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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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Koledníci tříkrálové sbírky – děkujeme za jakýkoliv příspěvek. Foto: M. Hájek

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice tel.: 537 001 011
Městská policie Modřice  tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna tel: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala tel.: 603 808 048  
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 
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SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
přelom roku bývá 

tradičně příležitostí 
k ohlédnutí. Přemýš-
líme o tom, co se 
nám podařilo a co by-
chom naopak chtěli 
v budoucnu změnit.

Přelom roku je též 
vhodnou příležitostí 
k poděkování, a pro-

to děkuji vám všem, kteří jste se v uplynulém 
roce zapojili do dění v našem městě a po-
mohli k jeho dalšímu rozvoji.

Uplynulý rok nebyl jednoduchý – válečný 
konfl ikt na Ukrajině, energetická krize, vyso-
ká infl ace. Nechci jej dále podrobněji hod-
notit z pohledu vedení města, protože nové 
vedení je ve funkci teprve od 20. října. Pod-
statné pro vás je to, že změna vedení města 
proběhla bez dopadů na poskytování služeb 
pro občany.

Pozitivní je i to, že město má na příští rok 
nasmlouvané energie, má schválený rozpo-
čet, zachovalo podporu všem místním spol-
kům a sportovním klubům. Naší snahou bylo 
fi nančně podržet v této těžké době všechny 
modřické spolky, které sdružují děti a mlá-
dež. Jsme rádi, že se ve městě spolková čin-
nost rozšiřuje, a město bude hledat prostory, 
jak spolkovou činnost dále podporovat a roz-
víjet. Je to jedna z našich priorit. 

A co nám přinese nový rok?
V lednu nás čekají prezidentské volby. Vě-

řím, že se jich v hojném počtu zúčastníte. Je 
určitě důležité mít důstojného reprezentanta 
našeho státu, i když si nemyslím, že naši ži-
votní spokojenost až tolik ovlivňuje to, kdo 
je aktuálně prezidentem. Naše životní štěstí 
naopak ovlivňuje to, jak se cítíme ve své ro-

dině, ve svém domě, ve své ulici a ve svém 
městě. 

Z akcí, které pořádá město, vás zvu 18. led-
na od 17 hod. na radnici na první setkání ve-
dení města s občany a v sobotu 28. ledna 
se poprvé uskuteční v Městské hale tradiční 
Městský ples. 

V novém roce by měly též pokračovat roz-
pracované investiční akce – jako je dostavba 
workoutového hřiště, rekonstrukce sběrného 
dvora, rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za 
Humny, zahájena by měla být i rekonstrukce 
ulice Masarykova, věřím, že bude schválena 
změna č. 1 Územního plánu. Nově chceme 
aktivně řešit dopravu, květinovou výsadbu 
veřejných prostranství a zahájíme přípravné 
práce na přístavbu ZŠ.

Všem vám ze srdce přeji v novém roce 
hlavně zdraví, štěstí, mír. Ať se vám daří pl-
nit vaše sny a cíle, které jste si sami vytyčili, 
ať máte kolem sebe své blízké a kamarády, 
o které se můžete vždy opřít, ať máte stále 
důvod k dobré náladě, ať se vám daří při stu-
diu, v práci, a senioři ať si užívají svoji zaslou-
ženou penzi.

Důležité je nevzdávat se, neztrácet víru 
v sebe a dokázat najít sílu čelit i méně pří-
jemným věcem v našem životě.

Važme si jeden druhého, vzájemně se re-
spektujme, berme se takoví, jací jsme, ne-
snažme se jeden druhého měnit. Každý z nás 
je jedinečný.

Přeji vám, aby nový rok 2023 byl úspěšný 
a nebyl alespoň horší než tento končící, sa-
mozřejmě, pokud možno, ať je ještě lepší! 
Věřím, že společně vše zvládneme.

Libor Procházka
(zkrácená verze projevu 

na Silvestra na náměstí Svobody)
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USNESENÍ Č. 2 – ZMM/2022
z 2. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřic (dále jen „ZMM“), konaného 

12. prosince 2022 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

Starosta Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, 
konstatuje, že:
Ustavující Zastupitelstvo města Modřice bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je plně usnáše-
níschopné (v počtu 15, jmenovitě viz prezenč-
ní listina)

Usnesení Z2-Ú1/2022   
ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. řádného 
veřejného zasedání ZMM Ing. Veroniku Láz-
ničkovou,
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 2. řád-
ného veřejného zasedání ZMM zast. Radka 
Vostrejše a zast. Libora Hökla,
ZMM schvaluje program 2. řádného veřejné-
ho zasedání ZMM beze změny.
Hlasování:
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 1 – Projednání a schválení Jednacího 
řádu ZMM pro volební období 2022–2026
Usnesení Z2-1.1/2022:   
ZMM schvaluje předložený návrh Jednacího 
řádu ZMM pro volební období 2022–2026. 
S nahrazením odkazu na zákon o GDPR 
č. 101/2000 zákonem č. 110/2019 o zpraco-
vání osobních údajů.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Zpráva o plnění uložených úkolů
Usnesení 2Z-2.1/2022:
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města 
Modřic o plnění úkolů uložených na předcho-
zích zasedáních ZMM. 

Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání a schválení složení 
KV a FV
Usnesení 2Z-3.1/2022:
ZMM schvaluje počet členů KV a FV na po-
čet 5.
Hlasování:
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-3.2/2022:
ZMM schvaluje složení KV ZMM pro období 
2022–2026 v tomto obsazení: předseda Ing. 
Šiška, členové: Ing. Hana Chybíková (KDU-ČSL), 
Ing. Drahoslav Hejtmánek (NEZÁVISLÍ), Jan 
Hroudný (ODS), Ing. Pavel Doleček (Zelení).
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-3.3/2022:
ZMM schvaluje složení FV ZMM pro obdo-
bí 2022–2026 v tomto obsazení: předseda: 
Ing. Skalník, členové: Ing. Erik Mikuš (zastupi-
tel – kandidát za hnutí ANO 2011), Ing. Radek 
Vostrejš (NEZÁVISLÍ), MVDr. Luděk Slaný 
(ODS), A. M. (občan).
Hlasování: 
14  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Chy-
bíková, Slaný, Hökl, Doleček, Hroudný, Ab-
solonová)
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 0 proti 
 1 se zdržel (Šiška) 

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 2Z-4.1/2022: 
ZMM schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 1315/36 k. ú. Modřice společnosti AG-
ROMIR HOLDING a. s., IČ 082 29 309, se síd-
lem K Cihelně 296/6a, 190 15 Praha 9 a po-
věřuje majetkový odbor přípravou podkladů 
na další jednání zastupitelstva.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-4.2/2022:
ZMM schvaluje záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 993/1 a 2030/3 k. ú. Modřice spo-
lečnosti EG.D, a. s., IČ 280 85 400, Lidická 
1873/36, 602 00 Brno a pověřuje majetkový 
odbor přípravou smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a podkladů na další jednání zastupitel-
stva.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo  

Návrh usnesení 2Z-4.3/2022:
ZMM zamítá prodej části pozemku p. č. 49/1 
k. ú. Modřice Ing. T. N.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-4.4/2022:
ZMM zamítá prodej pozemku p. č. 1690/187 
k. ú. Modřice společnosti Power service, 
IČ 255 15 616, Vídeňská 264/120b, 619 00 
Brno.

