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Fotbalové mistrovství světa sice už skončilo, ale chystá se další významná akce...

Pozvánka 
na VIII. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků

za účasti předních mužstev z Česka, Slovenska a Rakouska

 O POHÁR STAROSTY MĚSTA MODŘICE 
1. - 3. srpen 2008

pořádá 1. FC Brno a SOKOL Modřice

Tento turnaj kategorie A patří mezi nejkvalitnější v Česku, o čemž svědčí i 
loňské pořadí - Slavia Praha, 1. FC Brno, Rapid Wien a FK Teplice. V sobotu 

se tradičně uskuteční též přátelský zápas mezi Bolkovou jedenáctkou a 
trenéry zúčastněných mužstev. Podrobnější informace budou v příštím čísle 
Zpravodaje. Přiložený snímek M. Hájka nabízí záběr z loňského boje o 3. 

místo, ve kterém Rapid Wien (pruhovaní) porazil FK Teplice - další foto jsou 
na internetu http://mim.voda.cz/modrice.htm#sport .
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1Zprávy z radnicez čerpána z oddělení paragrafu 6171 – 
činnost místní správy

Usnesení 19.3.4:  RMM schvaluje 
smlouvu o dílo na výrobu, dodávku 
a instalaci prvků dětského hřiště 
v lokalitě Rybníček mezi městem 
Modřice a firmou Straka Lubomír 
– FLORA SERVIS na částku 465.384,- 
Kč vč. DPH 19%. Částka bude čerpá-
na z oddělení paragrafu 3745 – Péče 
o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Usnesení 19.3.5: RMM schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene za úplatu 
50,- Kč/bm kabelového vedení 
mezi městem Modřice a Správou 
železniční dopravní cesty v rámci 
Interoperability traťového úseku 
Brno-Břeclav na pozemky p. č. 2090 
a 1559 

Usnesení 19.3.6: RMM schvaluje 
smlouvu o zajištění zpětného odbě-
ru  použitých elektrozařízení mezi 
městem Modřice a firmou ASEKOL 
s. r. o.

Usnesení 19.3.7: RMM schvaluje 
smlouvu o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu za úplatu 
50,- Kč/bm mezi městem Modřice 
a firmou E.ON Distribuce, a. s. na 
pozemek p. č. 993/1 a 2030/3 za 
účelem zřízení smyčky NN pro RD 
MUDr. Kousalíka na ul. U Hřiště 

Usnesení 19.3.8: RMM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem 
Modřice a firmou Stavoservis Kyjov 
na vícepráce ve výši 278.575,- Kč vč. 
DPH 19%, které vyplynuly z dohod-
nutých úprav v projektu „Stavební 
úpravy MŠ“. Částka bude potvrzena 
technickým dozorem investora

Usnesení 19.3.9: RMM schvaluje ná-
vrh smlouvy o dílo mezi městem 
Modřice a firmou Eurotrace s. r. o.  
na studii autobusové zastávky na 
Bobravě a dokumentaci pro územ-
ní řízení chodníku ul. Prusinovské-
ho v celkové ceně 88.060,- Kč vč. 
DPH 

Usnesení 19.3.10: RMM schvaluje do-
hodu o umístění stožárů VO mezi 
městem Modřice a firmou BVK, 
a. s. při stavbě „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení Modřice – ul. 
Masarykova, Benešova, Husova“ 

Usnesení 19.3.11: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby přípojek IS na pozemku p. 
č. 2056/1 na ul. Brněnské pro no-
vostavbu RD p. Stanislava Nováka

Usnesení 19.3.12: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby přípojek IS na pozemku p. 
č. 993/1 na ul. Příční pro novostav-
bu RD p. Miloše Břehy    

 
Bod 4 – Projednání podnikatel-

ských aktivit
Usnesení 19.4.1: RMM schvaluje 

podnikatelský záměr p. Brabce na 
provozování sezónního prodeje 
občerstvení a náhradních dílů na 
kola a kolečkové brusle v areálu 
Zahradnictví Brabec za předpokla-
du vybudování sociálního zařízení  

Usnesení 19.4.2: RMM pověřuje sta-
rostu oslovením firmy ABC Nemo 
na podání jejich nabídky ohledně 
úpravy reklamních ploch

Usnesení 19.4.3: RMM zamítla na-
bídku na spolupráci při budování 
„Domu pro seniory“ z důvodu 

USNESENÍ Č. 19/2008
z 19. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané 
Dne 12. května 2008 v 16 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
 1.1 RMM je plně usnášeníschopná (v 

počtu 5, jmenovitě viz prezenční 
listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 19. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 19. 
schůze RMM 

Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 19.1.1: RMM schvaluje 

předložení zřízení termínovaného 
vkladu do červnového ZMM u ban-
kovního ústavu Česká spořitelna. 
Finanční odbor připraví veškeré 
doklady. Částka vkladu bude 30 
mil. na 6 měsíců

Usnesení 19.1.2: RMM bere na vědo-
mí plnění úkolů uložených na 18. 
zasedání RMM   

Nové znění usnesení 18.7.9: V 
souladu s ust. § 136 odst. 3 a § 122 
zákoníku práce, nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v planém znění 
a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací, ve 
znění pozdějších předpisů určuje 

RMM zaměstnanci p. Petru Fialovi 
plat za funkci vedoucího Muzea 
města Modřice – organizační složka 
města Modřice na návrh Ing. Josefa 
Šišky v platovém tarifu 10/9 a přípla-
tek za vedení ve výši 5% s účinností 
od 1.4.2008. V polovičním pracovním 
úvazku je tedy plat celkem 9.355,- 
Kč/měsíčně

Bod 2 – Komplexní hodnocení čin-
nosti Kulturně školské komise

Usnesení 19.2: RMM bere na vědomí 
komplexní hodnocení činnosti Kul-
turně školské komise 

Bod 3 – Projednání důležitých smluv 
a faktur 

Usnesení 19.3.1: RMM schvaluje smlou-
vu o umožnění provedení stavby 
přípojek mezi městem Modřice a 
firmou Terramet Trade s. r. o. na p. č. 
2090 v lokalitě U Vlečky  

Usnesení 19.3.2: RMM schvaluje do-
datek č. 1 smlouvy o pronájmu po-
zemku a umístění reklamní plochy 
(úprava velikosti reklamní plochy) 
na pozemku mezi městem Modřice 
a firmou PM Centrum, spol. s r. o. v 
lokalitě Zahrádky II

Usnesení 19.3.3: RMM schvaluje licenč-
ní smlouvu o veřejném provozování 
hudebních děl mezi městem Mod-
řice a firmou OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudeb-
ním, o. s. na částku 280,- Kč vč. DPH 
19% za produkci děl při vystoupení 
mandolinistů z Vídně. Částka bude 

USNESENÍ Č. 19/2008
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realizace takového díla jen v režii 
města Modřice  

