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NOVOROČNÍ PROSLOV STAROSTY
Vážení spoluobčané
Právě otevíráte první číslo zpravodaje v novém roce 2019, a proto se sluší na úvod
zavzpomínat na starý rok 2018 a nastínit plány do roku nového, roku 2019. Před 12
měsíci jsme si společně říkali, že máme celý další rok před sebou, dávali si novoroční
předsevzetí, stanovovali smělé cíle a již se s ním opět loučíme. Člověk si ani nestačil
užít zimních radovánek, nadýchat se svěžího jarního vzduchu a už bylo pryč i léto se
svými dlouhými parnými dny, po němž následující barevný podzimem přešel rychlostí větru do adventního času a najednou vítáme další rok, a to již rok 2019. Ani jsme
se pořádně nestačili rozkoukat a pustit se do plnění svých novoročních závazků a
máme tu znovu čas na bilancování a hodnocení. Pro některé to byl rok úspěšný, pro
jiné zase smolný. I přes tyto rozdílné póly se ale musí člověk především dívat pořád
dál, dál do budoucnosti, do dalšího nového času a pevně věřit, že ten další bude přece jen tím lepším. Každý z nás si provedl své vlastní malé vyhodnocení, sečetl zdary
i nezdary a dal si nová předsevzetí a závazky do nového roku.
Je tedy na místě se trochu ohlédnout za starým rokem i z pohledu města. Byla to
především doba voleb. Nejdříve jsme na počátku roku zvolili nového prezidenta naší
republiky, abychom následně v říjnu, v komunálních volbách, volili nové vedení
svých měst a obcí na další čtyři léta 2018-2022. Také Vy jste si zvolili v Modřicích
nové zastupitele a ti pak nové vedení města. Díky Vašemu postoji a rozhodnutí jsme
se stali jedním z několika měst, ve kterých nedošlo k zásadním změnám v nejužším
vedení města. Místní volby s převahou ovládla ODS a za tradiční podpory KDU-ČSL
a SZ vytvořila po volbách pevné koaliční uskupení. Jsem přesvědčen a pevně věřím,
že se Vám všem Vaše rozhodnutí obratem vrátí v plánovaném rozvoji našeho společného města Modřice.
V případě budování a rozvoje našeho města se podařilo dokončit výstavbu několika drobných investic, jako jsou opravy chodníků ulice Husova a Masarykova-sever,
oprava fasády budovy ZUŠ Benešova 268, oprava VO lokality Bobrava, přípojky IS
pro areál Havlíčkova 596 a další drobnější akce. Zásadním investičním projektem
ale bylo pro dlouholeté přípravě zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly na
místě dnes již bývalé tělocvičny. V dnešní době můžete pozorovat rýsující se tvary
nové budovy a já jsem pevně přesvědčen, že dodavatel díla sdružení firem Syner a
Moravostav Brno dodrží stanovené termíny dokončení výstavby a my budeme moci
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na podzim v měsíci říjnu začít novou halu užívat. Současně však probíhala i celá řada
přípravných projektů jako je workoutové hřiště na ulici Sokolská, prodloužení chodníku od mostu včetně nového přechodu na ulici Nádražní, oprava VO ulice Chrlická,
přechod za mostem přes mlýnský náhon na ulici Chrlická, rekonstrukce areálu Hybešova 596 pro potřeby pracovní čety a hasičskou zbrojnici, dokončení vybavenosti
lokality rybníka při ulic Masarykova a příprava revitalizace zeleně v zastavěné části
města. V uplynulém roce také došlo ke zkvalitnění vybavenosti pracovní čety města zakoupením nového technického vozidla a k zabezpečení akceschopnosti JSDH
Modřice pořízením zásahového vozidla cisterny se značným finančním přispěním
Jihomoravského kraje.
Dnes si nikdo z nás ale nedokáže odpovědět na otázku: Co nám přinese rok 2019?
Či to bude rok dobrý nebo špatný. V politickém světě by se mělo snad jednat o rok
poklidný. Z plánovaných investic je město připraveno dokončit a zprovoznit víceúčelovou sportovní halu a pokračovat v zahájené postupné opravě chodníků tentokrát
ulice Brněnské. Z ostatních investic bych zmínil již uvedené chodníky a přechody
ulici Nádražní a Chrlická, woroutové hřiště ulice Sokolská, rozšíření kapacity kanceláří na městském úřadě, pokračování v postupné revitalizaci vnitro blokové zeleně
a další drobnější akce. Současně budou probíhat přípravy projektů pro další období
jako je výstavba nové hasičské zbrojnice a rekonstrukce objektu nám. Svobody 171
– dům s podloubím zejména pro přesun muzea. K těmto hlavním projektům se pak
řadí celá řada drobných investic, které by měli vést zejména ke zkvalitnění života v
našem městě.
Věřím, že to co si staronové vedení města naplánovalo, se mu bude také dařit plnit.
Současně jsem přesvědčen, že Vy všichni budete jednou z hlavních hybných sil při
naplňování vytčených cílů a také hlavním kritikem při jejich vyhodnocování.
Vážení spoluobčané. Dovolte mi závěrem, jménem vedení města Modřice i jménem
svým, Vám popřát do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, pracovních a společenských úspěchů a plno nefalšované lásky. Přeji Vám, aby se Vám v novém roce splnili
všechny Vaše předsevzetí a naplnily všechny vytčené cíle.
Ať žije rok 2019.
Ing. Josef Šiška – starosta města
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Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

USNESENÍ ZMM č. 2/2018
z 2. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice
(dále jen „ZMM“), konaného dne 10.
prosince 2018 v 17 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Na základě usnesení ZMM č. Z213.3/2018 budou od tohoto čísla
zpravodaje zveřejňovány pouze
usnesení ZMM s komentáři k vybraným bodům. Ve zpravodaji již
nebude zveřejňován celý zápis ze
zasedání ZMM, který bude možné
dohledat na webových stránkách
města http://www.mesto-modrice.
cz/zapisy-zm, případně do něj mohou občané nahlédnout u asistentky
starosty v otevíracích hodinách
městského úřadu.
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Ustavující Zastupitelstvo města Modřice
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je
plně usnášeníschopné (v počtu 14,
jmenovitě viz prezenční listina)
Usnesení Z2-Ú1/2018: ZMM schvaluje
pořízení zvukového záznamu 2.
řádného zasedání ZMM.
ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. řádného veřejného zasedání ZMM Lenku
Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Jiřího Brabce a zast. Jana
Skalníka.
ZMM schvaluje program 2. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

www.mesto-modrice.cz

Bod 1 – Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období
2018-2022
Usnesení Z2-1.1/2018: ZMM schvaluje
Jednací řád ZMM pro volební období 2018-2022 s doplněním v článku
8 bod 10) za slovo usnesení doplnit
slova „a zápis“.
Hlasování:14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola úkolů
Usnesení Z2-2.1/2018: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání a schválení složení KV a FV
Usnesení Z2-3.1.1/2018: ZMM schvaluje
ustanovení FV v celkovém počtu 5
členů.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení Z2-3.1.2/2018: ZMM schvaluje
ustanovení KV v celkovém počtu 5
členů.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení Z2-3.1.3/2018: ZMM schvaluje
složení KV ZMM pro volební období
2018-2022 v tomto složení: předseda:
Libor Procházka, členové: Sylva Bernátová, Erik Mikuš, Richard Tomandl
a Jiří Brabec.