Hlasování:
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-4.5/2022:
ZMM schvaluje záměr prodeje části pozemku 
p. č. 2031/1 k. ú. Modřice do SJM Ing. M. T. 
a Mgr. J. T. a pověřuje majetkový odbor pří-
pravou podkladů na další jednání zastupitel-
stva.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 5 – Projednání hospodaření města v ro-
ce 2022
Usnesení 2Z-5.1/2022:
ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření 
města Modřic v období 1–10/2022.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.2/2022:
ZMM bere na vědomí RO č. 10/2022 prove-
dené RMM.
Hlasování:
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.3/2022: 
ZMM schvaluje RO č. 11/2022 rozpočtu 
města Modřic na rok 2022 na straně příjmů 
po RO 182.838.300 Kč a na straně výdajů po 
RO 190.734.700 Kč a splátkou úvěrů ve výši 
8.855.000 Kč jako defi citní se schodkem 
-7.896.400 Kč. K fi nancování schodku roz-
počtu a splátek úvěrů bude použita rezerva 
města z minulých let.
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Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.4/2022:
ZMM schvaluje odměny za II. pololetí 2022 
členům výborů ZMM, kteří nejsou členy ZMM 
ve výši 1.500 Kč pro H. D. a M. O.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.5/2022:
ZMM schvaluje odměny za II. pololetí 2022 
členům komisí RMM, kteří nejsou členy 
ZMM ve výši 1.500 Kč: Ing. Radek Vostrejš, 
M. K., Ing. Bc. M. K., V. Z., P. K.; 1.400 Kč: 
Mgr. et Mgr. T. K.; 5.000 Kč: L. V.; 3.000 Kč: 
Mgr. E. S.; 2.000,- Kč: M. H.; 1.900 Kč: 
Ing. A. D.; 1.200 Kč: Ing. T. H.; 1.000 Kč: 
M. H.; 900 Kč: Ing. H. W., R. C.; 500 Kč: J. B.; 
400 Kč: R. B.   
Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 6 – Projednání rozpočtu města Modřic 
na rok 2023
Usnesení 2Z-6.1/2022: 
ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města Modřic s účinností 
od 12. 12. 2022 ve výši: neuvolněný místo-
starosta Ing. Brabec 35.795 Kč; radní, před-
seda FV a člen KSÚP Ing. Skalník 15.246 Kč; 
radní, člen (Komise dopravní – KD, člen Ko-
mise pro digitalizaci – KPD a člen FV Ing. 
Mikuš 14.582 Kč; předseda KV Ing. Šiška 
3.978 Kč; předseda KPD a člen Komise sta-
vební a územního plánování Kraut 7.292 Kč; 
předseda Sociálně zdravotní komise – SZK 

a člen Komise životního prostředí – KŽP 
Bc. Absolonová, MBA, 7.292 Kč; předseda KD, 
člen KSÚP a člen FV Ing. Vostrejš 10.606 Kč; 
předseda KŠK, člen KŽP a člen KPD Ing. 
Hejtmánek 10.606 Kč; člen KSÚP a člen KV 
Ing. Chybíková 6.628 Kč; člen KD a člen KV 
Ing. Doleček 6.628 Kč; člen KSÚP Ing. Hökl 
3.314 Kč; člen FV MVDr. Slaný 3.314 Kč; člen 
KV Hroudný 3.314 Kč.
Hlasování: 
13  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Chy-
bíková, Slaný, Doleček, Hroudný, Absolo-
nová)

 0 proti 
 2 se zdrželi (Hökl, Šiška)

Usnesení 2Z-6.2/2022:
ZMM schvaluje rozpočet sociálního fondu 
města Modřic na rok 2023.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Protinávrh usnesení č. 1 (Šiška): 
ZMM schvaluje zařazení dotace z rozpoč-
tu města Modřic na rok 2023 pro JUMP 
Athletic Club Brno, z. s. IČ 44995199 ve výši 
25.000 Kč.
Hlasování: 
 7  pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Doleček, 

Hroudný, Absolonová, Hökl)
 4  proti (Brabec, Procházka, Mazálek, Hejtmá-

nek)
 4  se zdrželi (Vostrejš, Skalník, Kraut, Mikuš)

Protinávrh usnesení č. 2 (Šiška):
ZMM schvaluje zařazení dotace z rozpočtu 
města Modřic na rok 2023 pro TJ Sokol Hu-
sovice, IČ 18825028 ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: 
 6  pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Doleček, 

Hroudný, Hökl)



www.mesto-modrice.cz

8
1 | 2023

ZPRÁVY Z RADNICE

 0 proti 
 9  se zdrželo (Vostrejš, Skalník, Kraut, Mikuš, 

Brabec, Procházka, Mazálek, Hejtmánek, 
Absolonová)

Protinávrh usnesení č. 3 (Šiška): 
ZMM schvaluje zařazení dotace z rozpočtu 
města Modřic na rok 2023 pro Sportovní 
klub Modřice, IČ 17461804 ve výši 10.000 Kč.
Hlasování o protinávrhu usnesení č. 3: 
 6  pro (Šiška, Chybíková, Slaný, Doleček, Hroud-

ný, Hökl)
 0 proti 
 9  se zdrželo (Vostrejš, Skalník, Kraut, Mikuš, 

Brabec, Procházka, Mazálek, Hejtmánek, 
Absolonová)

Usnesení 2Z-6.3/2022: 
ZMM schvaluje zařazení dotací a příspěv-
ků organizacím a spolkům z rozpočtu 
města Modřic na rok 2023 v celkové výši 
4.381.000 Kč rozdělené dle projednané 
a schválené výše jednotlivých žadatelů.
Hlasování: 
13  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, 
Chybíková, Slaný, Doleček, Absolonová)

 0 proti 
 2 se zdrželi (Hroudný, Hökl)

Usnesení Z2-6.4.1/2022 (Šiška):
ZMM ukládá RMM zadání prověření předlo-
žené kalkulace přestavby křižovatky silnice 
II/152 – Havlíčkova – U Vlečky u odborné 
společnosti zabývající se výstavbou doprav-
ních staveb.
Hlasování: 
14  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiška, Chy-
bíková, Slaný, Hökl, Doleček, Hroudný, Ab-
solonová)

 0 proti 
 1 se zdržel (Mikuš)

Usnesení 2Z-6.4.2/2022:
ZMM schvaluje zařazení investičních akcí 
města Modřic do rozpočtu města Modřic na 
rok 2023 dle předloženého návrhu v celkové 
výši 98.460.000 Kč.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-6.4.3/2022:
ZMM schvaluje jako závazný ukazatel roz-
počtu města Modřic na rok 2023 třídy druho-
vého členění dle vyhlášky MF o rozpočtové 
skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů a ZMM stanovuje jako závaz-
ný ukazatel rozpočtu města Modřic na rok 
2023 schválené investiční akce v roce 2023 
a schválené dotace v roce 2023.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-6.4.4/2022:
ZMM vyslovuje souhlas s investicemi zařa-
zenými do rozpočtu města Modřic na rok 
2023 ve výši 98.460.000 CZK.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-6.5/2022:
ZMM schvaluje rozpočet města Mod-
řic na rok 2023 na straně příjmů ve výši 
183.148.000 Kč a na straně výdajů ve výši 
239.537.500 Kč jako schodkový se schod-
kem ve výši 56.389.500 Kč a splátkou úvěru 
ve výši 10.006.000 Kč. K fi nancování úhrady 
schodku a splátky úvěrů bude využita roz-
počtová rezerva města Modřic z předcho-
zích let a čerpání úvěru ve výši 30.000.000 Kč.
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Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-6.6.1/2022:
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci MŠ 
Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 
2023, kterými jsou celkové maximální pro-
vozní náklady zúčtované z příspěvku zřizova-
tele a ze zúčtování fondů ve výši 5.788.000 Kč, 
zlepšený výsledek hospodaření v maximál-
ní výši 100.000 Kč a maximální náklady na 
platy z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 
590.000 Kč.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-6.6.2/2022:
ZMM stanovuje příspěvkové organizaci ZŠ 
Modřice závazné ukazatele rozpočtu na rok 
2023, kterými jsou celkové maximální provoz-
ní náklady zúčtované z příspěvku zřizovatele 
a ze zúčtování fondů ve výši 12.970.000 Kč, 
zlepšený výsledek hospodaření v maximál-
ní výši 200.000 Kč a maximální náklady na 
platy z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 
985.000 Kč.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 7 – Projednání střednědobého výhle-
du rozpočtu města Modřic na období 2024 
a 2025
Usnesení 2Z-7.1/2022:
ZMM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
města Modřic na roky 2024 a 2025 na straně 
příjmů rok 2024 ve výši 192.200.000 Kč, na 
straně výdajů rok 2024 ve výši 186.000.000 Kč 
jako přebytkový s přebytkem 6.200.000 Kč 

