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Tříkrálová sbírka netradičně-děkujeme za jakýkoliv příspěvek. Foto: M.Hájek
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Vážení spoluobčané,

právě otevíráte první číslo Zpravodaje v roce 
2021. Je dobrým zvykem na počátku nového 
roku zavzpomínat a ohlédnout se za odcháze-
jícím rokem a nastínit plány do roku nového.

Před nedávnou dobou jsme vítali rok 2020 
a věřili, že to bude rok dobrý a úspěšný. Nemů-
žeme jej hodnotit jako špatný, ale vznik celo-
světového problému šíření viru Covid-19 z něj 
udělal rok přinejmenším zvláštní. Než jsme se 
stačili pořádně rozkoukat, byla zima pryč a na 
jejím konci vše začalo. Nejdříve docházelo 
k menším omezením, aby v jarních měsících 
byl v naší vlasti vyhlášen nouzový stav. A ne-
byl poslední. Jaro jsme přečkali, aniž jsme si 
ho pořádně všimli, léto pak přineslo pozitivní 
uvolnění a barevný podzim nás opět vrátil 
nemilosrdně do spárů viru, vládních omezení 
a dalšího vyhlášeného nouzového stavu, kdy 
vše vyvrcholilo v období nejkrásnějších svát-
ků, svátků vánočních. Najednou jsme připra-
veni přivítat nový rok 2021 a přitom doufáme, 
že to bude rok, který nás vrátí do běžného 
způsobu našeho života.

Před koncem každého roku, ať byl jakýkoliv, 
je na místě zavzpomínat na jeho uplynulý čas 
a provést malou bilanci svých splněných či 
nesplněných závazků a slibů. Pro některé to 
byl rok plný zdarů a úspěchů, pro jiné zase rok 
samých zklamání. I přes to se ale musí člověk 
dívat pořád dál do budoucnosti, do dalšího 
nového období, a pevně věřit, že bude to další 
přece jen o něco lepší. 

Dovolte, abych i já provedl malou bilanci 
dění v našem městě. Nutné je říci, že jsme se 
přehoupli do druhé poloviny volebního období 
2018–2022. Každý z vás si již jistě udělal doko-
nalý obrázek o tom, co je v rámci rozvoje měs-
ta plněno, co se daří připravovat, co naopak po-
kulhává, kam je město směřováno a o co všem 
zvoleným zastupitelům vlastně jde.

Na politické scéně byly hlavní událostí roku 

2020 podzimní volby do zastupitelstev krajů 
ČR. Ty sice suverénně vyhrálo sdružení ANO 
2011, ale ve většině krajů se k vládnutí nako-
nec přes vytvořené široké koalice ani nedo-
stalo. V našem Jihomoravském kraji rovněž 
zvítězilo hnutí ANO 2011, ale kraj bude v ná-
sledujících čtyřech letech vést koalice ve slo-
žení KDU-ČSL se svým hejtmanem Mgr. Ja-
nem Grolichem, Česká pirátská strana, ODS 
s podporou Svobodných a SOM a Starostové 
pro jižní Moravu. V politických záležitostech, 
které se dotýkají přímo našeho katastru, bylo 
nejdůležitější událostí vydání Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje JMK, které pro měs-
to Modřice mají zásadní význam. Jednak se 
podařilo docílit odsunu jižní tangenty až za 
rybník Primál, téměř na hranice katastrů se 
sousední obcí Popovice, v plánech je zahrnu-
ta výstavba severního obchvatu, který by měl 
ulevit od těžké dopravy zejména na nám. Svo-
body a ulici Masarykova, a hlavně byla z těch-
to plánů defi nitivně vypuštěna jihozápadní 
tangenta, která nám oddělovala zastavěnou 
část města od přírodních ploch na západní 
straně katastru. Sice se stále najdou občané, 
kteří proti takto vydaným a schváleným do-
kumentům vystupují negativně, ale těch je již 
naštěstí málo.

V případě našeho města neproběhly žádné 
politické události. Zastupitelstvo pracovalo 
v nezměněném složení a personální obsazení 
zaměstnanců města doznávalo jen nepatr-
ných změn, a to zejména ve vztahu k otevření 
nové Městské haly Modřice. 

V oblasti investic města byla nejsledova-
nější akcí dokončená výstavba víceúčelové 
sportovní haly. Hned v měsíci lednu byly do-
končeny práce na vlastním objektu, který byl 
na konci tohoto měsíce zkolaudován a od 
3. 2. 2020 byla uvedena do provozu vnitřní 
sportoviště. Následně na konci dubna byla 
zkolaudována a uvedena do užívání i zbylá 
venkovní sportoviště. Bohužel jsme byli velmi 

NOVOROČNÍ PROSLOV STAROSTY
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ovlivněni pandemií a nemohl se naplno rozvi-
nout sportovní a společenský potencionál to-
hoto areálu. Po otevření v únoru musel být dle 
nařízení vlády ČR objekt 12. 3. 2020 uzavřen 
a prakticky až do začátku nového školního 
roku nebyl plnohodnotně využíván. S přícho-
dem dětí do škol a zahájením sportovních ak-
tivit začala hala ožívat, ale další vlna šíření viru 
tyto aktivity opět omezila, až je nakonec vlá-
da ČR úplně zakázala. Doufejme, že další rok 
nám přece jen přinese radost a plnohodnotné 
využívání tohoto významného stavebního díla 
města. Vždyť nebylo možné jej využívat ani 
ke kulturním akcím či k organizování význam-
ných mezinárodních sportovních akcí. Jednu 
věc je ale důležité k tomuto projektu uvést. 
Stavba byla přihlášena do dvou významných 
soutěží v ČR. V soutěži Stavba roku 2020 se 
probojovala mezi posledních 24 hodnocených 
objektů. Ještě většího úspěchu dosáhla ve 
XXVII. ročníku soutěže Grand Prix architektů. 
V této soutěži, která má v porotě mezinárod-
ní zastoupení, získala Městská hala Modřice 
nejvyšší ocenění, a to Národní cenu za archi-
tekturu 2020. Jde o nejvyšší možné ocenění 
stavebního díla v České republice. 

Městem plánované investiční akce pak byly 
velice ovlivněny snížením příjmů města vli-
vem pandemie. Bylo dokončeno jen pár drob-
ných investic a z větších jen stavba Skladové 
haly posypového materiálu pro pracovní četu 
v areálu na ulici Hybešova. Z ostatních bych 
zmínil alespoň docílení opravy komunikace 
ulice Husovy a podjezdu pod silnicí D52, kte-
ré jsou v majetku JMK. Kvůli propadu příjmů 
bylo nutné do dalšího období odsunout plá-
nované opravy chodníků ulic Benešovy a Sa-
dové, výstavbu parkovacích stání na ulici Po-
děbradova, vybudování kamerového systému 
města, revitalizaci zeleně při ulicích Husova 
a Komenského a mnoho dalších.

Přípravné práce na dalších plánovaných 
projektech ale omezeny nebyly. Zejména se 
jednalo o rekonstrukci objektu nám. Svobody 
171 – dům s podloubím, kde proběhla archi-

tektonická soutěž a jsou zahájeny projekční 
práce, které díky ochraně památkovým ústa-
vem budou časově velmi náročné, a byla 
dokončena projektová dokumentace včetně 
získání stavebního povolení a výběru doda-
vatele díla na výstavbu nové požární zbrojni-
ce Modřice, na kterou město získalo dotace 
v celkové výši 7,5 mil. Kč. Jak jsem již zmínil, 
nepodařilo se spoustu úkolů dokončit a bylo 
nutné jejich převedení do dalšího kalendářní-
ho roku, což je pro vedení města nepříjemné, 
ale i zavazující. 

Dnes ale nikdo z nás nedokáže odpovědět 
na otázku: Co nám přinese rok 2021? Přede-
vším to bude opět rok volební. K urnám půjde-
me při volbě nové Poslanecké sněmovny ČR. 
Pevně věřím, že váš hlas podpoří ty kandidáty, 
kteří chtějí pro tuto zemi a její občany přinést 
jen to nejlepší.

Z vlastních investic je město připraveno 
v novém roce, pokud to bude možné, dokončit 
všechny odložené úkoly z roku 2020 a zejmé-
na realizovat výstavbu nové požární zbrojni-
ce a přístavbu školní jídelny. Dále je zámě-
rem realizovat revitalizaci zeleně u bytových 
domů při křižovatce ulic Husovy a Komenské-
ho, vybudovat kamerový systém města a po-
kračovat v rekonstrukcích chodníků. Vše bude 
odvislé od vývoje příjmové strany rozpočtu 
města ve vztahu k pandemii Covid-19. Pevně 
věřím, že to, co je naplánováno v rámci rozvoje 
města na rok 2021, se vedení podaří splnit.

