Kronika 2016
Sňatek uzavřeli
13.5. Ladislav Bernat z Modřišic č.p. 29 se Zuzanou Koženou z Libuně
4.6. Jana Hradilová z Modřišic č.p. 70 s Václavem Zatloukalem z Rychnova nad
Kněžnou
18.6. Veronika Bretšnajdrová z Podháje č.p. 140 s Pavlem Tvrzníkem
26.6. Ondřej Vlček z Podháje č.p. 171 s Gustavou Zemanovou z Mírové pod Koz.
V tomto roce se narodili
30.3.
9.7.
11.8.
28.9.
23.11.
3.12.
6.12.

Nikola Roubíčková, Podháj č.p. 121, dcera Terezy Záleské a Miroslava Roubíčka
Adéla Semecká, Podháj č.p. 66, dcera Kateřiny a Davida Semeckých
Adam Václavík, Podháj č.p. 92, syn Zdeňky a Lukáše Václavíkových
Zayn Rayan Aloffi, Podháj č.p. 133, syn Pavly Valentové
Markéta Vlčková, Podháj č.p. 171, dcera Gustavy a Ondřeje Vlčkových
Miriam Macounová, Modřišice č.p. 167, dcera Petry a Víta Macounových
Josef Jakub Daler, Modřišice č.p. 24, syn Vandy Vosátkové a Jakuba Dalera

Prvňáčci
Viktor Dlask
Michaela Felgrová
Václav Hlubuček
Tereza Hlubučková
Jiří Marek
Štěpán Šafář
Tomáš Štejdýř
Marie Zdeňková

Podháj
Modřišice
Podháj
Modřišice
Modřišice
Podháj
Modřišice
Modřišice

Jubilanti
70 let

Štefl Karel
Cymbálová Hana
Šteflová Věra
Hudcová Božena
Záleská Vlasta

75 let

Bernatová Irena
Frydrychová Emília

139
168
160
32
104
40
157
14

80 let

Ďaďourek Josef
Urbanová Mária
John Vladimír
Bernat František
Šafářová Blanka
Franců Dagmar

85 let

Dědečková Jaroslava

90 let

Stolínová Vlasta

Úmrtí našich spoluobčanů
23.5. František Svoboda z Podháje 94, ve věku 87 let
10.12. Vlastimila Vlková z Podháje 91, ve věku 86 let
30.12. Ladislav Vošvrda z Podháje 61, ve věku 93 let

Přistěhovali se
13.1.
20.1.
16.2.
16.3.
16.3.
23.3.
31.3.
19.5.
15.7.
29.7.
4.10.
26.10.
14.11.
7.12.

Petr Bílek a Pavlína Malichová na Podháj č.p. 59 se synem Šimonem
Vanda Vosátková do Modřišic č.p. 24
Václav Hlubuček na Podháj č.p. 160
Tereza a Natálie Zimmermannovy na Podháj č.p. 54
Štěpán Šafář na Podháj č.p. 40
Viktor Dlask na Podháj č.p. 139
Marie Zdeňková do Modřišic č.p. 14
Zuzana Bernatová do Modřišic č.p. 29
Václav Zatloukal do Modřišic č.p. 70
Gustava Vlčková na Podháj č.p. 171
Josef Gross na Podháj č.p. 67
Markéta Bílková s dcerou Veronikou Plašilovou na Podháj č.p. 141
Martin a Ivana Pažoutovi do Modřišic č.p. 164
Michaela Zimmermannová na Podháj č.p. 54

Odstěhovali se
4.1.
6.1.
6.1.
6.1.
8.1.
27.4.
18.5.
22.6.
4.7.
8.8.

Václav Hlubuček z Podháje č.p. 160
Štěpán Šafář z Podháje č.p. 40
Michaela Zimmermannová z Podháje č.p. 54 s dcerami Terezou a Natálií
Viktor Dlask z Podháje č.p. 139
Marie Zdeňková z Modřišic č.p. 14
Nikola Roubíčková z Podháje č.p. 121
Michal Bretšnajdr z Modřišic č.p. 11
Veronika Bretšnajdrová z Podháje č.p. 140
David a Radka Procházkovi z Modřišic č.p. 146
Jan Dědeček z Podháje č.p. 63

V seznamu přistěhovaných a odstěhovaných se opakuji některá jména dětí. Tyto se
přihlašovaly u známých, příbuzných v místě školy, do které chtěly být zapsány a po
zápisu se vrátily k nám do obce. Tímto způsobem byla zavedena nová „školní
turistika“, která je rozšířená i v jiných obcích.
K 31.12.2016 bylo v obci Modřišice trvale přihlášeno 435 občanů, mužů 223, žen 212,
z toho 79 dětí do 15 let a 31 občanů nad 75 let. Průměrný věk občanů – 40,3 let.
Dále je v obci přihlášeno 6 cizinců.

