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Zprávy z radnice

USNESENÍ ZMM č. 4/2019
ze 4. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice
(dále jen „ZMM“), konaného dne 3.
června 2019 v 18 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a je plně
usnášeníschopné (v počtu 14, jmenovitě viz prezenční listina, řádně
omluven Brabec)
Usnesení 4Z-Ú1/2019: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 4. řádného veřejného
zasedání ZMM Lenku Knotkovou,
DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 4.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Sylvu Bernátovou a zast. Pavla
Dolečka.
ZMM schvaluje program 4. řádného veřejného zasedání ZMM beze změny.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 4Z-1.1/2019: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice
o činnosti městského úřadu a RMM
za období od 3. řádného zasedání
ZMM do 3. 6. 2019.

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 4Z-2.1/2019: 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 hospodaření města za rok 2018
Usnesení 4Z-3.1/2019: ZMM bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice za
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-3.2.1/2019: ZMM zjistilo, že
účetní závěrka města Modřice za
rok 2018 poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky a tuto účetní
závěrku města Modřice za rok 2018
schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Usnesení 4Z-3.2.2/2019: ZMM schvaluje
převedení zisku z hospodaření města
Modřice po zdanění za rok 2018 dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ve výši
35 340 795,83 Kč na účet 432 – Výsledek
hospodaření předchozích účetních
období.

Komentář:
Nové usnesení přidává jako kupujícího již jednou
schváleného prodeje i manželku kupujícího a pozemek získávají do společného jmění manželů.

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-3.3/2019: ZMM schvaluje
závěrečný účet města Modřice za
rok 2018 bez výhrad.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Procházka, Tomandl, Skalník, Putna, Hökl,
Koubková, Slaný, Ventruba, Mikuš)
0 proti
1 se zdržela (Bernátová)

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 4Z-4.1.1/2019: ZMM ruší platnost vydaného usnesení 18Z-3.6/2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-4.2.1/2019: ZMM ruší platnost vydaného usnesení 3Z-6.4/2019.

Usnesení 4Z-4.2.2/2019: ZMM schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2485/94 o
výměře 14m² panu M. Š. za cenu dle
znaleckého posudku č. 3251/11/2019
ve výši 2500 Kč/m² bez DPH.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Procházka, Mikuš, Skalník, Putna, Hökl,
Koubková, Slaný, Ventruba)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Komentář:
Opětovně schválený prodej pozemku se provedl
z důvodu změny kupujícího, kdy původní žadatel
prodal novému žadateli přilehlou nemovitost.

Usnesení 4Z-4.1.2/2019: ZMM schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2485/93 o
výměře 15m² vzniklý dle geometrického plánu ze dne 22. 5. 2018 č. 337385/2018 za cenu 2500 Kč/m² bez DPH
do společného jmění manželů Ing. J.
a L. G. a pověřuje RMM uzavřením
Kupní smlouvy.

Usnesení 4Z-4.3/2019: ZMM schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2484/15 o
výměře 1 m² Mgr. K. H. za cenu dle
znaleckého posudku č. 3251/11/2019
ve výši 2500 Kč/m² bez DPH.

Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Procházka, Skalník, Putna, Hökl, Koubková,
Slaný, Ventruba, Mikuš)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)

Komentář:
Narovnání majetkových vztahů vzhledem ke skutečné poloze oplocení RD v lokalitě Bobrava.

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Usnesení 4Z-4.4/2019: ZMM schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1605/273 o
výměře 3 m² J. R. a P. W. za cenu dle
znaleckého posudku č. 3272/32/2018 ve
výši 2500 Kč/m² bez DPH.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Narovnání majetkových vztahů vzhledem ke skutečné poloze oplocení RD v lokalitě Bobrava.

Usnesení 4Z-4.5/2019: ZMM schvaluje
odkup pozemku parc. č. 991/37 o
výměře 15 m² od PaedDr. P. a J. V.
za cenu dle znaleckého posudku č.
3273/32/2019 ve výši 34 500 Kč vč.
DPH.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Město kupuje pozemek při ulici U Hřiště, na kterém
se nachází část čerpací stanice splaškových vod.
Jedná se o narovnání majetkových vztahů.

Bod 5 – Projednání Dodatku č. 2
Smlouvy o dílo na výstavbu „Víceúčelové sportovní haly Modřice“
Usnesení 4Z-5.1/2019: ZMM schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 12. 7. 2018 č. H 346-18-53 001
uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a Sdružením firem SYNER,
s. r. o., a MORAVOSTAV Brno, a. s.
(zhotovitel) upravující termín dokončení stavebních prací nejpozději do
496 kalendářních dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací, termín
milníku č. 1 Dokončení vlastní haly
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do 31. 10. 2019 a cenu díla na 189 578
840,18 Kč bez DPH.
Hlasování:10 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Procházka, Putna, Hökl, Koubková, Slaný,
Ventruba)
0 proti
4 se zdrželi (Bernátová, Tomandl, Mikuš, Skalník)
Komentář:
Schválený Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na výstavbu
haly upravuje cenu díla ve vztahu k provedeným
vícepracím a neprovedeným pracím, kdy se cena
mírně snížila, a současně upravuje termín dokončení ve vztahu k nepředvídatelným skutečnostem při
výstavbě, což byl objevený topný kanál stávající ZŠ
v trase spojovacího krčku, posun realizace hrubé
stavby do zimních měsíců (původní zahájení stavby
1. 2. 2018, skutečné zahájení stavby 30. 7. 2018) a
vada projektu části ležaté kanalizace, která musela
být rozebrána a nově položena (výšková chyba).
Původní termín dokončení díla byl 11. 10. 2019 a
termín vlastní haly 11. 9. 2019.

Bod 6 – Projednání hospodaření města v roce 2019
Usnesení 4Z-6.1/2019: ZMM bere na vědomí Zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1-4/2019.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-6.2/2019: ZMM bere na vědomí RO č. 3/2019 provedené RMM.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Procházka, Putna, Hökl, Koubková, Slaný,
Ventruba, Mikuš, Skalník)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)

Usnesení 4Z-6.3.1/2019: ZMM schvaluje
zařazení dotace pro Diakonie ČCE –
středisko BETLÉM ve výši 6000 Kč,
Myslivecký spolek Modřice, z. s., ve
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výši 17 500 Kč a MFK Modřice, z. s.,
ve výši 67 000 Kč do rozpočtu města
Modřice na rok 2019.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Schválená dotace pro Diakonii je na vynaložené
náklady při zajištění sociální péče pro modřického
občana, pro Myslivecký spolek na nákup motorové
pily k údržbě modřického lesa a MFK Modřice na
úhradu dopravy mužstva mladších žáků na mezinárodní turnaj do Hannoveru.

