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Společenská kronika
Významného kulatého výročí
se dožívají
Kaňková Anna
Staňková Rozálie
Stříbrná Jaroslava
Procházková Tamara
Straková Blažena
Lejska Josef
Štros Josef

Vítáme do života
Hroudná Julie
Rozloučili jsme se …
Lederer Alois

Úřední doba Městské policie Modřice
pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek: 7.00–11.30 • 12.00–15.30 hodin

Oznamujeme …
Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce února bude otevřena branka na hřbitov z ulice
Havlíčkova, a to v běžné denní otvírací době, tak jako hlavní vchod.
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xxxxxxxxxx.............................................................................................................................................. x
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Informace
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Pozvánky
xxxxxxxxxx.............................................................................................................................................. x
Inzerce
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Ředitelství Mateřské školy v Modřicích zve všechny zájemce o prohlídku nově zrekonstruované mateřské školy na Zahradní ulici, na Den otevřených dveří ve čtvrtek 22. března 2007
od 13.00 do 17.00 hodin.
Zápis dětí do Mateřské školy v Modřicích pro školní rok 2007/2008 proběhne rovněž ve
čtvrtek 22. 3. 2007 od 14.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy na Zahradní ulici.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Stanislava Šikulová
Ředitelka MŠ
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Opět o odpadech
Milí spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali některé drobné změny ve způsobu likvidace dopadů v našem
městě. Firma Šita CZ, a.s., nám dodala nové
kontejnery na tříděný odpad, v některých
separačních místech kontejnery přibyly,
někde ubyly, jinde došlo k posunu či vzniku
nového místa. V Modřicích se nyní nachází
13 separčních míst:
nám. Svobody (u samoobsluhy): papír, plast, sklo bílé i barevné
2. nám. Svobody (dolní část náměstí):
plast, sklo barevné
3. ul. Krakovská a Prusinovského
(u Kapličky): plast, sklo bílé i barevné
4. ul. Za Humny (u bytového domu
č. 760): papír, plast, sklo barevné
5. ul. K Náhonu: papír, plast, sklo bílé
i barevné
6. ul. Poděbradova (u HN motor): papír, plast, sklo bílé i barevné
7. ul. Poděbradova (u kontejneru na
textil): plast
8. ul. U Hřiště: plast, sklo bílé i barevné
9. ul. Brněnská (restaurace u Trávníčků):
plast, papír, sklo bílé i barevné
10. ul. Hybešova (u kadeřnictví): papír,
plast, sklo bílé i barevné
11. ul. Husova (u bytového domu 599):
papír, plast, sklo bílé i barevné
12. ul. Husova (mezi domy 553 a 557):
plast, sklo bílé i barevné
13. roh ul. Sadové a Spojovací (u reklamního válce): plast, sklo bílé i barevné.
Upozorňujeme občany, že kontejnery nelze
a nepůjde otevřít záměrně, aby nedošlo
1.
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k jejich zneužívání k jiným účelům, jsou
zabezpečeny proti tomu, aby se v nich schovávaly děti, popřípadě bezdomovci, dále
se tímto brání vkládání rozměrných a nepatřičných odpadů. V každém kontejneru se
nachází otvory, kterými lze tříděný odpad
vkládat. Před vložením odpadu je potřeba
zmenšit jeho objem, PET láhev zmáčknout,
papír svázat do menších balíků, kartony
roztrhat na kusy.
Pro objemnější a ostatní odpad je určen
Sběrný dvůr, kde lze do 50 kg odevzdat odpad zdarma. Doporučuji vzít si doklad o zaplacení poplatku za odpad nebo občanský
průkaz. Je též zrušen odvoz listí a dalšího
biologického odpadu v pytlích, který probíhal na podzim. Vše můžete kompostovat na
svých zahradách nebo odvézt též do Sběrného dvora, kde je určen velkoobjemový
kontejner i pro tento odpad.
Pro odvoz odpadu do sběrného dvora lze
využít služeb firem, které se tímto zabývají.
Do kontejnerů na PET láhve nepatří:
PVC, plastové tašky, sáčky, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.), polystyren,
linolea, videokazety, bakelit, kelímky od
jogurtů apod. obalové PVC.
Do kontejnerů na sklo nepatří: keramika, porcelán, autosklo, plexisklo, žárovky,
zářivky, obrazovky, drátěné sklo, zrcadla.
Do kontejnerů na papír nepatří: mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, celofán, brusný a pauzovací papír, kopírák, použité pleny a hygienické potřeby.
Je potřeba dodržovat třídění, nedávat do
kontejnerů, co tam nepatří, udržovat pořá-
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dek v okolí. Jen disciplinovaným přístupem
každého z nás a správnou výchovou dětí si
udržíme a zlepšíme životní prostředí.
Za správně vytříděný odpad se nám vrací
zpět peníze, za špatně tříděný odpad musíme doplácet za jeho dotřídění. Jsou to
nemalé finanční prostředky, které lze využít
ke zlepšení našeho okolí - vybavení parků,
dětských hřišť, na novou výsadbu zeleně
a podobně.
Svoz komunálního odpadu probíhá v pátek.
Firma SÍTA CZ, a. s. vyváží popelnice a případně i pytle (pevné neroztrhané) umístěné
u popelnic.