a splátkou úvěrů rok 2024 ve výši 11.157.300 Kč. 
Přebytek bude převeden do rozpočtové re-
zervy města a na straně příjmů rok 2025 ve 
výši 197.200.000 Kč, na straně výdajů rok 
2025 ve výši 190.000.000 Kč jako přebytko-
vý s přebytkem 7.200.000 Kč a splátkou úvě-
rů rok 2025 ve výši 11.256.300 Kč. Přebytek 
bude převeden do rozpočtové rezervy města.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo    

Bod 8 – Členství města v MAS Bobrava
Usnesení 2Z-8.1/2022:
ZMM schvaluje zařazení města Modřic od 
1. 1. 2023 do místní akční skupiny MAS Bob-
rava za roční členský poplatek 15 Kč na oby-
vatele.
Hlasování: 
12  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Hökl, 
Doleček, Hroudný, Absolonová)

 0 proti 
 3  se zdrželi (Šiška, Chybíková, Slaný)

Bod 9 – Projednání plánu činnosti orgánů 
města Modřic v roce 2023
Usnesení 2Z-9.1/2022:
ZMM schvaluje plán činnosti orgánů města 
Modřic v roce 2023 s úpravou termínů pro 
zasedání ZMM na 4. 9. 2023 a 4. 12. 2023.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 10 – Různé, diskuse
Usnesení 2Z-10.1/2022:
ZMM schvaluje storno pohledávky ze zruše-
ného místního poplatku za zhodnocení po-
zemku, poplatník: p. J. F. ve výši 1.963,00 Kč, 
O. K. ve výši 12.038,00 Kč a J. S. ve výši 
40.186,00 Kč.
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Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-10.2/2022:
ZMM zamítá návrh na změnu územního 
plánu k pozemkům p. č. 1926/14, 1926/34, 
1926/35, 1926/55 k. ú. Modřice, žadatel společ-
nost ECE Projekt management Praha s. r. o., 
IČ 654 13 695, Na Příkopě 859/22, Praha 1.
Hlasování: 
14  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Chy-
bíková, Slaný, Hökl, Doleček, Hroudný, Ab-
solonová)

 0 proti 
 1 se zdržel (Šiška)

Usnesení 2Z-10.3/2022:
ZMM schvaluje dle čl. V odst. 5 Smlouvy 
o zajištění fi nancování systému IDS JMK fi -
nanční příspěvek za nadstandard dopravní 
obslužnosti pro město Modřice v roce 2023 
ve výši 776.627 Kč.
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-10.4.1/2022 (Chybíková):
ZMM ukládá RMM zajištění písemného vyjá-
dření Správy a údržby silnic JMK a PČR ke 
studii před zahájením prací na dalším stupni 
projektové dokumentace na akci okružní kři-
žovatka ul. Havlíčkova a U Vlečky II/152.
Hlasování: 
 9  pro (Skalník, Hejtmánek, Šiška, Chybíko-

vá, Slaný, Hökl, Doleček, Hroudný, Abso-
lonová)

 0 proti 
 6  se zdrželo (Brabec, Vostrejš, Kraut, Mikuš, 

Mazálek, Procházka)

Usnesení 2Z-10.4.2/2022:
ZMM schvaluje předloženou studii řešení 
okružní křižovatky Havlíčkova x U Vlečky x 
II/152 od autora Ing. Petra Novotného, Ph.D., 
MBA.
Hlasování: 
 9  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Do-
leček)

 2 proti (Šiška, Hökl)
 4  se zdrželi (Chybíková, Slaný, Absolonová, 

Hroudný)

Usnesení 2Z-10.4.3/2022:
ZMM ukládá starostovi města neprodleně 
vyžádat poptávku projektové dokumentace 
pro stavební povolení výstavby okružní kři-
žovatky Havlíčkova x U Vlečky x II/152 od 
Ing. Petra Novotného, Ph.D., MBA, v které bu-
dou vyznačeny možné etapy postupné rea-
lizace.
Hlasování: 
 8  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Doleček)
 2 proti (Šiška, Hökl)
 5  se zdrželo (Chybíková, Slaný, Absolono-

vá, Hroudný, Mikuš)

Usnesení 2Z-10.5.1/2022 (Šiška):
ZMM ukládá RMM a starostovi předkládat 
zastupitelstvu veškeré podklady, které při-
jdou i těsně před zasedáním zastupitelstva, 
alespoň na stůl.
Hlasování: 
14  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Hejtmánek, Šiška, Chybí-
ková, Slaný, Hökl, Doleček, Hroudný, Ab-
solonová)

 0 proti 
 1 se zdržel (Vostrejš)

Usnesení 2Z-10.5.2/2022:
ZMM schvaluje Dodatek č. 47 Nájemní a pro-
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vozní smlouvy ze dne 12. 3. 2002 uzavře-
né mezi městem Modřice (pronajímatel) 
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a. s., 
IČ 46347275 (nájemce), který upravuje 
pronájem splaškové kanalizační sítě v ro-
ce 2023 za cenu 3.200.000 Kč/rok bez 
DPH, tarif stočného ve výši 38,27 Kč/m3 
bez DPH a úplatu za zajišťování majetko-
vé a provozní evidence zpracované za rok 
2022 ve výši 5.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 
14  pro (Procházka, Mazálek, Kraut, Brabec, 

Mikuš, Skalník, Vostrejš, Hejtmánek, Šiš-
ka, Chybíková, Slaný, Hökl, Doleček, Ab-
solonová)

 0 proti 
 1 se zdržel (Hroudný)

Usnesení 2Z-10.6.1/2022:
ZMM schvaluje zřízení pracovní skupiny pro 
přístavbu ZŠ Modřice ve složení: 
1x předseda ŠR
1x ředitelka

3x vedení města (starosta, místostarostové)
2x opozice (Doleček, Hökl)
1x člen ŠR (Hejtmánek)
1x projektant (Bernačik)
1x Ing. Mikuš
1x zástupce školy
Hlasování: 
15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-10.7.1/2022 (Hökl):
ZMM navrhuje, aby všichni členové a předse-
dové komisí poslali CV na personální oddě-
lení jako doložení odbornosti člena komise, 
které jej předloží vedení města. Město ná-
sledně zaslané materiály zveřejní.
Hlasování o návrhu usnesení: 
 9  pro (Mazálek, Brabec, Šiška, Chybíková, 

Slaný, Hökl, Doleček, Hroudný, Absolonová)
 1 proti (Vostrejš)
 5  se zdrželo (Hejtmánek, Kraut, Procházka, 

Mikuš, Skalník)

ze 4. schůze Rady města Modřic (dále jen „RMM“), konané dne 20. prosince 2022 
v 15 hodin v kanceláři starosty města

Starosta Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA,  
konstatuje, že: 
RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 4). 
RMM schvaluje zapisovatelkou Ing. Veroni-
ku Lázničkovou.
RMM schvaluje navržený program 4. schůze 
RMM. 