Bod 5 – Projednání zpráv z komisí 
a výborů 

Usnesení 19.5.1: RMM bere na 
vědomí zápis z jednání muzejního 
spolku ze dne 25.3.2008

Usnesení 19.5.2: RMM bere na vědo-
mí přehled činnosti MP za měsíc 
duben 2008

Usnesení 19.5.3: RMM bere na vě-
domí zápis č. 015 z jednání KÚPR 
ze dne 6.5.2008 a plně souhlasí se 
závěry a navrženými stanovisky v 
tomto zápise k jednotlivým posu-
zovaným žádostem 

Usnesení 19.5.4: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 014 z jednání FV ZMM 
ze dne 23.4.2008 a předkládá jej do 
červnového zasedání ZMM   

Usnesení 19.5.5: RMM bere na vě-
domí zápis z jednání KV ZMM ze 
dne 22.4.2008 a předkládá jej do 
červnového zasedání ZMM 

Usnesení 19.5.6: RMM bere na vě-
domí informaci o konání SDK dne 
15.5.2008 

Usnesení 19.5.7:  RMM nemá námi-
tek proti projektové dokumentaci 
a schvaluje podmínky do vyjádře-
ní, které byly uvedeny ve stano-
visku k posuzování vlivu záměrů 
na životní prostředí KÚ JMK

Usnesení 19.5.8: RMM bere na 
vědomí úkol pro předsedy komisí 
a výborů ohledně stanovení výše 
odměn členům komisí a výborů   

Bod 6 –  Příprava červnového zase-
dání ZMM

Usnesení 19.6: RMM schvaluje návrh 
programu ZMM a bere na vědomí 
přípravu hlavních bodů programu a 
doporučení závěrů a usnesení 

Bod 7 – Různé, diskuse
Usnesení 19.7.1: RMM dodatečně 

schvaluje rozpočet provozních pro-
středků na rok 2008 ZŠ Modřice ve 
výši 3.600.000,- Kč jako poskytnuté 
dotace městem Modřice. Současně 
RMM dodatečně schvaluje rozpočet 
celkových provozních prostředků na 
rok 2008 ZŠ Modřice ve výši vyrov-
naného rozpočtu 5.370.000,- Kč   

Usnesení 19.7.2: RMM dodatečně 
schvaluje rozpočet provozních pro-
středků na rok 2008 MŠ Modřice ve 
výši 1.500.000,- Kč jako poskytnuté 
dotace městem Modřice 

Usnesení 19.7.3: RMM bere na vědomí 
udělení ředitelského volna na ZŠ v 
Modřicích v termínech 2.5. a 9.5.2008 
z důvodu oprav vodoinstalace  

Usnesení 19.7.4: RMM schvaluje 
úpravu rozpočtu č. 23 – přesun mezi 
položkami jednotlivých oddělení 
paragrafů. Celková výše rozpočtu se 
nezmění

Usnesení 19.7.5: RMM schvaluje 
zrušení odloučeného pracoviště MŠ 
Modřice v objektu Benešova 271 a 
schvaluje podání žádosti o prove-
dení této změny v rejstříku škol a 
školských zařízení s účinností od 
10.3.2008  

Usnesení 19.7.6: RMM souhlasí s 
poskytnutím půjčky ze sociálního 
fondu ve výši 20.000,- Kč pro zaměst-
nankyni městského úřadu  p. Janu 
Vránovou na rekonstrukci bytu

Usnesení 19.7.7: RMM schvaluje poříze-

ní dataprojektoru s příslušenstvím v 
celkové ceně 30.905,- Kč vč. DPH od 
firmy 4IT.cz. Částka bude čerpána z 
oddělení paragrafu 3314 – činnosti 
knihovnické

Usnesení 19.7.8: RMM povoluje použití 
znaku města Modřice na deskách na 
noty Smíšenému pěveckému sboru 
města Modřice 

Usnesení 19.7.9: RMM souhlasí s pořá-
dáním výstavy k 10. výročí činnosti 
oddílu Brabrouci po dobu konání 
Svatováclavských hodů v klubovně 
č. 2

Usnesení 19.7.10: RMM pověřuje 
majetkový odbor zadáním prověření 
topného systému a technické způ-
sobilosti objektu nám. Svobody 90 
odbornou specializovanou firmou 

Usnesení 19.7.11: RMM schvaluje reali-
zaci rozšíření chodníku před objek-
tem  nám. Svobody 69  firmou MAHU 
CZ, s. r. o.  

Usnesení 19.7.12: RMM schvaluje zru-
šení nájmu garážového stání č. 28 v 
BD Za Humny a ukládá majetkovému 
odboru vyvěšení nabídky na pro-
nájem pro obyvatele BD na úřední 
desku. O nájmu bude rozhodnuto na 
příští RMM 

Usnesení 19.7.13: RMM schvaluje plato-
vý výměr v souladu s ust. § 136 odst. 
3 a § 122 zákoníku práce, nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě v platném 
znění a nařízení vlády č. 469/2002 
Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
ve znění pozdějších předpisů určuje 
zaměstnanci Bc. Andrei Kovářové v 
platové třídě 11, stupeň 5, osobní pří-

platek 30% a příplatek za vedení 
5% 

Usnesení 19.7.14: RMM pověřuje 
místostarostku vyřízením žádosti 
o odpracování stanoveného trestu 
150 hodin obecně prospěšných 
prací p. Zakrevskym do příští 
RMM  

Usnesení 19.7.15: RMM schvaluje 
poskytnutí finanční částky do 
25.000,- Kč na pořádání dětského 
dne

Usnesení 19.7.16: RMM bere na vě-
domí přípravu šermířského dne, 
který se koná 21.6.2008

Usnesení 19.7.17: RMM pověřuje 
neuvolněného místostarostu 
svoláním jednání s firmou Alef s. 
r. o. ohledně vyřešení majetko-
vých vztahů v rámci vybudování 
chodníkového propojení města 
Modřice s areálem Olympia

Seznam použitých zkratek:
RMM - Rada města Modřice
ZMM - Zastupitelstvo města Modřice
RD - rodinný dům
MP - městská policie
SDK - stavebně dopravní komise
KÚPR - komise územního plánování a 
rozvoje
KV - kontrolní výbor
FV - finanční výbor
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Zm ny telefonních ísel m stského ú adu 
Mod ice od 1.8.2008 

Funkce Telefonní 
íslo 

Vnit ní 
klapka 

Mobilní íslo E-mail 

Starosta 
Ing. Josef Šiška 

537 001 012 12 602 559 055 josef.siska@mesto-modrice.cz 

Místostarostka uvoln ná  
Ing. Hana Chybíková 

537 001 013 13 724 767 000 hana.chybikova@mesto-modrice.cz 

Místostarosta neuvoln ný
Ivan Dole ek  

537 001 014 14 602 533 748 ivan.dolecek@mesto-modrice.cz  

Asistentka starosty 
Bc. Kate ina Homolková 

537 001 011 11 602 728 350 katerina.homolkova@mesto-modrice.cz

Vedoucí MO 
Kv toslava Höklová 

537 001 016 16 606 764 544 kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz 

Správa majetku 
Dagmar F ukalová, DiS.  