Usnesení Z2-3.1.4/2018: ZMM schvaluje
složení FV ZMM pro volební období
2018-2022 v tomto obsazení: předsedkyně: Kateřina Koubková, členové:
Luděk Slaný, Milan Obdržálek, Hana
Dolečková a Jan Skalník.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení Z2-4.1/2018: ZMM schvaluje
směnu pozemků parc. č. 2025/54
o výměře 30 m² v majetku města
Modřice za pozemky parc. č. 154/2
a 156/2 o celkové výměře 30 m² v
majetku společnosti M PROPERTY
s.r.o.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemky na ulici Za Humny, na levé
straně při cestě z nám. Svobody na ulici Prusinovského.

Usnesení Z2-4.2/2018: ZMM bere na vědomí žádost o směnu části pozemku
parc. č. 1741 o výměře cca 38 m² v
majetku společnosti EXICOM spol. s
r.o. za část pozemku parc. č. 2102/2
o výměře cca 22 m² v majetku města
Modřice a odkládá rozhodnutí o
směně do doby vyřešení stavebního
povolení na vybudování oplocení
citovaných pozemků.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemky při mlýnském náhonu mezi
ulicí Chrlickou a silnicí II/152- jižní obchvat Modřic.
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Usnesení Z2-4.3/2018: ZMM bere na
vědomí připomínky Ing. N. ze dne
17.11.2018 k předložené nájemní
smlouvě na užívání pozemků parc.
č. 39/11 a 49/1 a podstupuje je do vypořádání RMM, pod jejíž kompetenci
tyto spadají.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemky mezi ulicí Nám. Míru a za
rodinnými domy ulice Hybešovy.

Usnesení Z2-4.4/2018: ZMM schvaluje
uložení ornice z pozemků p.č.1975/1,
1975/3 a 1975/39 na pozemcích p.č.
1461/1, 1461/4 a 1461/11 za podmínky
uzavření smlouvy o uložení ornice
se stanovením podmínek pro uložení a rozprostření ornice, předložené
na dalším zasedání ZMM.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl,
Putna)
3 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Komentář:
Jedná se o pozemky za OC Sconto, kde bude sejmuta pouze ornice a bude navezena na pozemky
města v tl. cca 15-20 cm. Jde o velmi úrodnou zeminu I. a II. třídy, kterou zkvalitníme naše pozemky
s bonitou III. a IV. třídy. Pozemky města se nachází
v západní části katastru v oblasti za meruňkovým
sadem na Vajdlu. Podmínky návozu, trasy, termíny,
délka návozu a další podrobnosti budou stanoveny
ve smlouvě o uložení ornice. V okamžiku, kdy
město s textem smlouvy nebude souhlasit, nebude
také návoz realizován.

Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2018
Usnesení Z2-5.1/2018: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice za období 1-10/2018.
Hlasování: 15 pro

Zprávy z radnice
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Město za období 1-10/2018 mělo tyto skutečné
finance:
příjmy 98.123.860,29 Kč (rozpočet plněn ze
79,22%)
výdaje 85.189.728,82 Kč (rozpočet plněn ze
40,04%)
Na účtech město má finanční prostředky ve výši
111.869.689,85 Kč.
Město na úvěrech dluží 31.700.875,01 Kč.
Ukazatel dluhové služby je 2,99% (poměr mezi
splátkou jistiny úvěru s úroky a provozními příjmy
za dané období).

Usnesení Z2-5.2/2018: ZMM schvaluje
odměny za 2. pololetí 2018 členům
FV, KSDÚP, KŽP, SZK a KŠK, kteří
nejsou členy ZMM ve výši 1.000,- Kč
– Hökl Libor, Vostřejš Radek, Zeman
Michal, Doleček Ivan, Mareček Jan,
Pokorná Pavla, Tomandlová Jaroslava, Homolková Libuše, Ergensová
Radana, Brennerová Jaroslava,
Cupalová Regina, Hejtmánek Tomáš,
Krautová Markéta; ve výši 1.200,Kč – Dolečková Blanka, Obdržálek
Milan; ve výši 2.000,- Kč – Koubková Kateřina a ve výši 2.500,- Kč
– Brenner Roman, Kačín Martin,
Ventrubová Lenka a Woodová Hana.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení Z2-5.3/2018: ZMM bere na vědomí RO č. 6/2018 provedené RMM.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení Z2-5.4/2018: ZMM schvaluje
RO č. 7/2018 rozpočtu města Modřice na rok 2018 na straně příjmů
po RO 129.751.200,- Kč a na straně
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výdajů po RO 120.546.700,- Kč jako
přebytkový s přebytkem 9.204.500,Kč a financováním ve výši 2.770.000,Kč. Přebytek rozpočtu bude přesunut do rozpočtové rezervy rozpočtu
města Modřice.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání rozpočtu města
na rok 2019
Usnesení Z2-6.1.1/2018: ZMM schvaluje poskytování odměn neuvolněným
členům Zastupitelstva města Modřice
ve volebním období 2018-2022 z částky
souhrnu 3 funkcí.
Hlasování: 14 pro (Chybíková, Chybík, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Skalník, Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdržel (Šiška)

Usnesení Z2-6.1.2/2018: ZMM schvaluje odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva města Modřice pro
volební období 2018-2022 ve výši
Ventruba 32.541,- Kč, Doleček 10.847,Kč, Slaný 10.244,- Kč, Koubková
6.629,- Kč, Bernátová 6.026,- Kč,
Skalník 6.026,- Kč, Procházka 3.616,Kč, Putna 3.616,- Kč, Hökl 3.013,- Kč,
Brabec 3.013,- Kč, Mikuš 3.013,- Kč,
Tomandl 3.013,- Kč, Chybík 1.808,- Kč
a to od 1.1.2019.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl,
Putna, Skalník, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)

Usnesení Z2-6.1.3/2018: ZMM ruší platnost usnesení Z1-7.7.1/2018 ze dne
5.11.2018
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Putna,
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Skalník, Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdržel (Hökl)
Komentář:
Rušené usnesení Z1-7.7.1/2018 stanovilo náhrady
ušlého výdělku podnikajícím osobám plnícím
funkci zastupitele jen zast. Bernátové a zast. Procházkovi. Tito byli rozšířeni o zast. Mikuše. ZMM
schválilo rozšíření počtu podnikajících zastupitelů
požadujících náhrady ušlého výdělku usnesením
Z2-6.1.4/2018.

Usnesení Z2-6.1.4/2018: ZMM schvaluje
neuvolněným zastupitelům Bernátové, Mikušovi, Procházkovi, kteří jsou
podnikajícími fyzickými osobami
nebo osobami provozujícími jinou
samostatnou výdělečnou činnost,
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele
ve volebním období 2018-2022 ve
výši 350,- Kč/hod. Náhrady budou
poskytovány od 11.12.2018 formou
měsíčních úhrad.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Putna,
Skalník, Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházka)
0 proti
1 se zdržel (Hökl)

Usnesení Z2-6.2/2018: ZMM schvaluje
rozpočet sociálního fondu města
Modřice na rok 2019.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Výše sociálního fondu města Modřice v roce 2019 je:
příjmy 854.000,- Kč
výdaje 854.000,- Kč.
Z fondu je hrazen příspěvek zaměstnancům a
uvolněným funkcionářům zejména na stravu a
dovolenou. Dále zaměstnanci mohou do své stanovené výše čerpat příspěvky např. na léky, lístky do
divadla, vstupenky do posiloven atd.