Zpravodaj 2/2007

Provoz sběrného dvora:
Po–Pá 9.30–17.00
So
8.00–12.00
Tel.:
724 928 126
Na sběrném dvoře lze zdarma uložit elektrospotřebiče (ledničky, sporáky, pračky, televizory, rádia apod.) musí být ale kompletní,
nerozebrané!
Buďme všímaví a vzájemně se vychovávejme! Čistota našeho města záleží
na nás!

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Prevence kriminality v našem městě
Jedním z důležitých prvků prevence kriminality v našem městě, je dobrá informovanost
občanů o možnostech zajištění vlastního
bezpečí, zabezpečení majetků, zvýšení své
bezpečnosti v silničním provozu, informace
pro možné oběti domácího násilí, o prevenci v oblastech prodeje a rizikové konzumace alkoholu, tabákových výrobků a jiných
návykových látek, informace pro seniory
pro zvýšení jejich bezpečnosti a podobně.
Všechny tyto informace a rady lze získat

zdarma dne 30. 4. 2007 v době od 9:30
do 17:00 hodin v „Mobilním informačním
centru prevence kriminality“ (MOBIDIK),
které bude přistaveno na náměstí Svobody
před radnicí i s osádkou z Poradenského
centra Městské policie Brno. Doufáme, že
Vás tato nabídka zaujme, MOBIDIK navštívíte a získané informace přispějí ke zvýšení
Vašeho bezpečí.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Poradenské centrum městské policie brno nabízí
• Informace o možnostech zajištění vlastního bezpečí dostupnými formami a prostředky.
• Informace o možnostech zabezpečení
majetku (bytů, automobilů, jízdních kol
apod.).
• Ukázky mechanických a elektronických
zabezpečovacích systémů.
• Informace o projektech prevence kriminality brněnské městské policie, které mohu
přispět ke zvýšení bezpečnosti osob i majetku.
• Informace k právní úpravě o prodeji nebo
podávání alkoholu, tabákových výrobků
a jiných návykových látek (organická rozpouštědla) osobám mladším 18 let.
• Informace o zdravotních důsledcích zneužívání tabáku, alkoholu a organických
rozpouštědel (trojrozměrné modely poškozených orgánů, funkční modely pro
demonstraci škodlivosti zneužívání těchto
látek).
• Informace o možnostech zvýšení své bezpečnosti v silničním provozu.