537 001 015 15 602 563 545 dagmar.fnukalova@mesto-modrice.cz 

Matrika, evidence 
obyvatel 
Danuška Sobotková 

537 001 024 24 602 574 466 danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz 

Ú etní, ob anské 
pr kazy, p ihlašování 
k trvalému pobytu 
Jana Vránová 

537 001 023 23 721 229 949 jana.vranova@mesto-modrice.cz 

Personální, Vedoucí 
odboru OPEK 
Petra Havelková, DiS 

537 001 021 21 725 703 905 petra.havelkova@mesto-modrice.cz 

Ekonomka 
Marie Hroudná 
 
Právník 
Mgr. Jaroslav Sedlák 

537 001 022 
 
 
537 001 017 

22 
 
 
17 

606 711 065 
 
 
602 247 129 

marie.hroudna@mesto-modrice.cz 
 
 
jaroslav.sedlak@mesto-modrice.cz 

Elektronická podatelna 
 

   podatelna@mesto-modrice.cz  

Faxové íslo MÚ 537 001 020      

M stská policie m sta 
Mod ic 

537 001 030  602 555 193 m stská.policie@mesto-modrice.cz 

ICQ 383-226-158    

Knihovna  

Miroslava Kubíková 

537 001 028 28  mkmodrice@volny.cz 

 

Průzkum podnikatelského prostředí města Modřice
03. 06. 2008

V roce 2008 Město Modřice zahájilo proces tvorby Strategického plánu rozvoje 
města Modříc (SPRM). Smyslem procesu je definovat hlavní oblasti priorit pro 
cílenou podporu rozvoje města. Předpokladem pro definování priorit je výborná 
znalost potřeb a přání všech zúčastněných skupin, kterých se život ve městě dotý-
ká. V dubnu 2008 proto proběhl průzkum spokojenosti občanů s kvalitou života 
ve městě, jehož výsledky budou zveřejněny na webových stránkách města. 
V měsíci červnu 2008 dojde k realizaci průzkumu u další významné skupiny v po-
době podnikatelských subjektů provozujících svou činnost za území města Modři-
ce. Smyslem průzkumu je získat užitečné informace a názory těch, kteří zde inves-
tují i vytváří pracovní příležitosti. Průzkum bude zaměřen na zmapování situace 
v oblasti struktury podnikatelských subjektů, zjištění záměrů v oblasti investiční, 
personální i dotační politiky. Součástí je také zjišťování míry spokojenosti s výko-
nem pracovních povinností Města a Městského úřadu Modřice.
V souvislosti s průzkumem podnikatelských subjektů uvažuje vedení města o za-
vedení možnosti prezentace firem, podnikajících v katastru Modřic, na webových 
stránkách města. Průzkum bude zjišťovat rozsah a zájem o společnou komunikaci 
a podporu. 
Anketní lístek je volnou přílohou tohoto zpravodaje. Pro sběr anketních lístků bude 
v přízemí radnice na nám. Svobody umístěn uzamčený sběrný box. Anketní lístek 
v elektronické podobě naleznete ke stažení na webových stránkách města v sek-
ci „Dokumenty ke stažení“. Vyplněný jej prosím zasílejte na email zpracovatele: 
kasparkova@aqe.cz. 
Anketní lístky prosím vhazujte do boxu nebo zasílejte emailem do 30. června 2008.
Průzkum podnikatelského sektoru bude probíhat u největších zaměstnavatelů 
formou osobního dotazování prostřednictvím tazatelů zpracovatelské společnosti 
AQE advisors, a. s. Ostatní subjekty mohou být  kontaktovány také telefonicky.
V případě otázek, názorů nebo podnětů se prosím obracejte přímo na zpraco-
vatelskou společnosti AQE advisors, a. s. (www.aqe.cz), Ing. Kašpárková Irena: 
kasparkova@aqe.cz, mobil: +420 739 547 274.

Průzkum podnikatelských subjektů nabízí jedinečnou příležitost jak vyjádřit své po-
třeby a návrhy na zlepšení současné situace ve městě i svůj zájem o spolupráci s 

městem. 
Využijte prosím této příležitosti a vyplňte přiložený dotazník.
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případně mohl být dokonce park s uprostřed protékajícím poměrně čistým pří-
rodním potokem. Mohly by tam být keře a místy i klasické velké stromy, dávající 
stín, cesty s lavičkami k procházkám i travnaté plochy, kde by se děti, mládež i 
dospělí mohli proběhnout či jen relaxačně v přírodě u rybníka posadit - na západ 
od našich hranic lze nalézt řadu příkladů, kde tohle funguje. 

(Č) Jako občan, který zde bydlí 45 let si myslím, že velkých obchodních, průmyslo-
vých i bytových komplexů máme v Modřicích už dost pro naplnění stavu obyvatel i 
městské pokladny. Kromě těch financí to všechno totiž přináší užitek především ji-
nam a naše vlastní životní prostředí to výrazně zhoršuje. Přiměřeně velký relaxační 
městský park by mohl tento trend alespoň částečně zmírnit. Věřím, že by ho ocenila 
nejen většina současných obyvatel města, ale i ti, co zde budou žít po nás. Proto dou-
fám, že se popisované úvahy co nejdříve dostanou do konkretních studí, projektů a 
rozpočtů a děkuji za povzbudivě zajímavé informace                         - Vlastimil Čevela.

Pozn: Podrobnosti o bio-koupalištích a další informace přináší MIM - http://mim.voda.cz/modrice.htm

Obrázky (foto ČeV)
 Moravanský potok v popisovaném prostoruPohled na oblast případného relaxačního parku

Tady by mohl být retenční a koupací rybníkVýpis z územního plánu s vodní nádrží

Rozhovor na aktuální téma
Šance pro koupaliště v Modřicích 

Od podobného příspěvku ve Zpravodaji č. 10/2007, inspirovaného koupalištěm v 
Kovalovicích, se odehrálo několik věcí. Především průzkumy a besedy s občany 
potvrdily významnou společenskou poptávku po relaxačních plochách k trávení 
volného času a možnosti koupání. Také jednoduchá veřejná „bio-koupaliště“ zís-
kávají na Jižní Moravě další body - tento měsíc se druhé dokončuje v Banticích 
na Znojemsku a další stavba se zahajuje v Krumvíři. Určitě nejvýznamnější pak je 
zájem o toto téma ze strany užšího vedení našeho města. Pan starosta Ing. Šiška i 
se svými zástupci Ing. Chybíkovou a p. Dolečkem si koncem května zajeli pro infor-
mace a zkušenosti přímo do Kovalovic.

