplnění přiloženého 
krátkého anketního lístku.

Zdůvodnění návrhu
Záměrem návrhu je podpořit cestování městskou hromadnou dopravou (MHD), 
protože dopravní situace v Modřicích a jejich blízkém okolí se dramaticky zhoršuje. 
Cestovat MHD se tak stává klidnějším a rychlejším. V Brně navíc odpadá starost 
s parkováním, které se zavedením modrých zón ještě ztížilo. Využívání MHD sou-
časně přispívá ke zlepšování životního prostředí nás všech. Chůze spojená s ces-
továním MHD prospívá i našemu zdraví.

Dosavadní jednání vedení města se zástupci společnosti KORDIS s.r.o. o prodlou-
žení 2. zóny IDS JMK až do Modřic se ukázala jako neprůchozí, proto je zde návrh 
alespoň na dotaci rozdílu ceny jízdného 2. a 3. zóny IDS JMK, a to pouze u ročních 
a čtvrtletních předplacených jízdenek zakoupených občany Modřic. Jednotlivé 
jízdenky by nebylo možno dotovat, protože se neprodávají na jméno, tj. nešlo by 
prokázat, že na ně opravdu cestoval obyvatel Modřic.

Pokud bude o dotaci dostatečný zájem, bude návrh na její zavedení projednán na ZMM.

Jak by celý proces mohl probíhat
Podmínkou žádosti o dotaci by bylo trvalé bydliště v Modřicích a vlastnictví ban-
kovního účtu (u dětí účet rodičů), na který by se dotace zasílala. Zájemce o dotaci 
by předložil na městském úřadě doklady za nákup ročních nebo čtvrtletních před-
placených jízdenek úhrnně pouze jedenkrát ročně s řádně vyplněnou žádostí o do-
taci, čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů a kopiemi předplatných 
kuponů, a to v období od 1. 1. do 30. 9. daného roku. Pozdější žádosti by již nebyly 
přijímány. Po zpracování žádosti fi nančním odborem a po jejím schválení RMM by 
na účet žadatele byly fi nance zaslány nejpozději do 31. 12. daného roku. 

Vyplněné anketní lístky vhoďte do schránky před radnicí nebo do sběrné urny, 
která bude umístěna ve vestibulu radnice. Na obálku napište ANKETA. Elektro-
nická verze ankety bude umístěna též na webových stránkách města Modřic. Do 
ankety se můžete zapojit do 30. září 2020. 

ANKETA PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU OBČANŮ O DOTACI 
ROZDÍLU CENY JÍZDNÉHO MEZI 2. A 3. ZÓNOU IDS JMK

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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ANKETNÍ LÍSTEK
1) Dotaci bych využil/a
 u předplacených jízdenek:

 čtvrtletních
 ročních
 dotaci bych nevyužil/a

2) Pokud byste dotaci nevyužil/a,
 napište, prosím, důvod (kdo by
 dotaci využil, nevyplňuje
 a pokračuje bodem 3):

 kupuji jednotlivé jízdenky
 jezdím autem
 využívám jiný způsob dopravy
 nikam necestuji
 mám jiný důvod

3) Jsem:

 žák do 15 let
 student do 26 let
 pracující
 důchodce do 65 let
 důchodce od 65 do 70 let
 důchodce 70 a více let

4) Pokud cestuji IDS JMK, 
 tak nejčastěji směrem:

 do Brna
 jinam (napište kam)

5) Zde můžete uvést Vaše případné
 náměty a připomínky k návrhu:

6) Vyplňte, prosím, Vaše jméno,
 příjmení a adresu bydliště, 
 popřípadě jméno, příjmení a adresu
 bydliště Vašeho dítěte (pro zamezení 
 více odpovědí od stejné osoby).

* Za dítě do 15 let vyplní jeho zákonný zástupce.

Děkujeme za Vaši účast v anketě. O výsledcích ankety budete informováni.

Vyplněním anketního lístku účastník ankety souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních 
údajů Městským úřadem Modřice pouze pro účely zpracování výsledků této ankety. Výsledky 
budou prezentovány souhrnně a anonymně. Po jejich vyhlášení budou jednotlivé anketní lístky 
skartovány nebo smazány a poskytnuté osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

U následujících bodů zatrhněte, prosím, 
vždy pouze jednu možnost. *

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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KLIENTI SENIORCENTRA V MODŘICÍCH RELAXUJÍ
V NOVÉM WELLNESS CENTRU

Relaxace, vzpomínky a příjemné prožitky 
jsou pro seniory v domovech nezbytné pro 
jejich dobrou psychickou kondici. Obyva-
telé modřického SeniorCentra SeneCura si 
mohou v současné době užívat odpočinek 
ve wellness centru, jehož součástí je i tera-
peutický koncept Snoezelen určený zejmé-
na pro klienty s Alzheimerovou chorobou 
a jinými typy demence. Tyto prostory navíc 
seniorům vhodně posloužily také v době ko-
ronavirové krize, kam se uchylovali k načer-
pání energie a dobré nálady do dalších dnů.