(Výběr usnesení)

Usnesení 4R-2.5/2022: 
RMM schvaluje Dohodu o ukončení pev-
ného internetu se společností Vodafone, 
IČ 25788001, v budově MěÚ Modřice, 
nám. Svobody 93. Služba bude ukončena 
k 31. 12. 2022.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

USNESENÍ RMM Č. 4 /2022
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RMM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku 
na realizaci díla „Zpracování, vydání a tisk 
Zpravodaje města Modřic“ nabídku fi rmy 
Profi -tisk group s. r. o., IČ 26868954, ve výši 
průměrné nabídkové ceny 29.850 Kč bez 
DPH.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 4R-2.8/2022: 
RMM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti mezi městem Modřice 
a fi rmou Federon s. r. o., IČ 2635537, na ulo-
žení kanalizace do pozemku parc. č. 242/14 
ve prospěch města Modřic.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 4R-6.1/2022: 
RMM schvaluje RO č. 12/2022 na straně pří-
jmů po RO ve výši 182.838.300 Kč a na stra-
ně výdajů po RO ve výši 190.744.300 Kč jako 
schodkové se schodkem a fi nancováním ve 
výši 7.906.000 Kč a splátkou úvěrů ve výši 
8.855.000 Kč. Financování a splátky úvě-
rů budou kryty z rozpočtové rezervy města 
Modřic z let minulých. 
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 4R-6.5/2022: 
RMM schvaluje žádost o souhlas s vyřaze-
ním poškozeného a opotřebovaného majet-
ku MŠ v hodnotě 31.527 Kč.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 4R-6.6/2022: 
RMM schvaluje MŠ Modřice návrh rozpočtu 
na rok 2023 v celkové výši 21.998.000 Kč.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 4R-6.7/2022: 
RMM schvaluje MŠ Modřice tvorbu a čer-
pání fondu investic v roce 2023 ve výši 
820.000 Kč.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 4R-6.8/2022: 
RMM schvaluje ZŠ Modřice střednědo-
bý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 
ve výši 21.075.000 Kč roku 2024 a ve výši 
21.287.000 Kč roku 2025.
Hlasování: 
 4 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

ZPRÁVY Z RADNICE
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SOUTĚŽ FOTOGRAFIE DO MĚSTSKÉHO KALENDÁŘE

Vážení spoluobčané, pokud rádi fotografujete, 
zveme vás k zapojení do soutěže 

Fotografi e do městského kalendáře. 
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo městu poskytne fotografi e v dostatečném rozlišení 
pořízené na území našeho města. Během čtyř soutěžních kol bude vybráno 12 fotografi í 

do městského kalendáře na rok 2024. Každý autor může zaslat do jednotlivého soutěžního 
měsíce max. 3 fotografi e s krátkým popisem místa či události. Fotografi e budou zveřejněny 

na internetu bez uvedení autora. 
Na hlasování o nejlepší fotografi i měsíce se budou podílet občané města formou ankety. 

Autor vítězné fotografi e každého měsíce obdrží odměnu ve výši 500 Kč. Uzávěrka prvního 
kola soutěže bude 10. března 2023. V prvním soutěžním kole se budou vybírat fotografi e 

na měsíce prosinec, leden a únor. 
Poslední kolo soutěže proběhne v listopadu 2023. 

Bližší informace o zasílání fotografi í a způsobu hlasování budou zveřejněny v dalších 
číslech Zpravodaje a na webu a FB města.

Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.

Foto: archiv MěÚ
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

První výsledek projektu Mini-web na ZŠ Modřice „Vánoční jarmark 2022 a 2011 na webu ZŠ“:

Výstava 25 let Modřického pěveckého sboru on-line:

Modřice 2022 pohledem objektivu Mirka Hájka:

Vlastimil Čevela, 30. prosince 2022, mim-x.mzf.cz
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POD POVRCHEM

Na konci listopadu si pro nás Hermiona 
připravila něco speciálního. Domluvila, že 
se se členy Speleohistorického klubu Brno 
(SHKB) podíváme do jimi spravované jesky-
ně Závrt u Borovice. Jeskyně se navíc nachá-
zí v blízkosti vyhlášení skautské základny 
Kaprálův mlýn, kam jsme se již dlouho chtěli 
podívat. Mísila se v nás radost, zvědavost 
i obavy z neznámého, ale pod dozorem zku-
šených průvodců jsme si sestup 18 metrů 
pod povrch moc užili. Celkem jsme prošli 
138 metrů zabezpečených podzemních 
chodeb, někde jsme dokonce museli lézt po 
čtyřech. Cestou jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o činnosti speleologů 
a každý si mohl na památku odnést kamí-
nek. 

Po exkurzi jsme se vypravili ještě do volně 
přístupných jeskyní v okolí. Navštívili jsme 
Švédův stůl, Pekárnu, maličkou jeskyni Nad 
Výtokem a nakoukli jsme i do jeskyně, od-
kud vyvěrá říčka Zlatý potok. Přespali jsme 
v nedaleké chatě, trénovali orientaci v mapě, 
hráli hry, opékali jsme špekáčky, povídali si 
historky z jeskyní a v neděli se do Modřic 

vraceli zablácení a plní nových zážitků. O své 
zážitky z průzkumu jeskyně se s námi podě-
lila i jedna z nejmladších účastnic výpravy. 

Text: Jitka Litschmannová – Hermiona, 
Klára Čonková – Panda

Jak bylo v jeskyni 
Byla jsem poslední skupinka, která šla do 

jeskyně. Šly jsme tam čtyři, byla to parta ho-
lek. Byly to Ola, Hermi, Elča a samozřejmě 
že i já Šárka. První šla Ola, pak Elča, pak já 
a naposled Hermi. Ze začátku jsem si nebyla 
jistá, ale pak už to šlo hladce. Šly jsme po 
žebříkách a po kamenech neboli zdi. Měly 
jsme na helmách čelovky. Taky jsme převá-
žely kameny na druhou stranu. Taky jsme se 
plazily jednou uličkou a Hermi se tam málem 
zasekla. Vzaly jsme si pár kamenů, to zna-
mená dvě plné kapsy. Byl to docela chladný 
vzduch. Až jsme vylezly z jeskyně, tak jsme 
byly strašně špinavé, takže jsme si udělaly 
selfíčko. Bylo to super. Skaut je super, zkus-
te si to.

Text: Šárka Vašíčková, 9 let 
Foto: Archiv oddílu
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PRACOVNÍ ČETA NA SNĚHU

Foto: M. Hájek
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MIKULÁŠ

Foto: M. Hájek
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KONEČNĚ POŘÁDNÝ SNÍH

Foto: M. Hájek
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VÁNOČKA BRABROUKŮ

Letošní rok jsme, jak už máme ve zvyku, 
zakončili třídenním výletem – Vánočkou. 
Tentokrát jsme se ubytovali na faře v Brt-
nici, kde se z dětí stali účastníci různých 
televizních soutěží vysílaných na brabrou-
čím televizním kanále. Týmy se zúčastnily 
vánočního speciálu Piošéfa, takže soutěžily 
v pečení těch nejkrásnějších, nejdokona-
lejších a zároveň nejkřehčích vanilkových 
rohlíčků, na jejichž hodnocení jsme přizvali 
i „odbornou“ porotu v čele s „šéfkuchařem“ 
Danonem. Výherci pak byli oceněni origi-
nální vařečkou Piošéf. V soutěžní hře Survi-
vor pak bojovaly o ochranu svého totemu 
a v pořadu „Co na to Vedoucí?“ otestovaly, 
jak dobře znají své vedoucí. Po štědrove-
černí večeři, ve které hrál hlavní roli kapr 
s bramborovým salátem, jak se sluší a pa-
tří, došlo na rozbalování ručně vyráběných 
dárečků a vánoční tradice. Tím jsme krásně 

zakončili své předvánoční slavení a s kapří 
šupinou pro štěstí v kapse jsme se vrátili 
domů.