Usnesení Z2-6.3.1/2018: Dotace pro Myslivecký spolek ve výši 45.000,- Kč
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Hlasování: 11 pro (Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházková, Chybík, Doleček, Ventruba, Koubková,
Brabec, Hökl, Skalník)
0 proti
4 se zdrželi (Slaný, Šiška, Chybíková, Putna)

Usnesení Z2-6.3.2/2018: Dotace pro Český svaz včelařů ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: 12 pro (Mikuš, Tomandl, Bernátová, Procházková, Chybík, Doleček, Ventruba, Koubková,
Brabec, Hökl, Putna, Skalník)
0 proti
3 se zdrželi (Slaný, Šiška, Chybíková)

Usnesení Z2-6.3.3/2018: ZMM schvaluje
zařazení dotací a příspěvků organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu
města Modřice na rok 2019 v celkové
výši 2.185.800,- Kč rozdělené dle
projednané výše jednotlivým žadatelům.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželi
Komentář:
ZMM schválilo zařazení dotací a příspěvků
organizacím a spolkům do rozpočtu města, jejichž
jednotlivé výše jsou uvedeny na jiném místě tohoto
čísla zpravodaje.

Usnesení Z2-6.4/2018: ZMM schvaluje
zařazení investičních akcí města
Modřice do rozpočtu na rok 2019 dle
předloženého návrhu v celkové výši
213.184.700,- Kč.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1se zdržel (Tomandl)
Komentář:
Seznam plánovaných investic včetně jejich předpokládaných nákladů je uveden na jiném místě tohoto
čísla zpravodaje.

Usnesení Z2-6.5.1/2018: ZMM schvaluje
rozpočet města Modřice na rok 2019
ve výši 131.522.200,- Kč na straně

Zprávy z radnice

příjmů a ve výši 301.433.100,- Kč na
straně výdajů jako schodkový se
schodkem -169.910.900,- Kč a financováním ve výši 76.150.000,- Kč. K
vyrovnání schodku bude využita
rozpočtová rezerva města z předchozích let.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík)
2 proti (Procházka, Bernatová)
3 se zdrželi (Mikuš, Tomandl, Skalník)
Komentář:
Rozpočet dle vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. je uveden na jiném
místě tohoto čísla zpravodaje.

Usnesení Z2-6.5.2/2018: ZMM stanovuje
jako závazný ukazatel rozpočtu města Modřice rok 2019 třídy druhového
třídění dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. ZMM stanovuje jako závazný ukazatel rozpočtu
města Modřice roku 2019 schválené
investiční akce v roce 2019 a schválené dotace v roce 2019.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník)
2 proti (Procházka, Bernatová)
2 se zdrželi (Mikuš, Tomandl)

Usnesení Z2-6.5.3/2018: ZMM vyslovuje
souhlas s investicemi zařazenými do
rozpočtu města Modřice na rok 2019.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš)
2 proti (Procházka, Bernátová)
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení Z2-6.6.1/2018: ZMM stanovuje
příspěvkové organizaci MŠ Modřice
závazné ukazatele rozpočtu na rok
2019, kterými jsou celkové provoz-
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ní výnosy ve výši 2.444.000,- Kč,
zlepšený výsledek hospodaření v
max. výši 2% provozního příspěvku
2.444.000,- Kč a náklady na platy SU
521 ve výši 382.000,- Kč.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení Z2-6.6.2/2018: ZMM stanovuje
příspěvkové organizaci ZŠ Modřice
závazné ukazatele rozpočtu na rok
2019, kterými jsou celkové provozní výnosy ve výši 7.324.000,- Kč,
zlepšený výsledek hospodaření v
max. výši 2% provozního příspěvku
7.324.000,- Kč a náklady na vždy SU
521 ve výši 1.698.000,- Kč.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Projednání střednědobého
výhledu rozpočtu města na období
2020-2021
Usnesení Z2-7.1/2018: ZMM schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města
Modřice na období 2020-2021.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník)
0 proti
4 se zdrželi (Mikuš, Tomandl, Procházka, Bernátová)
Komentář:
Rozpočty střednědobých výhledů jsou uvedeny na
jiném místě tohoto čísla zpravodaje.

Bod 8 – Projednání strategického
plánu rozvoje sportu města Modřice
2018-2025
Usnesení Z2-8.1/2018: ZMM schvaluje
Strategický plán rozvoje sportu města Modřice 2018-2025.

www.mesto-modrice.cz
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš)
0 proti
3 se zdrželi (Tomandl, Bernátová, Procházka)
Komentář:
Strategický plán rozvoje města je k nahlédnutí
na Městském úřadě Modřice a bude uveřejněn na
webových stránkách města.

Bod 9 – Projednání OZV
Usnesení Z2-9.1/2018: ZMM schvaluje
OZV č. 3/2018 o stanovení veřejných
prostranství, na kterých se zakazuje
konzumace alkoholických nápojů.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o rozšíření zákazu konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích v okolí obnovené
prodejny potravin na ulici Husova.

Bod 10 – Projednání uspořádání architektonické soutěže na rekonstrukci a využití objektu nám. Svobody 171
Usnesení Z2-10.1/2018: ZMM schvaluje
uspořádání architektonické soutěže
na investiční akci „Rekonstrukce
domu na náměstí Svobody č.p. 171,
Modřice“ a pověřuje RMM administrací podmínek této soutěže a
následné předložení ke schválení
Zastupitelstvu města Modřice.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš, Bernátová, Procházka, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Slaný)

Bod 11– Jmenování zástupců města
do školské rady
Usnesení Z2-11.1/2018: ZMM jmenuje
zástupci zřizovatele města Modřice
ve Školské radě při ZŠ Modřice pro
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období 2019-2021 zast. Luďka Slaného a zast. Pavla Dolečka.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 12– Projednání plánu činnosti
orgánů města v roce 2019
Usnesení Z2-12.1/2018: ZMM schvaluje
plán činnosti orgánů města Modřice v roce 2019 dle předloženého
návrhu.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 13 – Různé, diskuze
Usnesení Z2-13.1.1/2018: ZMM schvaluje
tarif stočného ve městě Modřice
pro rok 2019 ve výši 34,63Kč/m³ bez
DPH a cenu nájemného za užívání
kanalizační sítě města Modřice ve
výši 4.280.000,- Kč.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Komentář:
Město má s BVK a.s. vyjednáno nižší stočné jak ve
městě Brně (tam je ve výši 35,42 Kč/ m3). Vodné je
v obou městech shodné. U stočného došlo v Modřicích k navýšení o 1,01 Kč/m3, což činní nárůst 3%.

Usnesení Z2-13.1.2/2018: ZMM schvaluje
Dodatek č. 40 k Nájemní a provozní
smlouvě ze dne 12.3.2002 uzavřené
mezi městem Modřice (pronajímatel) a Brněnskými vodárnami a
kanalizacemi, a.s. (nájemce).
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
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Usnesení Z2-13.2/2018: ZMM schvaluje
dle čl. V, odst. 5 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK finanční příspěvek za nadstandard dopravní obslužnosti pro město Modřice v
roce 2019 ve výši 506.018,- Kč.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)
Komentář:
Jedná se o financování noční linky N94 z města
Brna do Modřic, tzn. noční rozjezdy.

Usnesení Z2-13.3/2018: ZMM ruší usnesení 3Z-4.1/2015 a schvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání ZMM na
webových stránkách města Modřice
s úpravou dle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679, o ochraně fyzických osob
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v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto
osobních údajů.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba,
Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Doleček)
3 proti (Tomandl, Bernátová, Procházka)
2 se zdrželi (Skalník, Mikuš)

Usnesení Z2-13.4/2018: ZMM bere na
vědomí nabídku DSO Šlapanicko
na účast na seminářích pro obecní
zastupitelstvo.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení Z2-13.5/2018: ZMM zamítá
přihlášku města Modřice do Sdružení
místních samospráv.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Procházka, Bernátová)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)

Fakturace výstavby haly
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
listopad 2018 ve výši 8.085.680,04 Kč bez
DPH.
(k usnesení 3R-3.1/2018)

Poskytnutí dotace
RMM schválila poskytnutí mimořádné
jednorázové dotace Hospici sv. Alžběty
o.p.s. Brno ve výši 6.000,- Kč, kde v roce
2018 dožila jedna občanka města Modřice.
(k usnesení 3R-3.14/2018)

Hudební produkce Ženáčské hody
Ženáčská chasa předložila ke schválení
smlouvu na hudební produkci při Ženáčských hodech 2019 od Dechové hudby
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Zlaťanka ve výši 35.000,- Kč a rada
smlouvu schválila.

smlouvy nad 500.000,- Kč jsou ze zákona
zveřejňovány na Profilu zadavatele.