„Naši klienti se mohou nechat namasíro-
vat od našich šikovných rehabilitačních ses-
ter na hydraulickém masážním stole, vychut-
nat si koupel ve vířivé vaně nebo si dopřát 
voňavou lázeň nohou v masážní vaničce na 
dolní končetiny,“ popisuje možné procedury 
vedoucí aktivizačních pracovnic modřického 
SeniorCentra Kristýna Anschlagová. 

V rámci wellness centra je klientům k dis-
pozici také terapeutický koncept Snoezelen, 

který klientům pomáhá navozovat klid, poci-
ty uvolnění a absolutní pohody. Prostřednic-
tvím smyslové stimulace dochází k pozitivní 
motivaci a podpoře rozvoje osobnosti. Vyvo-
lává touhu zapojit se do společných činností 
a podporuje klienty, kteří mají problémy s vy-
jádřením svých pocitů a zájmů. Důvěrné pro-
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středí navíc stimuluje čichová centra v moz-
ku při využití vonných olejů. 

V modřickém domově mají v rámci této 
terapie pro klienty přichystané pohodlné 
křeslo s interaktivním světelným válcem 
s bublinkami, optická vlákna, svítící panel 
noční oblohy, světelný obrázkový kotouč, 
stereo-akustické pomůcky a aromalampu. 
„Je to velmi příjemné, skvěle jsem se tady 
zrelaxovala,“ říká o návštěvě wellness centra 
Olga Procházková, klientka domova pro se-
niory v Modřicích.

Pro psychickou pohodu obyvatelů domova 
připravují aktivizační pracovníci také mnoho 
pestrých činností, které klienty baví, jako je 
například kreativní tvoření, trénování paměti, 
mezigenerační propojování nebo zajímavé 
společenské, kulturní a sportovní aktivity.

 Kateřina Třísková

 Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice
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LETNÍ KINO V MODŘICÍCH 

BOURÁK

v přírodním areálu Pod Kaštany

28. srpna 2020 od 20:30 hodin
hudební komedie, ČR, 111 min

PŘES PRSTY 29. srpna 2020 od 20:30 hodin 
komedie, ČR, 101 min
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 Foto: freepik.com

Motto: 
„Vždy se najdou Eskymáci, kteří 
 vypracují pokyny pro obyvatele Konga,
 co dělat za tropických veder.“ 
 Stanislaw Jerzy Lec 
 
Po údobí, kdy nás strašila vidina koronavi-

ru, řečí a chytrých rad, se můžeme konečně 
nadechnout bez roušek a užít si léto. Zvládli 
jsme to ve zdraví, alespoň my v Modřicích. 

V minulém Zpravodaji jsem se již zmínila 
o výměně smluv o pronájmu zahrádek, ale 
pro četné dotazy se dnešní článek bude tý-
kat hlavně zahrádkářů, kteří mají pronajaté 
zahrádky v koloniích. Jak už bylo oznámeno 
31. 10. 2020 končí stávající smlouvy o pro-
nájmu zahrádek a od 1. 11. 2020 budou 
platit nové.

 V koloniích jsou již vyvěšeny informace, 
ale vzhledem k tomu, že někteří členové se 
moc o dění zahrádkářského spolku nezají-
mají, tak jsme se rozhodli, že dáme tuto in-
formaci i do Zpravodaje.

Někteří členové zahrádkářského spolku 
totiž velmi stáli o to mít pronajatou zahrádku 
v koloniích ZS v Modřicích. Ale od té doby, co 
ji dostali do pronájmu se již na žádné schůzi 

po celou dobu neobjevili a někteří nemají ani 
podepsaný „souhlas“ nařízený Evropskou 
unií o povolení používat jejich osobní údaje. 
K podepsání formuláře o osobních údajích, 
pokud jste ho ještě nepodepsali, můžete 
se obrátit na vedoucího kolonie. Týká se 
to hlavně kolonie „U hřiště II“ – vedoucí ko-
lonie př. Hroudný, který ještě všechny „sou-
hlasy“ neodevzdal. Nařízení EU platí již od 
28. 2. 2018 a kdo nemá „souhlas“ podepsa-
ný, nemůže dostat novou smlouvu.