Rozpočet Obce Modřišice na rok 2016
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za psů
Poplatek ze vstupného
Odvod z výherních hracích automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
2310
Pitná voda
3612
Příjmy z bytového hospodářství
3639
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3722
Příjmy sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324 Příjmy - využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310 2141 Příjmy z úroků (část)
Příjmové položky celkem
1111
1112
1113
1121
1211
1341
1344
1355
1361
1511
4112

700 000,00
30 000,00
85 000,00
800 000,00
1 700 000,00
4 000,00
1 000,00
15 000,00
4 000,00
350 000,00
76 400,00
8 000,00
244 600,00
30 000,00
80 000,00
160 000,00
30 000,00
50 000,00
4 368 000,00

2212
2221
2310
2321
3314

Silnice (pluhování, nová cesta za dvojdomkem)
Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek Libereckému kraji)
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury(služby, zájezdy,dary, pohoštění, občánci,

300 000,00
38 000,00
400 000,00
100 000,00
2 000,00

3399
3419
3421
3631

senioři)

150 000,00
10 000,00
15 000,00
70 000,00

Tělovýchova
Zájmová činnost (hokejisti,stolní tenis)
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní
3639
rozvoj(KD,hasičárna,plyn,elektika,opravy)
1 691 000,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
300 000,00
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
100 000,00
3900
Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo(včelaři)
2 000,00
5212
Ochrana obyvatelstva
45 000,00
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část
50 000,00
6112
Zastupitelstva obcí (odměny, povinné pojištění)
510 000,00
6171
Činnost místní správy(poštovné,telefony,školení, tisk,platy,plyn,elektrika )
520 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
55 000,00
Výdajové položky celkem
4 368 000,00
Návrh

Vyvěšen

23.11.2015

Svěšen

11.12.2015

Schválen na 5. zasedání ZO dne 9. prosince 2015 usnesením č. 39/5/15.

Závěrečný účet za rok 2016 - Obec Modřišice,
zpracovaný na základě §17,zák.č.250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Údaje o obci:
Adresa:

Obec Modřišice
Modřišice 11, 511 01 Turnov
IČ:
00275921
Telefonické spojení:
481 321 575
e-mail:
obec@modrisice.cz
web:
www.modrisice.cz
Bankovní spojení:
KB Turnov – č.ú.8728581/0100
Počet obyvatel k 31.12.2016 : 434 obyvatel
Rozloha:
346 ha

1)Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v Kč

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky

Schválený
rozpočet
3.689.000,602.600,0,76.400,4.368.000,2.774.000,1.594.000,4.368.000,0,-

Upravený
rozpočet
4.332.000,779.600,31.000,90.115,5.232.715,2.549.015,469.000,3.018.015,2.214.700,-

0,-

0,-

Plnění
k 31.12.2016
4.330.414,760.836,30.750,90.116,5.212.116,2.427.143,462.969,2.890.112,2.322.004,0,-

2) Vyúčtování přidělených dotací
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly
řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Krajského zastupitelstva ve
výši 8.284,40 Kč byla vrácena 16.12.2016.

poskyt. účel
KÚLK

Výkon státní správy

KÚLK

Volby do Krajského
zastupitelstva
Celkem

ÚZ

98193

položk
a
4112
4111

rozpočet

čerpání

76.400,-

76.400,-

22.000,-

13.715,60

98.400,-

90.115,60

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí dne 13.2.2017 pracovnicí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kontroly
Karel Gröger.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
4) Doplňující informace
Stav finančních prostředků
k 31.12.2016..............11.072.224,- Kč.
Obec Modřišice nepřijala v roce 2016 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou příspěvkovou
organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.
Majetek obce – inventarizace
účet
018
019
031
032
021
022
028
263
042

druh majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ceniny k 31.12.2016
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

33.569,00
325.000,00
1.294.882,28
40.802,00
25.532.023,81
1.317.658,00
1.514.986,62
5.040,00
0,00

5) Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Modřišice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a to bez výhrad.
Vypracovala: Smidžárová J. – účetní obce