(Č) Co k tomu poví místostarosta pro životní prostředí - pan Ivan Doleček ?
(D) Začnu trochu z jiné strany - myslím si, že v každé pořádné obci by měl být 
především kostel, hospoda a rybník, který u nás zatím chybí. Proto se už delší 
dobu snažím o jeho vybudování - mimo jiné též proto, že vhodně navržený rybník 
se stavidlem může mít víc funkcí. Kromě příležitosti k letnímu koupání totiž může 
i zachytit vodu z rychlého jarního tání, nebo z přívalového deště. Nové řešení pří-
rodního koupaliště, jaké jsme viděli v Kovalovicích, pak k tomu nabízí zajímavou 
možnost pro zvýšení kvality vody. 

(Č) Bio-technologie automatického čištění ale vyžaduje, aby v nádrži nebyly ryby, 
protože žerou zooplankton a produkují výkaly. Rovněž hloubka koupací zóny musí 
být větší, aby se při koupání nevířily usazeniny na dně, v čistící zóně musí být substrát 
a různé speciální druhy rostlin a možná bude potřeba i malé oběhové čerpadlo, takže 
to nemůže být běžný rybník ...
(D) Pro zhodnocení, zda lze v určité lokalitě vybudovat zmiňované bio-koupaliště, 
či případně spojit retenční a koupací funkci bude samozřejmě potřebná odborná 
studie. Důležitá je ale skutečnost, že už od roku 2005 je v územním plánu na sever-
ním okraji katastru Modřic u náhonu za Moravanským potokem rezervován pro-
stor pro vodní nádrž a toto místo se jeví jako jedno z mála, které by se dalo reálně 
využít (viz obrázek). Předmětem dalších úvah by ale mělo být, zda je moudré zde 
stavět oficiální oplocené a pouze sezónní koupaliště s hygienicky předepsaným 
zázemím a zodpovědností za provoz, které bude především ve velké míře lákat 
návštěvníky z Brna, takže bude nutno řešit i jejich parkování. Anebo tady vybu-
dovat volně přístupný relaxační městský park s biologicky čištěným rybníkem, 
využitelným v létě ke koupání, případně v zimě k bruslení. V parku lehký dřevěný 
kiosek (občerstvení, WC, správce parku) a dřevěné molo pro přístup do hluboké 
koupací zóny. Od úrovně Žižkovy ulice existuje nezastavěná plocha, takže by to 
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Rajhradský hospic
… chceme Vám být nablízku

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je největší hospic v České republice. Na-
chází se v nově postavené a moderně vybavené budově v tichém a klidném parku 
kláštera sester Těšitelek v Rajhradě. Jeho výhodou je výborná dostupnost v rámci 
celého Jihomoravského kraje včetně části kraje Vysočina. Do Rajhradu se dá po-
hodlně a rychle dostat autem, autobusem i vlakem. 
Zařízení disponuje 50 lůžky. Pacient si může zvolit jednolůžkový nebo třílůžkový 
pokoj a jeho rodinní příslušníci a osoby blízké mohou využít hostinské pokoje po 
celou dobu hospitalizace.
Hospic sv. Josefa je na prvním místě určený onkologicky nemocným pacientům, 
ale v případě potřeby je otevřený všem těžce nemocným, kteří potřebují lékař-
skou, ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči včetně ambulance. Součástí nabíd-
ky jsou rovněž odlehčovací služby pro pacienty, o které pečuje rodina v domácím 
prostředí a potřebují změnit terapii nebo pouze pomoci v péči, aby si sami mohli 
odpočinout – tento druh pomoci rodinám je omezen na 3 měsíce. 
Do hospice, který zkraje roku 2009 oslaví 10 let svého působení, není těžké poslat 
žádost, kterou vyplňuje lékař. Příjem je možné realizovat téměř ihned následující 
den po schválení bez dalších průtahů.
Hospic sv. Josefa v Rajhradě je otevřený všem potřebným lidem, kterým se per-
sonál snaží být nablízku a ku pomoci. Bližší informace naleznete na internetových 
stránkách www.dlbsh.cz, popřípadě telefonicky na čísle 420 547 232 223.

SPORT

Pozvánka na VIII. ročník tradičního žákovského turnaje

„ O POHÁR STAROSTY MĚSTA MODŘICE “
KATEGORIE U-12 (po 1.1.1997)

1. - 3. srpen 2008
1.FC Brno / SOKOL Modřice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na VIII. ročník mezinárodního 
žákovského  turnaje, který pořádá 1.FC Brno ve spolupráci se Sokolem Modři-
ce ve dnech 1.8. – 3.8.2008 pro mladší žáky narozené po 1.1.1997.
Tento turnaj patří mezi nejkvalitnější v ČR a tradičně se jej zúčastňuje 20 před-
ních celků z ČR, SR a Rakouska rozdělených do 4 skupin na hřištích s přírodní 
trávou. Každé družstvo sehraje 7 utkání. Pořadatel hradí zúčastněným týmům 
ubytování v penzionech nebo vysokoškolských kolejích a stravování + pitný 
režim. Startovné činí 5.000,- Kč. Pro hladký průběh turnaje je nutné, aby byla 
všechna družstva po celou dobu turnaje mobilní (autobus či auta). 

Přihlášky prosím zasílejte do 20.4.2008 na adresu: mladez@1fcbrno.cz 
nebo faxem na číslo: 541 235 108. 

Doufáme, že tento turnaj splní, tak jako v minulých ročnících, vysokou spor-
tovní a společenskou úroveň. Na příjemné setkání s Vámi a krásný fotbalový 
zážitek se těší

Jaroslav Sommernitz st.
Ředitel turnaje
Tel: 602 272 218

Ing. Petr Zoufalý
Manažer turnaje
Tel: 777 053 164

Jaroslav Sommernitz ml.
Organizace
Tel: 602 249 095

na Šermířský den a středověkou bitvu 
v sobotu 21. 6. 2008
v Modřicích u Brna, areál Pod kaštany
(vedle velkoobchodu Ptáček, tramvaj č.2, autobus č.73, 
zastávka Tyršova)
Program byl zveřejněný v květnovém Zpravodaji.