Usnesení 4Z-6.3.2/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 67 000 Kč
mezi městem Modřice (poskytovatel) a MFK Modřice, z. s. (příjemce).
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-6.4/2019: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu města Modřice na rok 2019 na
straně příjmů po RO 129 534 500 Kč a
na straně výdajů po RO 300 843 800
Kč jako schodkový se schodkem ve
výši -171 309 300 Kč a financováním
ve výši 190 614 800 Kč. K financování
a vyrovnání schodku bude využita
rozpočtová rezerva města Modřice z
předchozích let a přijatý úvěr na výstavbu Víceúčelové sportovní haly.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Doleček, Procházka, Putna, Hökl, Koubková, Slaný,
Ventruba, Mikuš, Skalník)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
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Usnesení 4Z-6.5/2019: ZMM schvaluje
odměny za I. pololetí 2019 členům
FV, kteří nejsou členy ZMM, ve výši
1200 Kč – H. D., M. O.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-6.6/2019: ZMM schvaluje
odměny za I. pololetí 2019 členům
KSDÚP, KŽP, SZK a KŠK, kteří nejsou
členy ZMM, ve výši 1000 Kč – R. B.,
A. D., T. H., M. K., T. K., H. W.; 1200
Kč – R. V., J. H.; 2000 Kč – R. C., M.
H.; a 2500 Kč – J. B., M. K., L. V.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 7 – Projednání OZV města
Usnesení 4Z-7.1.1/2019: ZMM schvaluje
OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí upravující koeficienty základní
sazby a místní koeficient ve výši 3.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Koubková, Slaný, Ventruba)
3 proti (Procházka, Bernátová, Tomandl)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Komentář:
ZMM schválila Obecně závaznou vyhlášku o
úpravě daně z nemovitosti, o které jsou podrobné
informace na jiném místě tohoto zpravodaje.

Usnesení 4Z-7.1.2/2019: ZMM ukládá
všem zastupitelům vypracování návrhu kompenzace daně z nemovitosti drobným podnikatelům působícím
na k. ú. Modřice do příštího ZMM.
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Hlasování: 11 pro (Šiška, Doleček, Putna, Hökl,
Koubková, Slaný, Ventruba, Procházka, Mikuš,
Skalník, Tomandl)
1 proti (Bernátová)
2 se zdrželi (Chybíková, Chybík)

Bod 8 – Zpráva o činnosti výborů
ZMM
Usnesení 4Z-8.1/2019: ZMM bere na
vědomí zápis č. 03 ze dne 20. 3. 2019,
č. 04 ze dne 24. 4. 2019 a č. 05 ze dne
15. 5. 2019 z jednání FV.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-8.2.1/2019: ZMM bere na
vědomí zápis z jednání KV dne 3. 4.
2019 a zápis z kontroly provedené
KV dne 1. 4. 2019.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 4Z-8.2.2/2019: ZMM ukládá
RMM projednání doporučení, která
jsou uvedena v zápisu z kontroly RR
a tvorby Zpravodaje provedené KV
ZMM 1. 4. 2019 a s výsledky seznámí
ZMM.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Koubková, Ventruba, Procházka,
Mikuš, Skalník, Tomandl, Bernátová)
0 proti
1 se zdržel (Slaný)
Komentář:
Kontrolní výbor předkládá RMM tato doporučení na
úpravu Informačního řádu a práce Redakční rady
zpravodaje:
- ponechat v kompetenci RR rozhodnutí o akceptování příspěvku, který překročí maximální povolený počet znaků, ale vejde se na jednu stranu
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- doplnit do Informačního řádu zásady podepisování článků
- zajistit doplnění Informačního řádu v článku 2,
odst. 5.1.1 o specifikaci organizací podporovaných
městem
- na webových stránkách města uveřejňovat průběžně aktualizovaný seznam městem podporovaných organizací
K diskusi potom předložili:
- počítat zobrazení elektronické verze zpravodaje
na webových stránkách města a minimálně jednou ročně výsledky publikovat ve zpravodaji
- provést kalkulaci barevného tisku zpravodaje,
porovnat ji s cenou černobílé verze a s výsledky
seznámit ZMM

Usnesení 4Z-8.3/2019: ZMM schvaluje
Kontrolní řád výborů ZMM s vypuštěním ustanovení pod písmenem e)
odst. 3 čl. III. a úpravou ustanovení
pod písm. a) odst. 4 čl. III. vypuštěním konce ustanovení od slova „v
nezbytných“.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 9 – Různé, diskuse
Usnesení 4Z-9.1/2019: ZMM zamítá
žádost obce Rebešovice o provádění
kontroly dodržování dopravních
předpisů a bezpečnosti na území
katastru obce Rebešovice Městské
policie Modřice.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Poskytování služeb MP Modřice obci Rebešovice
bylo zamítnuto pro zachování plnohodnotné
dostupnosti strážníků MP v k. ú. Modřice 24 hodin
denně.
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Usnesení 4Z-9.2.1/2019: ZMM schvaluje složení poroty architektonické
soutěže na „Modřice – rekonstrukce:
muzeum, knihovna, infocentrum“ ve
složení:
Závislá část – regulérní členové: Josef
Šiška, Hana Chybíková, Libor Procházka
Závislá část – náhradníci: Pavel Doleček, Radek Vostrejš
Nezávislá část – regulérní členové: Eva
Mattušová, Marek Štěpán, Marcela
Steinbachová, Michal Palaščák
Nezávislá část – náhradníci: Eva Blažková
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Koubková, Ventruba, Procházka,
Mikuš, Skalník, Slaný, Bernátová)
0 proti
1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 4Z-9.2.2/2019: ZMM bere
na vědomí Soutěžní podmínky
architektonické soutěže „Modřice –
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rekonstrukce: muzeum, knihovna,
infocentrum“ pro objekt č. p. 171 a
pověřuje RMM organizací a provedením architektonické soutěže včetně
navazujícího jednacího řízení bez
uveřejnění.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Hökl, Koubková, Ventruba, Procházka,
Mikuš, Skalník, Slaný)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)

Usnesení 4Z-9.2.3/2019: ZMM schvaluje odměnu 350 Kč/hod závislým
členům a náhradníkům poroty
architektonické soutěže „Modřice –
rekonstrukce: muzeum, knihovna,
infocentrum“ Ing. L. Procházkovi,
Ing. P. Dolečkovi a Ing. R. V.
Hlasování:13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, Doleček, Putna, Koubková, Ventruba, Procházka, Mikuš,
Skalník, Slaný, Bernátová, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Hökl)

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou umístěny na: http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm
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USNESENÍ RMM č. 12/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 12. schůze RMM ve volebním
období 2018–2022 konané dne 18. 6.
2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
květen 2019 ve výši 11 088 903,64 Kč bez
DPH.

Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Modernizace učeben ZŠ Modřice“
a RMM na základě schválení ZMM
schválila Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 255 670
Kč na předfinancování tohoto projektu.
(k usnesení 12R-3.5/2019)

Rozšíření právního systému ASPI
Z důvodu nárůstu agendy a úředníků
RMM schválila rozšíření právního systému ASPI, který je úředníky užíván, z 2
licencí pro 5 uživatelů na 3 licence pro
8 uživatelů v ceně 49 566 Kč/rok bez
DPH. Cena 2 licencí byla 38 660 Kč/rok
bez DPH.

Multifunkční resort za D2
RMM vzala na vědomí investiční záměr
firmy ENDL+K, a. s., s vybudováním
objektu multifunkčního zařízení v prostoru za D2, ve kterém chtějí provozovat
hotelové ubytování, restaurace, kasino a
další služby v podobě pořádání sportovních her, jako jsou karetní hry a šipky.
RMM dále pověřila starostu vypracováním stanoviska k záměru s ohledem na
platné obecně závazné vyhlášky města,
zejména o hazardu, který v této lokalitě
nelze zřizovat ani provozovat.

(k usnesení 12R-3.2/2019)

(k usnesení 12R-4.2/2019)

Provoz osvětlení podchodu zastávky
Cihelna
Zastávka a podchod Cihelna je na k.
ú. Modřice i k. ú. Přizřenice. Provoz a
údržbu zajišťují Technické sítě Brno, a.
s., kterým město hradí platbu za spotřebovanou elektriku ve výši 22 995 Kč/rok
bez DPH.

Pronájem multifunkční haly
Paní Lenka Páleníková požádala o pronájem sportovní haly v období září–prosinec 2019 za účelem organizování lekcí
jógy a RMM žádost zamítla, neboť hala
není doposud dokončena.