6

• Zdarma pro seniory reflexní fólie k polepení francouzských holí, nákupních kolečkových tašek, invalidních vozíků apod.,
Které zvýší jejich viditelnost v silničním
provozu.
• Zdarma pro seniory informační brožované vydání „Průvodce pro seniory“
se spoustou důležitých rad a zábavných
křížovek s bezpečnostní tématikou.
• Zdarma pro seniory možnost objednat,
dodat a namontovat bezpečnostní řetízek
na dveře bytu nebo domu.
• Zdarma pro seniory možnost získání
informací, zápisu a na podzim roku 2007
i absolvování „Senior-akademie“ po
jejímž ukončení se z posluchačů stanou
„Senior-asistenti prevence kriminality“.
• Informační materiály pro oběti domácího násilí (doporučený postup, kontaktní
čísla a adresy pro týrané osoby).
• Projekci informačních videopořadů se
zaměřením na prevenci šikany a sociálně
patologických jevů obecně.
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Městská knihovna v modřících
Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice.
Půjčovní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9–12
9–12
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Akce v březnu – březen – měsíc internetu
• Úterní podvečery s internetem – každé úterý od 16. do 17. hodiny lekce o Internetu pro
úplné začátečníky. Zájemci si musí účast předem v knihovně domluvit.
• Noc s Andersenem – pátek 30. 3. 2007 – zábavný večerní program pro vybrané malé
dětské čtenáře ukončený přespáním v knihovně.
Výběr z novinek
Pro děti
DAHL: Jirkova zázračná medicína
Příběh o zázračné medicíně proti kašli pro
protivnou a zlou babičku
WHITE: Šarlotina pavučinka
Napínavý příběh o opravdovém a věrném
přátelství
WILSON: Lekce lásky
Příběh čtrnáctileté Prue, která se zamilovala
do učitele výtvarné výchovy
Pro ženy
CORDONNIER: Alison, milovaná kejklířka
Historická romance z Francie v 15. stol.
DVOŘÁK: Hořící lilie
Historický román ze 17. stol. o spiklencích,
kteří chtěli zapálit Prahu
GREGORY: Bezbranná
Skutečný příběh dívky, jenž se stala obětí
podivného týrání své matky
LANCZOVÁ: Hříšná touha
Příběh jedné velké lásky a nikdy nekončící
touhy milovat a být milován
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MONYOVÁ: Sebemilenec
Román o problémech padesátileté ženy,
která hledá solidního životního partnera
PAWLOWSKÁ: Jak blbá, tak široká
Spousta příběhů ze života současné ženy
PLAIDY: Soudy lásky: příběh Eleonory
Akvitánské
PŘIBSKÝ: Její počestné Veličenstvo císařovna
Fiktivní paměti komorné císařovny Marie
Terezie
Pro muže
GRISHAM: Klient
Thriller o chlapci, do jehož života zasáhne
sebevražda mafiánského advokáta
LAMBERT: Ostrov Fulakona
Válečný příběh z ostrova v Tichomoří
MAC NAB: Den osvobození
Kriminální thriller o boji proti teroristům
NOWAK: Byl jsem v ruském zajetí
Další osudy kapitána Helmutha Nowaka
v ruském zajateckém táboře
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VAIC: Místo setkání Eden
Šest detektivní příběhů ze současné Prahy
s novou dvojicí českých detektivů
Pro poučení
FOUSEK: Buďme k sobě vlídní
To nejlepší z vystoupení v rozhlasových nedělních Dobrých jitrech
KERR: „Obyčejný“ Stalin
Monografie amerického autora
KYNCL: Historie dopravy na území České
republiky
SÍGL: Co víme o smrti
Sborník týkající se posledních věcí člověka
STRUSKOVÁ: Metoda Ludmily Mojžíšové
Příběhy žen, které se díky této metodě staly
matkami a vzpomínky lidí kterým L. Mojžíšová pomohla
VELFEL: Stavíme a vybavujeme rodinný
dům
ZILLMER: Evoluce - podvod století
Neandrtálci a další podvrhy lidských dějin,
potlačovaná fakta, zakázané důkazy
Knihy pro skauty
BADEN-Powell: Skautské hry ve městě-tradiční dětské hry, pozorovací a pátrací hry,
historické hry
BŘICHÁČEK, Václav: Rovering- skautský
program pro starší mládež
BUĎ připraven – první pomoc na táboře
DRAMATICKÁ výchova – náměty na program k táborovým ohňům a na divadlo
FOGLAR: Etapové hry - Náměty na dlouhodobé hry složené z řady etam spojených
společným libretem
LASOVSKÝ: Skautské stavby – návody na
tvorbu staveb a zařízení na táborech nebo
v klubovnách
RUKODĚLNÉ práce a výtvarné hry – návo-
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dy na práce a hry s papírem a přírodními
materiály
SKAUTING – náměty na práci skautských
oddílů
SKAUTSKÁ praxe I.,II. – obrázky k základním skautským znalostem a dovednostem
a obrázky rukodělných prací přírodních
národu
SKAUTSKY oddíl III – průvodce teorií skautské výchovy pro vedoucí oddílů