(k usnesení 3R-3.15/2018)

(k usnesení 3R-7.4.1/2018 a 3R-7.4.2/2018)

Chodníky ulice Komenského, Benešova
RMM v rámci ukončení prací na opravě
chodníků ul. Komenského a Benšova
schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o
dílo s firmou SVÍTIL PLUS s.r.o., který
upravuje cenu díla o vícepráce ve výši
52.496,47 Kč bez DPH a ponižuje o méněpráce ve výši 203.313,91 Kč bez DPH.

Přijetí daru ZŠ
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí věcného daru 2 ks dataprojektorů v hodnotě
11.857,- Kč od Sdružení rodičů a přátel
školy při ZŠ Modřice a přijetí peněžního
daru ve výši 3.900,- Kč od společnosti
AXIMA, spol. s r.o. Vřele dárcům děkujeme.

(k usnesení 3R-3.16/2018)

Přijetí daru MŠ
RMM schválila MŠ Modřice přijetí
věcného daru motorické dráhy pro děti
v hodnotě 21.220,- Kč od společnosti ALFA-umělecká agentura, s.r.o., Modřice.
Vřele dárci děkujeme.

Žádosti o odkup pozemků
RMM obdržela celkem 3 žádosti o odkupy části pozemků (lokalita Bobrava,
ulice Brněnská a křižovatka ulic Dobrovského a Pavlovského) a všechny
postoupila k projednání dle kompetencí
ZMM.
(k usnesení 3R-4.1/2018, 3R-4.2/2018 a 3R4.3/2018)

Změna provozu
RMM nesouhlasila se změnou provozu
herny na ulici Poděbradova 230 na
provoz kasina.

USNESENÍ RMM č. 3/2018
Komentáře k vybraným bodům
usnesení ze 3. schůze RMM ve volebním období 2018-2022 konané dne
17.12.2018

www.mesto-modrice.cz

(k usnesení 3R-4.4/2018)

Zveřejňování objednávek a smluv
RMM nad rámec zákona ustanovila
zveřejňování objednávek a smluv v
hodnotě od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč
na webových stránkách města. Ostatní

(k usnesení 3R-7.8/2018)

(k usnesení 3R-7.11/2018)

Dodatek ke Smlouvě o svozu odpadu
RMM schválila text Výzvy předložení
dodatku ke stávající smlouvě a Výzvy
k účasti na jednání ve věci „Zajištění
činnosti spojených se sběrem, svozem
a odstraněním odpadu v Modřicích“ firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. a to na základě článku základní smlouvy a žádosti
dodavatele o zvýšení ceny na základě
míry inflace. Současně rada ustanovila
hodnotící komisi a jejich náhradníky.
(k usnesení 3R-7.16.1/2018, 3R-7.16.2/2018 a 3R7.16.3/2018 )
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Staronová koalice zahájila nové volební období zrušením zápisů ze ZMM ve Zpravodaji a snížením počtu členů v komisích při
RMM
Že je na škodu příliš velká moc jedné strany ukázala na prosincovém zastupitelstvu
koalice pod vedením ODS. Jak je všeobecně známo, na jednání zastupitelstva moc
občanů nechodí, o to víc si ale vždy se zájmem přečetli publikovaný zápis ve Zpravodaji. Od ledna je již ale s tímto konec. Snadná dostupnost kritických informací
občanům byla trnem v oku zejména koaličním ODS a KDU-ČSL, a proto ji hned při
první příležitosti svým hlasováním na zasedání ZMM zrušily. Zabíralo to prý mnoho
místa a zvyšovalo náklady na tisk. Kdo má zájem, může si přečíst na webu města.
Budou ale občané při čtení Zpravodaje přecházet na web města a vyhledávat zde
podrobnější informace? Všichni určitě ne…
Druhé opatření se týká zapojení zastupitelů a občanů do řízení města. Při Radě města
vždy pracovaly jako poradní orgány komise, kde měly svoje zástupce zvolené volební strany v zastupitelstvu. Obvyklý počet členů komisí byl pět. Jedná se o Komisi
životního prostředí, Sociálně-zdravotní komisi a Komisi stavebně dopravní a územního plánování. Od tohoto volebního období ale dochází náhle ke změně. Počet členů
komisí se snižuje z pěti na tři (u Sociálně-zdravotní komise ze 4 na 3). Že to neodpovídá počtu zastoupených stran v zastupitelstvu? Správně. V současném zastupitelstvu
pracuje šest politických subjektů. Tento krok byl zdůvodněn tím, že komise mají jen
formální význam, stejně o ničem nerozhodují. I když je naším hlavním bodem programu ochrana životního prostředí, paradoxně tak nemáme i přes naše naléhání svého
zástupce v Komisi životního prostředí…
A do třetice všeho dobrého, spíš zlého. Když jsme podali jako kompenzaci prvního
opatření návrh na rozšíření příspěvků ve Zpravodaji pro zastupitele z jedné strany na
dvě – což je běžná délka mnoha jiných příspěvků, byl zamítnut…
Inu, příliš velká moc v několika málo rukou vždy byla na škodu. Tyto kroky to jen
potvrzují.

Libor Procházka,
zastupitel za Nezávislí za
čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz,
www.osmodrice.cz
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Silvestr 2018

Mikuláš 5. 12. 2018

Foto: M. Hájek

foto: L. Ventrubová
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
úspěšně vystoupil 13. 12. 2018 v Brně "na Moraváku"

Dětem z folklorního kroužku, rodičům, sponzorům a příznivcům i všem čtenářům Zpravodaje přejeme hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2019
Ivana Cetlová, Jana Gajdušková a Vlastimil Čevela
www.folklorni-krouzek-modrice.cz Foto: M. Hájek
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BRABROUCI
Kouzelná vánočka
I letos jsme slavili Mikuláše, Vánoce a Silvestr v rámci jednoho víkendu a to 14. – 16.
12. 2018 v Rájci-Jestřebí. Po příjezdu a ubytování se v Bradavicích na nás již čekal
Mikuláš. Nebyl to však Mikuláš tak, jak ho známe, neboť jsme na škole čar a kouzel.
Přišel tedy za námi velký kouzelník a alchymista Nicolas Flamel (tvůrce kamene mudrců), mozkomor a víla. Všechno dopadlo dobře a mozkomor si nikoho do Azkabanu
neodnesl. Na druhý den ráno na všechny čekala bohatá nadílka dárků pod stromečkem. Starší kouzelníci dárky rozdaly, a s nadšením a zvědavostí jsme rozbalovali a
obdivovali dárky ostatních kouzelníků. Ke snídani nás čekalo výborné domácí müsli
a čerstvým ovocem. Před štědrovečerním obědem byla pro každého z nás připravena jedna mezistěna z včelího vosku a my si z ní vyráběli krásné a voňavé ozdoby. V
poledne jsme zasedli ke štědrovečernímu obědu.
Odpoledne proběhla hodina kouzlení, kde jsme si zopakovali všechna dosud známá
kouzla, jedno nové se naučili a také si ho prakticky vyzkoušeli. Nyní již započaly přípravy na Silvestra. Kouzelníci byli rozděleni do skupin a každá z nich tvořila tři druhy
cukroví – vanilkové rohlíčky, linecké a perníčky. Poslední částí příprav pak byla výroba ovocného smoothie. S úderem „půlnoci“ jsme malým ohňostrojem oslavili příchod nového roku. Třetí den kouzelné vánočky byl ve znamení tvorby novoročních
předsevzetí a ochutnávání vyrobených druhů cukroví. Po obědě jsme dobalili zbylý
materiál a vydali se na nádraží, aby nás mohl Bradavický expres odvézt zpět domů.
V lednu nás čeká tradiční lednový výlet (19. 1.), který je v odpolední části určen pro
rodiče i kamarády. Na starší děti čeká o pololetních prázdninách Ledové město a
23. 2. se uskuteční důležitá soutěž Zelené ligy s názvem Ringobal, na kterou se poctivě připravujeme.
Kečup

foto: archiv Brabrouků
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KNIHOVNA