POZVÁNKA



115114 www.mesto-modrice.cz

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 - 

SP
O

RT
Život v našem

 m
ěstě - M

U
ZEU

M
Život v našem

 m
ěstě - ZÁ

K
LA

D
N

Í ŠKO
LA

Zpravodaj 6/2008

Termín… 1. – 3. srpna 2008 
Hlavní sponzoři…
OLYMPIA MODŘICE, MAGNUM 
a.s., SITA CZ, a.s., BEATEER s.r.o., 
KOVOLIT a.s., KOOPERATIVA a.s., 
BACHL s.r.o., směnárny DEEA FU-
TURE, AGER s.r.o., AGROPOL, Maso 
uzeniny BZDUCH, ONSA, MOGA-
DOR, IFE, Van GANSENWINKEL, 
PRVNÍ BALÍRENSKÁ, restaurace 
U ŠVEJKA, restaurace ŽELEZNÁ 
RŮŽE, restaurace SHERWOOD, 
vinařství MARTINEC a ubytování – 
penzion EVA, hotel GREGOR, pen-
zion ATRIUM a Studentské koleje 
Masarykovy univerzity bří. Žurků.
Organizační výbor…
Ing. Josef Šiška – starosta města Mod-
řice
Jaroslav Sommernitz st. - ředitel tur-
naje 
Jaroslav Sommernitz ml. - sportovně 
organizační zabezpečení 
Ing. Petr Zoufalý - manager turnaje 
Michal Lederer - starosta TJ Sokol 
Modřice - technické zabezpečení 
Oddíly Nosislav, Židlochovice, Oře-
chov - hrací plochy
Krátce k historii…
Je tomu už 8 let, co se uskutečnil 1. 
ročník mezinárodního turnaje žáků 
“O pohár starosty města Modřice”. 
Tento turnaj pořádá 1. FC Brno ve spo-
lupráci s TJ Sokol Modřice. Pořádá se 
pro žáky narozené po 1. lednu 1996. 
O roku 2004 je díky Komisi mládeže 
ČMFS dotován jako turnaj kategorie 
A. Turnaje se účastní dokonce čestný 
host – sekretář Komise mládeže ČMFS 
Vladimír Betka. To svědčí o tom, že se 
dostává do povědomí široké veřejnos-
ti.

MUZEUM

MUZEUM MĚSTA MODŘICE a Muzejní spolek Modřice
Výstavní síň s historickým dřevěným malovaným stropem z roku 1725,

Modřice, Komenského 397

Výstava

RADOST ZE ŽIVOTA
plastiky lidového řezbáře Jaroslava Buncka

v měsíci červnu - 7. až 10., 14. až. 17., 21. až 24.
a 28. až 30. - otevřeno vždy od 10 do 17 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

školní, oblastní a krajské kolo sou-
těže
V březnu proběhla na ZŠ v Modřicích 
recitační soutěž. Rok od roku se hlá-
sí do soutěže stále více dětí. Letos jich 
bylo kolem padesáti a proto bylo nutné 
uspořádat i třídní kola, z nichž čtyři nej-
lepší  žáci postoupili do školního kola.To 
se uskutečnilo 10. března a takové jsou 
výsledky :
školní kolo soutěže
Nultá kategorie – žáci 1. ročníku

1. Eliška Horňáková
2. Kristýna Šulová
3. Jakub Slavětínský

1. kategorie – žáci 2. a 3. ročníku
1. Veronika Kotlánová
2. Andrea Podskalská
3. Aneta Komínková

2. kategorie – žáci 4. a 5. ročníku
1. Tereza Urbanová
2. Lucie Eibelová
3. Tereza Veselá

oblastní kolo soutěže
V oblastním kole recitační soutěže v 

Ivančicích nás 25. března 2008 repre-
zentovali vždy 2 nejúspěšnější žáci z 
každé kategorie školního kola. Velice 
pěkné 4. místo obsadila ve své kate-
gorii Lucie Eibelová, žákyně  třídy 
V.B.
V 1. kategorii vyhrála soutěž a po-
stoupila do krajského kola Veronika 
Kotlánová, žákyně III. třídy.
26. března 2008 proběhlo oblastní 
kolo v recitaci žáků 2. stupně zá-
kladních škol a víceletých gymnázií. 
I tady se nám velice dobře vedlo, 
žákyně  třídy VII.A  Aneta Drmolová 
obdržela Cenu poroty.

krajské kolo soutěže
Celý jarní recitační maraton vyvrcho-
lil krajskou soutěží, na které Veronika 
Kotlánová obhájila své prvenství z 
oblastního kola a opět dosáhla příč-
ky nejvyšší.
Gratulujeme a přejeme hodně úspě-
chů.

Za učitele připravující žáky k soutěži
PaedDr. Jana Šenkýřová

Úspěchy  žáků ZŠ Modřice v recitaci

8. ročník turnaje o pohár starosty města Modřice

Účast na turnaji je opravdu široká – kro-
mě družstev z ČR a SR se turnaje účast-
ní i družstva z Rakouska. V loňském roč-
níku se dokonce nemohla do turnaje už 
některá družstva zařadit z kapacitních 
důvodů. Modřický tým se loni umístil 
na krásném 14. místě a věříme, že i letos 
budou úspěšní.
Několik fotografií z předešlých turna-
jů…

A na závěr…
Jako každý rok se v sobotu uskuteční 
přátelský zápas mezi Bolkovou jedenáct-
kou a trenéry jednotlivých mužstev! 
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Prezentace projektu Krajina a lidé

Ke Dni Deníku si naše škola připra-
vila prezentaci projektu Krajina a 
lidé, který představili žáci sedmého 
ročníku. Tito žáci navštěvují hodiny 
environmentální výchovy. Materiál 
pro tento projekt pro nás připravila 
Lesní škola Jezírko, odloučené pra-
coviště Lipky - školského zařízení 
pro environmentální vzdělávání, 
Brno, Lipová 20. 

Projekt byl rozdělen do tří částí. V 
první části děti zpracovávaly histo-
rický vývoj modřické krajiny, který 
obohatily o konkrétní historické udá-
losti a o přehled nalezených arte-
faktů z okolí Modřic od konce doby 
ledové.

Aneta Drmolová moderuje projekt

Michaela Kučeříková představuje 
první část projektu

V druhé části jsme se věnovali součas-
né době. Práce spočívala v průzkumu 
blízkého terénu a jeho zeleně. Žáci byli 
rozděleni do skupin a každá zpracovala 
část území s popisem všech stromů a 
keřů. To zanesli také do mapy a další 
práce již probíhaly ve škole. Sebrané 
údaje jsme postupně vyhodnocovali. 
Výsledkem byla vybarvená ortofoto-
mapa s plochami jednotlivých porostů 
okolí naší školy. 
Poznatky a údaje z druhé části byly 
výchozím materiálem pro návrh nové 
krajiny a úprav okolí školy tak, jak by 
si jej děti představovaly. Znamenalo to 
spoustu hodin práce na maketě. Děti 
přicházely s neobvyklými nápady, s no-
vými architektonickým řešením školní 
budovy, do které zapracovaly novou 
tělocvičnu, navrhovaly kácení starých 
a nemocných stromů, které byly nahra-
zeny novou výsadbou. Parkové úpravy 
doplnily výstavnými altánky, lavičkami,  
vytvořily nový lesopark, který by od-
hlučnil okolí železniční tratě a zároveň 
by plnil rekreační funkci. Do lesoparku 
děti navrhovaly navrátit duby, stromy 
typické pro modřickou krajinu a mod-
řický městský znak. 