Vyvěšeno: 23.2.2017

Sejmuto: 16.3.2017

Schváleno: 15.3.2017 usnesením č.7/1/17

2016

Výstavba v roce 2016
Zahájení nových staveb
Tomáš Klickanič zahájil stavbu rodinného domu v Modřišicích na zahradě vedle
domu paní Palečkové, č.p. 4.
Hanuš a Eva Jurenkovi zahájili stavbu rodinného domu v Modřišicích přes cestu
proti Peňazovým, č.p. 3.
Irena Jevická zahájila stavbu montovaného rodinného domu na Podháji za Zaleskými,
č.p. 173.
Firma SINCON Technology, s.r.o. zahájila v létě stavbu výrobní haly na pozemku
bývalé ocelokolny v areálu bývalého prasečáku. Majitel firmy p. Lochman
předpokládá možnost vytvoření nových pracovních míst pro naše občany.

Kolaudace
Dne 25.1.2016 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby „Prodloužení místní
komunikace“ na pozemcích 235/3. 314/12, 1025 – v Modřišicích za dvojdomkem
k rodinnému domu p.Fejfara a paní Novotné. Pozemek 314/12 měla obec v nájmu
od Státního pozemkového úřadu a po kolaudaci byl pozemek bezúplatně převeden
na obec.
Dne 19.2.2016 proběhlo kolaudační řízení u rodinného domu manželů Pažoutových,
č.p. 164 v Modřišicích u hráze, který nedostavěný zakoupili od pana Zdeňka Vávry .

Akce v rámci obce - 2016
leden
duben
květen

srpen
září
listopad
prosinec

- zhotovení cesty u dvojdomku firmou Autodoprava - zemní práce,
Miroslav Fejfar, Modřišice 167- Kč 196 000,- zakoupení zahradního traktoru od firmy Nářadí Karel Jiránek, s.r.o.,
Turnov – Kč 144 000,- vymalování restaurace, schodiště a WC v KD Podháj – firma
Jaromír Horák, Mašov 75, 511 01 Turnov – Kč 23 000,- pořízení exteriérových hodin na návsi Podháj –firma Elekon s.r.o.
Vyškov – Kč 122 000,- vypracování pasportu infrastruktury obce – firma MK Consult, v.o.s.
Ústí nad Labem – Kč 43 000,- úprava elektroinstalce v budově č.p. 77 a veřejné osvětlení u nové cesty
firma Elektrodružstvo Turnov – Kč 31 000,- mytí a voskování parket v KD Podháj – firma ROKO s.r.o. TurnovKč 17 000,- oprava veřejného osvětlení a žárovky – firma Elektrodružstvo
Turnov – Kč 11 000,- nové dopravní značení v obci – firma DOZNAK Radek Veselý
Semily – Kč 13 000,- oprava střechy po požáru na hasičské zbrojnici u KD Podháj,
firma Záleský Zbyněk, Modřišice – Kč 79 000,-

Kultura, sport a zájmová činnost – 2016
16.1. novoroční turnaj ve stolním tenisu v KD na Podháji. Tento turnaj má
již svou tradici
2.4.

zájezd do Kudové – Polsko. Tento zájezd se pořádá 2x ročně a bývá vždy plně
obsazen. Letos nám obsazenost velmi ovlivnila chřipka. Ti, kteří na
zájezd jeli byli spokojeni, protože na tržnici bylo málo lidí a mohli tak
v klidu nakupovat a i počasí jim přálo

7.4.

v letošním roce byl uspořádán zájezd na výstavu do Litoměřic místo do
Lysé n.L., a to proto, že podzimní výstava 2015 v Lysé n. L. se nelíbila.
Do Litoměřic byla možnost zakoupit obcí vstupenky v předprodeji a byly za
poloviční cenu než v Lysé n. L. Počasí nám přálo.
S výstavou v Litoměřicích byli všichni spokojeni a jako bonus byla návštěva
litoměřického hradu