Helča Císařová

Foto: archiv Brabrouků
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SKAUTSKÝ ADVENT

Advent je období, kdy se připravujeme na 
Vánoce, a nejinak je tomu v našem skaut-
ském oddíle. Na schůzkách jsme už od za-
čátku prosince trénovali koledy, zdobili per-
níčky a vyráběli svícínky, se kterými jsme pak 
vyrazili do Pasivního domu pro seniory. Spo-
lečné zpívání si užili malí i velcí. Během vy-
stoupení navíc začalo hustě sněžit, což ještě 
více podpořilo tu pravou vánoční atmosféru. 

Sváteční atmosféru jsme si chtěli užít 
i se skautskými kamarády, takže nechybě-
ly ani vánoční besídky, a to dokonce tři. Ta 
první patřila Tučňáčkům, jejich rodičům 
a sourozencům, sešlo se nás tolik, že jsme 
se do klubovny vešli jen tak tak. Hráli jsme 
vánočně laděné hry, zpívali koledy, baštili 
cukroví a pak nás čekala dvě překvapení. 
Všichni nováčci dostali své první opravdické 
skautské šátky v oranžové barvě benjamín-
ků, věříme, že je všechny děti budou hrdě 

a rády nosit. Pak už přišlo překvapení největ-
ší a sice Skautížek (skautský Ježíšek), který 
nám schoval dárečky pod svítícího sněhulá-
ka. Dostali jsme spoustu výtvarných potřeb, 
takže na jaře nás asi čeká spousta tvoření. 

Hned další den následovala besídka Hvězd 
a Vlků. Po již zmíněném koncertování pro se-
niory se děti vypravily do klubovny, kde jsme 
si společně pochutnali na cukroví a rozbalili 
dárečky od Skautížka. 

 
Poslední besídka patřila vedoucím a všem 

ostatním „velkým“, kteří se o děti celý rok 
starají. Společně jsme si připravili nealkoho-
lický punč, zahráli si několik her a i na nás 
čekaly dárečky. 

Zkrátka prosinec byl u nás opět nabitý 
a o skvělé zážitky nebyla nouze. 

Text: Klára Čonková – Panda
Foto: Archiv oddílu
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Zrodila se nová tradice?
Akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“  

měla 7. 12. letos už svůj dvanáctý ročník, 
ale v Modřicích se konala z iniciativy p. za-
stupitelky Hany Chybíkové poprvé. Rozhodli 
jsme se s naším kroužkem do akce zapojit, 
protože v ní vidíme zajímavou příležitost, jak 
si společně s dětmi mohou zazpívat i rodiče 
či další dospěláci. Byla nás pod vánočním 
stromem na náměstí sice jen hrstka, ale na 
videoklipech od Mirka Hájka, odkazovaných 
na našem webu, se můžete přesvědčit, „že to 
stálo za to“. Zvlášť se nám vydařily přídavky 
z našeho repertoáru – Aj, co to hlásajú u nás 
v dědině a Vondráši, Matóši.

Slavnostní vánoční setkání
   dětí a rodičů proběhlo v pátek 16. 12. 

odpoledne v síni slávy v Městské hale. Tam 
nás zase bylo tolik, že jsme se pomalu ani 
nemohli vejít. Na přiložených fotografi ích 
jsou nejmenší děti z přípravky, pro které to 
bylo úplně první veřejné vystoupení, starší 
děti, které zopakovaly pásmo z Vánočního 
jarmarku ZŠ, a rozdávání dárků.

Za DFKM, z. s. předsedkyně Ivana Cetlová 
a Vlastimil Čevela

www.folklorni-krouzek-modrice.cz 
a www.facebook.com/DFKModrice

Foto: archiv DFKM a Mirek Hájek



www.mesto-modrice.cz

22
1 | 2023

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – POPRVÉ I V MODŘICÍCH 
7. 12. 2022

Foto: M. Hájek
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Stejně jako každý rok jsme se i letos zapo-
jili do roznášení Betlémského světla. Starší 
členové oddílu se stali jednou z vlakových 
hlídek a vezli Světlo z Brna do vzdálenějších 
míst. V týdnu před Vánoci jsme v Modřicích 
rozdávali Světlo sousedům ve středu a v pá-
tek. Naším úkolem bylo také donést ho do 
místního kostela na mši, což byl velký zá-
žitek pro všechny zúčastněné. Do našeho 
oddílu chodí i některé děti a vedoucí z jiných 

obcí, jsme moc rádi, že jejich prostřednic-
tvím se Betlémské světlo dostalo i do Rados-
tic, Omic nebo Želešic. Zájem projevily i další 
obce, tak uvidíme, kam až se s Betlémským 
světlem vypravíme příští rok. Jsme moc rádi, 
že je tato tradice tak oblíbená a že můžeme 
být její součástí. 

Text: Klára Čonková – Panda
Foto: Archiv oddílu
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105. KOMORNÍ KONCERT BROLN A MODŘICKÝ 
PĚVECKÝ SBOR

Foto: Mirek Hájek
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Výběr z novinek

 PRO SILNÉ NERVY:
Bryndza, Robert: Osudné svědectví
Dusse, Karsten: Vraždi všímavě
Jánská, Jana: Dokonalé propojení
Kepler, Lars: Pavouk
Marcott, Lindsay: V příboji pochyb
Mayne, Andrew: Vrah andělů
Niedl, František: Plavba do nenávratna
Stabenow, Dana: Mrazivé tání
Theorin, Johan: Hlasy kostí
Ware, Ruth: Chata v horách
 PRO ŽENY:
Erskinová, Barbara: Spřádači snů
Harasimová, Markéta: Slovo proti slovu
Jakoubková, Alena: Co oči nevidí, to manže-
la nebolí
Lacrosse, Marie: Pohnutá doba. Kavárna ve 
Vídni 1.
Sparks, Nicholas: Přání
Repová, Hana: Tina
 SVĚTOVÁ LITERATURA:
Archer, Jeffrey: Otcovy hříchy
Correa, Armando Lucas: Německá dívka
Everhart, Donna: Vlaštovčí kopec
Ezrahi, Christina: Stalinova baletka
Feeney, Alice: Kámen, nůžky, papír
Hewitt, Kate: Za olivovým hájem
Lecoat, Jenny: Hedina válka
Manningová, Kirsty: Záhada rukopisu
Nousiainen, Miika: Fazóna
Robotham, Mandy: Dívka z Berlína
Scott, Nicola: V ovocném sadu
Vlautin, Willy: Vždycky přijde noc

 ČESKÁ LITERATURA:
Banga, Patrik: Skutečná cesta ven
Bolavá, Anna: Vypravěč
Co se stane dál (povídky)
Dvořáková, Petra: Zahrada
Dobiášová, Tereza: Tisíc let samoty
Fajnorová, Ivana: Emilka: Život lidem naklá-
dá, kolik unesou
Hajdová, Marie: Jeřabinový dům
Hušková, Lucie: Símka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

27
1 | 2023

Městská knihovna v Modřicích

Otvírací doba
Pondělí 9-12 13-18
Úterý  13-19
Středa  13-18
Pátek 9-12 13-16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku manželů Poulíkových na téma 
„Východní Kanada“. Přednáška se uskuteční 8. 2. 2023 v 17.00 ve Velké zasedačce 

Městského úřadu.
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/.

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života 

Dvořák Petr 
Kaňová Karolína

Rozloučili jsme se

Šteffelová Marie

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 par-

lamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR 
a dle zákona 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 na-
hlásit 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 společenské rubrice ve Zpra-
vodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na 
matrice Městského úřadu, nám. Svobody 
93, Modřice 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 připravu-
je každý měsíc pro své občany – jubilanty 
s trvalým pobytem na území města ve věku 

80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubi-
lantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíně-
ného 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 zpra-
cování osobních údajů. V souladu s naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 – GDPR a dle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, nemůže 
nadále bez Vašeho předchozího souhlasu 
uskutečňovat osobní návštěvy vedení města 
Modřic. 