(k usnesení 12R-3.3/2019)

Prezentace města na stanici Info TV
Brno
RMM schválila provedení a odvysílání
komerční reportáže v pořadu Města
a obce televize Info TV Brno v ceně

(k usnesení 12R-3.1/2019)

Půjčka ZŠ Modřice
ZŠ Modřice získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu

(k usnesení 12R-4.5/2019)

www.mesto-modrice.cz

6000 Kč bez DPH. Proběhne 10 vysílání
v předpokládaném období 12/2019–
01/2020.
(k usnesení 12R-4.7/2019)

Příspěvek na sociální automobil
RMM zamítla příspěvek města na sociální automobil organizace SanusBrno,
z. s., působící zejména v Brně v oblasti
sociálních služeb.
(k usnesení 12R-4.8/2019)

Příspěvek na podporu pozůstalých
Svaz města a obcí ČR vytvořil transparentní účet na podporu pozůstalých po
zastřeleném místostarostovi obce Dražůvky, zabitém při výkonu své funkce.
RMM schválila příspěvek města ve výši
5000 Kč.
(k usnesení 12R-4.9/2019)

Změna ÚPmBv k. ú. Přizřenice
Město Brno předložilo návrh změny
ÚPmB B50/07-II. spočívající ve změně
orné půdy v lokalitě za průmyslovými
areály při ulici Vídeňská směrem k Moravanům nově na plochy průmyslu.
Město ve svém stanovisku požaduje:
- Změnu podmínit realizací křižovatky
MUK Moravany na D52 pro napojení
lokality, neboť stávající dopravní síť je
značně přetížena.
- Nesouhlasí s řešením odkanalizování
přes ČOV v areálu HEIM do Moravanského potoka a požaduje napojení na
veřejnou kanalizaci města Brna.
- Vyhodnotit plochy brownfields v
jiných lokalitách Brna a nerozšiřovat
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se na kvalitní půdy I. a II. třídy ochrany
ZPF.
- Prokázat potřebu vymezení těchto
nových ploch.
- Prokázat, že tyto plochy nebylo možné
umístit jinde v brněnské aglomeraci.
- Prokázat veřejný zájem na vymezení
těchto ploch.
(k usnesení 12R-7.2/2019)

Oprava ulice Masarykova
RMM schválila zadávací dokumentaci,
text smlouvy o projektové přípravě,
člena hodnotící komise Ing. Šišku a
jeho náhradníka Ing. Chybíkovou pro
veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace III/15278 Modřice,
ul. Masarykova – DÚR, IČ“. Jde o výběr
zpracovatele projektové dokumentace
na opravy ul. Masarykova – chodníky,
komunikace a sítě.
(k usnesení 12R-7.3.1/2019 až 12R-7.3.4/2019)

Půdní vestavba radnice
Z důvodu nedostatečné kapacity městského úřadu bude provedena půdní
vestavba, kterou bude dle výběrového
řízení realizovat firma MK izostav, s. r.
o., za cenu 3 421 133 Kč vč. DPH. Objekt
radnice se z vnější strany prakticky
nezmění, přibudou pouze střešní okna.
(k usnesení 12R-7.4/2019)

Oprava chodníků Brněnská
RMM schválila zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Souvislá údržba
chodníků na ul. Brněnská – I. etapa a II.
etapa“, schválila oslovení firem BK serv,

122
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s. r. o., SVÍTIL PLUS, s. r. o., H.K.U., spol.
s r. o., TOPSTAV, s. r. o., a ZEMAKO, s. r.
o., k podání nabídek včetně zveřejnění
výzvy na profilu zadavatele. Dále jmenovala hodnotící komisi ve složení Ing.
Šiška, Ing. Chybíková a p. Šula včetně
jejich náhradníků MVDr. Slaného, Ing.
Dolečka a Bc. Höklové.
(k usnesení 12R-7.5.1/2019 až 12R-7.5.4/2019)

Dary ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí věcného daru souboru sportovních potřeb

POZVÁNKA

Zpravodaj 7-8/2019

v hodnotě 21 441,70 Kč od Sdružení
rodičů a přátel školy a peněžního daru
ve výši 500 Kč od pí M. Ch. Srdečně
děkujeme.
(k usnesení 12R-7.7/2019)

Změna adresy MFK Modřice
Městský fotbalový klub Modřice změnil
svoji adresu sídla nově na nám. Svobody 93, Modřice, jako to má většina
ostatních spolků Modřic.
(k usnesení 12R-7.11/2019)

www.mesto-modrice.cz
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Informace k Obecně závazné vyhlášce o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Modřice na svém zasedání 3.6.2019 schválilo Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nabývá
účinnosti dne 1.1.2020. Tato vyhláška upravuje koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí dle Zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí (dále jen ZDNMV)
a to daně:
a) z pozemků,
b) ze staveb a jednotek.
Základní sazbu daně určuje ZDNMV, ta se poté násobí u vybraných pozemků dle
ust. § 6 odst. 4 písm. b) ZDNMV a vybraných staveb a jednotek dle ust. § 11 odst. 3
písm. a) ZDNMV koeficientem podle počtu obyvatel. Pro město Modřice je koeficient
dle ZDNMV stanoven na 1,4. ZDNMV dává pravomoc obcím výše zmíněný koeficient
u pozemků i staveb obecně závaznou vyhláškou v různých částech města zvýšit o
jednu kategorii, případně snížit o tři kategorie.
Současně dle ust. § 11 odst. 3 písm. b) dává ZDNMV obcím pravomoc u dalších vybraných staveb a jednotek násobit základní sazbu koeficientem 1,5.
Podle ust. § 12 ZDNMV může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit jeden místní
koeficient v rozmezí 1–5 pro všechny nemovitosti na území obce, kterým se vynásobí
výsledná daň poplatníka stanovená dle předchozích odstavců pro všechny stavby a
jednotky a vybrané pozemky.

na 5. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 2. ZÁŘÍ 2019 OD 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

Shrnutí změn stávajícího a nově schváleného stavu:

§ 6 odst. 4 písm. b) – koeficient vybrané pozemky 1)

Stávající
stav

Stav
k 1. 1. 2020

1,4

1

1,4

1

§ 11 odst. 3 písm. b) - koeficient vybrané stavby a jednotky 3)

1

1,5

§ 12 – místní koeficient

2

3

§ 11 odst. 3 písm. a) - koeficient vybrané stavby a jednotky

2)
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1) Stavební pozemky
2) Stavby a jednotky
a. budovy obytného domu; u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově
obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy,
b. ostatní zdanitelné jednotky
3) Stavby a jednotky k
a. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
b. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě
c. dostatním druhům podnikání
Jednoduše přeloženo to znamená, že pro všechny pozemky na celém katastru města
se stanovuje nejnižší možný koeficient 1, kterým se násobí základní sazba daně a
pro většinu staveb na celém katastru města se stanovuje nejnižší možný koeficient 1,
kterým se násobí základní sazba daně. Výjimkou jsou stavby, které slouží převážně k
podnikání, kde se základní sazba daně násobí nejvyšším možným koeficientem 1,5.
Zároveň se zvyšuje místní koeficient ze 2 na 3, kterým se násobí vypočtená daň u
jednotlivých druhů pozemků a všech staveb a jednotek.