Výsledný projekt byl prezentován dne 
19.3.2008 v jednom ze sálů budovy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
na Žerotínově náměstí. Prezentace se 
zúčastnilo dalších deset škol z celého 
kraje. Práce a jejich prezentaci hodno-
tila porota. Pro mladší kategorie žáků 
to byla velmi cenná zkušenost. Děti 

si zkusily, že není vůbec jednoduché 
vystoupit před mnoha lidmi se svým 
projektem, obhajovat jej a přesvědčit 
odborníky o své vizi a svých předsta-
vách. 
To se potvrdilo při vystoupení při pří-
ležitosti Dne s Deníkem 16.4.2008.

Mgr. Alžběta Grünvaldová
učitelka ZŠ Modřice

„Prší, prší, jen se leje,“ tak to si mohli zpívat žáci 4. a 5.A 
třídy nejen při odjezdu na školu v přírodě, ale v podstatě 
po celou dobu jejího trvání. Škoda, okolí penzionu Posled-
ní míle u rybníku Devět skal lákalo k pohybovým aktivi-
tám po celý den. Ale nepřízeň počasí nikoho neodradila. 
Chodili jsme na výlety do okolí, hráli hry. Mottem školy v 
přírodě byl pravěk. A tak v lese čekali dinosauři, trilobité, 
vzácné fosílie a jiné nápady paní učitelky Veselé, která vše 
režírovala. A v nepřízni počasí byli příjemným zpestřením 
záchranáři, kteří nám připravili ukázky první pomoci. Děti 
si mohly vyzkoušet oživovací pokusy na figurínách, pou-

žití nafukovacích dlah a transportních pytlů pro raněné. A večer jako překvapení 
byla ukázka simulované autonehody s poskytováním první pomoci. 
Všichni také obstáli ve zkoušce odvahy, noční stezku prošli poctivě po jednom 
snad opravdu všichni. Týden utekl moc rychle, byl plný her, dobrodružství a tu 
věčnou pláštěnku už jsme brali jako kamarádku, na déšť jsme už nemysleli.
Přijeli jsme v pohodě, ve zdraví a v utuženém kolektivu.

Za ZŠ Modřice napsala 
Huhu – pí. Uč. Veselá

a Černý pírko – pí. Uč. Vaculíková

Škola v přírodě
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Za hranicemi všedních dnů.

Nejen prací je živ člověk a někdy je 
třeba v tom denním shonu dát odpoči-
nout tělu i duši - a to se nám zahrádká-
řům podařilo.
Udělali jsme si dvoudenní výlet do ma-
ďarských minerálních lázní Pápa a He-
gyko.V sobotu 3. května jsme v 8 hod 
ráno vyjeli směr Bratislava a již před 
polednem jsme se koupali v termál-
ních lázních Pápa. Lázně upravené v 
roce 2003 a umístěné v zámeckém par-
ku nabízejí dva sedací bazény s pod-
vodními tryskami, naplněné léčivou 
vodou a teplotách 34 - 36 oC. Dále je 
zde plavecký a dětský bazén, tobogán 
a několik skluzavek a velký venkovní 
bazén.
Samotné město Pápa leží na rozhraní 
malé Uherské nížiny a Bakoňského 
lesa a patří k nejhezčím barokním 
městům Maďarska s barokním zám-
kem Esterházyů a s přilehlým parkem 
se vzácnými dřevinami.
Nejen, že jsme si nejprve zaplavali v 
krytém bazénu, ale největší požitek 
je, když nahříváte své tělo v teplouč-
ké vodičce a nad vámi svítí sluníčko, 
záda vám masírují trysky a vy se cítíte 
osvobozeni od všech strastí všedního 
života.
Samozřejmě, že jsme ochutnali i ma-
ďarské speciality i dobrou kávu a pivo. 
Vydrželi jsme v bazénu až do půl paté 
a pak jsme odjeli na přenocování do 
Šoproně.
Bylo to velmi příjemné a čisté ubyto-
vání uprostřed zeleně a protože jsme 
stejná krevní skupina, tak o zábavu ne-
byla nouze. V tichém a zeleném pro-
středí jsme se všichni dobře vyspali a 

odpočinuli, aby po vydatné snídani jsme 
se přesunuli do lázní Hegykő.
V Hegykő termální voda vyvěrá z hloub-
ky 1434 m a obsahuje mimo jiné minerálie 
značné množství prvků lithia a floridu a 
je vhodná k léčeni chronických onemoc-
nění kloubů. Zaplavat si v bazénu s vo-
dou 28oC teplou, ohřát své tělo ve vodě 
36 - 38 oC teplé byla balada. Většinu času 
jsme však ztrávili všichni ve venkovním 
bazénu se sluníčkem nad hlavou, neboť 
počasí se nám velice vydařilo (někteří se 
i připálili).
Lázně se nacházejí 13 km od Neziderské-
ho jezera, které je zvláštní tím, že nemá 
žádný přítok vody. Po celé cestě tam i 
zpět jsme neviděli žádné pohozené od-
padky, vše čisté a bez bilbordů u silnic. 
Vesničky i města jak vymalované, na kaž-
dém kousíčku, v příkopách i kolem el. 
sloupů vysázené květiny a skoro v každé 
zahrádce kvetoucí keře nádherných fialo-
vých květů vistarie.
Dokonce i v Rakousku, přes které jsme 
se vraceli těch bilbordů kolem silnic uby-
lo. Přesto jsme se rádi vrátili do našich 
milých Modřic, spokojeni a odpočati s 
dobrou náladou, těšíce se na další naše 
setkání.
I vám doporučujeme navštívit Pápa a He-
gykő - odpočinout duši i tělu. Zajeďte si za 
hranice všedních dnů. Stojí to za to.

TOJA

KNIHOVNA

Pondělí   9 - 12 13 - 18
Úterý   9 - 12 13 - 16
Středa 13 - 18
Pátek   9 - 12 13 - 16

Podrobnější informace o knihovně 
a knihách získají zájemci 
na www.volny.cz/mkmodrice

Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO DĚTI
Francková: Hedvika, Prázdninová 
láska, Smolařka
Hlaváčková: Diamantová cesta
Machač: Zuzanka a malý host
Robins: Alexandr Veliký a jeho chvil-
ka slávy
Rowlingová: Harry Potter a relikvie 
smrti
Řeháčková: Po stopách tajemných 
tvorů, Pátrání po vládci Vodstva, V 
říši Skalních bytostí
Simon: Slavné stavby světa
Sonnleitner: Fobalová horečka, Mu-
mie z bažin
Svobodová: Když se máma s tátou 
berou
Vávrová: O čarodějce, která zaspala 
sto let
Vogel: Vyděrač po telefonu, Skandál 
v televizi, Horor mezi dunami
Žáček: Hádanky a luštěniny

PRO ŽENY

Carrington: Valérie
Ciprová: Čas žít, čas milovat
Coelho: Brída
Francková: Stíny minulosti
Janouch: Ukradené dětství
Jínová: Princové se nežení s Popel-
kami
Kubátová: Co je v domě