 Dovolte mi závěrem, vážení spoluobčané, 
jménem vedení města Modřice i jménem 
svým vám popřát do nového roku 2021 hod-
ně zdraví, štěstí, pracovních a společenských 
úspěchů a plno upřímné lásky. Přeji vám, aby 
se v novém roce vyplnila všechna vaše přání 
a dodrželi jste všechna svá předsevzetí. Nám 
všem pak přeji rok klidný, bez dalších omeze-
ní způsobených pandemií a návrat k běžné-
mu způsobu života. 

 Ať žije nový rok 2021. 
  Ing. Josef Šiška – starosta 
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ZPRÁVA STAROSTY

Poslední čtvrtina roku 2020 se význam-
ně nesla a byla zásadně ovlivněna druhou 
vlnou pandemie COVID-19. Opětovně byl ve 
42. týdnu vyhlášen nouzový stav vládou ČR, 
byly omezeny provozy obchodních a gastro-
nomických subjektů a současně byl omezen 
i provoz obecních úřadů. Myslím si, že se 
situací jsme se vyrovnali vcelku dobře, a to 
i přes zjištění nákazy v řadách zaměstnanců 
úřadu a uvalením karantény na část perso-
nálu. Sice byl vlivem pandemie provoz úřadu 
utlumen, ale zásadní projekty se dařilo plnit 
či připravovat. Z politického hlediska byly 
jednoznačně největší událostí krajské volby, 
které proběhly 2. a 3. 10. 2020. V rámci kra-
je zvítězilo politické sdružení ANO 2011 se 
ziskem 19,76 % hlasů. Při povolebním vyjed-
návání byla sestavena široká koalice ve slo-
žení KDU-ČSL, Česká pirátská strana, ODS 
s podporou Svobodných a SOM (Starostové 
a osobnosti pro Moravu) a Starostové pro již-
ní Moravu. Hejtmanem byl zvolen Mgr. Jan 
Grolich kandidující za KDU-ČSL.

V záležitostech nadmístního významu 
bych zmínil jednání se zástupci Povodí Mo-
ravy, Magistrátu města Brna a projektantů 
AQUATIS ve věci řešení Protipovodňových 
opatření Brno na společné hranici katastrů. 
Projektanti nás seznámili s řešením na úze-
mí Brna, kde nemění pro Modřice důležitou 
rovinu nivelety pravobřežní hráze řeky Svrat-
ky od splavu v Přízřenicích po starý most 
ulice Chrlická v Modřicích. Dokonce dochá-
zí k mírnému cca 0,5 m velkému navýšení. 
Řešení na k. ú. Brno pod Přízřenicemi jsme 
vzali na vědomí a doporučili projekční kan-
celáři předložit toto řešení k posouzení naší 
projekční kanceláři. Doposud jsme neobdr-

Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 9. zasedání ZMM konaného 
dne 7. 9. 2020 do 10. zasedání ZMM konaného dne 7. 12. 2020.

želi žádný výstup pro případné další jednání 
o společném postupu v řešení protipovodňo-
vých opatření.

Než se dostanu k investicím města, zmínil 
bych investice nadmístní. Velkého úspěchu 
dosáhlo vedení města ve vyjednávání s JMK, 
potažmo SÚS. Podařilo se docílit opravy po-
vrchu podjezdu silnice D52 s realizací v době 
od 14. 9. 2020 do 28. 9. 2020 s konečným 
termínem odevzdání 1. 10. 2020. V rámci 
opravy byla částečně upravena i křižovatka 
sjezdu z D52 a ulice Tyršovy. Druhým úspě-
chem po mnoha letech bylo docílení opravy 
povrchu ulice Husovy. Její oprava započala 
19. 11. 2020 a opětovně byla zprovozněna 
4. 12. 2020. Na tomto místě se sluší JMK 
i SÚS poděkovat.

A nyní již k projektům města. Byť bylo 
několik projektů přesunuto kvůli propadu fi -
nancí do roku 2021, i tak byly některé dokon-
čeny. Bylo dokončeno a zkolaudováno pro-
dloužení hlavního vodovodního řadu na ulici 
Tyršova pro zkapacitnění přípojky sběrného 
dvora a areálu Pod Kaštany. Dne 17. 12. 2020 
proběhla kolaudace skladu posypového ma-
teriálu a techniky pracovní čety města v areá-
lu na ulici Hybešova. Z mimoměstských akti-
vit v rámci výstavby bych zmínil rekonstrukci 
a uvedení do provozu areálu bývalé fi rmy FK 
systém odkoupeného pohřební společností 
Nostalgie. Po osobní prohlídce areálu ubez-
pečuji občany, že provoz je zajištěn nejmo-
dernějšími technologiemi.

Z připravovaných projektů bych zejmé-
na uvedl výstavbu nové Požární zbrojnice 
Modřice. Proběhlo výběrové řízení, které 
bylo ukončeno zasedáním hodnotící ko-
mise dne 23. 11. 2020. Hodnotící komi-
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se doporučila jako nejvýhodnější nabídku 
společnosti POZIMOS, a. s., ze Zlína, která 
v hlavním hodnotícím kritériu, ceně díla, 
nabídla cenu 14 973 367,38 Kč bez DPH. 
V ceně není zahrnuto volné vybavení objek-
tu. Dne 25. 11. 2020 na základě doporučení 
RMM schválila tuto fi rmu jako realizační. Po 
uplynutí zákonných lhůt pro odvolání proti 
rozhodnutí byla uzavřena Smlouva o dílo se 
zahájením výstavby 1. 2. 2021. Jak již bylo 
několikrát zmíněno, město na výstavbu ha-
sičské zbrojnice získalo dotace v celkové 
výši 7,5 mil. Kč, a není tedy možné tento pro-
jekt odsunovat.

Dalším připravovaným projektem, který 
bude realizován v příštím roce, bych zmínil 
rekonstrukci školní jídelny ZŠ Modřice. Bude 
provedena částečná úprava technologie ku-
chyně pro možnost přípravy dietních jídel 
pro potřebné žáky a zejména rozšířena vlast-
ní jídelna pro zvýšení její kapacity. S rekon-
strukcí je úzce spojena přeložka vedení spo-
lečnosti CETIN, která má v budově školy na 
ulici Benešova svoji ústřednu. Přeložka bude 
stát téměř 1 mil. Kč. Na základě pozvolného 
růstu počtu obyvatel města a průběhu de-
mografi cké křivky bylo v rámci zkapacitně-
ní provozu školy také započato s přípravou 
projektové dokumentace na rozšíření budo-
vy 1. stupně na ulici Komenského minimálně 
o šest tříd s odhadovaným fi nančním nákla-
dem 50 mil. Kč a předpokládanou realizací 
v roce 2024–2025.

Závěrem informací k investicím města 
bych se ještě vrátil k dokončení Městské 
haly Modřice. Doposud vlivem hygienických 
omezení se nám ani napodruhé nepodařilo 
slavnostně halu otevřít. To nám ale nezkazilo 
radost z toho, že projekt haly se dostal mezi 
posledních 24 projektů v soutěži Stavba roku 
2020 v ČR a zejména Městská hala Modřice 
získala nejvyšší ocenění na poli architektury 
a stavebnictví. Ve XXVII. ročníku Grand Prix 
architektů získala Národní cenu za architek-

turu 2020, která byla vyhodnocována mezi-
národní porotou, v níž zasedali věhlasní ar-
chitekti, mimo jiné předsedkyně z Holandska 
či člen poroty z Francie. Jedná se o nejvyšší 
ocenění v oblasti architektury a stavebnictví, 
které může získat stavební dílo v ČR.

Na poli kulturním, sportovním a společen-
ském se kvůli vyhlášeným hygienickým opat-
řením vůbec nic neudálo. Z pozice starosty 
jsem byl nucen zrušit téměř po celý rok jak 
svoje osobní návštěvy jubilantů, tak i spo-
lečenské posezení se šedesátníky a sedm-
desátníky. Současně byla zrušena obě pra-
videlná vítání nových občánků, která jsme 
společně s matrikou realizovali alespoň in-
dividuálně bez jakýchkoliv ceremoniálů. Byly 
také zrušeny všechny kulturní akce jako Vác-
lavské hody, které měly poprvé proběhnout 
v nové hale, Večer rozsvícených lampiček, 
rozsvícení vánočního stromu, a naposledy 
i silvestrovské oslavy na náměstí. Ve velkém 
ohrožení je také pořádání tradičního měst-
ského plesu plánovaného na 22. 1. 2021.