8. závod „brněnského běžeckého poháru 2006/2007
MODŘICKÝ POHÁR
Městský úřad Modřice a TJ. Sokol Modřice,
pořádá 11. ročník běhu úlicemi města o putovní pohár
Datum:
Místo:
Organizace:

Úhrada:
Startovné:
Podmínky:
Doprava:
8.45
8.50
8.55
9.00
9.05
9.10
9.15
9.25
9.35
9.45
10.15
SOUKALOVÁ: Náš poklad – Lidové hry,
říkadla, pranostiky na každý měsíc roku
VYCHÁZKY, výlety, výpravy – náměty na
náplň vycházek skautského oddílu
ZÁLESÁCKÁ praxe – klíč k určování dřevin,
stopy a stopování, pozorování ptáků
ZAPLETAL: Stezka zdatnosti – skautský
tělocvik v přírodě
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11.00

sobota 3. března 2007 v 8.00 hodin
start a cíl u sokolovny
v budově sokolovny, nejpozději 20 minut před startem jednotlivých
kategorií. Vyhodnocení nejmladších a přípravkových kategorií
proběhne hned po doběhu. Vyhodnocení žactva v 9.50 hod.
Ostatní kategorie budou vyhodnoceny ve 12.30 hod.
závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní.
žákovské a starší kategorie 30 Kč.
přípravky a mladší zdarma.
každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a vědom si svého
zdravotního stavu.
tramvaj číslo 2, zastávka Tyršova

nejmladší
mladší
přípravka mladší dívky
přípravka mladší chlapci
přípravka starší dívky
přípravka starší chlapci
žákyně mladší
žáci mladší
žákyně starší
žáci starší
dorostenky + dorostenci
juniorly + junioři
ženy
ženy vsteránky 1
ženy vsteránky 2
ženy vsteránky 3
muži
muži veteráni 1
muži veteráni 2
muži veteráni 3
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ročník 2003 a mladší
ročník 2001–2002
ročník 1999–2000
ročník 1999–2000
ročník 1997–1998
ročník 1997–1998
ročník 1994–1996
ročník 1994–1996
ročník 1992–1993
ročník 1992–1993
ročník 1990–1991
ročník 1988–1989
ročník 1968–1987
ročník 1958–1967
ročník 1948–1957
ročník 1947 a starší
ročník 1968–1987
ročník 1958–1967
ročník 1948–1957
ročník 1947 a starší

75 m
150 m
200 m
200 m
400 m
400 m
1 200 m
1 200 m
1 200 m
1 200 m
4 800 m
4 800 m
4 800 m
4 800 m
4 800 m
4 800 m
9 700 m
9 700 m
9 700 m
9 700 m
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Sponzoři
Městský úřad Modřice
ČEPS energetika Brno
Truck Trade Modřice
A-L Služby Modřice
100% Detail- J. Franta
R. Eigner – hotel Gregor

Profikol Modřice
TJ. Sokol Modřice
Bachl Modřice
Dorint Modřice
FINO Modřice
Delikomat Modřice
Elektrotrans Brno