Co to pro občany města znamená:
Výše popsané změny se promítnou mírným zvýšením vypočtené daně pro většinu
občanů města, výrazné zvýšení se promítne do výsledné daně u staveb, které slouží k podnikatelské činnost.
V následující tabulce přikládám srovnání stavu v roce 2018 a 2020 pro vybrané typy
nemovitostí:
Daň 2018 (Kč)

Nemovitost
Obytný dům, 100 m2, bez dalšího nadzemního podlaží
Zahrada, pole, 1 ha
Byt, 2+1, 60 m2

Daň 2020 (Kč)

560

600

1 058

1 058

403

432

Garáž, 20 m

320

480

Chata, 30 m2, bez dalšího nadzemního podlaží

360

540

Objekt využitý převážně jako dílna, 100 m2

2 000

4 500

Objekt využitý převážně jako prodejna, 100 m2

2 000

4 500

2
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V roce 2010 byl v našem městě zrušen poplatek za svoz odpadu, který byl kompenzován zvýšením místního koeficientu na 2. V následující tabulce přikládám srovnání
daně z nemovitostí a poplatku za svoz odpadu u vybraných nemovitostí se sousedními obcemi.

Typ
nemovitosti

Dům 100 m2 +
zahrada 100 m
+ garáž 20 m2

Byt 2+1 60 m2

Počet osob
v nemovitosti

Modřice
2020

Ořechov
2019

Rozdíl
Modřice x
Ořechov

Želešice
2019

Rozdíl
Modřice x
Želešice

1

2 138 Kč

2 178 Kč

-40 Kč

1 988 Kč

150 Kč

2

2 138 Kč

2 578 Kč

-440 Kč

2 438 Kč

-300 Kč

3

2 138 Kč

2 978 Kč

-840 Kč

2 888 Kč

-750 Kč

4

2 138 Kč

3 378 Kč

-1 240 Kč

3 338 Kč

-1 200 Kč

1

432 Kč

688 Kč

-256 Kč

680 Kč

-248 Kč

2

432 Kč

1 088 Kč

-656 Kč

1 130 Kč

-698 Kč

3

432 Kč

1 488 Kč

-1 056 Kč

1 580 Kč

-1 148 Kč

4

432 Kč

1 888 Kč

-1 456 Kč

2 030 Kč

-1 598 Kč

V Modřicích, 28. 6. 2019
Ing. Roman Mulíček, vedoucí finančního odboru
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Kdo zaplatí halu?
Na červnovém ZMM bylo 9 hlasy členů koalice schváleno navýšení daně z nemovitostí pro všechny obyvatele a podnikatelské subjekty v Modřicích,a to od r.2020.Z
opozice hlasovali 3 zastupitelé proti(Tomandl,Procházka,Bernátová)a 2 se zdrželi
hlasování(Mikuš,Skalník).
Sportovní hala za 190 mil.Kč bez DPH je i pro tak„bohaté“město jako Modřice,velké sousto. Zvláště když se nepodařilo vyřídit ani korunu dotací.A tak vedení města
usoudilo,že nejjednodušším způsobem,jak získat peníze,je vybrat zvýšené daně od
občanů a podnikatelů.Samozřejmě jako důvod nebyla zmíněna sportovní hala,ale
zvýšené poplatky za svoz a třídění odpadů,které občané neplatí.
Např.co se týče bytů a rodinných domů,není nárůst tak velký-cca 7%,u garáží je to
50%,ale u prostorů určených k podnikání 125 %.Pokud by se jednalo o velké firmy,které v Modřicích svou činností nebo související dopravou znečišťují životní prostředí
a ve velké většině tady sídlo nemají, nelze než souhlasit.Ale zákon nerozlišuje velké
a malé firmy,takže zvýšení by se dotklo všech.I malých živnostníků,kteří jsou buď
občany našeho města nebo zde mají svoje firmy a sídla. A vlastně se to dotkne i
nás,občanů,protože vyšší náklady se projeví v růstu cen.Na jednání ZMM jsme byli
seznámeni se situací v Ořechově a Želešicích,kde je daň z nemovitostí vyšší hlavně
s ohledem na to,že místní platí za svoz odpadů.Kdybych bydlela v Ořechově,ráda
bych zaplatila zvýšenou daň,protože je to upravená obec s hezkou přírodou kolem.
Podle těchto měřítek by se tak daň z nemovitostí v Modřicích neměla zvyšovat,ale
snižovat.
Z debaty vyplynulo,že by bylo možné nějakou kompenzací malým živnostníkům tuto
daň snížit.Zast.Procházka proto navrhl,aby RMM vypracovala návrh na tyto kompenzace.Odpovědí starosty bylo:„Já se ohradím,mně se to dělat nechce“a navrhl jiné
usnesení,a to,že tento návrh mají zpracovat sami zastupitelé.Já jsem jako jediná hlasovala proti,protože si myslím,že když nápad na zvýšení vyšel od vedení města,ať
odsud vyjde i materiál,který by kompenzace umožnil.Jsem zvědavá,jak se zastupitelé tohoto úkolu chopí.Můj návrh na usnesení,aby se výše daně z nemovitostí neměnila,neprošel.
Je známo,že ODS na všech úrovních deklaruje podporu živnostníkům,kterým stát
jinak moc nepřeje.V Modřicích však její členové, kteří tvoří většinu v koalici,zvolili
jinou,jednodušší cestu. Budoucnost ukáže,jestli se to vyplatilo.
S. Bernátová, zast. za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

www.mesto-modrice.cz
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Razantní zvýšení daně z nemovitostí v Modřicích dopadne
i na drobné podnikatele
Na červnovém zasedání zastupitelstva koalice prosadila zvýšení daně z nemovitých
věcí, které bude platit v Modřicích od ledna 2020. I když se toto zvýšení s výjimkou
samostatně stojící garáže (+50 %) běžných občanů moc nedotkne (+7,14 %), postihne zejména všechny podnikatele včetně drobných živnostníků (+125 %). Tak velký
nárůst daně u drobných živnostníků se nám nelíbí, proto jsme navrhli, aby jim toto
bylo nějakým způsobem kompenzováno. Domníváme se, že další daňové zatížení
živnostníků by mohlo mnohé od podnikání odradit, což rozhodně nechceme. Naopak – drobné podnikání v Modřicích podporujeme, protože vede ke zkvalitňování
služeb občanům. Jsme pouze proti dalšímu nekontrolovanému rozšiřování velkých
obchodních, logistických a výrobních center v našem katastru.
Zda vůbec, případně komu a jak zvýšení daně z nemovitých věcí kompenzovat, by se
mělo projednat na zářijovém zasedání zastupitelstva, které se bude konat na radnici
již v pondělí 2. 9. 2019. Přijďte nás podpořit!
Podrobná tabulka stávajícího daňového zatížení a nového je umístěna na webu města: http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm
v sekci Zápisy ze zastupitelstva 2018 – 2022, v podkladech k 4. řádnému zasedání Zastupitelstva města Modřice (sloupeček Zasedání) v bodě 7. Projednání OZV města – v
pořadí 3. dokument. Najdete ji i na webových stránkách našeho spolku.
Libor Procházka, zastupitel za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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Vážení občané města Modřice,
v roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno
20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než
316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití odpadů z obcí ke snížení emisí o 879 010 tun CO2
ekvivalentu.

ž

Život v našem městě

Letní kino v Modřicích
v areálu Pod Kaštany od 21 hodin
23. srpna ‐ Po čem muži touží

Výsledky třídění občanů města Modřice za rok 2018:
1.čtvrtletí 2018
41,432 tun
2.čtvrtletí 2018
46,624 tun
3.čtvrtletí 2018
42,913 tun
4.čtvrtletí 2018
42,015 tun
Děkujeme všem, kteří tříděním odpadu přispívají ke zlepšení životního prostředí!