V otázce personálního složení zaměstnan-
ců města byly vytvořeny dvě pracovní pozi-
ce na provoz ledového kluziště, které dnem 
4. 12. 2020 zahájilo svůj provoz a bude pro 
využití občanů k dispozici pravděpodobně 
do konce března 2021. 

 Ing. Josef Šiška – starosta města
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z 10. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 7. prosince 2020 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

USNESENÍ ZMM č. 10/2020

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je plně usnášeníschop-
né (v počtu 14, jmenovitě viz prezenční listina, 
pozdní příchod Ventruba)

Usnesení 10Z-Ú1/2020: ZMM bere na vě-
domí Návrh na zařazení bodů do programu 
10. zasedání ZMM včetně písemné odpově-
di města Modřice ze dne 25. 11. 2020 před-
ložené panem A. M. a zamítá jejich zařazení 
do programu 10. zasedání ZMM.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Skalník, Tomandl, Brabec, Hökl, 
Koubková, Putna)
 0 proti
 4 se zdrželi (Bernátová,
 Procházka, Mikuš, Slaný)

Usnesení 10Z-Ú2/2020: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 10. řádného veřejného zasedání 
ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 10. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM zast. Pavla Do-
lečka a zast. Erika Mikuše.
ZMM schvaluje program 10. řádného veřejné-
ho zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 14 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 10Z-1.1/2020: ZMM bere na 
vědomí zprávu starosty města Modřice 
o činnosti městského úřadu a RMM za 
období od 9. řádného zasedání ZMM do 
7. 12. 2020. 
Hlasování: 14 pro   

 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 10Z-2.1/2020: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města o plnění úkolů ulo-
žených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 10Z-3.1/2020: ZMM zamítá 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2119/2 
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových na město Modřice pro jeho nepo-
třebnost.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, 
Procházka, Bernátová, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Mikuš)
Komentář:
Jedná se o pozemek pod cestou mezi 
areály SIKA CZ, s. r. o., a BAUSTOFF+META-
LL Brno, s. r. o., za dálnicí D2 ve směru na 
Chrlice.

Usnesení 10Z-3. 2. 1/2020: ZMM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 793/3, 
793/9 a 793/10 z Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových na město Modřice. 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o pozemky pod chodníky a komunika-
cí ulice Poděbradova u šestipatrových bytovek.
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Usnesení 10Z-3. 2. 2/2020: ZMM zamítá 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2344/7 
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových na město Modřice. 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o pozemek pod komunikací ulice 
Chrlická na rohu areálu Vodňanská drůbež 
u světelné křižovatky k OC Olympia. Navazující 
pozemky jsou v majetku Vodňanské drůbeže. 

Usnesení 10Z-3.3/2020: ZMM schvaluje pro-
dej pozemku parc. č. 2083 o výměře 968 m² 
společnosti CTPark Modřice, spol. s r. o., IČ 
08782865 za cenu 2500 Kč/m².
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemek mezi komunikací D52 
na Mikulov a areálem CTParku Modřice, kde 
vznikne samostatný sjezd z D52 do tohoto 
areálu. 

Usnesení 10Z-3. 4. 1/2020: ZMM zamítá od-
kup a převod tenisových kurtů vybudovaných 
na parc. č. 994/39 a 2333/3 od manž. N. 
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 10Z-3. 4. 2/2020: ZMM požaduje 
uvedení pozemků parc. č. 994/39 a 2333/3 
do původního stavu a v případě zájmu nového 
majitele areálu Fino Club požádat o pronájem 
dle platné směrnice města Modřice.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
 19:37 odchod zast. Tomandla
Komentář:
ZMM zamítlo odkup kurtů po předložení nabíd-

ky prodávajících, aby byly nejdříve bezúplatně 
poskytnuty fi rmě provádějící přestavbu areálu 
Fino Clubu k využití jako zařízení staveniště 
a následně po dokončení přestavby předány 
městu. Tento závazek nebyl potvrzen novým 
majitelem areálu Fino Clubu, proto město z od-
kupu upustilo a je připraveno plochu realizační 
fi rmě poskytnout za úplatu dle platné směrni-
ce města Modřice. 

Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 
2020
Usnesení 10Z-4.1/2020: ZMM bere na vě-
domí zprávu o hospodaření města Modřice 
v období 1-10/2020.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
 19:39 příchod zast. Tomandla

Usnesení 10Z-4.2/2020: ZMM bere na vědomí 
RO č. 9/2020 a RO č. 10/2020 provedené RMM.
Hlasování: 14 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 
 
Usnesení 10Z-4. 3. 1/2020: ZMM schvalu-
je aktualizaci zařazených investičních akcí 
města Modřice pro rok 2020 do rozpočtové-
ho opatření č. 11/2020 v celkové výši po RO 
84 081 800 Kč.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení 10Z-4. 3. 2/2020: ZMM schvaluje 
RO č. 11/2020 rozpočtu města Modřice na rok 
2020 na straně příjmů po RO 154 518 700 Kč 
a na straně výdajů po RO 185 052 200 Kč jako 
schodkové se schodkem 30 533 500 Kč a fi -
nancováním ve výši 8 676 000 Kč. K fi nan-
cování a vyrovnání schodku rozpočtu bude 
využita rozpočtová rezerva města Modřice 
z let minulých.
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Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník)
 0 proti
 3 se zdrželi (Bernátová,
 Procházka, Tomandl)

Usnesení 10Z-4.4/2020: ZMM schvaluje 
odměny za II. pololetí 2020 členům výbo-
rů ZMM, kteří nejsou členy ZMM, ve výši 
1500 Kč H. D. a M. O.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
 19:53 příchod zast. Ventruby

Usnesení 10Z-4.5/2020: ZMM schvalu-
je odměny za II. pololetí 2020 členům ko-
misí RMM, kteří nejsou členy ZMM, ve výši 
1500 Kč R. V., J. H. a M. H.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 5 – Projednání výsledků ankety „Dotace 
rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS 
JMK“
Usnesení 10Z-5.1/2020: ZMM bere na vě-
domí výsledky ankety ke zjištění zájmu obča-
nů města o dotaci rozdílu ceny jízdného mezi 
2. a 3. zónou IDS JMK.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Ventruba, Doleček, Koubková, Hökl, Put-
na, Brabec, Procházka, Bernátová, Skalník, 
Tomandl, Mikuš)
 1 proti (Slaný)
 0 se zdrželo
 Komentář:
Výsledky ankety byly zveřejněny administráto-
rem ankety ve Zpravodaji č. 10/2020. Z disku-
ze vyplynulo, že příspěvek nebude do rozpočtu 
města zařazen zejména pro předpokládaný 
pokles příjmů města způsobený návrhem sní-

žení daní pro pracující, které pro Modřice bude 
znamenat propad fi nancí dle predikce 11–
15 mil. Kč. 

Bod 6 – Projednání rozpočtu města na rok 
2021
Usnesení 10Z-6.1/2020: ZMM schvaluje 
rozpočet sociálního fondu města Modřice na 
rok 2021 ve výši příjmů 807 000 Kč a ve výši 
výdajů 807 000 Kč.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba, Procházka, 
Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 10Z-6. 2. 1/2020: ZMM požaduje 
po spolku X-trim a KHS Dragons opravu a do-
plnění žádosti o dotaci na rok 2021.
Hlasování: 11 pro (Chybík, Doleček, Koub-
ková, Hökl, Putna, Mikuš, Skalník, Ventruba, 
Procházka, Tomandl, Bernátová)
 2 proti (Šiška, Slaný)
 2 se zdrželi (Brabec, Chybíková)

Usnesení 10Z-6. 2. 2/2020: ZMM schva-
luje zařazení dotací a příspěvků z rozpoč-
tu města Modřice na rok 2021 v celkové 
výši 2 797 000 Kč rozdělené dle projednané 
a schválené výše jednotlivým žadatelům.
Hlasování: 14 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba, Procházka, 
Bernátová)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 10Z-6.3/2020: ZMM schvaluje 
zařazení investičních akcí města Modřice 
do rozpočtu města Modřice na rok 2021 
dle soupisu investičních akcí v celkové výši 
57 015 000 Kč. 
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Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo

Usnesení 10Z-6. 4. 1/2020: ZMM schva-
luje rozpočet města Modřice na rok 2021 na 
straně příjmů ve výši 156 745 000 Kč a na 
straně výdajové ve výši 164 715 600 Kč jako 
schodkový se schodkem ve výši 7 970 600 Kč 
a fi nancováním ve výši 8 766 000 Kč. K fi nan-
cování a vyrovnání schodku rozpočtu bude 
využita rozpočtová rezerva města Modřice 
z předchozích let.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 1 se zdržel (Tomandl)
Komentář:
Rozpočet města včetně soupisu investičních 
akcí a přidělených dotací je v tomto čísle Zpra-
vodaje uveden na dalších stránkách. 