9.4. Společnost Vojan z.s., Český Dub zahrála v KD na Podháji komedii
„Každému jeho psychoterapeuta“. Představení tohoto souboru jsou
oblíbená a diváci odcházeli spokojeni. Pro účinkující připravil hostinský
p.Klíma občerstvení – řízek s bramborem
25.4. zájezd do divadla na Vinohrady na komedii Oscara Wilda – „Ideální manžel“,
kde se v hlavních rolich představila Zlata Adamovská, Simona Postlerová, Hana
Maciuchová, Jan Štastný a Jiří Dvořák.
30.4. SDH Podháj připravil „pálení čarodějnic“ u rybníka na Podháji. Tato akce
přináší radost dětem i dospělým. Pro přítomné jsou připraveny špekáčky na
opékání, limo a pivo.
21.5. zájezd do Úštěku a okolí. Nejprve si účastníci prohlédli tzv. „Ptačí
domky“. Jedná se o raritu, kterou postavili italští dělnici v 19. století, když tu
stavěli železnici. Ve skále si vyhloubili obytné místnosti s malinkými okénky a
také sklepy. Zhotovili si dřevěné přístavky, které připomínají ptačí hnízda,
odtud je název....Na jižní straně jsou do výše několika pater a uvnitř města
v ulici se u těchto domků dosáhne na okap.
Dalším bodem byla návštěva Muzea čertů, kde se jistě všem, dospělým i
dětem líbilo. Po návštěvě muzea jsme všichni přešli do restaurace Na
růžku, kde byl připraven pro všechny oběd s výběrem ze 3 jídel: řízek
s bramborou kaší, svíčková a guláš. Po obědě zbyl ještě čas na kávu a
chvilku posezení. Pak jsme vyjeli do obce Ostré z níž jsme vystoupali
přístupovou cestou, kterou lemují výklenkové kaple křížové cesty na
vrchol poutního místa Kalvárii, odkud byl překrásný výhled do okolí.

Odtud se pokračovalo na zříceninu hradu Helfenburk, který překvapil
svou rozsáhlosti a krásným výhledem z hradní věže.
Trasy byly dlouhé 5 km nebo 3.5 km a končily na parkovišti v Ostré, kde
jsme nastoupili do autobusu a vydali se na zpáteční cestu.
Počasí bylo krásné a snad byli všichni spokojeni.
5.6. na tento den byl připraven „dětský den na Podháji“, ale celou akci
překazilo počasí pořádným lijákem a bouřkou a tak se přeložil na 12.6.
12.6. SDH Podháj a OÚ Modřišice uspořádaly přeložený dětský den na hřišti u
rybníka na Podháji. Tentokrát počastí přálo, sešlo se přes 50 dětí. Pro děti bylo
připraveno mnoho soutěží – střelba ze vzduchovky, dětská lanová skluzavka,
zkouška pevnosti ruky, házení míčků, skákání přes lano, rozpoznávání
předmětů, střelba z flusačky a z luku, výroba frkaček a dřevěných medailí na
krk. Děti si mohly vyzkoušet stříkání pravými hasičskými hadicemi a svézt se
na lodičce.
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení, hudba a děti jako
odměnu obdrželi sladký balíček. Akce byla vydařená.
2.7.

Obec uspořádala tradiční „Posezení na hřišti“ v Modřišicích. Již od rána bylo
zataženo. K poledni obloha zčernala a přišel liják se silným větrem, který
vyvracel i stromy. Kolem 14 hodin se počasí uklidnilo a začala příprava.
K občerstvení byl připraven dobrý guláš z AGRO Všeň, párky, uzená krkovice,
utopenci a na uhašení žízně pivo, nealko pivo, malinovka,
kofola, frisco. K příjemnému posezení bylo připraveno i dobré vínečko,
káva a již oblíbené koláče také z Agra Všeň.
K poslechu a tanci hrála hudba MBK Mladá Boleslav. Tančících se ale
moc nenašlo.

6.8. připravil SDH Podháj posezení u rybníka na Podháji spojené s grilováním
vepřové krkovičky. Pro účastníky bylo na zapití připraveno svijanské pivečko,
víno a nealko nápoje. Sešlo se kolem 50 přátel hašičů a v dobré
pohodě poseděli až do pozdních hodin.
27.8. tento den proběhlo na obecním úřadě tradiční vítání občánků a prvňáčků,
kterého se zúčastnily pozvané děti v doprovodu rodičů a dalších příslušníků
rodiny. Tento rok jsme vítali pouze 1 miminko a mezi prvňáčky jsme uvítali 8
dětí. Vítání zahájil starosta Michal Smidžár a poté přednesla básničku Radka
Krouzová. Všechny děti dostaly dárečky a květinu. Někteří školáci měli
připravenou básničku, kterou přednesli. Po společném fotografování na všechny
čekalo v přízemí malé občerstvení.