Lanczová: Království za botu, 
Lásky a nelásky
Lázničková: Láska se ukrást nedá
MacGregor: Návrat krále
Plaidy: Lví srdce
Řeháčková: Lásku zlatem nevyvá-
žíš, Matkou na půl úvazku
Stínil: Lásko, kde jsi?, Střet s 
láskou
Vandenberg: Faraonka
Zadinová: Dívka bez minulosti, 
Proklínám tě, lásko

PRO POUČENÍ

Co kdyby to dopadlo jinak
Bauer: Ježíš - tajemný muž z 
Betléma, Podivné konce české 
šlechty
Bergier: Jitro kouzelníků
Čalkovský: Podolí u Brna
Ulč: O čem dumá česká hlava

PRO MUŽE

Cornwell: Sharpův tygr, Sharpův 
triumf, Sharpova pevnost
Francis: Mrtvý dostih
Frýbort: Vyjednávač
Gardner: Vrah má mít doktorát
Christie: Sešli se v Bagdádu
Macháček: Zápisky z blázince
Šabach: Občanský průkaz
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1Různér

LURDY 2008

Soukromý palubní deník
poutního zájezdu Modřické
farnosti – 2. část.

PÁTEK, 25.4.2008
Krásné, slunečné ráno. Při pohledu z 
okna pokoje konečně vidím, kam jsme 
vlastně včera dojeli. Rozzářené vrcho-
ly třítisícovek, pokryté sněhem a vedle 
propasti několik desítek metrů hluboké. 
A v tomto terénu se po úbočí vine rela-
tivně úzká silnice s ostrými zatáčkami, 
po které budeme za chvíli klesat zpět do 
nám běžnějších nadmořských výšek.
Po mši svaté, tentokrát sloužené v mo-
derní kapli, a po snídani vyjíždíme před 
osmou hodinou na další cestu. Dnes nás 
čeká asi 800 km.
Po sjezdu do údolí nás první část cesty 
vede úzkými, hlubokými kaňony mezi 
vysokými horami Savojských Alp. Ko-
cháme se pohledy na bystřiny a potoky, 
které nás vedou horské říčce podél níž 

se dostáváme až k Rhoně. Po jejím pře-
kročení u města Orange pokračujeme s 
několika hygienickými přestávkami na 
jihozápad. U značené odbočky na Taras-
con si připomenu své chabé středoškolské 
znalosti literatury a vzpomenu na dnes již 
skoro zapomenutého francouzského spi-
sovatele Alfonse Daudeta a hrdinu jeho 
knihy, bouřliváka Tartarina z Tarasconu. 
Pokračujeme  dále okolo Nimes, Montpel-
lier, a Narbonne, a cestou míjíme i opev-
něné středověké město Carcassonne, kte-
ré v historii sehrálo významnou roli při 
obraně Francie před vpády Maurů. Pozdě 
odpoledne projíždíme okolo posledního 
velkého města Toulouse, a ve čtvrt na 
sedm večer přijíždíme k hlavnímu cíli 
naší pouti, do Lurd. 
Vlevo od silnice nás prvně vítá městský 
hrad a pod ním panorama městečka s 
věží farního kostela, kde byla pokřtěna 
malá Bernardeta Soubirousová. Ještě ně-
kolik okamžiků a náš autobus zastavuje 
u hotelu, kde budeme ubytovaní.
Po krátkém odpočinku a osvěžení se 
scházíme v jídelně na večeři a okolo de-

váté hodiny večer se vydáváme do areálu 
lurdských památných míst. 
Při příchodu se již dostáváme do proudu 
účastníků večerního průvodu se svíce-
mi, který se tu koná každý den. V tomto 
průvodu, dlouhém jistě několik set me-
trů, přicházíme již za šera před hlavní 
komplex dvou chrámů, kde se pokračuje 
večerní pobožnost. Zde se účastníci spo-
lečně modlí růženec v různých řečech pří-
tomných účastníků a jednotlivé části pro-
kládají zpěvem hymnu k lurdské Panně 
Marii. Dojem z tohoto zážitku je opravdu 
mocný, místy dojemný, místy pro středo-
evropana i trochu úsměvný, když slyší z 
reproduktorů „Zdravas Maria“ např. v ko-
rejštině. Nás pak přivítala část motlitby ve 
slovenštině
Před půlnocí se vracíme do hotelu odpoči-
nout si do nového dne.

SOBOTA, 26.4.2008
Ráno po snídani se společně seznamuje-
me nejprve s městem. Průvodce nám uka-
zuje místa, kde požila své dětství právě 
svatá Bernardeta, tedy její rodný dům, 
tzv. mlýn Boly, a hned vedle stojící ob-
jekt, kam se rodina v brzku přestěhovala 
do jedné místnosti, která dříve sloužila 
jako vězení Cachot – dnes muzeum. Od-
tud také Bernardeta 11. února 1858 odešla 
k nedaleké Massabiellské jeskyni na dře-
vo, kde se jí poprvé zjevila Panna Maria. 
Toto zjevení se pak opakovalo během 
dalších cca šesti měsíců 17x, během nichž 
Bernardeta dostala několik poselství pro 
lidi. Ona sice zprvu nevěděla, koho vlast-
ně vidí, a když se o svém vidění zmiňova-
la mezi obyvateli Lurd, byla nejprve pro-
vázena nedůvěrou. Ta nejdéle asi trvala 
u místních představitelů církve. Teprve po 

té, co místnímu faráři, otci Peyramale-
mu sdělila, že paní, která se jí zjevuje, 
jí na dotaz, jak se jmenuje, řekla, „Jsem 
Neposkvrněné Početí“ (čemuž tehdejší 
čtrnáctiletá dívka nerozuměla), seznal, 
že si dívka nevymýšlí a že její vidění 
jsou pravdivá.
Dopoledne jsme strávili opět v poutním 
areálu, prohlédli jsme si park, vstup do 
podzemní baziliky Pia X., která po-
jme až 25 000 lidí, řadu okolních kaplí 
a míst k rozjímání a hlavní chrámový 
komplex, který tvoří v podstatě tři chrá-
my nad sebou.
Nejníže je postavená tzv. Růžencová 
bazilika, rozsáhlý kostel s centrální 
nádherně malovanou kupolí na níž 
je z venku obrovská zlacená koruna. 
Uvnitř po obvodu tohoto prostoru je 
umístěno 16 výklenků (kaplí). S hrdostí 
jsme postáli před patnáctou kaplí, jejíž 
výzdobu věnoval Český národ, což je 
zde i napsáno.
Nad touto bazilikou je umístěna kryp-
ta, ve které jsme měli v 11 hodin slou-
ženu českou mši svatou třemi našimi 
kněžími a nad touto prostorou je posta-
vená hlavní bazilika Neposkvrněné-
ho početí. 
Po prohlídce jsme další část dne věno-
vali Křížové cestě na nedalekém kop-
ci. Jednotlivá zastavení v nadživotní 
velikosti a výhledy do krajiny na úpatí 
Pyrenejí nás okouzlily.
Po návratu ještě individuální prohlídky 
případně nákup upomínkových před-
mětů, prohlídka města a okolí hradu a 
zpět do hotelu k aspoň krátkému od-
počinku.
Po večeři opět zpět do areálu na večer-
ní průvod se svíčkami. Podobně jako 