Poslední dobou se nám hlásí mnoho no-
vých zájemců o zahrádku, takže budeme mít 
ty nepořádné, ignorující a některé i agresivní 
čím nahradit.

Vzhledem k tomu, že by bylo pro zahrád-
kářský spolek velmi fi nančně náročné každé-
ho písemně informovat, volili jsme tuto cestu 
informačním sdělením na koloniích. V tuto 
dobu by měl být každý dobrý zahrádkář již 
s informací seznámen. Ty nepořádné jen 
informuji, že v červenci a srpnu se nekoná 
schůze, ta bude až ve čtvrtek 3. září 2020.

Pěkné léto a bohatou úrodu, ať se máte na 
výstavě čím pochlubit.

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 
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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

Vítáme do života 

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Výpůjční doba během letních prázdnin zůstává nezměněna, delší uzavírky knihovny 
nejsou plánovány. Případné kratší uzavírky budou včas oznámeny na knihovním webu.
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Výběr z knižních novinek červenec-srpen 2020

PRO ŽENY:
Brown, Sandra: Milenec ze snů
Fisher, Kerry: Žena, kterou jsem byla
Gabaldon, Diana: Vepsáno krví vlastního 
srdce (Cizinka 8.)
Harrel, Lindsay: Šepot papíru a inkoustu
Jakoubková, Alena: Zmizení perníkové 
princezny
Madeleine, Laura: Kde rostou divoké třešně
Potter, Alexandra: Zpovědi trosky po čtyřicítce
Probst, Jennifer: Miluj mě vším
Steel, Danielle: V hlavní roli

PRO SILNÉ NERVY: 
Ahnhem, Stefan: X způsobů smrti
Caine, Rachel: Ve víru
Kubát, Luděk: Brutalita
Lapena, Shari: Jeden z nás
Link, Charlotte: Zmizení
Mie So: Jedináček
Penny, Louise: Břicho nestvůry
Ptáčková, Jindřiška: Pod jabloní
Rejfová, Marie: Kočka myši nenechá
Rickstad, Eric: Co po ní zbylo?
Weaver, Tim: Nikdo není doma

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Ardone, Viola: Vlak pro děti
Bauer, Jan: Než přijde kat
Grubhoffer, Josef: Bojoval jsem na 
nesprávné straně
Jenšík, Miloslav: Anthropoid kontra 
Heydrich: znáte celou pravdu?
Koubková, Zuzana: Zázračný medailon
Longo, James: Hitler a Habsburkové
Moloney, James: Dopisy ze Sachsenhausenu
Vondruška, Vlastimil: Vídeňský sen

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Backman, Frederik: Úzkosti a jejich lidé
Barnes, Tommy: Pivo na Loiře

Goldberg, Myla: Pastva pro oči
Levi, Primo: Když ne nyní, kdy?
Mas, Victoria: Bál šílených žen
Pamuk, Orhan: Cosi divného v mé hlavě

ČESKÁ LITERATURA:
Čechová, Miřenka: Baletky
Čichoň, Petr: Lanovka pod Landekem
Faulerová, Lucie: Smrtholka
Hájíček, Jiří: Plachetnice na vinětách
Lednická, Karin: Šikmý kostel
Nesvadbová, Barbara: Iluze
Pánek, Jiří: Devátá jizva
Skočílková, Mirka: Kdo věří na zázraky
Střihavková, Eva: Vzácná návštěva
Štětina, Jaromír: Sedmero královen
V bílém plášti (soubor povídek)

ÚSMĚVNÉ ČTENÍ NA DOVOLENOU:
Čechová, Blanka: Příručka jadranské 
snoubenky
Hubeňáková, Zuzana: Můj bratr albatros 
a jiná zvěrstva
Landsman, Dominik: Na chalupě 
s moderním fotrem

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Brycz, Pavel: Česnek útočí, se vším zatočí 
(Emil a upíři 4.)
Kotová, Marcela: Kouzelná kniha babičky Jůlinky
Landsman, Dominik: Bez frází a bez jůtubu
Lebeda, Jan: Medovníček, Medulka a Medulínek
Římánková, Jitka: Svět plný svátků

INSPIRACE NA CESTY I DO KUCHYNĚ:
Chroust, Adam: Stingl: biografi e 
cestovatelské legendy
Leschinger, Martin: Cyklovýlety po česku 
a okolí
Sádlo, Jiří: Mlsné čenichání jihovýchodním 
směrem
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP byla požádána PČR Dopravní policií o asistenci při nehodě se zraněním cyklisty na 
cyklotrase Brno-Vídeň v prostoru OC Olympia naproti OD KIKA. Po příjezdu na místo se hlídka 
MP Modřice spojila s oznamovatelkou, která hlídce ukázala zraněného cyklistu. Dle jejich slov 
zraněný cyklista nezvládl levou zatáčku a při výjezdu z ní narazil hlavou a obličejem čelně do 
zdi betonového plotu. Hlídka zraněného cyklistu ošetřila a na místo přivolala RZS. Cyklista měl 
po nárazu do zdi silně krvácející ránu na nose a ústech. Byla u něj provedena dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem a hodnotou 2,09 promile alkoholu v krvi.