Život v našem městě

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a
na facebookových stránkách Městské knihovny
https://www.facebook.com/knihovna7/
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Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16

PRO ŽENY
Brown, Sandra: Podraz
Drosten, Julia: Lvice z Maroka
Dubská, Kateřina: Z kopce do kopce
Enoch, Suzanne: Hrdina z hor
Hlavatá, Dana: Milenec na úvěr
Hubeňáková, Zuzana: Žena na tahu
Janouchová, Kateřina: Ozbrojená žena
Keleová-Vasilková, Táňa: Sítě z pavučin
Ludbergová, Sofia: Červený adresář
Robertsová, Nora: Mág z Monterey
PRO SILNÉ NERVY
Bolton, Sharon J.: Už teď jsi mrtvá
Bryndza, Robert: Chladnokrevně
Bryndza, Robert: Noční lov
Dán, Dominik: Dopis ze záhrobí
Delaney, J. P.: Věř mi
Gerritsenová, Tess: Mlčící dívka
Grebe, Camilla: Deník mého mizení
Grisham, John: Advokát chudých
Hruška, Emil: Vraždy v pohraničí
Jackson, Lisa: Lži, samé lži

Upozorňujeme naše čtenáře na
změnu výpůjční doby od 1. 1. 2019.
V úterní dopoledne bude pro
veřejnost knihovna uzavřena
a odpolední výpůjční doba se
prodlouží do 19.00

HISTORIE, NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Arnfelt, Thomas: Incident v Čechách
Fíla, Ivan: Muž, který stál v cestě
Krausová, Dita: Odložený život
Niedel, František: Rozervané království
Pearceová, A.J.: Milá paní Birdová
Slánská, Josefa: Zpráva o mém muži
Strukul, Matteo: Medicejští – Královna
u moci
Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej
VII.
Vurm, Bohumil F.: Václav IV a Zikmund
PRO DĚTI
Koziel-Nowaková: Rok na venkově
Smolíková, Klára: Vynálezce Alva
DÍVČÍ ROMÁNY
Konenová, Leah: Láska a jiná vykolejení
Thomasová, Angie: Vypálená nenávist
Santopolo, J.: Ztracené světlo
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KULTURA
Advent smíšeného pěveckého sboru města Modřice
Období adventu, tedy času mezi čtyřmi předvánočními nedělemi, prožíváme různě.
Žijeme především přípravami na vánoční svátky, sháněním dárků pro blízké, ženy
předvánočním úklidem a pečením cukroví, řada z nás pak snahou alespoň jednou
ročně charitativně pomoci potřebným. Často to bývá čas spěchu a shonu.
Loňský advent byl však pro členy Smíšeného pěveckého sboru města Modřice jiný.
Členky sboru měly výrazně méně času na obvyklé činnosti, pánové pak museli omezit své předvánoční aktivity. Jak jsem se zmínil již v 11. čísle Zpravodaje, byl totiž sbor
přizván panem režisérem Vladimírem Morávkem ke spoluúčinkování na divadelním
představení vánoční hry Jana Antonína Pitínského, Betlém.
Nácvik našeho podílu zabral celý listopad. A to nejen při pravidelných zkouškách ve
zkušebně, ale spolu s herci a ostatními aktéry představení i v divadle Bolka Polívky.
A tak v sobotu, 1. prosince proběhla obnovená premiera hry, která se opakovaně
hraje od r. 2005 a to nejen v Brně a jiných městech v Česku, ale i v zahraničí.
Hra byla zajímavá v mnoha ohledech. Kromě obsahu moderně zpracovaného známého příběhu z počátku našeho letopočtu, rezonujícího stálý boj dobra se zlem,
byla zajímavá i forma představení. Především hra začínala venku před divadlem, v
prostoru za chrámem sv. Jakuba, který se na prvních asi 20 minut změnil na jeviště,
na kterém jsou nejen herci, ale i diváci včetně náhodných kolemjdoucích. A příběh
probíhal i z balkónů či posledních pater okolních budov.
Posléze se aktéři i diváci přesunuli do divadla, kde hra pokračovala. Nutno však říci,
že nejen na jevišti, ale i v hledišti a vzadu na balkóně, odkud svým zpěvem hru podpořil náš sbor. Takže diváci si v průběhu děje procvičili i krční páteř.
Na závěr, po vítětství narozeného dítěte nad podlým králem Herodem, ovládaným
ďáblem a smrtkou, vyzýval pan režisér přítomné diváky, především děti, aby Ježíškovi jako dárek přišli něco zazpívat. Tuto emocionální a většinou úsměvnou část představení pak náš sbor zakončil dvěma až třemi skladbami, zazpívanými na jevišti.
Kromě našeho obvyklého předvánočního koncertu na modřické radnici spolu s veřejnou generálkou v PBDS, jsme tak o adventu absolvovali celkem 4 představení v
Brně a jeden celodenní zájezd do Bruntálu, kde byla hra předvedena za spoluúčasti
místních občanů jako snad 80 „andělů“, jednak na prostorném náměstí včetně okolních budov a věže místního farního kostela a jednak v městském divadle. A pro
každého z nás to byla nejen nová zkušenost, ale i netradičně a krásně prožitý advent.
Mar.
Foto: M.Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Po vydání prosincového Zpravodaje,
jsem byla oslovena několika občankami
Modřic
a požádána, abych jako „dítě první republiky“ reagovala na článek zastupitelky Sylvinky Bernátové, proč nesázet
duby a proč bylo správné vysadit lípu
na náměstí Svobody, když se musel obětovat jeden akát, který musel ustoupit z
důvodu umístění vánočního stromu.
Vánoční strom se všem občanům líbil i
jeho umístění.
Trnovník bílý - neboli akát, pochází původně ze Severní Ameriky a má řídkou
deštníkovou korunu a nápadné květenství. Šíří se z něho příjemná vůně a
pro hojnou nabídku sladkého nektaru
je včelami vyhledávanou medonosnou
dřevinou.
Je to v podstatě lesní a alejový strom a
poměrně rychle se rozšiřuje - jako plevelná dřevina. Dubů je několik druhů.
Nejrozšířenější v Evropě je dub letní. Má
širokou korunu a dožívá se vysokého
věku (500 – 1000 let). Jeho hodnotné dřevo je hojně využíváno k výrobě nábytku
a dříve se z něho vyráběly i lodě. Roste
i u nás v Modřicích, např. poblíž předposlední zastávky tramvaje. Jeho plody – žaludy, máme sice ve znaku města Modřic (již asi od 17. století), kdy se
vyskytovala větev žaludu v pečeti města
a později i ve znaku města. Původně to
byl znak německého obyvatelstva, později i obyvatel české národnosti, které
postupně Modřice osidlovalo a znak se
neměnil.