Usnesení 10Z-6. 4. 2/2020: ZMM stano-
vuje jako závazný ukazatel rozpočtu města 
Modřice na rok 2021 třídy druhového třídě-
ní dle vyhlášky MF o rozpočtové skladbě 
č. 323/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a ZMM stanovuje jako závazný ukazatel roz-
počtu města Modřice na rok 2021 schválené 
investiční akce v roce 2021 a schválené dota-
ce v roce 2021.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 10Z-6. 4. 3/2020: ZMM vyslovuje 
souhlas s investicemi zařazenými do rozpoč-
tu města Modřice na rok 2021 v aktualizova-

né výši 57 015 000 Kč.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo

Usnesení 10Z-6.5/2020: ZMM se zavazuje 
dofi nancovat rozdíl mezi celkovou cenou in-
vestiční akce „Výstavba nové Požární zbroj-
nice Modřice“ a poskytnutou dotací do plné 
výše z vlastních zdrojů.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Koubková, Hökl, Putna, 
Brabec, Mikuš, Skalník, Ventruba, Procházka)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Komentář:
Na základě přesně stanoveného znění usne-
sení od ministerstva vnitra, které poskytuje 
městu Modřice dotaci na výstavbu nové ha-
sičské zbrojnice ve výši 4,5 mil. Kč, bylo za-
stupitelstvu přislíbeno dofi nancování projektu 
z vlastních zdrojů města z důvodu zajištění 
dokončení projektu a uvedení zbrojnice do pl-
ného provozu. 

Usnesení 10Z-6. 6. 1/2020: ZMM stanovu-
je příspěvkové organizaci MŠ Modřice závaz-
né ukazatele rozpočtu na rok 2021, kterými 
jsou celkové maximální provozní náklady 
z příspěvku zřizovatele a ze zúčtování fondů 
ve výši 3 200 000 Kč, zlepšený výsledek hos-
podaření v maximální výši 100 000 Kč a maxi-
mální náklady na platy z příspěvku zřizovatele 
SU 521 ve výši 414 000 Kč.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 10Z-6. 6. 2/2020: ZMM stano-
vuje příspěvkové organizaci ZŠ Modřice 
závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021, 
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kterými jsou celkové maximální provozní 
náklady z příspěvku zřizovatele a ze zúčto-
vání fondů ve výši 9 605 000 Kč, zlepšený 
výsledek hospodaření v maximální výši 
200 000 Kč a maximální náklady na pla-
ty z příspěvku zřizovatele SU 521 ve výši 
1 400 000 Kč.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
 21:44 odchod zast. Slaného

Bod 7 – Projednání střednědobého výhledu roz-
počtu města Modřice na období 2022–2023
Usnesení 10Z-7.1/2020: ZMM schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu města Modřice 
na období 2022–2023.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, 
Mikuš, Skalník, Ventruba, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo

Bod 8 – Územní plán Modřice 
Usnesení 10Z-8.1/2020: ZMM zamítá po-
řízení změny ÚP Modřice na pozemky parc. 
č. 1523/48, 1523/49, 1523/51 a 2502.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 10Z-8.2/2020: ZMM schvaluje 
Ing. Josefa Šišku – starostu určeným za-
stupitelem pro zpracování Zprávy o uplat-
ňování ÚP Modřice za období 2016–2020 
a pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
 21:56 odchod zast. Skalníka
Komentář:
Na základě zpracovávané zprávy o uplatňová-
ní ÚP Modřice, která se vypracovává po 4 le-

tech od vydání ÚP, byl ustanoven pověřený za-
stupitel pro zpracování zprávy a pro následnou 
změnu č. 1 ÚP Modřice, která bude zejména 
zapracovávat aktualizaci ZÚR JmK. 

Bod 9 – Projednání zpráv z výborů ZMM
Usnesení 10Z-9.1/2020: ZMM bere na vě-
domí zápis č. 15 ze dne 16. 9. 2020 a zápis 
č. 16 ze dne 18. 11. 2020 z jednání FV.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
 21:58 příchod zast. Skalníka

Usnesení 10Z-9.2/2020: ZMM bere na vě-
domí zápis z jednání KV ze dne 26. 11. 2020 
a rekapitulaci kontrol KV v roce 2020 a schva-
luje KV ZMM plán kontrol v roce 2021.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 10 – Projednání plánu činnosti orgánů 
města Modřice v roce 2021
Usnesení 10Z-10.1/2020: ZMM schvaluje 
Plán činnosti orgánů města Modřice v roce 
2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 11 – Projednání plánu činnosti orgánů 
města Modřice v roce 2021
Usnesení 10Z-11.1/2020: ZMM schvaluje 
dle čl. V odst. 5 Smlouvy o zajištění fi nanco-
vání systému IDS JMK nadstandardní doprav-
ní obslužnost města Modřice noční linkou 
N94 v roce 2021 v ceně 502 073 Kč.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, 
Mikuš, Skalník, Ventruba, Procházka)
 2 proti (Bernátová, Tomandl)
 0 se zdrželo 

ZPRÁVY Z RADNICE



www.mesto-modrice.cz

13
1 | 2021
Usnesení 10Z-11.2/2020: ZMM schvaluje 
Dodatek č. 43 Nájemní a provozní smlouvy ze 
dne 12. 3. 2002 mezi městem Modřice (pro-
najímatel) a BVK, a. s., IČ 46347275 (nájem-
ce) na pronájem splaškové kanalizační sítě 
v roce 2021 za cenu 4 900 000 Kč bez DPH, 
výši tarifu stočného v ceně 35,77 Kč/m³ bez 
DPH a úplatu za zajišťování majetkové a pro-
vozní evidence zpracovávané za rok 2020 ve 
výši 5000 Kč bez DPH.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, 
Mikuš, Skalník, Ventruba, Procházka)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)

Usnesení 10Z-11.3/2020: ZMM schvaluje 
Římskokatolické farnosti Modřice čerpání 
dotace ve výši 300 000 Kč poskytnuté na rok 
2020 do 31. 12. 2021 s termínem vyúčtování 
dotace do 31. 3. 2020.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Hökl, Putna, Brabec, 
Mikuš, Ventruba, Procházka)
 0 proti 
 3 se zdrželi (Bernátová,
 Tomandl, Skalník)

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic 
jsou umístěny na:

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

USNESENÍ 36. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 36. schůze RMM konané dne 15. 12. 2020

Redakční rada Zpravodaje města
Po čtrnáctiletém působení odstupuje z pozice předsedy RR a jeho člena dosavadní předseda 
MUDr. Mareček. Na pozici předsedy byla RMM ustanovena p. Eva Strnadová a RR byla doplně-
na o novou členku sl. Anetu Drmolovou.
(k usnesení 36R-2. 1. 1/2020 až 36R-2. 1. 4/2020)

Dodavatel požární zbrojnice Modřice
Na základě výběrového řízení byl RMM potvrzen výběr dodavatele stavby „Výstavba nové po-
žární zbrojnice Modřice“, kterým je fi rma POZIMOS, a. s., ze Zlína s cenou 14 973 367,38 Kč 
bez DPH. Současně bylo zahájeno výběrové řízení na výkon technického dozoru investora 
a koordinátora BOZP pro tuto stavbu.
(k usnesení 36R-4.1/2020, 36R-8. 9. 1/2020, 36R-8. 9. 2/2020, 36R-8. 10. 1/2020 a 36R-
8. 10. 2/2020)

Rozvoj systému sběru odpadů
Městu Modřice byla přiznána dotace ve výši 2,3 mil. Kč na projekt „Systém sběru odpadů 
v Modřicích“ a na jejím základě RMM schválila příkazní smlouvu na zajištění výběrového řízení 
na dodavatele a na managament projektu v ceně 130 000 Kč bez DPH a na zajištění udržitel-
nosti projektu (5 let) v ceně 5000 Kč/rok bez DPH s fi rmou Agentura ValFia, s. r. o.
(k usnesení 36R-4.3/2020 a 36R-4.4/2020)

Zajištění služeb BOZP a PO
RMM schválila smlouvy s bezpečnostním technikem p. Jaroslavem Plškem na zajištění tech-

ZPRÁVY Z RADNICE
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nicko-organizačních služeb v oblasti BOZP a PO pro objekty města v celkové paušální ceně 
14 833 Kč/měs.
(k usnesení 36R-4.4/2020 až 36R-4.5/2020)

Chov tamarína žlutorukého
Město Modřice poskytlo dar Zoo Brno na chov tamarína žlutorukého ve výši 3000 Kč.
(k usnesení 36R-4.13/2020)

Příspěvek na svoz kontejneru na textil
RMM schválila příspěvek ve výši 1500 Kč/rok na svoz kontejneru na textil zajišťovaný 
Diecézní charitou Brno a společností Dimatex CZ, spol. s r. o.
(k usnesení 36R-5.4/2020)

ZPRÁVY Z RADNICE / INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

DOTACE 3. ZÓNY IDS JMK NEBUDE, 
KOALICE SE POSTAVILA PROTI

Jak jsem vás již informoval, ankety se 
zúčastnilo 285 občanů, z nich 249 projevi-
lo zájem o dotaci. Ročně by to stálo město 
asi 514 tis. Kč. 66 % zájemců jsou pracující, 
23 % žáci a studenti a 11 % důchodci. Do-
tace nemá nahrazovat sociální dávky. Jejím 
smyslem je vyrovnat rozdíl mezi 2. a 3. zó-
nou IDS JMK, motivovat občany cestovat 
MHD a tím přispívat k ochraně životního pro-
středí i zdraví obyvatel.