Město Modřice
00282103

184,861 tun
4 633 521 MJ

Život v našem městě

24. srpna ‐ Ženy v běhu

1

Život v našem městě

202
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BRABROUCI
BHCO 2019
Branná Hra Cesta Odhodlání hlásí, že úkol byl splněn. Hlídkám se podařilo najít a zachránit pasažéry letadla letu JAT367, které havarovalo nad Českosaským švýcarskem
a dopravit je do bezpečí.
Takto nějak by asi zněla zpráva velení o letošním ročníku BHCO. Úkolem týmů bylo v
kopcovitém terénu Českosaského švýcarska plnit stanoviště, která se specializovala
na tábornické dovednosti a znalosti, hledat trosky letadla a ve finále i zachraňovat
jeho posádku. Náročnost terénu byla vyvážená krásou krajiny CHKO Labské pískovce, Lužické hory a České středohoří s nádhernými výhledy do údolí. Celkem se během pátku a soboty podařilo hlídkám kategorie S a K ujít trasu dlouhou skoro 50 km,
takže smekám přede všemi, kteří v sobě našli sílu a odhodlání dojít až do cíle. Tam
na nás naštěstí čekala odměna v podobě skvělého guláše, který jen umocnil pocit
zadostiučinění z překonání sebe sama. Ten byl u naší hlídky ještě větší, protože jsme
se umístili na krásném druhém místě, což sice nikdo z nás nečekal, ale o to radši jsme
byli . Tým v kategorii K vybojoval krásné sedmé místo. Počasí během celé akce
nám velice přálo a již se těšíme na příští ročník této náročné, ale krásné akce.
Hříbě

Závěrečný výlet
Ještě jsme ani neoslavili příchod jara a už je tu konec školního roku a s ním i závěrečný výlet. Díky jeho náplni by na nás Harry Potter byl jistě hrdý. Vydali jsme se
totiž kolem řeky Bobravy a na vhodné louce jsme začali míchat své lektvary. Voda
bublala, z ešusů se kouřilo a malí kouzelníci přidávali magické přísady…
Přesně takhle to možná nebylo, ale faktem zůstává, že vaření oběda v ešusu na lihovém vařiči se od míchání lektvaru zas tak neliší.
Naše mladší skupinky si k obědu (většinou zdárně :-D) uvařily těstoviny se sýrem,
kečupem a kukuřicí a ti starší se pokoušeli o kaši z červené čočky a vařeným vajíčkem. K žádnému výbuchu naštěstí nedošlo, a tak jsme se mohli bez problémů vydat
zpět k domovu. Pod Kaštany následně proběhlo vyhlášení kilometrovníku a ocenění
nejúspěšnějších členů. Na závěr jsme si zahráli lakros a ukončili tak poslední výlet
tohoto školního roku.
Hříbě

Život v našem městě
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všechna foto u článků Brabrouků – archiv Brabrouků“

Co nás dál čeká?
Jak již bylo napsáno, letošní školní rok jsme v našem oddíle již uzavřeli, a to jak Závěrečným výletem, tak posledními schůzkami, které většina družinek strávila jinak
nebo jinde než obvykle . Od poloviny července se uskuteční již tradiční příměstský
tábor, tentokrát na téma Hledá se Nemo a od 27. července vyrážíme na čtrnáctidenní
tábor. Opět navštívíme nové tábořiště – tentokrát v Horním Jelení u Pardubic s celotáborovou hrou Škola čar a kouzel v Bradavicích.
Během tohoto školního roku jsme opět ukázali, že patříme mezi sedm nejlepších oddílů v rámci mezioddílové soutěže Zelená liga, letos jsme dosáhli na 5. místo, čehož
si velice cením a z celého srdce děkuji všem vedoucím a instruktorům v oddíle za jejich trpělivost, obětavost a vedení skvělých schůzek či přípravu výletů. Samozřejmě
bez našich šikovných dětí a podporujících rodičů by to absolutně nešlo .
Od září započneme již 22. školní rok naší činnosti a schůzky začnou od pondělí 9.
září v původních termínech i časech. Všechny informace o činnosti oddílu najdete
na našem webu www.brabrouci.cz.
Kečup Tomáš Hejtmánek, hlavní vedoucí oddílu
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KNIHOVNA
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/.

Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16

Červen v knihovně:
První červnový týden byl v naší knihovně ve
znamení dětského čtenářství. Nejdříve byly
pasovány všechny tři třídy modřických prvňáků do stavu čtenářského. Děti nejdříve splnily
několik úkolů týkajících se čtení, orientace a
chování v knihovně a domů si odnesly knížku
pořízenou z projektu "Už jsem čtenář!" s pasovacím listem. Přejeme jim, ať je hezké čtenářské
zážitky doprovází po zbytek života!
Pro ty obzvláště aktivní malé čtenáře vyvrcholila čtenářská soutěž o nejlepšího Lovce perel. Děti sbíraly po celý školní rok perličky
za každou přečtenou knížku a správně vyplněné otázky k ní. Nejaktivnější čtenářka
nasbírala krásných 51 perliček! Při slavnostním vyhlášení jsme si i s rodiči čtenářů
udělali menší piknik s jahodovým dortem a předaly dětem diplomy s cenami.

foto: archiv MKM

Provozní doba během letních prázdnin
Upozorňujeme naše čtenáře, že ve dnech 1. - 4. 7. 2019, 5. 8. 2019, 9. 8. 2019
a 19. -23. 8. 2019 bude knihovna z důvodu čerpání dovolených uzavřena.
Ostatní dny zůstává výpůjční doba beze změny.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY:
Armentrout, Jennifer L.: Zůstaň se
mnou
Cole, Martina: Zlomení
Colemanová, Collen: Zuby nehty
Couths-Mahlerová, Hedwig: Magická
moc zlata
Diamond, Lucy: Léto bez tebe
Gabaldon, Diana: Lord John a ďáblovy
ruce
Gillerová, Katarína: Jestli mi uvěříš
Howell, Hannah: Zachránce z Vysočiny
Lanczová, Lenka: Těžká noc

Lea, Zoe: Jestli se probudí
Probstová, Jennifer: Miluj mě jakkoliv
Quinnová, Julia: Falešná manželka
Wiesbergerová, Lauren: Když ti život
dává kapky
PRO SILNÉ NERVY:
Bussi, Michel: Byla prý docela hezká
Dán, Dominik: Venuše ze zátoky
Grisham, John: Nevinný
Harperová, Jana: Síla přírody
Kubát, Luděk: Symfonie smrti
Marsonsová, Ange: Zlámané kosti