Odpoledne obec ve spolupráci s SDH Modřišice připravila „Rozloučení
s prázdninami“ na hřišti v Modřišicích, kde probíhaly oblíbené soutěže,
například skákání v pytli, hod šipkami, flusačka, chytání rybiček....
Pro děti byly připraveny nanuky, párky a nakonec všechny děti obdržely
sladký balíček. A pro dospělé to bylo pivo a víno. Akce se zúčastnilo cca 55
dětí. Přestože panovaly tropické teploty přes 30 °C byla účast velká.
28.8. zájezd do Jizerských hor. Nejprve jsme navštívili Muzeum hraček v Jiřetíně pod
Bukovou, kde se vyrábí i „Krteček“. Celá výroba probíhá na starém zařízení a
stálo to za zhlédnutí. Odtud jsme pokračovali do blízkých Albrechtic. Zde se
mohl každý rozhodnout pro pěší výstup na Tanvaldský Špičák pěšky nebo
lanovkou. Samozřejmě většina jela lanovkou a byli i tací (2), kteří to vyběhli
pěšky. Nahoře byla možnost oběda a pak každý pokračoval dle svého uvážení.
Cesta zpátky k autobusu trvala cca 2,5 hodiny.
Počasí nám dopřálo trochu moc tepla – tropické teploty.
13.9. zájezd na výstavu Zahrada Čech Litoměřice. Po jarní zkušenosti byla
dána přednost této výstavě před Lysou n.L.. Opět byly zajištěny
vstupenky v předprodeji. Výstava se líbila, ale tak jako při předchozím
zájezdu byly tropické teploty.
22.10. zájezd do Kudové v Polsku.
23.10. zájezd do divadla F.X.Šaldy v Liberci na komedii POPRASK NA LAGUNĚ.
Tyto kulturní zájezdy jsou oblíbené a vždy plně obsazeny.
10.12. v KD na Podháji bylo dětské představení „Pohádka o hloupém čertovi“, které
zahrála Společnost Vojan z.s., Český Dub. Pohádka se dětem i dospělým
líbila a navodila předvánoční náladu.
13.12. každoroční tajný výlet pro důchodce. Nejprve jsme jeli do leteckého muzea
v Mladé Boleslavi, kde byla zajištěna prohlídka s průvodcem, který nás
s velmi zajímavým výkladem provedl. Ke zpestření posloužila letecká skluzavka
na které se někteří účastníci sklouzli.
Dál jsme pokračovali do Olšiny, restaurace Pod hrady, kde bylo připravena
večeře. Výběr byl ze tří jídel: hovězí guláš s knedlíkem, vepřové výpečky
s bramborovým knedlíkem, zelím a kuřecí řízek s bramborovou kaší.
K poslechu hrál pan Ladislav Vošvrda ze Všeně.
26.12. letos jsme již druhým rokem mohli občané navštívit zimní stadion v Turnově.
Na stadionu byly zaplaceny 2 hodiny od 10.00 – do 12.00 hodin, každý se
dopravil dle svých možností. Bruslení se zúčastnilo kolem stovky lidí.

Sbory dobrovolných hasičů
8.1.2016 – výroční členská schůze SDH Modřišice - pro účastníky byl připraven
dobrý guláš, pivo, víno. Účast členů byla proti jiným rokům menší.
14.5.2016 proběhla okrsková soutěž SDH v Olešnici. Z naší obce se zúčastnilo
družstvo mužů z Modřišic a družstvo mužů a žen z Podháje. Muži z Modřišic se
umístili na 11. místě. SDH Podháj - družstvo žen bylo na 7. a muži na 10. místě.
2.12.16 – výroční členská schůze SDH Podháj v KD, kde v průběhu schůze byly
promítány fotografie z hasičských akcí. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení –
guláš, káva a zákusek. Účast členů byla dobrá.
Hasičská výjezdová jednotka obce
Dne 10.9.2016 byla naše hasičská výjezdová jednotka povolána k požáru lesního
porostu nedaleko Raisovy vyhlídky, kde pomocí lopat a minimaxů zlikvidovali kouřící
porost.
Do svátečního dne 28. října 2016 občany probudil zvuk sirén. Neznámý žhář založil
požár pod kontejnerem s plasty na Podháji u KD. Z tohoto kontejneru se rozšířil požár
na kontejnery s papírem a sklem. Celým požárem byly zničeny nejen kontejnery, ale i
přístavek na tříděný odpad. Plameny zachvátily i stěnu a střechu hasičské zbrojnice,
která byla na straně požáru zateplena a vzniklé teploty poškodily nejen okna, ale i
dřevěnou vazbu pod střechou a zámkovou dlažbu pod nádobami pro odpad. Odhadovaná
škoda na obecním majetku byla cca 300 000,- Kč.
Díky tomu, že pomoc místních hasičů byla velmi rychlá a pohotově použili hasičské
přístroje, kterými zpomalili pronikání plamenů ve větším rozsahu, tím nám vlastně
zachránili kulturní dům.
Na základě vyhlášení poplachu a pohotovosti místních občanů, kteří požár nahlásili,
přijeli včas i hasiči z Turnova a Všeně, kteří provedli uhašení objektu.
Úklid po požáru zajistili členové SDH Podháj, kteří tomuto úklidu věnovali nejen sváteční
dopoledne, ale pokračovali i další dny.
Hokejový klub HC Modřišice
O konečném pořadí NPL rozhodlo 20. kolo.
Na turnovském zimním stadionu byl v březnu 2017 zakončen 20. kolem 13. ročník
Nejvyšší pojizerské ligy v hokeji. Již dříve bylo jasné celkové vítězství SDH
Hnanice, výhrou nad Sokolem Turnov si zajistili druhou příčku hokejisté Performers
a třetí místo má jejich soupeř z duelu. Čtvrtá je Všeň, páté Modřišice a nejméně se
letos dařilo Troskovicím.