 Strážníci přijali žádost od ZZS JMK o asistenci u řidičky, které se během jízdy udělalo zle. Vy-
dala se okamžitě na místo a nalezla odstavené vozidlo s ležící řidičkou na zadních sedadlech. 
Ta uvedla, že se jí během jízdy udělalo velice nevolno, musela zastavit a lehnout si. Žena byla 
vyšetřena a následně převezena na chirurgii do FN Bohunice. Její vozidlo bylo přeparkováno 
z komunikace na parkovací místo, zabezpečeno a klíče předány majitelce.

Hlídka přijala oznámení od majitele nemovitosti, že mu cizí vozidlo nabouralo do betonového 
plotu a poštovní schránky. Dostavila se na místo, kde zjistila, že se vozidlo Škoda Octavia zřej-
mě rozjelo samo z parkovacího místa, neboť nebylo zabrzděné, ani nebyla zařazena rychlost. 
Následně se na místo dostavil majitel vozidla, který uvedl, že vozidlo zaparkoval, odešel a za-
pomněl jej správně zabezpečit. Věc si muži vyřešili sepsáním protokolu o dopravní nehodě.

Strážníci řešili oznámení o dopravní nehodě na křižovatce ulic Rybníček a Havlíčkova. Hlídka se na 
místo za použití VRZ dostavila okamžitě a zjistila, že nikdo ze zúčastněných není nijak zraněn, ani 
nikdo lékařské ošetření nežádal. Vozidlo projíždějící ulicí Havlíčkova nedalo přednost zprava přijíž-
dějícímu autu, které jelo z ul. Rybníček. Na místo byla přivolána hlídka PČR a HZS JMK, neboť z vo-
zidla vytékaly provozní kapaliny. Byla provedla orientační dech. zkoušku u obou řidičů s negativním 
výsledkem. Věc si poté převzala hlídka PČR k dořešení a hlídka MP mezitím usměrňovala provoz.

Bylo přijato oznámení o křičící dívce a krvi na ulici Husova. Hlídka zrovna projížděla touto ulicí, 
když nalezla pár muže a ženu, která měla obličej od krve a na nose malou ranku z které vyté-
kala krev. Obličej jí očistila a nos jí byl ošetřen gázou a náplastí. Žena sdělila, že upadla sama 
vinou kombinace alkoholu a zakopnutí na chodníku. Další lékařské ošetření nepožadovala. 
Poté společně s přítelem odešli do svého bytu.

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Strážníci přijali oznámení o opilém cestujícím ve vlaku, který neměl platnou jízdenku a choval 
se vulgárně vůči ostatním cestujícím. Muž byl průvodčím vykázán z přepravy. Jelikož nespo-
lupracoval a neovládal své chování, byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Dechová 
zkouška prokázala výsledek 2,82 promile.

Hlídka prováděla kontrolní činnost a všimla si dopravní nehody tří vozidel na křižovatce ulic 
Brněnská a Tyršova. Nehoda byla s lehkým zraněním jedné osoby, která byla převezena do 
nemocnice k ošetření. Hlídka MP usměrňovala provoz po dobu dopravní nehody. Na místě 
dále zasahovaly jednotky RZS, HZS a PČR. Po odklizení vozidel z křižovatky hlídka MP svoji 
činnost na místě ukončila.

Strážníkům přivedla oznamovatelka odchyceného psa na služebnu MP. Dále uvedla, že psa 
odchytla na silnici před obcí Želešice. Vzhledem k tomu, že pes byl očipovaný a registrova-
ný v databázi Národního registru majitelů zvířat, byl kontaktován provozovatel databáze a ten 
kontaktoval majitele, který si psa o chvíli později převzal.

Hlídka přijala oznámení o údajně ležící nemohoucí ženě na železničním mostě v Modřicích. 
Na místě ležela žena a vedle ní stál muž, který hlídce tvrdil, že je žena silně podnapilá a ne-
může ani chodit. Žena byla hlídkou probrána, bez problémů komunikovala, ihned sama vstala 
a také sama chodila. Dechovou zkouškou bylo u ní naměřeno 2,24 promile, nicméně byla plně 
orientovaná a schopna samostatné chůze. Byla bez zranění a nevyžadovala žádné lékařské 
ošetření. Oba odešli na stanici MHD a odjeli směrem k Brnu.