Život v našem městě

McDermidová, Val: Pohřbené tajemství
Salivarová, Zdena: Setkání v Bílé
Dámě, s vraždou
Stabenow, Dana: Chladný den pro
vraždu
Sveistrup, Soren: Kaštánek
Vaněček, Michal: Iluze pravdy
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Escobar, Mario: Osvětimská ukolébavka
Fridlundová, Emily: Historie vlků
Giono, Jean: Muž, který sázel stromy
Gonzáles, Tomás: Na počátku bylo
moře
Houellebecq, Michel: Serotonin
Juščák, Peter: A nezapomeň na labutě?
Kutcher, Volker: Goldstein, Mokrá
ryba, Tichý zabiják
Lavrik, Silvester: Nedělní šach s Tisem
Levi, Primo: Je-li toto člověk
Llosa, Maria Vargas: Chvála macechy,
Pětinároží
Olvecký, Noro: Nečekaná diagnóza
Reynard, Sylvain: Muž v černém
Shriverová, Lionel: Musíme si promluvit o Kevinovi
ČESKÁ LITERATURA:
Gravensteen, A.: Pohyby ledu
Hůlová, Petra: Zlodějka mýho táty
Kohout, Pavel: Ten žena a ta muž
Urban, Miloš: Kar
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Aguinis, Marcos: Sám proti inkvizici
Bauer, Jan: Král má starosti
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Nečas, Ondřej S.: Noční motýl
Roth, Joseph: Pochod Radeckého
Vondruška, Vlastimil: Falknovská huť
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Fan, Eric: Moře potkalo oblohu
Kinney, Jeff: Deník báječného kamaráda
Medková, Karolína: Svět je nej
Montgomery, L.M.: Anna z Avonlea
Ness, Patrick: A oceán byl naší oblohou
Peroutková, Ivana: Valentýnka a daleké kraje
Riordan, Rick: Magnus Chase a bohové
Ásgardu – Příběhy devíti světů
Stewnerová, Tanya: Lily Větroplaška 4.
PRO NÁCTILETÉ:
Albertalli, Becky: Holka mimo rytmus
Harmonová, Amy: Meč a ptáček
Gleitzman, Moris: Když
Maskame, Estelle: Vím, že tě chci
Procházková, Iva: Uzly a pomeranče
Rutkoski, Marie: Zrada vítězů
Šardická, Kateřina: Zimzení Sáry
Lindertové
INSPIRACE I NA CESTY:
Barcelona (Lonely Planet)
Edinburgh do kapsy (Lonely Planet)
Elba (Merian)
Francie – jih – Languedoc-Roussillon
(Merian)
Lago di Garda (Merian)
Severní Španělsko (Lonely Planet)
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Městská knihovna v Modřicích zve seniory na Virtuální univerzitu
třetího věku. Začínáme 8. října 2019.
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MUZEUM
Zajímavé muzeum

Závěrečná a vysvědčení Pod Kaštany

Ne každý ví, že několik kilometrů od Modřic se nachází zajímavé muzeum,“Retromuzeum na statku“. Najdeme ho v Horních Heršpicích, v Pěstitelské ulici, v areálu
bývalých objektů JZD Tuřany. Modřický muzejní spolek ho navštívil v rámci svého
programu návštěv lokálních a regionálních muzeí 30. června. A můžeme říci, že překvapení nebralo konce. Vzorně uspořádaná expozice zahrnuje nevěřitelné množství
předmětů převážně z 50.–80. let minulého století, najdeme zde však i věci, které sloužily v meziválečném období. Rádia, magnetofony, televizory, hračky, vysavače, pračky, vybavení kuchyně, dětské hračky, kočárky, nočníky, také hospodskou místnost
či masnu a mnoho jiných věcí je ukryto v prostorných objektech. Rozsáhlá a často
unikátní je expozice zemědělského nářadí a různých povozů. A nelze zapomenout
také na veterány! V dubnu až říjnu je muzeum otevřené každý týden. Bližší informace lze najít na jeho webových stránkách nebo facebookovém profilu. Muzeum je
vhodně napojeno na cyklistickou stezku, disponuje také občerstvením s příjemným
posezením a dětským hřištěm. Vřele doporučujeme k návštěvě!
Text, foto: Rudolf Procházka, Předseda Muzejního spolku Modřic

foto: Jana Gajdušková

!!! Pěkné prožití prázdnin i dovolených všem dětem, rodičům
i přátelům FK !!!
Ivana Cetlová – Jana Gajdušková – Vlastimil Čevela

www.folklorni-krouzek-modrice.cz
Nové zájemce o účast budeme přijímat v průběhu měsíce října
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SPORT
Po roční odmlce opět zlato z MČR trojic mužů

byla obrovská. Ve skupině jsme postupně porazili Vsetín „B“ 2:1, Čakovice „C“ 2:0,
Start Praha 2:0 a Šacung „A“ 2:1. Pak přišlo zrádné čtvrtfinále, se kterým jsme ovšem
tentokrát problém neměli a po setech 10:7 a 10:3 jsme vyřadili Čelákovice „A“. Byli
jsme v soubojích o medaile a semifinálovým soupeřem nám byl nepříjemný Žatec
s bratry Vítovými. První sadu jsme ovládli, ve druhém setu jsme od stavu 7:7 vždy
vedli o míč, ale při posledním útoku Pospíšil svůj kraťas poslal mimo hřiště. Šlo se
do rozhodujícího setu, ve kterém jsme od začátku vedli, ale pořád jsme nemohli
soupeře udolat. Došlo se tak do poslední možné výměny, kdy Jakub Pospíšil zahrál
razantní smeč ven ze hřiště, kterou ovšem šikovný Ondřej Vít dokázal chytnout, dostal se na útok, ale svůj úder podrážkou poslal do sítě. Konec, vítězství 2:1 a postup
do finále. V něm naše trojka narazila podruhé po duelu ve skupině na Avii Čakovice
„C“, která dokázala ve čtvrtfinále porazit své oddílové áčko, což byl mimochodem
obhájce loňského titulu a v semifinále také posledním možným míčem sestřelila i
své béčko. Finálový duel byl v prvním setu vyrovnaný do stavu 7:7 a koncovku jsme
zkušeně zvládli. Ve druhé sadě jsme měli náskok 5:2, který jsme ovšem promrhali,
ale v koncovce zaúřadoval na bloku za stavu 7:6 dvakrát Pospíšil, tím rozhodl a zlato
putovalo do Modřic!
Pořadí 51. Mistrovství České republiky trojic:
1. MNK SILNICE GROUP Modřice – Lukáš Rosenberk, Martin Müller, Jakub Pospíšil
2. TJ AVIA Čakovice „C“ – Tomáš Chadim, Ondřej Pachman, Jaroslav Vacek
3. TJ AVIA Čakovice „B“ – Lukáš Souček, Zdeněk Kalous, Daniel Fík
4. SKN Žatec – Ondřej Vít, Petr Vít, Jan Jůzek

V sobotu 1.6. se v krásném areálu TK Spoje Praha uskutečnilo 51. Mistrovství České
republiky v nohejbalu trojic. Turnaje se zúčastnilo 17 týmů, které byly rozděleny do
čtyř základních skupin. Do skupiny B byla nalosována i naše trojice MNK SILNICE
GROUP Modřice v sestavě Lukáš Rosenberk, Martin Müller a Jakub Pospíšil. Tahle
sestava dokázala tento podnik vyhrát již čtyřikrát, a to v letech 2012, 2015, 2016 a
2017. Loni jsme vypadli nešťastně ve čtvrtfinále, a tak motivace vrátit si titul zpět

Naši muži tak navázali na stejný úspěch mladších žáků ve dvojicích i trojicích, a tak
můžeme konstatovat, že zatím veškerá letos dostupná republiková zlata z jednorázových mistrovství získali modřičtí hráči.
za MNK Modřice
Petr Gulda a Petr Jahoda, foto: Petr Jahoda
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Úplně nejlepší je brát
všechno s humorem
a nelámat si hlavu.“
Poslední akcí zahrádkářského spolku
před prázdninami byl zájezd do Vídně –
Hirschtettenu.
Hirschtetten je část Vídně, která tvoří
plochu 60 000 metrů čtverečních a na ní
se nachází komplex parků a úžasných
zahrad dle návrhu ing. Kittenberga.
Zahrady a parky jsou různě tematicky
rozděleny a rostou na nich rostliny z
celého světa. Mohli jsme se tak procházet různými zahradami, např. anglickou,
indickou, mexickou, japonskou, provensálskou – ta zrovna krásně voněla právě
kvetoucí levandulí.
I ostatní zahrady byly v plném květu
– mezi nimi několik jezírek. V jednom
různě barevné želvy a žáby, v jiném
porostlá hladina nádhernými různobarevnými lekníny, v jiném ryby, kačenky,
labutě a podobně.
Navštívili jsme venkovský statek, netradiční zoologickou zahradu selského
dvora, palmový skleník, v němž byl
právě také vybudován deštný prales se
skálou a vodopádem a jiné zajímavosti.
Bylo se na co dívat. Mezi tím vším byly
i oddechové koutky, kde jsme si mohli
dát kávu nebo malé občerstvení.
V tom krásném dni to bylo velmi inspirativní a navíc potěšení pro oko.