Když jsem poprvé na ZMM v prosinci 
2019 návrh na dotaci předložil, bylo zřej-
mé, že stávající vládnoucí koalici se tento 
návrh nelíbí. Argumentovali tím, že návrh 
je diskriminační, protože řeší pouze cesty 
do Brna, a ne do Židlochovic nebo Břeclavi, 
že dotovat pracující je nepatřičné (?). Dle 
starosty se navíc jedná o nepatrné částky 
v řádu stokorun a tisíců (což nestojí asi ani 
za řeč).

Aby se ale návrh ihned úplně neodmítnul, 
bylo na ZMM rozhodnuto, že se ke zjištění 
zájmu uspořádá anketa. Ta ukázala, že 96 % 
zájemců o dotaci cestuje do Brna a že nej-
větší zájem o ni mají hlavně pracující.
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Jak dopadlo hlasování o dotaci?
Pro (5): Libor Procházka, Sylva Bernátová 

(Nezávislí za čisté a klidné Modřice), Erik 
Mikuš, Jan Skalník (ANO 2011), Richard To-
mandl (KSČM), tedy celá opozice.

Proti (7): Josef Šiška, Kateřina Koubková, 
Libor Hökl, Jiří Brabec, Luděk Slaný (ODS), 
Hana Chybíková, Josef Chybík (KDU-ČSL).

Zdrželi se (3): Jiří Ventruba, Milan Putna 
(ODS), Pavel Doleček (Zelení).

Návrh tedy neprošel. Koalice buď hlasova-
la proti nebo se zdržela hlasování.

Jaké tentokrát zazněly argumenty proti? 
„Pro mě 249 občanů není adekvátní počet 
obyvatel na to, abychom vypláceli statisíce 
na doplatky, nehledě na to, že se občanům 
sníží daně řádově o tisíce. Ankety k hale se 
zúčastnilo celkem 463 respondentů, z toho 
bylo modřických 367 a z těchto modřic-
kých se pro stavbu vyslovilo 340.“ (staros-
ta). K tomu doplňuji - a tak se postavila 

hala bezmála za čtvrt miliardy (aktuálně je 
cena 244 mil. Kč). Přitom pro 249 občanů je 
514 tis./rok již hodně…

Co dalšího se na ZMM schvalovalo? 
Byly schváleny dotace spolkům, jednotliv-
cům a nejrůznějším organizacím ve výši 
2,797 mil. Kč, další dotace (295 tis. Kč) bu-
dou schváleny zřejmě v březnu. Největší 
dotaci dostanou nohejbalisté (852 tis. Kč) 
a fotbalisté (450 tis. Kč).

Schválený rozpočet města na r. 2021: pří-
jmy=156,745 mil. Kč, výdaje=164,716 mil. Kč. 
Plánované investice=57,015 mil. Kč, v nich 
zaujme položka klimatizace radnice za 
2,3 mil. Kč.

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

ZMĚNA SVOZU BIOODPADU

DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ SVOZU BIOODPADU ZE ČTVRTKA NA ÚTERÝ. 
První svoz v roce 2021 bude v úterý 12. ledna, další 2. února.

Od 2. března se budou biopopelnice svážet každý týden vždy v úterý. 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

K 31. 12. 2020 ukončil předsednictví i členství v redakční radě pan MUDr. Jan Mareček. Za 
nás všechny mu chci touto cestou poděkovat za dlouholetou poctivou práci v RR Zpravodaje! 
Novou členkou se stala Ing. Aneta Drmolová.
Redakční radě v novém složení i vám všem bych ráda popřála, abychom v roce 2021 mohli 
ve Zpravodaji opět číst upoutávky a pozvánky na hody, plesy, sportovní utkání a kulturní 
akce a abychom se zase mohli osobně setkávat…
 Přeju tedy všem v novém roce všechno dobré!
 Eva Strnadová - nová předsedkyně RR

ZMĚNY V REDAKČNÍ RADĚ ZPRAVODAJE
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ZIMA V MODŘICÍCH

Foto: M.Hájek



www.mesto-modrice.cz

17
1 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 5. 12. 2020

Foto: M.Hájek
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK MODŘICE

Koncem roku jsme připravili pro naše členy 
i jejich kamarády vánoční hru po Modřicích 
se zaměřením na různé zajímavosti z historie 
města i jeho současnosti. Chtěli bychom po-
děkovat všem zúčastněným, kteří hru zvládli 
do konce a poslali nám nádherné dopisy s přá-
níčkem. Patří mezi ně: Apolenka Prokešová, 
Anežka Rašovská, Sofi nka Urbanová, Jasmín-
ka Foretová, Sofi nka Foretová, Ondrášek 
Kočí, Julinka Kořenková, Štěpánka Klango-
vá, Maruška Klangová, Timík Klang, Markétka 
Klangová, Anežka Klangová. Dopisy i jejich oz-
dobené obálky jsou na přiložené fotografi i a na 
všechny děti čeká po novém roce odměna.

S vánočním časem jsme přivítali i aktivitu 
rodiny Studených, která jménem DFKM oslo-
vila rodiče a požádala o materiální pomoc 
pro psí útulek „www.upsejmatere-ranckorna.
eu“ na Slovensku v obci Korňa, okres Čadca 
„https://mapy.cz/s/cemekunujo“. Vybrané 
věci, krmivo a hračky byly 25. 12. předány 
majitelce (viz foto), která „děkuje všem, kdo 
se na sbírce granulí, pampek, hraček, dek 
a dalších věcí podíleli, a velice si váží této 
přeshraniční sousedské pomoci“.

Dokumentaci k dosavadní historii i plán na-
šich dalších aktivit máme na stránkách www.
folklorni-krouzek-modrice.cz, ale skutečná re-
alizace bude záležet na konkretní epidemio-
logické situaci. Pro nadcházející rok 2021, ve 
kterém bychom rádi oslavili 10. výročí naší 
činnosti, všem přejeme hodně zdraví, poho-
dy a štěstí.

 Ivana Cetlová (za vedení DFKM, z.s.)

Foto: Vlastimil Čevela
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Rok 2020 byl celosvětově poznamenán 
epidemií viru Covid-19, který ovlivnil i běh na-
šeho oddílu. Na jaře jsme museli s ohledem 
na epidemiologická nařízení dočasně přeru-
šit schůzky nejmladších benjamínků a starší 
členové oddílu se přesunuli do on-line pro-
středí. Po uvolnění restrikcí se nám podařilo 
uspořádat červnové rozloučení se školním 
rokem pro všechny členy oddílu i jejich rodin-
né příslušníky. O prázdninách jsme se vypra-
vili na čtrnáctidenní tábor až do Orlických hor 
k polským hranicím. V září jsme se nadšeně 
vrhli do běžné skautské činnosti a měli jsme 
velkou radost, že se náš oddíl rozrostl o no-
vou družinu světlušek (holky z 1. stupně). Po 

několika schůzkách se bohužel epidemiolo-
gická situace opět zhoršila a my jsme se mu-
seli vrátit ke skautování na dálku. Starší děti si 
užívaly schůzky přes internet a učily se třeba 
i programovat, mladší dostávaly dopisy s tipy 
na aktivity na doma. Se všemi výzvami jsme 
se statečně poprali, ale přesto věříme, že se 
situace brzy zlepší a budeme se moct bez-
pečně scházet na pravidelných schůzkách 
nebo výpravách i osobně. Vážíme si podpo-
ry od města Modřice, rodičů i dalších přátel 
oddílu, děkujeme všem dětem i vedoucím za 
krásné zážitky v roce 2020 a těšíme se na 
společné chvíle v novém roce. 