Zároveň je nutný Váš souhlas se zveřej-
něním jména a příjmení ve společenské 
rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou 
adresu nebo předejte osobně Vy, nebo Vaši 
rodinní příslušníci na matriku městského 
úřadu.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na 
matrice Městského úřadu, nám. Svobody 
93, Modřice nebo si je můžete stáhnout 
a vytisknout na stránkách Městského úřadu 
Modřice. 
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156 TÍSŇOVÁ LINKA

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

Strážníci během prosince řešili tři krádeže v obchodním centru Olympia.  

Hlídka MP přijala oznámení o nálezu peněženky s fi nanční hotovostí v prodejně. Ozna-
movatelka hlídce předala fotografi e dětí, kterým peněženka patřila. Šetřením na základní 
škole bylo zjištěno, že se jedná o místního žáka. Ten byl vyrozuměn, aby se dostavil na 
služebnu MP se svým zákonným zástupcem, kterému byla peněženka předána.

Strážníci přijali oznámení od PČR Rajhrad o opilém muži, který se měl porvat s ostrahou 
OC Olympia. Strážníci dorazili na místo, kde našli muže v podnapilém stavu, sedícího na 
zemi. Ostraha nechtěla nic řešit, protože se jen přetahovali a nevznikla žádná újma na 
zdraví ani na majetku. Muž byl vyzván, aby opustil Olympii, což učinil. 

Hlídka MP při kontrolní činnosti v nočních hodinách na ul. Husova nalezla neznámého 
muže, který byl zahalen a směřoval na ul. Masarykovu. Na místě muže ztotožnila a ná-
sledně bylo zjištěno, že uvedený muž je hledaný Policií ČR. Hlídka MP kontaktovala PČR 
Rajhrad, která si hledanou osobu převzala. Uvedený muž měl na sobě batoh a v něm 
dlouhý masivní šroubovák, menší šroubovák, pepřový sprej, zavírací nůž, ruční svítilnu, 
čelovku, dalekohled, fabku s klíčem. PČR Rajhrad převezla osobu do vazby v Brně. 

Strážníci přijali žádost ze strany operačního RZS o asistenci v bytě, kde má být seniorka, 
která upadla a nemůže vstát. Na místo přijela i HZS k otevření bytu. Na místě strážníci 
získali klíče od bytu od správce domu. Žena nebyla zraněná. Následně se na místo do-
stavil její syn, který si ženu převzal do péče.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení o dopravní nehodě, kdy oznamovatelka vidě-
la, jak řidič bílého motorového vozidla naboural tři zaparkovaná vozidla na ul. Husova 
a odjel směr vlakové nádraží Modřice. Hlídka MP se k vlakovému nádraží dostavila a na 
parkovišti u vlakového nádraží bylo nalezeno nabourané zaparkované bílé osobní moto-
rové vozidlo bez řidiče a uzamčené. Hlídka MP provedla na vlakovém nádraží a v jeho 
okolí pátrání po řidiči uvedeného vozidla a našla dva muže, kteří přicházeli k vlakovému 
nádraží. Tito se po chvíli doznali, že jeli v nabouraném vozidle. Po zjištění totožnosti 
řidiče byl muž vyzván k orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, které se 
dobrovolně podrobil s výsledkem 1,44 promile. Po příjezdu Policie ČR DN Brno-venkov jí 
byla celá událost předána.

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Strážníci při kontrolní činnosti zjistili, že v Modřicích na silnici č. 152 při sjezdu na silnici 
č. 52 směr Rajhrad došlo k dopravní nehodě. Na místě se nacházela vozidla Renault, 
jedoucí původně ze směru od Želešic, a VW Passat, jedoucí původně ze směru do OC 
Olympia. Vozidlo Renault bylo poškozeno tak, že mělo vypadnuté levé mlhové světlo, 
a VW mělo poškozený přední nárazník na levé straně. Účastnici DN se nacházeli na mís-
tě. Ti byli poučeni, že mohou věc řešit přes DI Brno-venkov nebo mohou vypsat formulář 
o nehodě, jelikož nikdo nebyl zraněn, škoda nevznikla třetí osobě a nebyla větší. Oba 
souhlasili, že se domluví. Jelikož vozidlo Renault tvořilo překážku silničního provozu, 
protože mělo slabou autobaterii a nemohlo nastartovat, strážníci poskytli pomoc tak, že 
nastartovali vozidlo Renault přes startovací kabely. Následně oba řidiči odjeli.

Hlídka přijala žádost od řidiče tramvaje, že má ve vozidle opilého, spícího cestujícího, 
který nechce vystoupit. Hlídka se na místo dostavila okamžitě a muže po chvíli probudi-
la. Ten se omluvil, že je pod vlivem alkoholu a tvrdě usnul. Po probuzení muž s hlídkou 
klidně komunikoval a byl schopen samostatné chůze. Po kontrole šel na autobus.

Strážníci přijali telefonické oznámení o požáru kontejneru na papír na ul. Benešova. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že kontejner stojí na travnaté ploše u vstupu do ZŠ Bene-
šova a v jeho blízkosti nebyly žádné předměty, které by od kontejneru mohly vzplanout. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár, v plném rozsahu bylo zajištěno okolí a vyčkáno 
na příjezd HZS. Na místo se dostavila jednotka SDH Modřice a HZS Židlochovice. Požár 
byl následně uhašen, kontejner celý shořel.

Hlídka MP přijala oznámení od seniorky, která doma upadla a nemůže vstát. Oznamova-
telka uvedla, že má vstupní dveře uzamčené, ale dveře ze dvora má odemčené. Hlídka 
požádala sousedy o vpuštění na pozemek, aby mohla přelézt plot a dostat se do domu. 
Ženě potom pomohla postavit se na nohy a na dotaz, zda je zraněná, či vyžaduje lékař-
ské ošetření, odpověděla, že nikoliv. Událost byla poté ukončena.

Strážníci prováděli kontrolní činnost na ul. Benešova, kde byl spatřen prchající muž. Ten 
byl zastaven a ztotožněn na zastávce autobusu. Muž ukázal sám dobrovolně svoje věci, 
které měl v batohu. Ve věcech se nacházela růžová plastová krabice, ve které bylo blíže 
nezjištěné větší množství rostlinné látky vzhledem připomínající marihuanu, černý nůž 
a průhledné sáčky s uzavíráním. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření ze spáchání 
trestného činu, byla na místo přivolána Policie ČR Rajhrad, která si osobu i s jeho věcmi 
převzala.

Za MP Modřice: 
Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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MČR NOHEJBALU DOROSTU V SINGLU

Dne 10. prosince se v Českých Budějovi-
cích konal letošní republikový šampionát 
kategorie dorostu v soutěži jednotlivců. Náš 
klub do mistrovství vyslal rekordní počet 
šesti hráčů. Bohužel se musel obejít bez jed-
noho z nejlepších Michaela Svobody, který 
byl ve stejném termínu nominován do týmu 
české juniorské reprezentace na Poslední 
smeč. Tento šampionát byl posledním turna-
jem dorostenců, který se současně započítá-
val i do celkového ročního hodnocení Poháru 
ČNS dorostu 2022. Před tímto šampionátem 
náš klub ztrácel pouhý 1 bod na druhém mís-
tě za klubem z Pekla nad Zdobnicí. Šlo tak 
pomyslně o dva tituly.