Klub stolního tenisu
Členové klubu stolního tenisu se scházejí ve čtvrtek, kdy trénují nebo mají dle rozpisu
dlouhodobé soutěže družstev přípravná utkání, která vyvrcholí novoročním turnajem
ve stolním tenisu v KD na Podháji. Tento turnaj má již svou tradici.
V roce 2016 se konal 16.1.2016 a byl velmi úspěšný.

Pronájem pohostinsví v KD na Podháji
Novým nájemcem pohostinství v KD na Podháji se po panu Jindřichu Klímovi, který
ukončil pronájem k 31.5.2016 nastoupil od června 2016 pan Petr Bulíř ze Všeně –
Mokrého.

Počasí 2016
Rok 2016 začal nevlídným mlhavým počasím s teplotami pod bodem mrazu, ve dne
kolem mínus 1 °C a v noci i mínus 6 °C. První větší sněhová nadílka napadla 15.1.,
kdy nastalo i ochlazení s teplotami přes den mínus 5 °C a v noci mínus 10 °C. Největší
zima byla v noci na 22. ledna kolem mínus 15 °C. Po mrazivém dnu následovalo od
24.1. oteplování a teploty stoupaly nad 10 °C.
Měsíc únor začal teplotami ráno 8 °C a pokračoval denními teplotami kolem 10–12°C
až do 16.2., kdy se ochladilo a v noci se vrátily teploty kolem nuly. 17.2. i přes den byl
pokles teplot a pořádná sněhová chumelenice. Sníh ale nevydržel a 18.2. ráno bylo po
sněhu a začalo se oteplovat. 24.2. se ochladilo, byl sněhový poprašek a noční teploty se
pohybovaly kolem nuly.
Dle předpovědi počasí mělo dojít ke změně 29.2., kdy předpovídaly ochlazení a silné
chumelení. Tady u nás sice v noci na 1.3. napadlo trochu sněhu, který však
dlouho nevydržel, ale v některých okresech Středočeského kraje byly po vydatném
sněžení tisíce domácností bez elektřiny a byl vyhlášen kalamitní stav. Těžký mokrý
sníh po vydatném sněžení způsobil během noci a nad ránem také komplikace na řadě
silnic a železničních tratí v Česku. Vznikla kalamita a to hlavně popadanými stromy a
přetrženým elektrickým vedením.
Začátkem března se teploty v průměru pohybovaly kolem 8-9 °C. Dešťové srážky byly
malé a mohou být obavy ze suchého roku. Noční teploty se ale stále pohybovaly
kolem 0 °C.
První jarní den připadl na 20.3.2016 a počasí bylo lehce pošmourné.
O velikonočních svátcích (25.3.-27.3.) byly teploty kolem 10 °C a na pomlázku
(28.3.) při slunném počasí vystoupaly na příjemnou jarní teplotu a dosahovaly místy
až 20 °C .
Měsíc duben začal krásným slunečným počasím, kdy teploměr 5.4. ukazoval
dopoledne 22 °C a odpoledne vystoupal na 27 °C. 6.4. přišlo ochlazení na poloviční
teploty, t.j. mezi 10 a 12 °C s občasným deštěm. Toto počasí pokračovalo s nočními
přímrazky. Na horách byly teploty nižší. Např. z 20. na 21.4.bylo na Jizerce mínus
10 °C. 26.4. i tady u nás byla ráno sněhová přeháňka, ale sníh se neudržel.
Poslední den dubna a 1. máj byly slunečné s teplotami 15 °C. Byly zelené nejen břízy,
ale i ovocné stromy byly v plném květu. V dalších dnech se ohladilo, ale ochlazení
netrvalo dlouho. 6.5. teploty vystoupaly ke 24 °C a teplý ráz počasí vydržel do 13.5.,
kdy teploty klesly na 10 °C a počasí bylo opět jako na houpačce a teploty od 19.5.
začaly stoupat nad 20 °C. Stále se marně čekalo na déšť. První déšť byl 20.5.16
v poledne. Byla to vlastně průtrž mračen, kdy se voda prudce valila, ale trvalo to jen
10 minut. 22.5. vystoupaly teploty na 30 °C a pak se zase ochladilo. Teploty se
pohybovaly kolem 20 °C. Období prvních pěti měsíců letošního roku bylo nejteplejší
v historii, rekordní byl i květen