 Klára Čonková - Panda

MODŘIČTÍ SKAUTI V ROCE 2020

Foto: archiv oddílu
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO OPĚT ZAVÍTALO DO MODŘIC

K Vánocům neodmyslitelně patří stromeček, 
cukroví, dárky a pro mnoho lidí také Betlémské 
světlo. Tradice Betlémského světla vznikla 
v roce 1986 v Rakousku a plamínek přenesený 
z věčného světla, jež hoří v dalekém Betlémě 
v jeskyni, v níž se narodil Ježíšek, se brzy do-
stal i k nám. O jeho distribuci po České republi-
ce se každoročně starají skauti.

Betlémské světlo nemohlo na Štědrý den 
chybět ani v Modřicích, i když vzhledem k zá-
kazům a omezením bylo předáváno v trochu 
nezvyklé podobě prostřednictvím samoob-
služných stanic. Na 4 různých místech si 
zájemci mohli Betlémské světlo vyzvednout 
24. prosince v dopoledních hodinách. Díky 
rozptýlení míst po městě nedocházelo ke 
shlukování sousedů a plamínek — symbol 

naděje, míru a sounáležitosti — si tak i v epi-
demiologicky nepřiznivé době našel bezpeč-
ně cestu do mnoha místních domácností. 

Děkujeme všem sousedům, kteří se neza-
lekli deště a s lucerničkami se pro Betlém-
ské světlo vypravili. I když byla místa samo-
oblužná, skautší vedoucí i pan farář pečlivě 
plamínky hlídali z oken a pohled na každého, 
kdo si pro Betlémské světlo přišel, je zahřál 
u srdíčka. Děkujeme i všem dobrovolníkům, 
kteří na plamínky bedlivě dohlíželi a chodili 
je obnovovat, pokud je skolil déšť. Jsme moc 
rádi, že jsme mohli být alespoň prostřednic-
tvím Betlémského světla o Vánocích všich-
ni spolu, snad se za rok budeme moct sejít 
i osobně. 

 Klára Čonková - Panda

Foto: archiv oddílu
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DALŠÍ HAVÁRIE VODY NA UL.HAVLÍČKOVA 
24. 12. 2020

Foto: M.Hájek
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Kdyby na začátku roku 2020 někdo řekl, 
že v naší zemi budou kostely po řadu týdnů 
uzavřené, nikdo by mu nevěřil. Že k půlnoční 
mši svaté půjdeme v omezeném počtu, se 
vstupenkami a prožijeme ji před kostelem, 
považovali bychom jej za pošetilce. Vše se 
však, kvůli virové nákaze COVID-19, stalo ho-
lou skutečností. 

Nemoc byla nejdříve zaznamenána v pro-
sinci 2019 v čínském Wu-chanu. Odtud se 
během několika měsíců rozšířila po celém 
světě. V polovině února ji začaly řešit i české 
orgány. Octli jsme se v pandemické situaci. 
Od 12. března do 17. května v nouzovém 
stavu. Zavíraly se školy, restaurace, nepro-
stupnými se staly státní hranice. Ve vnitřních 
prostorách a na veřejně přístupných místech 
bylo nařízeno nošení roušek, rozestupy 
a pečlivé mytí rukou. Do slovníků každoden-

nosti vstoupily pojmy karanténa, lockdown 
nebo PES.

V prvních vládních opatřeních se však 
poněkud zapomnělo na kostely. Posléze se 
zavřely i ony. Mše svaté byly slouženy bez 
přítomnosti osob. Biskupem vyhlášený dis-
pens omlouval osobní neúčast na nedělní 
a sváteční bohoslužbě. Bez omezení počtu 
věřících, u vstupu s desinfekčním roztokem, 
se otevřely až na počátku června. V červenci 
došlo k personální změně. Farnost opustil 
P. Jiří Plhoň, přišel P. Zdeněk Drštka. 

Po překonání první vlny jsme se na pod-
zim ocitli na pokraji vlny druhé. Se značným 
nárůstem nakažených a nemocných byl 
30. září vyhlášen nouzový stav. V evropském 
měřítku jsme náhle patřili k nejvíce postiže-
ným zemím. Dokonce se Česko v přepočtu 
na počet obyvatel stalo k 1. listopadu zemí 

ROK VE FARNOSTI

Foto: Josef Chybík
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s největším počtem úmrtí na celém světě. Ná-
sledovalo nové uzavření škol, restaurací, ho-
telů a stánků kultury. V chodu zůstal jen pro-
fesionální sport, ale bez přítomnosti diváků. 
Vrátili jsme se k zákazu nočního vycházení.

Stranou restrikcí nezůstal ani život ve far-
nostech. O půlnoční mši svaté mohlo být 
obsazeno jen 20 % sedadel, což v Modřicích 
představovalo 58 osob. Nebyl povolen hro-
madný zpěv. A tak slavnost proběhla ven-
ku, před vstupem do chrámu sv. Gotharda. 
U obětního stolu, pod provizorním přístřeš-
kem, s ozvučením, se v nezvykle teplé zimní 
noci sešlo 64 věřících. Nezbytné vybavení 
technikou zajistili obětaví farníci.

V závěru roku již bylo v kostelích dovoleno 
obsadit pouze 10 % míst. Proto se nedělní 
mše svaté sloužily opět venku. Ochladilo se, 
a tak pan farář před promluvou a požehná-
ním vyzval k tělocvičným pohybům, které 
také předvedl. Několikrát poskočil doleva 
a doprava a odkroutil dvě piruety. 

Byl to výjimečný rok, s dosud nepoznaný-
mi zkušenostmi, zatížený těžkými zkouška-
mi, s překonáváním překážek, poznáváním 
sebe sama a hledáním nových cest. Vždy 
však s doprovodem a pomocí Boží. Snad ten 
nastávající, který proti nákaze přináší očko-
vání, bude lepší…

 Josef Chybík

Foto: M. Hájek
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Když jsme před rokem stáli na prahu 
nového roku, ani ve snu nás nenapadlo, 
co nás v něm čeká. Možná nás nejvíce za-
městnávalo vymýšlení tvůrčích způsobů, 
jak letopočet |: 20 :| zapsat. Zprávy z vý-
chodní Asie – nejisté zmínky o jakémsi 
viru, který se šíří rychleji než obvykle – nás 
nechávaly zcela chladnými; to je přece da-
leko a to se nás netýká. Vůbec jsme netu-
šili, jak moc a jak osobně se velice záhy 
bude týkat nás. Jak vezmou zasvé všechny 
plány, které jsme měli. Jak aktuální budou 
otázky, které jsme si už zapomněli klást. 
Jakým způsobem se otřese svět našich 
dosavadních jistot.

Rok 2020 je za námi – onen neuvěřitelný, 
převratný rok, rok mnoha ztrát a bolestí, rok 
mnoha zklamání a beznadějí. Změna číslice 
v kalendáři pochopitelně neznamená zásad-
ní změnu života, ale určitou úlevu snad přece 
jen nese.

Snad to nebude znít příliš troufale, vyslo-
vím-li přání, aby se loňský rok stal pro nás 
také zdrojem ne-li inspirace, tedy alespoň 
určitého poučení.

Co jsme se v něm naučili?
Že se nás týkají věci na opačné straně 

zeměkoule. Že takřečená „globalizace“ – ať 
už si o ní myslíme cokoli – je fakt, s nímž 
musíme počítat a brát ho vážně. Že nelze 
zůstat lhostejným vůči utrpení „těch dale-
ko“, protože jsou nám blíž, než si myslíme. 
A dovolím si vyslovit i opatrně optimistický 
názor, že globální utrpení vede k růstu glo-
bální solidarity, nebo přinejmenším globální 
nelhostejnosti.

Že je potřeba umět improvizovat a nebát 
se tvůrčího přístupu. Že nelze rezignovat 
na nové formy, podoby a způsoby jednání, 
zvláště pak hledání cest, jak pomoci těm, 
kdo to potřebují tady a teď. Že nelze svou 

nečinnost omlouvat tím, že na novátorství 
neexistuje byrokratický rámec. Že se ukazuje 
velká pravdivost pořekadla: „Kdo chce, hledá 
způsoby; kdo nechce, hledá důvody.“

Že v tom, co prožíváme, nejsme sami – že 
jsou lidé v sousedství, v nejbližším okolí, na 
dohled a na dosah, které potřebujeme a kteří 
potřebují nás. Že laskavost a ohleduplnost 
nejsou luxus, nýbrž nezbytný předpoklad pro 
přežití. Že do naší základní slovní zásoby 
neopomenutelně musí patřit slova prosím, 
děkuji a promiň.