Strážníci přijali oznámení, že v domě na ulici Sokolská je spuštěn požární alarm. Hlídka po pří-
jezdu na místo zkontrolovala nemovitost, která nevykazovala známky jakéhokoliv požáru. Na 
místo byl telefonicky přivolán majitel nemovitosti, který si dům zkontroloval a naznal, že je vše 
v pořádku. Hlídka na místě celou věc ukončila jako závadu na poplašném systému.

Hlídka řešila oznámení, že na ul. Poděbradova se dohadují nějaké podnapilé osoby a ruší noční 
klid. Na místě ztotožnila čtyři osoby, které uvedly, že byly společně v restauraci U Matěje, kde 
pily pivo. Když odcházely domů, tak si všimly, že za nimi jde muž, který byl také v restauraci. 
Před domem, kde bydlí jedna z osob, je muž začal napadat a osočovat s tím, že chtějí ublížit 
ženě, která byla ve skupince, což nebyla pravda, protože je to jejich známá a jen ji muži dopro-
vázeli domů. Při potyčce měli strčit do muže, který je napadal, a ten měl upadnout na zem. 
Následně hlídka MP ztotožnila muže, který měl skupinu napadnout. Ten byl značně podnapilý 
a dechovou zkoušku odmítl. Muž uvedl, že byl U Matěje a když šel domů, tak u domu viděl 
sedící ženu a domníval se, že potřebuje jeho pomoc, což neustále opakoval. Dále jej měly další 
osoby od ženy odstrčit. Muž měl odřený pravý loket a pravé koleno. Obě strany uvedly, že ne-
chtějí dále nic řešit a lékařské ošetření nežádají. Po poučení se všichni rozešli domů.
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Letošní Mistrovství České republiky v no-
hejbale kategorie starších žáků v disciplí-
nách dvojic a trojic pořádal ve dnech 20. 
a 21. 5. 2020 oddíl Avia Čakovice. Starší žáci 
tvoří věkovou kategorii 13 až 15 let.

Městský nohejbalový klub Modřice na tento 
šampionát dorazil již tradičně s nejpočetněj-
ší výpravou, které čítala 13 hráčů, 3 trenéry 
a několik rodičů, kteří si nenechali ujít zápa-
sy svých synů na vrcholné úrovni. 

V sobotu se konalo Mistrovství České repub-
liky ve dvojicích. Během celé noci i ráno hustě 
pršelo, a tak následoval přesun z čakovických 
kurtů na haly v nedalekých Neratovicích. Tady 
si dovolím malou odbočku – všem „rádoby od-
borným kritikům“ naší nové Městské haly bych 
tam doporučoval udělat si exkurzi, aby mohli 
zjistit jaký klenot můžeme užívat v Modřicích. 
Do turnaje se prezentovalo celkem 28 dvojic 
včetně našich 6 sestav. Všechny naše týmy 

SPORT

ZLATÝ DOUBLE PRO MODŘICKÉ ŽÁKOVSKÉ 
NOHEJBALISTY

bez problémů postoupily ze skupin i když ně-
které museli jít do předkola play-off. Ty z prv-
ních míst šly rovnou do osmifi nále. Z předkola 
postoupily všechny čtyři naše týmy, co v něm 
hrály. Ale již následující osmifi nále vystavilo 
stopku čtyřem našim sestavám, když z toho 
dvě bohužel vypadly ve vzájemném bratrovra-
žedném duelu. Naše dvě top sestavy A a B po 
osmifi nále suverénně zvládly také čtvrtfi nále. 
Do semifi nále již nastoupili skutečně všichni 
tři hlavní favorité. Mezi ně se překvapivě vklí-
nila dvojice mladších žáků z Českého Brodu. 
Ti se svoji pohyblivou a technickou hrou stali 
miláčky sobotního publika. V semifi nále je 
však již celkem lehce vyřadil náš A tým. Béč-
ko se v semifi nále střetlo s velkým favoritem 
s družstvem Pekla nad Zdobnicí. Ve skvělém 
duelu je dokázali 2:1 porazit, a tak nás čekalo 
čistě modřické fi nále. Na to si již hlavní trenér 
Bednář mohl v klidu sednout na tribunu, pro-
tože měl splněno. Kluci si to již bez koučingu 
rozdali na férovku mezi sebou. A tým nakonec 

 Foto: Petr Jahoda
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B tým udolal a slavil náš první titul. Třetí mís-
to pak obsadili „pekelníci“ a „brambory těžili“ 
mladí broďáci.