Zahrádkáři informují
Život je muzikál,
Člověk jde na scénu
Aby si odpykal
Tu svoji roli
Když si sni poradí
Dostane odměnu
Někdy to nevadí
Někdy to boíi
Jiří Suchý
Tak máme konečně jakousi vládu, přežili
jsme vichřici,ochlazeni a konečně jsme se
dočkali i hojné sněhové pokrývky a dokonce i sněhové kalamity.
Den se nám prodlužuje a jaro se pomalu
a jistě blíží. Ovšem nepřekvapí -li nás ještě
něčím počasí. Nic není jako dřív. Můžeme
si za to sami, nechováme se k naši matce
přírodě zrovna ohleduplně.
Zahrádkáři hodnotili svou činnost za uplynulý rok a mohou být se svou činností spokojeni. Po 41 letech se vzdal funkce hospodáře
spolku pan Josef Štros, i když nadále zůstává aktivním členem spolku. Vzorně a poctivě
se staral o finance celých dlouhých 41 let
a patří mu za to velký dík. Takového ministra
financi kdyby měla naše země, tak by byla
pěkně bohatá. Škoda, že takových obětavých a poctivých lidí je dnes už málo.
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Čeká nás také tento měsíc již 12. Zahrádkářský ples. Je nám líto, že jsme nemohli
uspokojit všechny zájemce, aíe bohužel
sál v hotelu Gregor nelze nafouknout. Na
druhé straně nás těší, že je o náš ples takový
zájem.
V posledních pat týdnech nás opět zasáhla
vlna nachlazení. Jde o virovou nákazu, která
se může projevit hned několika způsoby:
rýmou, zánětem v krku, zánětem hrtanu,
zánětem průdušnic.
Přesto, že se viry množí při nižších teplotách,
letošní počasí je nevyzpytatelné a viry jak se
zdá se přizpůsobuji. Jde tedy o kapénkovou
infekci horních cest dýchacích zaviněnou
vity. Projevuje se únavou, rýmou, kašlem,
otokena sliznic a zvýšenou teplotou. Proti ní
bohužel neexistuje léčba. Zmírňujeme pouze příznaky. Prevencí je zabránit prochlazeni a ne když vykoukne sluníčko, tak hned se
neoblékat lehčeji a nefrajeřit tím, že jdeme
málem v triku. Letošní teplá zima sváděla.
Důležité je také dostatečný přísun vitamínů.
Rozhodně, i když teplota není moc vysoká,
věnujte minimálně víkend pobytu v posteli
a léčbě. Pamatujte, že rozsévat viry po okolí
je velmi bezohledné a nedoporučuje se nachlazeni přecházet.
Hlavním léčebným prostředkem proti nachla-
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zení je čaj. Z bylinek zabírá dobromysl i jako lázeň, kombinace šalvěje a fenyklu, čaj
nebo šťáva z černého bezu i rybizu, lipový
květ, tymián, česnek a cibule.
Na ucpaný nos platí inhalace a pobývání
ve zvlhčenérn prostředí (odpařovače). Poslední výzkumy potvrzuji, že vyléčení urychluje dostatečný přísun zinku, který je hlavně
v citrusových plodech (dostane se i v tabletách – Zinek s vit. C). Výborné na posílení
immity – obrany schopností organismu
– je kiwi, obsahující enzym actinidin, který
rozjede imunitní systém na píné obrátky. Při

nachlazení nezapomeňte také dostatečně
pit, alespoň 2 litry denně.
Tak vyhněte se nachlazeni i chřipce, která
se k nám blíží tím, že posílíte imunitní systém
a to : dostatkem tekutin, otazováním, dostatkem spánku, pamatovat, že důležité je mít
nohy v teple, vyhýbat se stresu, pravidelným
pohybem a pobytem na čerstvém vzduchu
a v neposlední řadě dostatkem vitamínů.
Pamatujte, že ve zdravém těle panuje i zdravý duch.
A tak buďte hodně zdraví.
TOJA