Co popřát do nového roku?
Abychom nezapomínali. Abychom uměli 

prokazovat dobro, i když z toho na první po-
hled nic nemáme. Abychom dokázali udělat 
něco navíc nejen pod hrozbou pandemie.

Papež František pro tento rok nabídl jako 
vzor postavu svatého Josefa – oné dosud 
často opomíjené fi gurky z betlémů, kterou 
tam stavíváme někdy možná jen do počtu. 
Onoho nenápadného člověka, který se stal 
pro malého Ježíše mužským vzorem a spo-
lehlivou oporou. Onoho mlčenlivého hrdi-
ny biblických příběhů vánočních událostí, 
o němž platí – jak papež píše – že „na jeho 
kreativní odvahu spoléhala nebesa“.

Do nového roku vám všem chci přát
právě tohle:
spolehlivost,
nenápadné dobro
a hodně kreativní odvahy.

 za farnost Modřice Zdeněk Drštka, 
 katolický kněz

K NOVÉMU ROKU OD MODŘICKÉ FARNOSTI
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se

Matýska Zdeněk
Šmídová Jiřina
Večeřa Ludvík

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Milí čtenáři,
bohužel ani v novém roce knihovna z důvodů protiepidemických opatření nemůže otevřít 
v plném rozsahu. V 5. stupni protiepidemického systému musí knihovna zůstat uzavřena. 
Pokud během ledna přejdeme do stupně 4, bude otevřeno výdejní okénko v pondělí a ve 
středu v běžných výpůjčních hodinách knihovny. Prostřednictvím výdejního okénka vám 
zapůjčíme rezervované a předem objednané knihy. Objednávat můžete na e-mailu: 
mkmodrice@volny.cz. Vzhledem ke stále se měnící situaci sledujte náš web a facebook. 

Výběr knižních novinek leden 2021
PRO ŽENY:
Enoch, Suzanne: Dobře utajený Skot
Jefferies, Dinah: Safírová vdova
Johnson, Alissa: McAlistairovo štěstí
Kinsella, Sophie: Báječné nakupování 
o Vánocích
Lambert, Karine: Všechny barvy noci
Londasalle, Kerry: Všechny vlny oceánu
Montagne, Caroline: Tajemství italské vily
Sheridan, Mia: Sběratel přání
Valpy, Fiona: Kam včely chodí spát

PRO SILNÉ NERVY: 
Bussi, Michel: Vážka
Carr, Jack: Na seznamu smrti
Deaver, Jeffery: Komunita truchlících
Goffa, Martin: Sekta
Hanibal, Jiří: Alej smrti
Horáková, Naďa: Korálky z klokočí
Jenkins, Victoria: Děti ohně
Jirotka, Zdeněk Antonín: Blues pro žlutého 
psa
Klevisová, Michaela: Drak spí
Link, Charlotte: Zmizení
Marsons, Angela: Mrtvé vzpomínky

May, Peter: Nezvratné alibi
Nesbo, Jo: Království
Ptáčková, Jindřiška: Nahořklá vůně chmelu
Slaughter, Karin: Mlčící žena

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bártová, Anna Beatrix: Žena tří mužů
Bauer, Jan: Zamilované královny
Dostál, Richard: Královi rytíři
Glockner, David: Prokletí rodu Auerspergů
Gortner, Christopher W.: Carevna
Hastings, Max: Tajná válka 1939-1945
Holm, Lasse: Vikingové: Smrt synů
Hošková-Weissová, Helga: Nikdo nás 
nečekal
Jindra, Jaromír: Případ zákeřného vyděrače
Niedl, František: Cesty rytířů
Poncarová, Jana: Eugenie
Straková, Izabela: Hortensie de 
Beauharnais
Tremayne, Peter: Smrt z milosti
Vondruška, Vlastimil: Manželské zrcadlo

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Escobar, Mario: Děti s hvězdou
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Ferrante, Elena: Prolhaný život dospělých
Geldof, Wilma: Zabít není snadné
Kelly, Julia: Světlo nad Londýnem
Rettinger, Dominik W.: Elizino tajemství
Sepetys, Ruta: Mlčící fontány
Vincent, Alice: Přesazená
Winn, Raynor: Pobřežní cesta

ČESKÁ LITERATURA:
Hadj Moussa, Iva: Šalina do stanice touha
Horňáková-Civade, Lenka: Symfonie 
o novém světě
Kundera, Milan: Slavnost bezvýznamnosti
Romanská, Lydie: Kletba podle Justiny
Šefara, Michal: Tanečnice

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Gautier, Camille: Poprask ve starověkém 
Řecku
Kinny, Jeff: Deník malého poseroutky 15, 
Samá voda
Krolupperová, Daniela: Tady straší naši
Norton, Preston: Neandertálec otevírá dveře 
do neznáma
Paolini, Christopher: Spát v moři hvězd. 
Kniha 1.
Peroutková, Ivana: Ukradené housle
Pospíšilová, Zuzana: Vystrašený zajíček
Rowlingová, J. K.: Ikabog
Šlik, Petr Hugo: Olinka a kouzelná truhla
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice.

Strážníci během prosince neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení, že na autobusové točně řidič nemůže probudit cestujícího. Po 
příjezdu na místo hlídka probudila muže, který začal být vulgární a za asistence strážníků 
opustil autobus. Po ztotožnění a provedení dechové zkoušky byl propuštěn.

Na služebnu MP se dostavil muž, který přivedl psa. Ten se k němu přidal při odchodu z re-
staurace a nedal se odehnat. Strážníci u zvířete zjistili číslo čipu a následně kontaktovali 
provozovatele registru, ve kterém byl pes registrován. Ještě tentýž večer se dostavil majitel, 
který k věci uvedl, že mělo do psa narazit okolo projíždějící vozidlo, proto se mu pes zaběhl. 

Hlídka MP při kontrolní činnosti narazila na osobu, která odpovídala popisu celostátně hle-
daného muže. Jakmile byl muž ztotožněn, ukázalo se, že je po něm vyhlášeno pátrání. Ná-
sledně byl převezen na služebnu Policie ČR, která si jej převzala k dalším úkonům.
Strážníci v nočních hodinách při kontrolní činnosti nalezli havarované osobní vozidlo značky 
Infi niti, které bylo opuštěné na silnici č. 52 ve směru na Rajhrad. Vozidlo poškodilo několik 
dopravních značek. Řidič se na místě již nenacházel, z toho důvodu byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si dopravní nehodu převzala k došetření.

Hlídka přijala oznámení od neznámého muže o bezvládné ležící ženě na autobusové zastáv-
ce na ulici Nádražní 217 v Modřicích. Po příjezdu na místo nalezla ležící ženu bez viditelného 
zranění, u které byla provedena kontrolní dechová zkouška na přítomnost alkoholu s výsled-
kem 2,68 promile. Vzhledem k jejímu stavu, do kterého se sama přivedla, nebyla schopná 
samostatné chůze. Strážníci přivolali na místo sanitu PZS, která ji za asistence MP převezla 
na protialkoholní záchytnou stanici.

Strážníci řešili oznámení o krádeži zboží v hodnotě bezmála 7000 Kč v prodejně sportov-
ních potřeb. Na místě se spojili s oznamovatelem, který hlídce ukázal videozáznam krádeže. 
Na něm přichází do prostoru kabinek muž s batohem na zádech a s plným košíkem zboží. 
Potom vychází z kabinky s košíkem, ve kterém jsou už jen rukavice. Následně pracovník 
prodejny nachází poškozené obaly od zboží ve výše uvedené kabince. Vzhledem k tomu, že 
kamerový systém byl i na parkovišti prodejny, bylo zjištěno, jakým vozidlem muž od prodejny 
odjel. Na základě toho byl ztotožněn a událost byla předána přestupkové komisi.

Hlídka řešila oznámení od obyvatel domu na ul. Havlíčkova, že do sklepa jejich domu za-

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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čala natékat voda, ve zdech začalo praskat a na fasádě se objevují praskliny. Hlídka nepro-
dleně vyrozuměla o situaci HZS a dále havarijní službu Brněnských vodáren. MP na místě 
události provedla uzavření ulice pro veřejnost z důvodu zajištění bezpečnosti. Na mís-
tě zasahoval HZS Židlochovice a SDH Modřice, dále pracovníci havarijní služby vodáren 
a statik. Po ukončení zásahu a zpevnění domu provedla hlídka MP úpravu uzavření ulice, 
kde vymezila koridor pro průchod chodců. 