Měsíc červen. Tady u nás pěkně zapršelo v noci na 4. června. Další, ale již pořádný
liják byl 5.6. odpoledne. Na Medarda 8.6. bylo krásné slunečné a teplé počasí
s teplotami blížícími se k 30 °C. Pak se opět ochladilo a do 22.6. byly teploty kolem
20 °C. 23.6. vystoupala teplota na tropické hodnoty kolem 32 °C a které potrvaly do
26.6. a pak nastal pokles k 20 °C s občasným deštěm.
Přechod počasí vyvrcholil 2.7. kdy již od rána bylo zataženo a k poledni obloha
zčernala a přihnal se liják se silným větrem, který lámal i stromy. Po 14 hodině se
počasí zklidnilo a vydrželo do večera. V dalších dnech bylo počasí kolísavé a
až 10. 7. a 11.7. vystoupaly teploty až na tropických 35 °C. Po vedru k zalknutí přišel
šok, teploty klesly opět až o 15 stupňů. Ochlazování pokračovalo s místními
přeháňkami až do 13.7. navečer, kdy začalo pořádně pršet a ještě více se ochladilo.
Nejchladnějším dnem byl pak 14.červenec s pořádnými dešťovými srážkami. Do
konce měsíce bylo počasí střídavé s teplotami kolem 25 °C.
Začátek srpna byl deštivý, ale 4.8. se oteplilo na tropické teploty přes 30 °C.
Ráz počasí se měnil střídavými teplotami s ochlazením až na 15 °C. Pak bylo střídavě
kolem letních 25 st. Od 24.8. vystoupaly teploty opět k 30 °C s krátkodobými
jednodenními poklesy.
Měsíc září začal pěkným počasím. V prvním týdnu dosahovaly teploty 30 °C
a ty vydržely až do 16. září. Pak byl náhlý pokles na 17 °C a občasný déšť, ale po
dvou dnech se opět oteplilo na letní teploty 25 °C.
Na první den října byly ještě letní teploty, v noci na 2. pořádně zapršelo a ráno se
ochladilo. Teploty se pohybovaly kolem 15 °C, od 12.10. se teploty snížily na 10 °C
s malými výkyvy, někdy do 16°C a občasnými dešti. Krásným počasím překvapil
31. říjen a 1. listopad, kdy se oteplilo a svítilo sluníčko. Pak přišlo sychravé počasí
s mlhami a mrholením. Na Martina 11.11. bylo pod mrakem a k večeru se začalo
vyjasňovat. Překvapením bylo krásné počasí 13. a 14. 11., kdy svítilo sluníčko a
teploty mírně stouply. Jasná obloha tak umožnila 14.11. sledovat na obloze po téměř
70 letech superúplněk. Další bude v roce 2034. To znamená, že je Měsíc v takzvaném
přízemí a je tedy nejblíž k Zemi. Superúplněk bude o 14 procent větší a o zhruba
třetinu jasnější než běžný úplněk.
První sněhová pokrývka ze 30.11. na 1.12. nevydržela i když bylo mrazivo s teplotami
mínus 6 °C . Oteplení přišlo 7.12., kdy denní teploty byly mírně nad nulou a noční
mínus 2 °C. 10.12. denní vystoupaly na 10 °C.
Podle meteorologů začala 21.12.2016 v 11.45 astronomická zima a tak jsme z 21. na
22.12. prožili nejdelší noc v roce a nastal zimní slunovrat o kterém hovoří řada
pranostik. Např. „Na Boží narození ( 25.12.) o kuří pokročení“ nebo „o bleší
převalení“) či „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále (6.ledna) o krok dále a na
Hromnice (2. února) o hodinu více“.
Vánoce byly bez sněhu a bylo sychravo. Teploty přes den kolem 5°C a i v noci nad
nulou. Ke změně došlo 28.12., kdy se obloha vyjasnila a svítilo slunce. Přes den byly
teploty nad nulou, ale v noci pak klesly na mínus 7 °C.
Rok 2016 se s námi rozloučil inverzním počasím. Tady u nás bylo sychravo a na
horách bylo slunečné počasí, při celodenních mínusových teplotách.