Správně uvádí paní zastupitelka, že symbolem státnosti České republiky je lípa a
nechápu proto, proč by se při stoletém
výročí Česko-slovenské republiky měl
vysazovat jiný strom než lípa, která je
již sto let symbolem československé státnosti.
Konečně před základní školou na Komenské ulici bývaly také dvě lípy, které
byly před lety vykáceny, a nebyla za ně
jiná lípa vysázena.
O zeleň nemusíme mít obavy. Usídlil se
nám tu totiž rychle rostoucí agresivní
pajasan, který nás brzy pohltí. Kdyby
se pravidelně nesekala tráva, tak už jen
u naší bytovky by byl prales. Před posledním sečením jen na jižní straně jsme
napočítali 87 kusů mladých výhonků pajasanu.
Chtěla bych mimo tuto tématiku vyjasnit
ještě jeden problém, a to na četné dotazy
spoluobčanů, hlavně těch starších, proč
zmizely v posledních zpravodajích články od zahrádkářů.
Byla jsem důrazně pokárána členy Redakční rady - zejména MUDr. Marečkem,
že mám psát hlavně o zahrádkářské tématice, např. pěstování mrkve.
Dovolila jsem si totiž v zářijovém článku
doporučit občanům, aby sledovali práci zastupitelů a šli k volbám, a dokonce
jsem si dovolila kritizovat diskuse proti
délce bazénu v nově budované víceúčelové hale.
TOJA
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SPORT
Nohejbalová sezona 2018 z pohledu Městského nohejbalového
klubu Modřice
V neděli 9. 12. 2018 byla tradičním turnajem Poslední smeč a dekorováním nejlepších
nohejbalistů roku ukončena celá sezona 2018.
Městský nohejbalový klub Modřice do ní vstupoval znovu posílen o Pavla Kopa,
který se po roční pauze vrátil zpět do našeho družstva. Takto posíleni jsme tedy do
sezony vstupovali s těmi nejvyššími ambicemi.
A hned úvodní zápasy základní části sezony tyto ambice potvrzovaly. Nikoho tak
příliš nepřekvapilo, že v září jsme suverénně ovládli celou základní část, když jsme v
jejím průběhu ztratili pouhé 3 body.
Během ní pak naši hráči Kop, Rosenberk a Pospíšil získali titul na jednorázovém mistrovství České republiky dvojic v Českém Brodě.
Do play-off bojů jsme tedy nastupovali v roli favoritů a jako vítězové základní části
jsme v semifinále čekali koho nám určí za soupeře čtvrtfinálové boje. Z nich pro nás
vzešel tradiční rival z Karlových Varů. První zápas se hrál na našem hřišti, které jsme
však z důvodu započetí prací na výstavbě nové multifunkční haly museli situovat do
haly v Brně. Varští od počátku zápasu vedli a naši chlapci v sobě museli zmobilizovat
veškeré síly, aby se jim podařilo průběh zápasu otočit na naši stranu a připsat si veledůležitý první bod v sérii hrané na dva vítězné zápasy. To se nakonec podařilo a za
týden jsme v Karlových Varech již chtěli postoupit do superfinále. Zápas ve Varech
se nám mimořádně vydařil a po excelentním výkonu jsme ze semifinále tím nejkratším možným způsobem postoupili po dvou letech opět do superfinále.
V superfinálovém zápase, opět hraném v Praze na Podvinném mlýně, náš čekal obhájce titulu Vsetín, jehož sestava je prošpikovaná elitními slovenskými reprezentanty. V letošním roce se podařilo vzhledem k pozdějšímu začátku přímého televizního
přenosu před mužské superfinále vsunout historicky první superfinálový souboj
dorostenců. A protože i v něm hráli modřičtí dorostenci, tak výprava fanoušků již
pochopitelně jela i na tento zápas.
Modřičtí dorostenci v základní části sezony ovládli moravskou část soutěže a v play-off se přes Šacung Benešov a velmi silné České Budějovice probojovali do superfinále. I když jsme předchozí dva dorostenecké titulu získaly, my tak náš soupeř z Českého Brodu byl vysokým favoritem. Na rozdíl od našeho družstva, které je složeno
výhradně z našich odchovanců, před sezonou posílil o špičkové dorostence získané
na hostování z jiných oddílů. Výsledná prohra 1:4 byla sice smutná, ale našim do-
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rostencům, včetně jejich trenéra Laťáka, patří za stříbrnou medaili i celoroční skvělé
výsledky obrovská pochvala.
Po dorosteneckém zápasy již byl na programu superfinálový zápas mužů. Zápas začal úvodním vítězstvím naší dvojice Kop-Rosenberk a po nich šla na plac dvojka Pospíšil-Muller. A možná v tomto již druhém zápase se rozhodlo o celkovém výsledku.
Naši hráči bohužel v koncovce třetího rozhodujícího setu neproměnili svůj útok při
matchballu, soupeř vyrovnal a následným míčem získal celý zápas a vyrovnal na
1:1. Po nich naše trojkové Pospíšilovo komandu přidalo druhý bod na 2:1 pro nás a
pokud by se nám onu předchozí dvojku podařilo vyhrát, tak vedení 3:0 už bychom
asi nepustili.
Takhle jsme za vedení 2:1 šli do prostřední části zápasu, který však vyšla lépe našemu soupeři. Ten po ní vedl 2:4 a k titulu mu již chyběl jediná výhra. Naši chlapci
však v sobě vydolovali všechny síly a umění a srovnali na 4:4. Šlo se tedy do rozhodujícího posledního zápasu dvojic. Zde nastoupila dvojice Pospíšil-Muller doplněná
v průběhu zápasu Pelikánem proti úřadujícím slovenským mistrům světa Stupákovi
a Brutovskému. Ti byli v rozhodujícím zápase o kousek lepší a titul pro sebe po
vítězství 5:4 obhájil Vsetín. My tak museli poprvé v historii zkousnout porážku v
superfinálovém zápase. I prohrávat se však musí umět a troufám si říci to naši hráči
dokázali se ctí.
Takže resumé A týmu za celou sezonu je vítězství v základní části extraligy, 2. místo
celkově a k tomu titul na mistrovství české republiky ve dvojicích. A to nám mohou
ostatní oddíly jen tiše závidět.
Naše B mužstvo vstupovalo do své druhé sezony v 1. lize, které je druhou nejvyšší
tuzemskou soutěží. V té předchozí první jsme měli jediný cíl se zachránit, ale letos už
jsme chtěli dokázat něco navíc. A vyšlo to nad očekávání. Skvělým závěrem sezony
skončilo naše B družstvo na celkovém druhém místě. Výborná práce naší rezervy!
Soutěž krajského přeboru pak na prvních dvou místech opětovně opanovala modřická družstva, když vítězem se stal „v soutěži hostující“ dorostenecký výběr a C
družstvo bylo druhé.
Doslova fantastických úspěchů dosáhli mladší žáci Modřice. Vyhráli veškeré republikové mistrovství, když v singlech získali zlato a stříbro, a ve dvojicích a trojicích
shodně zlato a bronz. Suverénně pak také vyhráli celorepublikový celoročně hraný
pohár ČNS. K tomu můžeme připočíst i výborné starší žáky. Ti však zatím vzhledem k
nízkému věku na počátku limitu své kategorie nemají proti starším a fyzicky vyspělejším soupeřům tolik šancí. Lze však jednoznačně konstatovat, že spolu s vynikajícími
dorostenci se Modřice o svou budoucnost v nohejbalu rozhodně nemusejí bát. V
republice neexistuje oddíl, které by měl v mixu žáků a dorostenců takto početnou a
hlavně kvalitní rezervu do budoucna.
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V oblasti rekreačních hráčů se dvě modřické OLD BOYS sestavy účastnili dvou kategorií celosezonních soutěží okresu Brno a Brno-venkov a obě tyto soutěže dokázaly
vyhrát. Získaly tam mistrovský double!
V listopadu se konalo v rumunské Kluži mistrovství světa v nohejbale, kde modřický
trenér Petr Gulda se svými týmy, v nich hráli i modřičtí hráči Rosenberk, Kop a Pospíšil, získali historicky první sadu všech dostupných tří zlatých medailí.
V závěru celé sezony modřičtí hráči ovládli na začátku článku avizovanou prestižní
Poslední smeč a v rámci ankety o nejlepší nohejbalisty roku 2018 získal titul pro toho
nejlepšího náš Lukáš Rosenberk a Jakub Pospíšil se umístil na 3. místě.
Lze tedy konstatovat, že modřický nohejbal i v letošní sezoně získal řadu skvělých
úspěchů a nadále tvoří to nejlepší co v českém i celosvětovém nohejbale existuje. Za
to samozřejmě patří obrovský dík nejenom hráčů, trenérům, funkcionářům, či všem
dalším kteří pomáhají, ale také našich hlavním podporovatelům a partnerům. Naším
největší podporovatelem je město Modřice a já chci jménem celého oddílu městu
Modřice i všem jeho občanům za podporu poděkovat. Speciální dík pak patří starostovi města ing. Šiškovi a místostarostce ing. Chybíkové.
Petr Jahoda, předseda
Městské nohejbalový klub Modřice z.s.