Pořadí Mistrovství České republiky 
starších žáků dvojice:
1. místo MNK Modřice A (Jurka, Kolouch)
2. místo MNK Modřice B (Kubový, Dvořák, 
 Svoboda)
3. místo Peklo nad Zdobnicí (Fries,
 Kotyza, Teplý)
4. místo Český Brod (Bálek, Červenka,
 Blažek) 

V neděli se počasí umoudřilo a trojice se tak 
již mohly sehrát na čakovických antukových 
kurtech Na nich se prezentovalo 17 trojic kde 
byly také 4 naše sestavy. Všechny suverénně 
prošly skupinami. Tři z nich šly z prvního mís-
ta rovnou do čtvrtfi nále. D sestava ve skupině 
prohrála jen s velkým favoritem z Pekla, a tak 
museli do předkola. Tato trojice byla v zákla-
du tvořena dvěma mladšími žáky Tomášem 
Jahodou a Františkem Dlabkou. K nim se celý 
den střídali Michal Buchta a Marek Sedláček. 
A to, co se v sobotu podařilo jejich brodským 
mladým kolegům se v neděli podařilo našim 
„mladým puškám“. Oproti fyzicky mnohem 
vyspělejším a nohejbalově zkušenějším pro-
tihráčům vytasili obětavost, pohyb a techniku 
a za potlesku všech se play-off pavoukem su-
nuli dál a dál. Stopku jim v semifi nále vystavil 
až pozdější mistr - naše A sestava. V druhém 
semifi nále bylo tentokrát již nad síly naše-
ho B týmu mužstvo Pekla nad Zdobnicí. Ani 
béčko pak již v boji o bronz nemělo s naší D 
sestavou slitování a obsadilo bronzový stupí-
nek. Finále mezi modřickým A týmem a druž-
stvem Pekla nad Zdobnicí byl tak opravdovým 
vyvrcholením celého dvoudenního klání. K vi-
dění byl špičkový nohejbal, který se vyspělostí 
a razancí dal směle srovnat s tím dospělác-
kým. Nás tým prohrál těšně první set. A když 

i v druhém setu vedlo v koncovce Peklo nestá-
ly si naše akcie příliš vysoko. Pak však trenér 
Bednář kluky na „time“ uklidnil a současně se 
z tribun začalo ozývat hromové „Modřice do 
toho“. Zapojili se všichni s modřickým srd-
cem a kluky v infarktové koncovce doslova 
dotlačili k otočce a vyrovnání 1:1 na sety. Naši 
borci se dostali do laufu a ve zkráceném tře-
tím setu již pekelníkům nedali vůbec šanci – 
i druhý dostupný titul tak byl náš.

Pořadí Mistrovství České republiky 
starších žáků trojice:
1. místo MNK Modřice A (Dvořák, Kubový,
 Svoboda)
2. místo Peklo nad Zdobnicí (Fries, 
 Kotyza, Teplý)
3. místo MNK Modřice B (Jurka, Kolouch,
 Nesnídal)
4. místo MNK Modřice D (Jahoda, Dlabka, 
 Buchta, Sedláček) 

Obrovské nadšení všech přítomných modřic-
kých hráčů, trenérů i doprovodu tak mohlo 
propuknout naplno. Odrazily se v něm všech-
ny úspěchy celého víkendu. Vždyť posuďte 
sami. K dispozici bylo 6 medailí a z nich 
MNK Modřice získal 2 x zlato, 1 x stříbro, 1 
x bronz a k tomu ještě tu „bramboru“ z trojic. 
Dá se tak směle říci, že jsme přivezly neje-
nom největší kvantitu, ale současně i nej-
větší kvalitu, která v kategorii starších žáků 
v České republice aktuálně je. Za to patří 
obrovský dík nejenom hráčům a jejich tre-
nérům, ale současně všem, kteří jim v rámci 
oddílu vytváří podmínky pro jejich sportovní 
rozvoj včetně rodičů. A samozřejmě v nepo-
slední řadě městu Modřice i dalším sponzo-
rům, bez jejichž podpory bychom takových 
úspěchů nemohli dosáhnout.

 Petr Jahoda, předseda
 Městský nohejbalový klub Modřice
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PRVNÍ REPUBLIKOVÝ ŠAMPIONÁT V NOVÉM
AREÁLU MĚSTSKÉ HALY

V neděli 28. 6. 2020 se v novém areálu Měst-
ské haly v Modřicích uskutečnila první velká 
celorepubliková sportovní akce. Tou bylo Mis-
trovství České republiky v nohejbale mladších 
žáků v disciplíně jednotlivců. Jde o věkovou 
kategorii do 12let.