Myslivecký ples 13. 1. 2007
Věcné ceny do tomboly věnovali
Myslivecké sdružení Modřice
STIHL
Elektro Kadlec
Zahradnictví Brabec
Samoobsluha pí. Ulbrichová
Potraviny Homolka
Autodílna Matýska
Drogerie Hájek
Tabák Kopecký
Večerka – Zelenina
Šita – popeláři
Nadop Ořechov – kuchyně
Mostex – dýmky
Hotel Gregor
Beta Modříce
Busscher – Hoffman
Mahu CZ

Zpravodaj 2/2007
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Poděkovaní
Děkujeme všem za ochotu pomáhat lidem v nouzi. Tříkrálová sbírka v našem městě letos vynesla částku 25 910 Kč. Potěšilo nás vlídné přijetí koledníků a Vaše podpora charitního díla
v našem regionu i ve světě. Dobrovololnými koledníky byly děti ze Základní školy v Modřicích: Veronika Dufková
Nicola Svobodová
Nicol Jetelinová
Ludmila Berousková
Dominik Pejchar
Eva Kokoliová
Dominik Svoboda
Kristýna Horká
Jana Brabcová
Všem patří naše díky a uznání za to, že obětovali svůj volný čas a obcházeli s koledou po
městě. Je ještě možnost přispět na konto Charity České republiky formou dárcovské SMS
s textem: DMS KOLEDA na číslo 87777, které je společné pro všechny operátory mobilních
i pevných sítí. Nebo je poukázat složenkou na účet tříkrálové sbírky, číslo konta: 33001122/
0800. Podrobnější informace na www.trikralovasbirka.cz

Informace pro občany
Společnost E.ON distribuce by ráda touto cestou seznámila občany s plánovanou investiční akcí v městě modřice.
Investor, stavebník:
Stavba:

E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
Modřice, ul. Masarykova, Benešova, Poděbradova,
Husova Rekonstrukce sítě NN

Obecně:
Distribuční el. rozvody venkovního provedení
v Modřicích při ul. Benešova, Masarykova,
Poděbradova, Husova jsou majetkem společnosti E.ON Distribuce a.s., která bude
v letošním roce své zařízení rekonstruovat.
Rekonstrukce je vyvolána špatným technickým stavem a zastaralým provedením rozvo-
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dů a spočívá v tom, že se stávající venkovní
rozvod nn vč. přípojek zruší a nahradí se
novým zemním kabelovým rozvodem nn, vč.
přípojkových, rozpojovacích skříní a přípojek – v souladu s platnými technickými normami. Stavba bude prováděna na základě
stavebního povolení.
Stavba je investiční akcí provozovatele
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distribuční sítě NN ( PDS NN) – E.ON
Distribuce, a.s. Celková délka trasy je cca
3 500 m.
Výhody pro odběratele el. energie plynoucí
z rekonstrukce nn :
• Rekonstrukce kabelových rozvodů NN
je prováděna na náklady dodavatele
elektrické energie (E.ON Distribuce a.s.).
• Hlavní domovní vedení NN, které
je ve vlastnictví každého odběratele
bude při této rekonstrukci vyměněno na
náklady E.ON Distribuce a.s.
• Po rekonstrukci NN je možné navyšovat hodnoty hlavních jističů (rezerv.
příkonů) jednotlivých odběratelů.
Rekonstrukce NN sice neřeší výměnu
hlavních jističů, ale je možné, aby
odběratel el. energie podal žádost na
E.ON Distribuce a.s. o navýšení příkonu a nebo přechodu z jednofázové
soustavy a třífázovou soustavu.
• Minimalizují se poruchy (výpadky) dodávky el. energie. Nové rozvody NN
budou provedeny zemním kabelovým
vedením NN, které bude smyčkovat
nové přípojkové a rozpojovací skříně
umístěné na fasádě a v předzahrádkách objektů, přístupné pro pracovníky E.ON Distribuce a.s. z veřejného
prostranství. Tím se dosáhne toho, aby
přípojkové skříně byly vždy napájení
ze dvou trafostanic a minimalizoval se
výpadek el. energie.
• Nové přípojkové a rozpojovací skříně
budou plastového provedení. Skříně
jsou provedeny z odolných materiálu, které zajišťují dlouholetou stálost
a vzhled.
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•