Volby do zastupitelstva kraje
Tyto volby proběhly ve dnech 7.10. – 8.10. 2016.
Voleb se v naší obci zúčastnilo 170 voličů z počtu 340 zapsaných ve stálém seznamu
voličů, tzn. volební účast 50%.
Nejvíce hlasů získali v obci Modřišice:
Starostové pro LK – 47 hlasů, ANO 2011 – 26 hlasů, ČSSD – 24 hlasů, Svobodní a
Soukromníci – 14 hlasů, TOP 09 – 12 hlasů, KSČM – 12 hlasů.
V Libereckém kraji rozdrtil obviněný Půta velké strany. Unikát mezi všemi regiony.
V Libereckém kraji nevyhrála krajské volby žádná celostátní strana, nýbrž Starostové
pro LK. Získali lehce přes 32% hlasů. Hejtman Martin Půta, obviněný z korupce,
navíc v regionu dostal suverénně nejvíc preferenčních hlasů. Na druhém místě v LK je
se 17,08 % ANO, ČSSD a ODS získali shodně okolo 8 %. Z výsledků voleb byl
zvolen do krajského zastupitelstva hejtmanem Martin Půta za Starosty pro Liberecký
kraj.
Celorepublikově vyhrálo drtivým vítězstvím hnutí ANO. Připsalo si vítězství hned
v devíti krajích. ČSSD obhájila vítězství ve dvou krajích. Jedno vítězství si připsali
lidovci a hnutí Starostů pro LK.
Zavedení EET do praxe 2016
Po mnoha jednáních a dohadech byl zaveden do praxe zákon o zavedení EET.
První vlna elektronické evidence tržeb začala platit ve vybraných službách
od 1. prosince 2016. Od prosince tohoto roku se ale budou v této klasifikaci evidovat
jen tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na
místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny). Tržby z dodání zboží (tržby za
stravování, které není stravovací službou) spadne pod EET až v březnu 2018.
Toto zavedení vyvolalo velkou nevůli mezi podnikateli zdůvodu nutnosti pořízení
nových registračních pokladen a vyvolalo tvrdou kritiku navrhovatele zákona ministra
financí Andreje Babiše.
Úspěšnost tohoto opatření se projeví až v příštích obdobích.

V noci bude ticho, obce už nebudou rozdávat výjimky hlučným akcím
Tak jako zákon o EET, tak i nový zákon o nočním klidu se dotkne života lidí v obci.
Koncerty, zábavy a další hlučné akce, které se protáhnou do noci, budou mít zřejmě
problém. Ministerstvo vnitra schválilo, že obce a města už nebudou moci od 1. října
2016 udělovat výjimky na rušení nočního klidu po dvaadvacáté hodině. Pokud budou
chtít podobné akce povolit, budou je muset dopředu zařadit do obecních vyhlášek.
Vymezení doby nočního klidu je obecně vnímané v rozmezí od 22.00 hodin do 6.00
hodin následujícího dne. O svátcích a víkendech od 22.00 hodin do 8.00 následujícího
dne pokavad nespadá na pracovní den. A ti, kteří v noci vytváří hluk tak, že jinému
upírají právo na klidný spánek, se dopouští přestupku.

Maškova zahrada Turnov
Slavnostní otevření koupaliště s atrakcemi a dalšími sportovišti v areálu turnovské
Maškovy zahrady přilákalo v neděli 8. května stovky zvědavců. Akvapark vyrostl
v těsném sousedství zimního stadionu, který loni na podzim ve sdružení postavila
společnost SYNER, s.r.o. a letos předala také venkovní plochy. Vedle 25 metrů
dlouhého bazénu areál nabízí tobogán v délce 92 m, skluzavky – skluzavka Kamikaze
v délce 23 m, dětské brouzdaliště, hřiště na beachvolejbal, hřiště s umělým povrchem,
inline dráhu a dětské hřiště. Ostrý provoz začal až koncem května, ale při slavnostním
otevření provozovatel udělal výjimku a vodu si mohli vyzkoušet první nadšenci.