Mladí sportovci tak symbolicky otevřeli celý 
areál v rámci republikových mistrovství. Na 
turnaji se prezentovalo celkem 27 hráčů z 11 
klubů. Městský nohejbalový klub Modřice vy-
slal do soutěže celkem 6 hráčů. Byli to Fran-
tišek Dlabka, Tomáš Jahoda, Lukáš Trávníček, 
Antonín Mrňa, Igor Běloševič a Roman Dlabka. 

A samozřejmě jako pořadatel měl náš klub 
zajištěnou celou „armádu“ pomocníků z řad 
členů i rodinných příslušníků. Několik klubů 
z větších vzdáleností také využilo možnosti při-
cestovat již v sobotu a využít noclehu v rámci 
Městské haly. 

Jak se sluší a patří turnaj 9,00 hodin ráno za-
hájil starosta hostitelského města ing. Josef 
Šiška. Na úvod každého republikového mist-
rovství vždy zní státní hymna. My jsme mohli 
využít toho, že hráč Baníku Stříbro Ondřej Tolar 
je nejenom skvělým nohejbalistou, ale v sou-
časné době také představitelem hlavní dětské 

 Foto: Petr Jahoda
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role v muzikálu Billy Elliot v plzeňském Divadle 
J.K. Tyla. Ondra tak naživo bez hudby na úvod 
krásně zazpíval českou státní hymnu.

A pak již vypukly boje v celkem 8 skupinách. 
Z nich postoupilo 8 vítězů skupin přímo do 
osmifi nále a hráči umístění na 2. a 3. místech 
ve skupinách museli jít do před kvalifi kace play
-off. Přímo do osmifi nále postoupil František 
Dlabka i Tomáš Jahoda a oba již od počátku 
plnili roli spolufavoritů. Do před kvalifi kace pak 
prošli Lukáš Trávníček s Antonínem Mrňou 
a také Roman Dlabka. Los vyšel tak, že Lukáš 
se zde utkal s Tondou a ze souboje vyšel jako 
vítěz s postupující do osmifi nále Lukáš. Mladý 
Roman Dlabka nestačil na Červenku z České-
ho Brodu. V osmifi nále František Dlabka již 
narazil na jednoho ze spolufavoritů karlovar-
ského Tobiáše Gregora. V nervy drásajícím zá-
pase poslal karlovarský hráč za stavu 1:1 a 9:9 
ostrý polední servis do milimetrového autu 
a z postupu se radoval Fanda. Tomáš Jahoda 
si lehce ve dvou setech poradil s holickým Za-
drobílkem. Lukáš Trávníček pak podlehl hráči 
Českých Budějovic Kaliankovi. Ve čtvrtfi nále 
šel Fanda Dlabka opět na jednoho ze spolufa-
voritů, a to českobrodského Bálka. I toho do-
kázal vyřadit a čekalo ho tak semifi nále a jistý 
boj o medaile. Tomáš Jahoda se utkal s dal-
ším hráčem jménem Zadrobílek, ale tentokrát 
šlo o hráče Českého Brodu. Tom však ten den 
neměl slitování se žádným Zadrobílkem a bylo 
mu jedno odkud pocházel. Hladce ho vyřadil, 
a i druhý náš hráč byl v bojích o medaile. 

V prvním semifi nále šel náš František Dlabka na 
loňského stříbrného medailistu Ondřeje Tolara 
ze Stříbra. Mírným favoritem byl hostující hráč, 
ale Fanda byl rozjetý a pomohly mu předchozí 
dva těžké postupové souboje. Zvítězil 2:1 na 
sety a měl před sebou fi nále. V druhém semi-
fi nále šel Tomáš Jahoda na hráče Žďáru nad 
Sázavou Matěje Sobotku. Tento vysoký a silný 

hráč byl nejlépe fyzicky disponovaným hráčem 
soutěže. V boji s postavou menším Tomem 
toho také využíval. Náš hráč bojoval, co to šlo, 
ale na víc, než jeden vyhraný set to nebylo. Po 
prohře 1:2 ho tedy čekal „jen“ zápas o bronz.

V něm záhy nastoupil pro Ondřeji Tolarovi 
a bohužel opět podlehl ve třetím setu 1:2. Tak-
že z toho stejně jako na loňském šampionátu 
vyšla jen „brambora“.

Pak už bylo před námi očekávané skvělé fi ná-
le. V něm se na Fandovi projevila únava z před-
chozích těžkých bojů a soupeř opět těžil ze své 
velké fyzické převahy. Po výsledku 0:2 se z re-
publikového zlata poprvé radoval loni bronzový 
Matěj Sobotka.