Postupový klíč byl tentokrát poměrně kru-
tý. Z osmi skupin o čtyřech hráčích postupo-
vali do play-off pouze dva nejlepší. Ve sku-
pinách měl náš klub poloviční úspěšnost. 
Do play-off postoupili hráči Kolouch, Sluka 
a stále ještě starší žák Jahoda. Šampionát 
skončil nepostupující pro Jurku, Bednáře 
a také ještě staršího žáka Dlabku.

V osmifi nále play-off skončil turnaj pro To-
máše Jahodu, který měl smůlu na los, když 
si vylosoval horkého favorita celého šampio-
nátu Friese z Pekla a ten mu nedal šanci.  
Patrik Kolouch naopak suverénně vyřadil 
pekelského Čižinského a Tomáš Sluka si 
poradil s českobrodským Bálkem. Ve čtvrt-
fi nále Kolouch vyřadil spolufavorita Dvořáka 
ze Vsetína ve třech setech. Tomáš Sluka 
pak ve dvou setech budějovického Kalianka. 
V semifi nále jsme tak měli dva borce, za-
tímco „pekelníci“ pouze jednoho. Nicméně 
v celoročním pořadí v rámci bodového systé-
mu jsme museli cílit na první místo v tomto 
republikovém šampionátu. V prvním semifi -
nále došlo na „bratrovražednou bitvu“ Patri-
ka a Tomáše. Patrik byl úspěšnější a šel za 
Modřice do fi nále. Ve druhém semifi nále si 
Fries z Pekla lehce si poradil s Rottem z Plz-
ně. V zápase o bronz pak Tomáš Sluka pod-
lehl ve dvou setech Rottovi z Plzně a zbyla 

na něj nepopulární „brambora“. Nicméně v 
šampionátu s 32 hráči je i to skvělý výsledek!

Finále celého šampionátu „řešilo“ nejenom 
titul mistra České republiky pro rok 2022, ale 
také celoroční výsledek Poháru ČNS v kate-
gorii dorostu. Oba první sety skončili 10:7 
a každý vyhrál jiný hráč. Vše tedy měl roz-
hodnout závěrečný třetí set. Patrik Kolouch 
ho zvládl skvěle a po výhře 10:8 se stal le-
tošním singlovým šampionem v kategorii 
dorostu a současně dotáhl společně s dal-
šími bodujícími hráči náš klub na první místo 
v Poháru ČNS 2022.

Mistrovství České republiky dorostu v sou-
těži jednotlivců pro rok 2022:

1. místo Patrik Kolouch MNK Modřice
2. místo Ondřej Fries Peklo nad Zdobnicí
3. místo Tomáš Rott Plzeň – Bílá Hora
4. místo Tomáš Sluka MNK Modřice

Celkové pořadí Poháru ČNS 2022 v katego-
rii dorostu:

Petr Jahoda, předseda MNK Modřice

TÝM POČET BODŮ 
CELKEM Pořadí

Modřice 208 1.
Peklo 188 2.
Vsetín 143 3.
Stříbro 112 4.
České 

Budějovice 90 5.

Foto: archiv MNK Modřice

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SPORT



www.mesto-modrice.cz

32
1 | 2023

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SPORT

POSLEDNÍ SMEČ 2022

Po dvou letech covidového odkladu se ve 
dnech 10. a 11. 12. 2022 v Praze konal již 
35. ročník prestižního turnaje trojic v no-
hejbale mužů nazvaný symbolicky Polední 
smeč. Turnaj vždy uzavírá celou sezonu 
a pravidelně se ho účastní 20 vybraných nej-
lepších trojic. Vítězství na něm je pak velmi 
prestižní.

Náš klub letos reprezentovala trojice Ja-
kub Pospíšil, Lukáš Rosenberk a na místo 
čerstvého tatínka Jakuba Spousty narychlo 
povolaný David Višvader. Předchozí tři roč-
níky náš klub vyhrál, a tak jsme odjížděli na 
turnaj s cílem prodloužit modřické kralování 
i na pocovidovou dobu.

V sobotu naše trojice celkem hladce po-
stoupila ze své skupiny do nedělních bojů 
o titul. Náš klub měl na letošním ročníku také 
čtvrtého hráče. Michael Svoboda v jeho pou-
hých 15 letech dostal premiérovou pozvánku 
do české juniorské reprezentace U21. Jejich 
mladý tým však postup do dalšího dne neu-
hrál a na turnaji skončil již v sobotu.

V neděli začíná turnaj již brzo ráno, a tak 
jsou první ranní zápasy vzhledem k „vánoč-
ní atmosféře sobotní noci“ poměrně složité 
a mnoho favoritů zde již v minulosti pohoře-
lo. Náš tým však sobotní večer strávil disci-

plinovaně na hotelu sledováním fotbalového 
mistrovství světa, a v neděli ráno tak začal 
nekompromisně kráčet za letošním úspě-
chem. Svoji fi nálovou skupinu se ztrátou 
pouhého jednoho setu vyhrál, a mohl se tak 
těšit na semifi nále. Zde potkal tým s názvem 
NK Legendy složený z hráčů více týmů (Cha-
lupa, Fík a Vedral). Perfektní obranou doká-
zal eliminovat smečaře Chalupu. Naopak 
náš bomber Kuba Pospíšil se téměř chytat 
nedal. Výhra 2:0 a postup do fi nále. V něm 
se mu možná překvapivě postavil do cesty 
tým Čelákovic (Spilka, Flekač a Šafr). První 
set jsme měli celý pod kontrolou a vyhráli 
jej 10:7. Ve druhém již byla hra vyrovnanější 
a došel až do stavu 9:9. Zde se na time-out 
domluvili naši hráči, že zkusí soupeře překva-
pit, když závěrečný útok měl místo Jakuba 
Pospíšila vést David Višvader. A povedlo se 
to dokonale. David náznakem skákané sme-
če poslal soupeřovu obranu na zadní stěnu 
haly a pak ve výskoku perfektně zahraným 
kraťasem za hostující blok celý turnaj vítěz-
ně uzavřel! Povedlo se nám tedy již počtvrté 
v řadě vyhrát tento prestižní turnaj a přepsat 
tak jeho historii.

Petr Jahoda
předseda MNK Modřice

Foto: archiv MNK Modřice
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NOHEJBALISTA ROKU 2022

V rámci turnaje Poslední smeč se také kaž-
doročně vyhlašují nejlepší nohejbalisté uply-
nulé sezony. O tato prestižní ocenění se sou-
těží v kategoriích žáků, dorostu, žen i mužů.

Výsledky ankety se vždy skládají z hlasů 
trenérů, svazových funkcionářů a vybraných 
odborníků. Ty mají největší váhu. Je pak 
v hodnocení doplňují dosažené výsledky 
v sezoně. A letošní výsledky ankety zaslou-
ženě plně odráží modřickou dominanci ve 
všech hraných soutěžích. Nejlepší tři z kaž-
dé kategorie jsou pak pozváni na slavnostní 
vyhlášení, kdy jsou jim tituly předávány sa-
motným prezidentem ČNS panem Kleníkem.

Nejlepší nohejbalista roku 2022 v kategorii 
žáků:

1. místo  Michael Svoboda 
(MNK Modřice 100 bodů)

2. místo  Tobiáš Gregor 
(Karlovy Vary 66 bodů)

3. místo  Tomáš Jahoda 
(MNK Modřice 65 bodů)

Na čtvrtém místě se s 64 body umístil náš 
František Dlabka. Za suverénním Svobodou 
tak byl rozestup mezi druhým a čtvrtým mís-
tem pouhé dva body. Jako klíčový se pro 
druhé až čtvrté místo ukázal letošní singlo-
vý šampionát. Kdyby Dlabka ve fi nále nad 
Svobodou vyhrál, byl by druhý on. Kdyby se 
Jahoda v osmifi nále nezranil a postoupil dál, 
byť jen do čtvrtfi nále, byl by zase druhý on. 
I tak je to pro všechny tři naše borce výborný 
výsledek.