•

Přípojkové a rozpojovací skříně budou
většinou umisťovány tak, aby každý
objekt měl svou skříň. Pokud to nebude
možné, tak z jedné skříně budou maximálně napojeny dva odběratelé.
Stávající el.zařízení (venkovní vedení
NN, sloupy, střešníky) budou zdemontovány

Projekční a inženýrskou činnost na tuto stavbu zajišťuje a provádí projekční oddělení
a.s. EZAMONT Group, která je smluvním
partnerem E.ON Distribuce.
Pracovníci firmy oslovili v průběhu roku
2006 většinu majitelů dotčených nemovitostí
s žádostí o vyjádření k uvedené stavbě. Zatím se podařilo získat stanoviska a podmínky
od zhruba 60 % majitelů. Pro včasné podání
projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení je třeba mít veškeré podklady
zkompletovány a proto Vás žádáme o spolupráci s pracovníky uvedené projekční
kanceláře.
Své písemné vyjádření je možno odeslat
poštou nebo předat osobně na odbor správy majetku města dveře č. 16, kde budou
shromažďovány a následně předány společnosti EZAMONT.
V případě dotazů lze se kontaktovat na
Ing. Zdeňka Vitulu, tel. 545 422 841,
603 410 004 nebo e-mail vitula@ezamont.cz
Město Modřice má zájem na bezproblémové realizaci uvedené stavby i vhledem
k tomu, že investice E.ON navazuje na
rekonstrukci veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu v majetku Města.
n
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Inzerce
Účetnictví, daňová evidence, mzdy, zastupování na úřadech nabízí účetní firma
v Modřících. Tel: 547 422 246
SMS – a. s.
Naše firma otevírá novou pobočku v Brně a Modřicích. Zabýváme se: finančním poradenstvím, hypotéky, nejvýhodnější pojištění pro Vás i Vaše děti, spoření. Spolupracujeme
s největšími pojišťovnami a bankami ČR.
Tel: 739 523 802
Poradenství zdarma!
Víte za co platíte?
Smluvní partneři SMS – a. s.:
Alianz pojišťovna a. s., Česká pojišťovna a. s., Generali Pojišťovna a. s., Kooperativa Pojišťovna a. s., Nationale Nederlanden životní pojišťovna N.V., Pojišťovna České spořitelny
a. s., Victoria-Volksbanken pojišťovna a. s., Penzijní fond České pojišťovny, a. s., Penzijní
fond České spořitelny a. s., Penzijní fond Komerční banky a. s., Winterthur penzijní fond
a. s., HYPO stavební spořitelna a. s.
Nabízíme RD 4+1 s garáží v Modřicích. Dům je nadstandardně vybaven – klimatizace,
alarm, dálkové ovládání vjezdu. Cena 3 700 000 Kč. Tel.: 736 624 301
Prodáváme med, 1 kg 80 Kč plus sklenice na výměnu. Modřice, Brněnská 444,
tel.: 603 789 212, mobil: 603 789 212.
Úklidová firma přijme pracovnice na provádění pravidelného úklidu v ranních i odpoledních hodinách v modřické zóně (administrativní prostory).
Bližší informace na tel.: 541 236 100
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Inzerce
!!! POZOR OD 1. 4. 2006 NOVÝ E-OBCHOD V MODŘICÍCH !!!

IT řešení přímo pro Vás
> PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
> Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
> Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
> Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
> Síťová řešení, návrhy, realizace, certifikace
Kontakt: 4IT.cz, Brněnská 442, Modříce
GSM: 603 254 455, 739 034 500
Email: info@4it.cz, www.4it.cz
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