Strážníci přijali oznámení, že neznámý muž natankoval na čerpací stanici do osobního 
vozidla Audi černé barvy pohonné hmoty v hodnotě 600 Kč, které ovšem nezaplatil. Dle 
oznamovatele byl muž na prodejně, kde si nakoupil jiné zboží, ale obsluha mu nezapočí-
tala do nákupu pohonné hmoty. Jelikož se v tomto případě nejednalo o přestupek, nýbrž 
o pochybení obsluhy, tedy občanskoprávní spor, byl pouze kontaktován vlastník vozidla 
a vyzván k úhradě dlužné částky. Ten ještě ten den dlužnou částku uhradil.

Hlídka přijala oznámení, že ve svodovém okapním potrubí je několik netopýrů. Strážníci 
kontaktovali pracovníka agentury ochrany prostředí, který doporučil, aby byl netopýrům 
ponechán otevřený otvor, aby mohli volně odlétat.

Na služebnu se dostavil muž a předal hlídce mobilní telefon zn. WINNER WG8, který nalezl 
na chodníku na nám. Svobody, Modřice. Hlídka zjistila majitele nalezeného mobilního te-
lefonu a vyrozuměla ho o nálezu. Téhož dne se na služebnu dostavila majitelka a mobilní 
telefon si převzala.

Hlídka řešila telefonické oznámení o stojícím vozidle Škoda Fabia tmavé barvy. Vozidlo 
bylo zaparkováno na ulici Sadová v Modřicích, svítila mu světla a bylo uzamčeno. Hlídka 
prostřednictvím registru vozidel zjistila majitelku auta, kterou následně kontaktovala a in-
formovala ji o situaci.

Strážníci přijali oznámení od muže, který se nemůže několik měsíců dovolat svému otci. 
Následně se vydali na adresu otcova pobytu a zjistili, že je v pořádku, ale má nové telefonní 
číslo. To předali jeho synovi a událost tak byla ukončena.

Hlídka řešila další oznámení o nezaplacených pohonných hmotách na čerpací stanici. Ne-
známý muž natankoval na čerpací stanici do vozidla Mercedes (stříbrné barvy) se zahra-
niční registrační značkou. Po natankování přišel do prodejny, kde si zakoupil jiné zboží, 
a obsluha mu nezapočítala do nákupu pohonné hmoty. Stejně jako v předchozím případě 
se tedy nejednalo o přestupek, ale o pochybení obsluhy. V tomto případě, ale není možné 
kontaktovat provozovatele vozidla, jelikož se jedná o vozidlo registrované v zahraničí.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník
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DRAGONS MODŘICE VÍTĚZÍ V ČESKOMORAVSKÉM 
POHÁRU 2020

Modřický tým stolního hokeje přidal 
k bronzové medaili z celorepublikové 1. ligy 
družstev i vítězství v Českomoravském po-
háru. V této těžké době nám pořádající tým 
BHC Most dopřál kvalitní zázemí pro vyvr-
cholení letošní soutěže. V nedělním fi nále 
hraného 13. prosince bylo potřeba nejen 
zvládnout samotnou hru, ale také strategic-
ký rozmístit týmy, aby byla splněna všech-
na vládní opatření. To se nakonec podařilo 
a tak fi nálních 6 mužstev, mohlo zabojovat 
o výsledné medaile. Za tým jsme nasadili 
trojici Miroslav Škorpík, Jiří Nakládal a Pa-
trik Tirpák. V semifi nále jsme těsně porazili 
tým Břeclavi 3:2 a probojovali se do fi nálo-

vého zápasu. Zde se nám rýsoval hororový 
scénář. Silný soupeř z Brna, Doudeen Team, 
si okamžitě vytvořil dvoubodový náskok 
a pečlivě jej střežil. V druhém kole jsme 
ovšem zmírnili výsledek na 1:2 a udrželi se 
tak ve hře. Rozhodnutí celého zápasu tedy 
muselo přijít až v závěrečném třetím kole. 
V poslední minutě celého utkání se nám po-
dařilo zlomit nepříznivý stav a otočit zápas 
na vítězných 3:2. Zlatá medaile tak putuje 
do Modřic, stříbro a bronz do Brna. Pořadí: 
1.Dragons Modřice 2.Doudeen Team 3. SHL 
Brno

 Miroslav Škorpík

 Foto: BHC Most

SPORT
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Foto: BHC Most
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ZHODNOCENÍ NOHEJBALOVÉ SEZONY 2020

Vážení členové, příznivci a podporovatelé 
Městského nohejbalového klubu Modřice z.s.,

dovolte mně, abych krátce zhodnotil sezonu 
2020.

Byla to sezona zcela anomální a mimořád-
ně obtížná. I nohejbal, tak jako zbytek světa, 
ovlivnil výrazně virus COVID. 
I přes několik vln epidemie však nohejbal 
přežil a dokonce se podařilo odehrát pod-
statnou část soutěží ročníku 2020. 
Klasickou dlouhodobou soutěž v podobě ex-
traligy, 1. ligy či ligy dorostu nahradily Ligové 
poháry, kterých se zúčastnila většina nohej-
balových klubů.

Náš modřický klub i v tomto „covidovém 
roce“ potvrdil svoji jedinečnost v rámci no-
hejbalu v ČR. Nejenom že naplno využíval 
možnosti přípravy v novém krásném areálu 
Městské haly Modřice, ale v soutěžích, které 
se stihly odehrát, zaznamenal výraznou řadu 
úspěchů.

Dovolte, abych je shrnul:

a) kategorie Mladších žáků: 
odehrán jeden Pohár ČNS ve dvojicích - 
1. místo
odehrány všechny tři Mistrovství ČR:
singl: 2. a 4. místo
dvojice: 1. místo
trojice: 1. místo

b) kategorie Starších žáků:
odehrány všechny tři Mistrovství ČR:
singl: 2. a 4. místo
dvojice: 1. a 2. místo
trojice: 1., 3. a 4. místo

c) dorost: v dlouhodobé soutěži se náš tým 
dokázal probojovat do Superfi nále. To se 
již však vlivem covid nestačilo odehrát. Po 
administrativním ukončení sezony, s přihléd-
nutím k výsledkům základní části, obsadilo 
družstvo dorostu 2. místo v letošním Ligo-
vém poháru Dorostu.

Epidemie také zabránila odehrát MČR sing-
lu, dvojic i trojic, které byly naplánovány na 
listopad. Protože vedení ČNS nechce tuto 
věkově omezenou kategorii připravit o mož-
nost získat tituly, bylo rozhodnuto, že tyto 
MČR se pokusíme odehrát v začátku roku 
2021. Pochopitelně ročníkově na soupisky 
2020. I v nich máme oprávněné ambice na 
úspěchy.

c) B tým: dokázal se probojoval až do fi nále 
Ligového poháru své kategorie. To se již však 
vlivem covid nestačilo odehrát. Po admini-
strativním ukončení sezony, s přihlédnutím 
k výsledkům základní části, obsadilo B druž-
stvo 2. místo v letošním Ligovém poháru 3

d) A tým: dokázal zvítězit v základní části 
dlouhodobé soutěže. V prvním semifi nále 
hladce zvítězil na půdě Holic 5:1. Pak však 
vlivem vládních opatření již nebylo možné 
dohrát zbytek sezony. Po administrativním 
ukončení sezony, s přihlédnutím k výsled-
kům základní části, obsadil A tým 1. místo 
v letošním Ligovém poháru 1

Je škoda, že stačily pouhé dva víkendy k do-
hrání dlouhodobých soutěží mužů i dorostu. 
Ale virus a „vládní parta“ byly tentokrát bohu-
žel rychlejší.

Výše uvedené výsledky by nebylo možné 
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dosáhnout bez podpory všech, kteří se no-
hejbalu věnují na klubové úrovni, ale i bez 
našich sponzorů.

Z nichž na prvním místě musím jmenovat 
město Modřice, které i v tomto těžkém roce 
stálo pevně po našem boku. 

Bez pomoci těchto všech bychom se nemoh-
li pyšnit nejenom těmito výsledky, ale hlavně 
nejpočetnější a nejkvalitnější mládežnickou 
základnou v celé republice. A ta je důležitá 
nejenom z pohledu perspektivy nohejbalu 
v Modřicích, ale i v celé České republice.

Ještě jednou VŠEM MOC DĚKUJI.

Závěrem dovolte, abych všem našim členům, 
příznivcům i sponzorům popřál vše nejlepší 
k vánočním svátkům a hlavně hodně zdraví 
a úspěchů v roce 2021. 

Věřím, že v roce 2021 se nám ten COVID podaří 
„zablokovat“ a my se opět budeme moci volně 
a svobodně potkávat nejen u naší krásné hry.

 S přátelským pozdravem
 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice z.s.
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Ml. rodina koupí byt 
v Modřicích. 
Nabídněte!

Tel: 601 325 211

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490
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