Nejlepší nohejbalista roku 2022 v kategorii 
dorostu:

1. místo  Lukáš Tolar 
(Baník Stříbro 87 bodů) 

2.–3. místo  Michael Svoboda 
(MNK Modřice 62 bodů)

2.–3. místo  Ondřej Fries 
(Peklo nad Zdobnicí 62 bodů)

Na čtvrtém místě se ziskem 44 bodů byl 
náš Patrik Kolouch. Michael Svoboda jako 
žák výrazně bodoval i v dorostenecké kate-
gorii, kde mu celoroční skvělá hra i výsledky 
v dorostenecké lize zajistily místo na pódiu 
pro nejlepší. První místo získal Lukáš Tolar, 
který už také pravidelně hraje extraligu mužů 
a našeho Svobodu předstihl díky lepšímu vý-
sledku na MČR dvojic a trojic. Zajímavostí je, 
že Lukáš Tolar skončil na skvělém 5. místě 
i v kategorii mužů.

Nejlepší nohejbalista roku 2022 v kategorii 
mužů:

1. místo  Lukáš Rosenberk MNK Modřice 
1.295 bodů

2. místo  Jakub Pospíšil MNK Modřice 
1.242 bodů

3. místo  Jiří Kalous Čakovice 
1.177 bodů

Na 9. místě ankety se pak umístil další 
náš hráč Pavel Kop. Lukáš Rosenberk s Ja-
kubem Pospíšilem si tak pouze prohodili 
loňský vzájemný výsledek a oba tak potvrdili 
jejich dlouhodobou hegemonii mezi nejlepší-
mi hráči extraligy!

Dá se tedy s uspokojením konstatovat, že 
odborníci napříč celým nohejbalem dokázali 
ocenit kralování našeho klubu v kategoriích 
žáků, dorostu i mužů v celé sezoně 2022. 
Zejména pro naše mládežnické hráče je to 
ocenění jejich celoroční pracovitosti a ne-
ustálého zlepšování se. 

Petr Jahoda
předseda MNK Modřice

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ NOHEJBALOVÉ SEZONY 2022

Dovolte, abych jménem Městského nohej-
balového klubu Modřice z. s. krátce zhodno-
til sezonu 2022.

Pokud jsme po loňské sezoně konstatova-
li, že se jednalo o historicky nejlepší sezonu, 
kterou půjde už jen těžko překonat, tak mohu 
s hrdostí říci, že jsme se mýlili!

I v sezoně 2022 dosáhl Městský nohejba-
lový klub Modřice fantastických výsledků, 
které ho jasně pasují na nejúspěšnější no-
hejbalový klub v České republice v žákovské, 
dorostenecké i mužské kategorii.

Posuďte sami:

Neregistrovaní hráči:
Tým pod názvem Fitness13 vyhrál letošní 

ročník Městského přeboru.

Starší žáci:
MČR singl: 1. místo + 2. místo
MČR dvojice: 1. místo
MČR trojice: 1. místo
Pohár ČNS 2022: 1. místo

V sezoně 2022 naši starší žáci prohráli 
pouze jeden jediný soutěžní dílčí zápas!

Foto: archiv MNK Modřice
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Foto: archiv MNK Modřice

Dorost:
1. místo v dorostenecké lize družstev
MČR singl: 1. místo
MČR dvojice: 3. místo
Pohár ČNS 2022: 1. místo

B tým:
2. místo v 1. lize družstev

A tým:
1. místo v Extralize družstev
MČR singl: 2. místo
MČR dvojice: 3. místo

V měsíci červnu pak náš klub dokázal 
skvěle uspořádat velkou mezinárodní akci 
Světový pohár UNIF 2022. V Městské hale 
Modřice jsme přivítali týmy z dalších 8 zemí 
a výhrou na turnaji získal náš klub titul nej-
lepšího klubového týmu na světě!

Naši hráči se v žákovských, dorostenec-
kých i mužských kategoriích umístili na vr-
cholech ankety Nohejbalista roku 2022.

Toto všechno by samozřejmě nebylo 
možné nejen bez kvality našich hráčů, ale 
také bez profesionální a obětavé práce na-
šich trenérů, kolegů z Výkonného výboru 
a Kontrolní komise, ale i celé řady pomocní-
ků a spolupracovníků z řad rodičů nebo příz-
nivců klubu.

Naším největším a nejvýznamnějším part-
nerem, mimo ostatních sponzorů, pak bylo 
město Modřice a tomu samozřejmě patří 
hlavní díky za fi nanční podporu v roce 2022.

Všem našim partnerům a podporovatelům 
moc děkuji a již nyní se těšíme na nadcháze-
jící soutěžní ročník 2023.

S přáním úspěšného roku 2023

Petr Jahoda,
předseda MNK Modřice z.s.

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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BHC DRAGONS MODŘICE

Mistrovský titul jednotlivců do Modřic. 
Letošní sezóna 2022, do které k naší rados-
ti již nezasáhlo žádné covidové opatření, 
byla programově rozprostřena do celého 
kalendářního roku. Bylo možné tak celoroč-
ně sbírat důležité body do Českého poháru 
a bojovat o nominaci na Mistrovství České 
republiky. Na závěrečný turnaj pořádaný 
3. 12. 2022 v Mutěnicích se do nejsilněji ob-
sazené mužské kategorie pro 24 nejlepších 
probojovalo pět našich zástupců: M. Škorpík, 
J. Řehoř, J. Hron, P. Tirpák a M. Hela. 

Hrací systém nejprve svedl hráče do čtyř 
skupin po šesti, kde změřili síly každý s kaž-
dým. První dva z každé skupiny pak postou-
pili do vyřazovací části. Mezi 8 postupujících 
se z našich barev protlačili Mirek Škorpík 
a Michael Hela. Následné nástrahy a úskalí 
vyřazovací části nejlépe zvládl Mirek Škorpík 
a vystoupal tak až na stupínek nejvyšší. Pro 
BHC Dragons Modřice tak získal nejcenněj-

ší umístění znovu po 6 letech. Sám osobně 
pak po druhém místě z Mistrovství Evropy 
konaného letos v Modřicích přidal svůj dru-
hý titul z MČR, na který čekal 21 let. Michael 
v konečném součtu obsadil 8. místo.

V soutěži týmů, taktéž rozložené do celé-
ho roku, se bohužel k vyšším příčkám žádný 
náš tým neprobil. „A“ tým v 1. lize skončil na 
nepopulární bramborové pozici, „B“ tým ve 
2. lize na místě sedmém. 

I na poli AIR-HOCKEY jsme měli zástupce 
nominované na Mistrovství České republiky. 
Finálový turnaj byl pořádán v Praze a nomi-
novaní na něj byli Martin a Ondra Boháčkovi. 
Oba postoupili ve svých kategoriích shodně, 
ze 7. místa. Ondrovi ale zdravotní kompli-
kace neumožnily v juniorské kategorii start, 
Martin v mužské kategorii získal 6. místo. 

Text: Martin Boháček
Foto: Miroslav Škorpík
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INZERCE

OBJEDNÁVKY  
NA TEL.: 774 745 369

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

PRACOVNÍ DOBA
DLE OBJEDNÁNÍ

dámské | pánské | dětské

WWW.KADERNICTVIMODRICE.CZ

KADEŘNICTVÍ
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ELEKTRIKÁŘ 
opravy, rekonstrukce, nové elektroinstalace, revize.

Tel.:797 676 748

Ukončení provozu doplňkového spoje 
Modřice - Olympia

Z důvodu dlouhodobě nízké vytíženosti doplňkového 
spoje mezi zastávkami Modřice - Olympia 

a Modřice - Brněnská 
byl provoz této linky k 1. 1. 2023 ukončen.

INZERCE
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