Pořadí na Mistrovství České republiky 
v nohejbale kategorie mladších žáků 
v singlu pro rok 2020 je tedy toto:
1. místo Matěj Sobotka Žďár nad Sázavou
2. místo František Dlabka MNK Modřice
3. místo Ondřej Tolar Baník Stříbro
4. místo Tomáš Jahoda MNK Modřice

V rámci závěrečného ceremoniálu předával 
medaile opět pan starosta ing. Šiška a spolu 
s ním několikanásobný mistr světa i republi-
ky modřický Lukáš Rosenberk.

Pokud má náš klub hodnotit šampionát z po-
hledu výsledků máme trochu smíšené pocity. 
Skvělý je postup hned pěti hráčů ze skupiny. 
Fanda a Tomáš celý den poctivě plnili roli spo-
lufavoritů a oba došli bez zaváhání až do me-
dailových bojů. K tomu, abychom měli zcela 
modřické fi nále chyběl Tomášovi vyhrát třetí 
zkrácený set, ale nevyšlo to. Stejně jako boj 
o bronz. Avšak Fandovo fantastické stříbro 
a k tomu Tomovo čtvrté místo je výsledek, 
na který mohou být oba hráči i celý náš klub 
oprávněně pyšní. Singl je velice ošidná disci-
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plína. Extrémně náročná na techniku, fyzic-
kou kondici a také „hlavu“ hráčů. A žádný 
jiný klub nedokázal mezi absolutní špičku 
dostat tolik hráčů. Navíc František byl ze 
všech semifi nalistů nejmladší a na rozdíl 
od nich se ještě i v příštím roce může o ti-
tul v kategorii mladších žáků poprat. Všem 
zúčastněným modřickým hráčům i jejich 
trenérům či tréninkovým sparingpartnerům 
tak patří poděkování za přípravu na turnaj, 
výkony na něm a sportovní reprezentaci klu-
bu i města.

Závěrečný ceremoniál tedy ukončil celý 
šampionát, který naplno využil všech mož-
ností nové areálu Městské haly. Všichni 
účastníci si velmi pochvalovali celé záze-
mí akce i její organizaci. Již od vstupu do 
prostoru recepce na prezentaci hráčů v Síni 
slávy přes průchod halou s uvítacím nápi-
sem na velké LED obrazovce do šaten byl 
vidět na mnoha hráčích i jejich doprovodu 
údiv a obdiv. Řada z nich nám poděkovala 

s tím, že takového podmínky již dlouho ni-
kde nezažili.

Nyní tak má nohejbal před sebou prázdniny, 
kdy se hráči rozjedou na tréninkové kempy. 
Již od září propuknou naplno nejenom boje 
dlouhodobé soutěže Ligového poháru, ale 
již 12. 9. se opět v Modřicích uskuteční Mist-
rovství České republiky v singlu tentokrát pro 
starší žáky, po něm bude 31. 10. následovat 
stejný šampionát pro kategorii mužů a v lis-
topadu zde budeme mít mistrovství České 
republiky dvojic a trojic dorostu. Po něm také 
soustředění české nohejbalové reprezentace.

Věřím, že město Modřice a Městský nohejba-
lový klub Modřice se všech těchto akcí opět 
zhostí na jedničku a stejně jako na ten mlado-
žákovský si na ně najde cestu i řada modřic-
kých občanů jako diváci.

 Petr Jahoda
 Městský nohejbalový klub Modřice

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu 
na XX. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané 

MEMORIÁL JOSEFA ŠURALA 
O POHÁR STAROSTY 

MĚSTA MODŘICE
který se bude konat

14. - 16. 8. 2020
 na hřišti v Modřicích a Chrlicích

www.turnaj-modrice.cz                            MFK                                                                                                     
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OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
 - tesařské práce
 - opravy komínů
Kontakt: 603 867 057 
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Sháníme byt ke koupi 
ideálně 2+1/3+1
Modřice, Rajhrad, 

Židlochovice apod.
T.: 703 668 397

Stěhujeme se z Čech 
- koupíme RD 

do 30 km od Brna.
Tel.: 604 743 584

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

cena podle stavu,
max. 8 mil.

David, tel: 778 555 680

Koupím zahrádku
v Modřicích

Tel.: 605 541 809



www.mesto-modrice.cz

42
7-8 | 2020

INZERCE

VÝUKA ANGLIČTINY
V MODŘICÍCH POKRAČUJE

KDY:  od poloviny září 2020 – červen 2021

KDE: Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem)

PRO KOHO: začátečníci, mírně a středně pokročilí
 (individuálně i v malých skupinách -max. 4 osoby)

KDO: Sylva Bernátová
 tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ:  příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE VÝŠE UVEDENÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. 

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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