Stříbrný rok 2018 pro Dragons Modřice
Koncem měsíce listopadu jsme zamířili do Boskovic na vyvrcholení letošní sezóny.
Tím se stalo již 39. Mistrovství České Republiky v Billiard-Hockeyi. Po celoročních
bojích na turnajích Českého poháru, se do nominace probojovalo deset Modřických
hráčů. V žákovské kategorii obsadil Tomáš Otáhal 4.místo, v juniorech Josef Vitula
(5.) a Jakub Řehoř (7.) Juniorské stříbro nakonec vybojoval Patrik Tirpák. V nejpočetněji obsazené kategorii mužů bojovali Pavel Bělohoubek 20., Robert Tirpák 19.,
Jiří Nakládal 13., Martin Boháček 12., Jaroslav Frankl 7. a znovu na stříbrnou pozici
dosáhl Miroslav Škorpík. Tito hráči také nastupovali v celoroční 1. a 2. lize. V druholigové celorepublikové soutěži se nám těsně nepodařilo proklouznout do finálového
kola a zakončili jsme ročník na 6.místě. Na prvoligovém poli jsme si vedli mnohem
lépe, nicméně po jediné prohře s Dobrou Vodou jsme se opět umístili na stříbrném
místě. Neuvěřitelně čtvrté druhé místo jsme získali i na Českomoravském poháru a
tím jsme si zajistili účast v mezinárodní soutěži v roce 2019.
Text + foto : Martin Boháček
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Rallye show Modřice 1. 12. 2018

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
1. LIGA DRUŽSTEV 2018
1.

WIP Reklama Dobrá Voda

12

11-1-0

145:85

23

2.

Dragons Modřice

12

8-3-1

122:87

19

3.

Šprtmejkři Ostrava A-one

12

8-2-2

125:98

18

4.

Doudeen Team

12

5-0-7

120:110

10

5.

Prague NHL

12

4-2-6

111:123

10

6.

BHK Ice Queen Boskovice

12

3-2-7

112:110

8

7.

Gunners Břeclav

12

1-3-8

92:142

5

8.

BHC StarColor Most

12

1-1-10

78:150

3

Foto: M. Hájek
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HASIČI
Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice, říjen až prosinec 2018
Během měsíce října proběhlo několik školení a výcviků s vozidlem CAS 24 – DENNIS.
Školení bylo zaměřeno na obsluhu a ovládání čerpadla. Dále se všichni seznamovali
s rozmístěním technických prostředků a hasičské výbavy ve vozidle. Po ověření znalostí, které se konalo v druhé polovině října, byla jednotka opět zařazena do výjezdu.
V listopadu proběhl kurz NDT (nositel dýchací techniky) kterého se zúčastnili dva
členové naší jednotky. Začátkem prosince absolvovali čtyři členové kurz ZZZ (základy zdravotnických znalostí). Oba kurzy se konaly na školícím zařízení HZS JmK
v Tišnově. Dále proběhl výcvik obsluhy motorové pily, který byl zaměřen na kácení
nebezpečně nakloněných stromů a práce z výškové techniky. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem členům zásahové jednotky SDH Modřice za jejich obětavou práci
v roce 2018.
Zásahy
24. 10. 2018
22. 11. 2018
24. 11. 2018
4. 12. 2018
5. 12. 2018

4:35,
22:51,
5:19,
3:32,
10:06,

požár - signalizace EPS, Modřice, ul. Svratecká
požár – signalizace EPS, Modřice, ul. U Dálnice
požár osobního auta, Modřice, ul. Chrlická
požár, Modřice, ul. Evropská
signalizace EPS, Modřice, ul.Masarykova
Milan Putna , VJ JSDH Modřice
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Společenská kronika

Významného kulatého
výročí se dožívají
Hájková Jiřina

Vítáme do života
Kabelková Jasmína
Krejčí Jindřich

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na
matrice Městského úřadu.
Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu,
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy,
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.
Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