www.mesto-modrice.cz
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HASIČI
Odpoledne jsme si pak ještě jeli prohlédnout zvláštní domy se zvláštními
uměleckými fasádami, hrbolatou podlahou, galerií – prostě jsme byli v „Jiříkově vidění“. To se totiž nedá popsat, to se
musí vidět.
Potom jsme málem neodjeli domů,
neboť jsme chtěli před odjezdem domů
trochu nasát „vídeňského ducha“ na
Schwedenplatzu, kde jsou krásné kavárničky, cukrárničky a hospůdky – typická vídeňská promenáda a odkud nás
měl autobus odvézt.
Problém nastal – nemohli jsme se ani
na místo dostat, natož aby se tam dostal
autobus. Ve Vídni se totiž konal mezinárodní sjezd homosexuálů a lesbiček
a zrovna touto trasou jely vozy plné
účastníků – dlouhatánský průvod.
Nemohu vám to ani vylíčit – ohlušující hudební doprovod, taneční demo
účastníků – byli jsme všichni v úžasu a
nemáme proto ani slov.
Díky naší podnikavé průvodkyni jsme
pak byli přesunuti na místo, kde pak
pro nás přijel autobus a po bleskovém
nastoupení do autobusu jsme rychle
odjížděli z Vídně.
I přes urychlené zakončení se nám výlet
vydařil a budeme dlouho vzpomínat
na krásné císařské zahrady a podivné
domy architekta Hundertwassera.
Krásné

léto!
TOJA

Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice, leden až červen 2019
Během první poloviny roku 2019 se stále každé pondělí scházíme na pravidelné školení a výcviky. Teoretické školení probíhá vždy na požární zbrojnici. Praktická část
jako je výcvik s dýchací technikou a výcvik zdolávání požárů budov se konal na ŠVZ
MV Brno. Dále výcvik strojníků ke zdokonalování ovládání CAS 25 se konal u rybníka
při ulici Masarykova a v areálu firmy ČEPRO a.s. Střelice. Někteří členové zdokonalovali své odborné znalosti na kurzech na výcvikovém zařízení HZS JmK v Tišnově.
Koncem loňského roku jsme spolu s městem požádali prostřednictvím HZS JmK a
Krajského úřadu o dotace na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH. Začátkem letošního roku nám byly dotace od obou úřadů přiděleny. Po nezbytných
administrativních úkonech bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém vyhrála firma
Mototruck se sídlem pobočky v Přerově. Firma nabídla vozidlo Volksvagen Crafter se
zástavbou pro hasičské vybavení. Nové vozidlo nahradí stávající DA Avia A31, které
je již pro potřeby jednotky nevyhovující a poruchové.
Zásahy
Za prvních 6 měsíců letošního roku naše jednotka zasahovala u 21. mimořádných
událostech na katastru města Modřic. Například u požáru zahradní chatky na ul.
Žižkova nebo u požáru skleníku a přilehlé králíkárny na ul. Poděbradova, kde se díky
rychlému zásahu oheň nerozšířil na obytnou část domu. Při nejdelším zásahu, který
trval 9 hodin, jednotka čerpala vodu ze zatopeného sklepa místní fary po havárii
hlavního vodovodního řadu na ul. Masarykova.
Milan Putna, VJ JSDH Modřice, Foto: M.Hájek
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Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí
si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém
Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci
pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

818 dětí a 741 rodičů ze 422 rodin na Brněnsku podpořili
Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne
jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků
zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče
věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s
kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Brněnsku stovky dětí.
Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě
potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi
s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v
těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.

foto: nadace Dobrý anděl
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MĚSTSKÁ POLICIE

V neděli 15. 06. 2019 po obědě a odpočinku jsme šli celá rodina na procházku směrem k Zahradnictví Brabec.
Cestou na novém mostě přes náhon
maminka uslyšela divné pípání. Říkala si, co to asi je? Rozhlíželi jsme se po
okolí a najednou táta uviděl v řece na
kameni malé koťátko, které bylo celé
mokré od vody a žalostně „plakalo“.
Táta pro něj šel. Zrovna kolem projížděl strejda Josef Kula i s dcerkami.
Máma ho stopla a poprosila o pomoc.
Táta a strejda společně nakonec zachránili před utopením koťátka dvě. Byla malá, velmi roztomilá a vyděšená. Jedno
bílo-černé si vzali domů Kulovi a my si nechali to druhé šedé. Držte nám prosím
palce, ať je vychováme. Koťata již sice vidí, ale dosud pijí jen mléko z láhve.
A ty, kdo jsi cca třítýdenní koťátka hodil do vody a ponechal je svému osudu, se styď!!
(Text: Jakub Mahovský, žák ZŠ a foto: Filip Mahovský, předškolák MŠ)
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Závažnější události měsíce června, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
Strážníci během tohoto měsíce neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia.
Hlídka přijala oznámení o mladém muži, který leží v blízkosti tramvajového kolejiště.
Hlídka muže našla a ten po probuzení uvedl, že si zde lehl, aby si odpočinul. Muž nebyl zraněn, ani ovlivněn alkoholem, proto poté odjel tramvají
domů.
Strážníci řešili další podobné oznámení, tentokrát se jednalo o ženu, která ležela na
ulici Brněnská. Žena byla lehce podnapilá, ale byla schopná komunikace i
samostatné chůze. K věci uvedla, že má problémy s alkoholem a potřebovala si pouze odpočnout při cestě domů. Jelikož byla schopna se o sebe
postarat, odjela autobusem domů.
Hlídka byla požádána o asistenci s podnapilým a agresivním mužem na ulici Brněnská. Hlídka na místě poskytla asistenci ZZS JMK při vyšetření muže a poté
bylo ze strany lékaře doporučeno převést muže na protialkoholní záchytnou stanici. Muž byl za asistence hlídky převezen na PZS, kde si jej převzali. Dechová zkouška u muže prokázala výsledek 2,28 promile.
Strážníci byli požádáni o asistenci ze strany PČR při pátrání po romské ženě, která
se měla dopustit loupežného přepadení muže ve věku 25 let. Strážníci propátrali okolí ulice Polní, kde mělo ke skutku dojít, ale žena nebyla nalezena.
Hlídka přijala oznámení o nálezu želvy na ulici Mayerova. Jelikož se nepodařilo najít
majitele želvy, byla předána do dočasné péče novému majiteli.
Strážníci přijali oznámení o muži, který je pravděpodobně opilý a padá pod auta jedoucí po silnici č. 152. Po chvíli přišlo další oznámení, tentokrát od řidiče,
že muže naložil do auta a odvezl jej k OC Olympia, protože mu skočil před
auto. Strážníci u muže provedli dechovou zkoušku s výsledkem 2,38 promile. Muž dále uvedl, že pod vozidla skočil schválně. Muž nebyl zraněn, a
proto mohl být převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
Hlídka přijala oznámení o krádeží několika stanů v OD Decathtlon. Hlídka následně
zjistila, že hodnota odcizených stanů přesáhla 5.000 Kč a předala věc Polici
ČR, pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
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Strážníci řešili oznámení o ženě, která je vyděšená a brečí. Ta stála na ulici před domem v noční košili. Hlídce uvedla, že se pohádali s manželem, ten ji chytil
za noční košili a způsobil ji drobné poranění na kůži. Lékařské ošetření
nepožadovala. Dále strážníci hovořili s manželem, který uvedl, že požil nějaký alkohol a pohádali se kvůli dlouhodobým problémům. Chtěl vidět její
telefon a v afektu ji chytil za noční košili, ale chytil ji i za část kůže. Jakmile
byla situace uklidněna, oba manželé šli zpět domů.
Hlídka přijala oznámení, že se oznamovatelce snaží do bytu dostat nějaký muž. Strážníci dorazili na místo a zjistili, že se jednalo bývalé partnery. Dále od oznamovatelky zjistili, že bývalý partner chtěl přijít navštívit společnou dceru,
ale byl pod vlivem alkoholu, a proto jej nechtěla pustit do bytu. To ale
muže naštvalo a začal nadávat a kopat do dveří. Hlídka poté vyslechla i
muže, který uvedl, že chtěl navštívit svoji dceru, ale žena jej nechtěla pustit dovnitř, proto dlouho klepal na dveře. Poté uvedl, že mají mezi sebou
spory, ale nebude jí obtěžovat a odejde zpět domů.
Strážníci řešili oznámení o odchyceném psu u silnice 152. Oznamovatelka jej odchytla a předala strážníků. Jednalo se o černého psa s bílou náprsenkou,
pravděpodobně stafordšírského teriéra, který měl pouze kožený obojek.
Majitele se zatím nepodařilo dohledat, a tak je pes stále v péči strážníků.
Hlídka byla požádána o asistenci u dvou osob, které jsou pravděpodobně pod vlivem alkoholu a chodí v blízkosti tramvajového kolejiště. Hlídka našla muže
odpovídající popisu v čekárně na konečné zastávce. Ti k věci uvedli, že
si chtějí pouze nabít mobilní telefon a poté pojedou zpět do Brna. Jelikož
nebyli pod vlivem alkoholu a ničeho protiprávního se nedopouštěli, byla
věc na místě ukončena.
Strážníci přijali oznámení o dvou spadlých stromech. Jeden byl na ulici Prusinovského, kde spadl na plot, který poškodil. Druhý spadl na silnici, kde bránil
v průjezdnosti. V obou případech na místo dorazili i hasiči, kteří stromy
rozřezali, jelikož hrozily další škody.
Hlídka byla požádána o asistenci od PČR u osoby, která měla vyhrožovat sebevraždou. Hlídka našla na místě jak oznamovatele, tak i muže, který měl vyhrožovat. U muže provedla dechovou zkoušku s výsledkem 3,7 promile. Poté
jej prohlédl lékař a nařídil převoz do protialkoholní záchytné stanice, kam
jej hlídka převezla.
Dne 5. 6. 2019 nás navštívily děti z Miniškolky Mrňata. Dětem jsme ukázali naše vybavení a vyzkoušeli si některé části uniformy. Největší úspěch sklidilo, když
se mohly posadit za volant policejního auta.
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Dne 10. 6. 2019 pořádala Městská policie Modřice ve spolupráci se Základní školou
Modřice 6. ročník Sportovního dne určený pro žáky 5. - 8. třídy ZŠ Benešova. Stejně
jako v předchozích letech soutěžili žáci v běžeckých disciplínách, ve střelbě z vzduchové pistole, v hodu do dálky, v silových disciplínách a ve vědomostních kvízech
na téma dopravní bezpečnost a první pomoc. Letošního ročníku se účastnilo 150
dětí, což je zatím největší počet. Celkovým vítězem sportovního dne se stali žáci 8.B.
Vítězům ještě jednou gratulujeme.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se …

Nella Bertelová
Šimon Menšík
Daniel Švec

Zdenka Hrdová
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SERVIS A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
777 725 225
DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACÍ

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.

Provádíme opravy, preventivní i pozáruční servis klimatizací

Pravidelným servisem prodloužíte životnost vaší klimatizace a také udržujete
proudící vzduch čistý, bez bakterií a jiných škodlivin.
www.vitmakovsky.cz servis@vitmakovsky.cz

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.

Koupím garáž
v Modřicích.
tel: 604 575 950

Hledáme ke koupi
byt v Modřicích.
Nabídněte prosím.
Tel.: 739 912 867

Inzerce
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Koupím dům
k trvalému bydlení
do 30 km od Brna.
Tel.: 703 668 397

SEČENÍ TRÁVY
od 0,65 Kč/m²

tel: 608 065 337
Pokrývačská firma Petr Kalvoda

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057
Modřická Stavební firma
Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov ,fasády
- drobné stavební opravy
Kontakt : 721 576 248

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÝ KONCEPT NAŠÍ RESTAURACE!
V nabídce najdete každý den ČERSTVÉ RYBY,
VYZRÁLÁ STEAKOVÁ MASA a nejen to.
Každý týden připravujeme GRILOVÁNÍ NA LETNÍ TERASE.
V obědové nabídce nově BUSINESS MENU!
V LETNÍM MENU najdete těstoviny, saláty, burgery, žebírka spare ribs,
NABÍDKU JÍDEL PRO DĚTI a skvělé dezerty,
včetně naší zmrzliny a osvěžujících sorbetů.
Na čepu vás čeká Pilsner Urquell,
široká nabídka vín z celého světa a naše limonády.
Sledujte nás na našem webu :
www.balaboosta.cz nebo na FB a Instagramu.
Havlíčkova 1016 Modřice,
rezervace : 775 995 301 , 775 998 214

moderní / přirozená / přátelská
www.balaboosta.cz

Inzerce
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Opakovaně týdně

VÝUKA ANGLIČTINY
V MODŘICÍCH POKRAČUJE
KDY:

od poloviny září 2019 – červen 2020

KDE:

Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem)
začátečníci, mírně a středně pokročilí
(individuálně i v malých skupinách - max. 4 osoby)
Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ:

>>>
17:00
18.00

PRO KOHO:
KDO:

po >>>

příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.

18:30
18:30,
19:30

X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

Akce

17:00

Kde

23. 8. (21 )

Film: „Po čem muži touží“

Letní kino - areál „Pod Kaštany“

24. 8. (2100)

Film: „Ženy v běhu“

Letní kino - areál „Pod Kaštany“

2. 9. (1800)

5. veřejné zasedání Zastupitelsva
města Modřice

zasedací místnost radnice

8. 10. (1500)

Univerzita 3. věku – „Barokní
architektura v Čechách“

Městská knihovna

00

www.x-trim.cz
www.fitpeople.cz
www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

Datum

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
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

15:00

Události

Městská knihovna 9-12, 13-18

www.mesto-modrice.cz

út 9:30

>>>

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00

18:00
18:00
19:00
st >>>
>>>

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
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

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
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16:45
17:00
18:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

15:00
17.45
18:00
19.00
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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
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
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
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

9:30

ne 9:30

461

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
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
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.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Kronika velkých akcí města v r. 2019
Den dětí

1. 6.

Království řemesel

22. 6.

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

9. - 11. 8. 2019

Letní kino

23. - 24. 8.

Svatováclavské hody

27. – 29. 9.

98.Komorní koncert

23. 10.

Večer rozsvícených lampiček

bude upřesněno

Koš vín

bude upřesněno

Rozsvícení vánočního stromu

26. 11.

Vánoční jarmark

29. 11.

Rallye show Vonka Racing

30. 11.

99.Komorní koncert

11. 12.

Silvestr

31. 12.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
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