foto: archiv JSDH Modřice
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PBDS
Pozdrav z PBDS
Čas roku 2018 se překlenul do nového roku, dohořely svíčky na adventním věnci,
jako symbol světla, které k nám přichází s narozením Ježíška. Každý konec čehokoliv si zaslouží se ohlédnout zpět a posoudit, jaký ten rok byl a co nám přinesl. My
můžeme konstatovat, že u nás byl dobrý a v něčem výborný. Byl pracovní, poučný,
ale i zábavný. Každý takový proces potřebuje vůdčí osobnost, která organizuje, řídí a
připravuje aktivity celého domu. V tomto případě nezastupitelnou roli měla vedoucí
domova paní Jitka Kozumplíková. Její šíře nápadů a energie byla zcela enormní. Besedy se střídaly jedna za druhou – poučné, odborné, zdravotní i duchovní. Setkání
s VIP osobnostmi, které mají co říci k životu, bylo k nezaplacení. Stmelit obyvatele a
kolektiv pracovníků není jednoduché. Aby svým umem vyráběli různé suvenýry a
předměty na slavnosti ročních období populární jarmarky, kterých se účastní mnoho
obyvatel Modřic. Získané peníze jsou pak použity na naše výlety do významných destinací. Proto za snahu nám zpříjemnit život paní Jitce děkujeme a moc si jí vážíme,
máme ji rádi.
Nemohu opomenout personál, bez kterého bychom se neobešli. I když práce je při
úklidu bytů dost náročná, tak úklidová parta je vždy v pohodě a ta se přenáší i na
obyvatele. Děvčata jsou velice ochotná a připravená nám s čímkoliv pomoci. Jejich
přičiněním je všude vzorný pořádek a hygiena. I naše ženy na recepci jsou vstřícné a
ochotné, střeží naši bezpečnost a pohodlí. Nakonec nejdůležitější osoba, která zodpovídá za to, že vše funguje, jak má. Pan Miloš Homolka techniku suverénně zvládá, má
velmi šikovné ruce a dovede vše opravit. Také všude poseče trávu, poradí, vysvětlí,
naladí - zkrátka ochota sama! Jeho péče o venkovní prostor areálu je příkladná. Celému personálu srdečně děkujeme!
Na závěr přejeme všem lidem dobré vůle pevné zdraví a pohodu v celém roce 2019!
Za nájemníky PBDS Modřice Zlatuška Krejčí a Ema Bertelová
Milí spoluobčané,
v novém roce Vám přejeme zdraví, štěstí, pohodu. Poselství Vánoc, narození
Ježíška, betlémská hvězda Vám přinesly lásku, dobro, člověčenství, krásu,
naději. Nechť Vám Boží světlo jasně svítí! „Naděje má pírka a v duši kraluje,
a zpívá píseň beze slov a nekonečná je….“ E. Dickensová
To Vám všem ze srdce přejí senioři z PBDS.
Alice B.
foto: Hana Poláková
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
Hlídka přijala oznámení o dalších vyhozených dopisech na stejném místě jako v
předchozím měsíci. Hlídka nález zaevidovala a předala odpovědné pracovnici České pošty. Tentokrát se jednalo o podstatně menší počet zásilek
a většinou o obyčejné zásilky, reklamní letáky a výzvy k vyzvednutí zásilky.
Strážníci přijali oznámení o muži, který je pravděpodobně opilý a leží na zastávce u
OC Olympia. Strážníci po ztotožnění muže provedli dechovou zkoušku na
přítomnost alkoholu v dechu, naměřená hodnota byla 3,5 promile. Vzhledem k vysoké hodnotě a jeho stavu byl muž převezen na protialkoholní
záchytnou stanici v Brně.
Hlídka řešila oznámení o muži, který přijel vozidlem k Základní škole pro své dítě
a je z něj cítit alkohol. Hlídka poté zastavila na ul. Poděbradova vozidlo,
které odpovídalo popisu a vyzvala řidiče k provedení dechové zkoušky.
Naměřená hodnota byla 0,47 promile alkoholu v dechu. Hlídka poté předala řidiče hlídce PČR.
Strážníci při kontrolní činnosti v nočních hodinách narazili na vozidlo, které při jízdě
nemělo zapnutá světla. Při pokusu o zastavení vozidla začal řidič ujíždět
strážníkům vysokou rychlostí, ve městě rychlost místy překračovala 130
km/hod. Strážníci si vyžádali další hlídky PČR k pomoci při zastavení vozidla. Po několika kilometrech řidič nezvládl řízení a narazil do zvýšeného
silničního obrubníku. Vzhledem k poškození vozidla již řidič nemohl dále
ujíždět. Nehoda se obešla bez zranění a vážnějších škod na majetku. Řidič,
ale stále nespolupracoval, tak byl za užití donucovacích prostředků vytažen z vozidla a omezen na osobní svobodě. Poté byl předán Policii ČR.
Důvodem jeho chování bylo mimo jiné ovlivnění alkoholem, naměřená
hodnota byla 1,89 promile.
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Hlídka přijala oznámení o napadení mezi spolubydlícími. Oznamovatel k věci uvedl,
že byl napaden svým sousedem, který byl u něj na návštěvě ještě s dalšími
osobami. Během večera popíjeli alkohol a poté se strhla hádka, po které
byl oznamovatel napaden. Jelikož mu bylo způsobeno jen drobné zranění,
byla věc předána přestupkové komisi.
Strážníci přijali žádost o asistenci od záchranné služby při ošetření psychicky nemocného muže, u něhož bylo podezření, že by mohl být agresivní. Během jeho
vyšetření nebylo třeba zákroku strážníků a vše proběhlo v klidu.
Hlídka přijala oznámení, že na čerpací stanici OMV natankoval řidič do osobního vozidla a zaplatil pouze ostatní zboží, které si pořídil na čerpací stanici. Hlídka
našla provozovatele vozidla a celá dlužná částka tak mohla být uhrazena.
Strážníci přijali oznámení o pobíhajícím psovi na ul. Benešova. Světlého labradora
odchytli a převezli na služebnu MP. O několik hodin později se přihlásil na
služebně příbuzný majitele psa a poté si jej převzal.
Hlídka přijala oznámení o muži, který upadl na zem krvácí z obličeje. Hlídka muže
ošetřila a vzhledem k malé závažnosti zranění a jeho věku jej převezla do
místa bydliště.
Strážníci řešili oznámení o nevhodném chování hostů v restauraci. Obsluha se snažila hosty z restaurace vykázat, ale ti místo toho, aby z restaurace odešli,
začali obsluze vyhrožovat. Strážníci poté muže z restaurace vykázali a událost tím byla ukončena.
Hlídka řešila další předvánoční oznámení o muži, který leží na chodníku a má zkrvavený obličej. Jelikož měl muž vážné poranění, byla na místo přivolána
záchranná služba, která muže převezla k ošetření do nemocnice. Do doby
než přijela záchranná služba, byla u muže provedena dechová zkouška s
výsledkem 1,87 promile. Muž pravděpodobně necítil žádnou bolest, jelikož
s hlídkou ani se zdravotníky nespolupracoval a po celou dobu se snažil
odejít.
Strážníci přijali oznámení o muži, který poničil skleněnou výplň autobusové zastávky. Strážníci na místě zjistili totožnost muže, který sklo rozbil. K věci uvedl,
že chce zpět do vězení, proto prohodil odpadkový koš skleněnou výplní.
Nicméně škoda, kterou způsobil, mu nezajistila pobyt ve vězení, ale zajistí
mu náhradu škody a vysokou pokutu.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Události

Firma:
METAL‐FRUT, spol.s.r.o., Nádražní 674, Modřice 66442
Kontakt: +420 602 506 562

Hledá paní na úklid.

Od pondělí do středy, cca 3 hodiny denně.
Odměna 150,‐ Kč/hodinu.
Vhodné jak pro seniory, tak i pro matky na mateřské.

Hledám dům s dobrou
dostupností do Brna.
Děkuji za nabídky.

Koupím byt ideálně
2+1 nebo 3+1
v Modřicích a v okolí.

Tel. 732 907 439

Tel. 731 333 710

Datum

Akce

Kde

30. 1. 19 hod

95. Komorní koncert na radnici

velká zasedací místnost

1. 2. 20 hod

Městský ples

Hotel Gregor

20. 2. 17 hod

Cestovatelská přednáška

velká zasedací místost
na radnici

22. 2. 19:30 hod

Zahrádkářský ples

Hotel Gregor
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Opakovaně týdně
po >>>
>>>
17:00
18:00
18.00
18:30
18:30,
19:30

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

16:45
www.mesto-modrice.cz

17:00

www.volny.cz/mkmodrice

18:30

www.x-trim.cz

18:30

www.biskupstvi.cz/petrov

19.10

www.fitpeople.cz

9:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

15:00
17:00

Městská knihovna 13-19
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club
18:00
19:00
st >>>
>>>

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Smíšený pěvecký sbor města Modřice –
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál
radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny
8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 13-18

čt 9:30

www.x-trim.cz

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
út 9:30
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
9:30
Modřice - Olympia
fitness program pro maminky
9:45 - 10:45 Nám. (:36) … Husova (:40)
kontakt: www.fitmami.cz
… Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia –
11:30
Modřice - Olympia
>>>

www.mesto-modrice.cz

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net

11:30
16:30
17:00
18:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

www.x-trim.cz

9:30

547 216 711, 601 376 599

15:00

www.x-trim.cz

17.45

mim.voda.cz/sbor.htm

19.00

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

ne 9:30
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kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby v kostele
sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
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