foto: Hana Chybíková
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včera i dnes průvod začal asi v 9 ho-
din večer, dnes však nás počet účast-
níků přímo ohromil. Snad proto, že je 
sobota, průvodu a večerní pobožnosti 
se zúčastnily tisíce lidí. A člověka až 
zamrazilo, když za čelem průvodu, so-
chou Panny Marie Lurdské, jely stovky 
vozíků s ochrnutými lidmi ať již sedící-
mi nebo ležícími, které táhly či tlačily 
zdravotní sestry. A za nimi pak tisíce 
lidí s rozžatými svícemi, deklamující 
společné modlitby či zpívající písně a 
hymny. A tady jsem si uvědomil sílu to-

hoto místa a víry přítomných. Pochybuji, 
že někdo z těch nemocných přijel do Lurd 
v očekávání, že se mu stane zázrak a on, 
ač ochrnutý, vstane a bude chodit. Roz-
hodně však na mne silně zapůsobila víra 
těchto chudáků v psychickou a hlavně 
duchovní podporu, kterou jim toto místo 
a jejich víra jistě dodává. A taky jsem si 
znovu uvědomil, že mám být vděčný za 
to, že jsem vlastně zdravý, soběstačný a 
že nemám v životě žádné významné po-
tíže.  
Děkuji.

mar.

0 Modřicích,

v posledním Zpravodaji mne zaujal 
článek zahrádkářů začína¬jící veršem 
o stromu a také o pořádku v Modři-
cích.
Modřice jsou moje rodná obec ,proto 
mne vče co se zde děje za jímá.Přede-
včím pořádek a její vzhled. Když zde 
bydleli němečtí občané, tak každou 
sobotu zametali před svými domy 
chodníky a také silnici do poloviny 
proti svým sousedům. V neděli bylo 
viděn, že je neděle. Žádné papíry, 
nedopalky a různé odpadky v příko-
pech, jak je to bohužel nyní. Nikdo jim 
to nenařizoval, pro ně to bylo samo-
zřejmé. Čmárání lidem po fasádách 
domů ? Ani náhodou.
Na věži bylo několik zvonů, které v 
neděli zvoněním navodily krásnou 
sváteční atmosféru. Když byly za vál-
ky sundány stály před kostelem bylo 
to velmi smutné. Od té doby jsme je 

již neslyšeli.
Také zde působil cestář, který pravidel-
ně udržoval silnice v dobrém stavu. Ko-
lem silnic na všech ulicích byly ovocné 
stromy, na náměstí i okrasné, Ovoce ze 
stromů se mohlo jíst, protože mimo au-
tobusu, ráno auto s mlíkaři a sedláků na 
pole, zde žádný provoz nebyl.
Takový dopravní kolaps jaký zažíváme 
nyní zde nebyl.
Nyní se zmíním o tom, co se mi v posled-
ní době zde nelíbí. Je to stavba před bý-
valou Frutou, koho to napadlo?
Zaprvé se do venkovského stylu Modřit 
vůbec nehodí,
a za druhé zlikvidovala občanům volný 
pohled do přírody na který jsme léta byli 
zvyklí, a za třetí znemožnila jít aspoň ně-
kam na procházku do přírody.
Za první republiky byl protékající náhon 
čistý, břehy zelené -travnaté lemované 
stromy, a my jsme toto místu užívali ke 

koupání a rekreaci . Nyní jsme zde do-
slova zazděni. Kdo zde nebydlel tomu to 
nepřipadá. Bývala zde na polích pěkná 
úroda. Zelí , které se vozilo až do Ame-
riky, obilí, cukrovka atd. Když se bude 
neustále všude u nás stavět, tak za čas 
nebude kam zaset obilí a zeleninu a bu-
deme všechno dovážet z Číny vyrobené 
chemicky.
Když už se měl prostor změnit, tak se 
tam mohlo vybudovat hřiště pro děti, 
park se zelení pro starší občany a vůbec 
prostor k oddechu pro místní občany. 
Není zde jít kam na procházku a pobýt 
v přírodě.
Také je zde problém se psy. Objevují 
se ve větším množství. Většinou bojová 
plemena, vlčáci samozřejmě bez koše, 
často i bez vodítka a jejich majitelé ne-
uklízí po nich pozůstatky. Máme ve zmí-
něné zóně kousek pole,a k vůli psům, 

kteří tam někdy volné pobíhají máme 
obavy. Provoz na silnicích a k vůli za-
parkovaným autům před domy je tak 
velký, že jízda na kole na nákup je ne-
bezpečná.
Jsem z dnešních Modřic velmi zklama-
ná a líbí se mi zde jen kostel, náměstí s 
radnicí a naše koncerty na radnici.
Ten velký propagační plakát před 
stavbou, který nedávno vyvěsili nahá-
ní hrůzu, co se zde ještě bude stavět.
Snad ne Karlštejn ?
Jinak chci doufat, že nás nestihne 
osud pražáků a problém, který mají 
se stavbou té knihovny , která vypadá 
jako nafouklá želva. Do starobylé Pra-
hy, kam chodí cizinci obdivovat staro-
bylé památky by to bylo jako pěst na 
oko.

J.Štulpová

Modřický farní archivní poklad z let 1483 až 1975

O objevu zlomku díla Petra Comestora Historia scholastica z přelomu 13. a 14. 
století v Modřicích jsme již psali ve sborníku Jižní Morava 2007 a ve zpravodajích 
Modřic, Rajhradu a Sokolnic. Nedávno byly ovšem ve Státním okresním archi-
vu Brno-venkov v Rajhradě dokončeny archivní a restaurátorské práce na všech 
ostatních písemnostech modřického farního archivu, které tvoří ucelený soubor o 
583 inventárních jednotkách a celkové míře 8,37 běžných metrů. Byl vytvořen po-
drobný inventář, který je ve studovně archivu k dispozici badatelské veřejnosti. 
Můžeme pouze předpokládat rozsah a materiálovou rozmanitost původního mod-
řického farního archivu, víme-li, že duchovní správa zde fungovala již od 12. sto-
letí. Nejstarší materiály však nenávratně zničily mnohé pohromy a zvláště časté 
katastrofální požáry. Přesto musíme konstatovat, že záchranou farních písemností 
v roce 2001 je historie Modřic nebývale pramenně obohacena. Studiem těchto 
materiálů se nám otevírá průzor do minulosti  každodenního života v obci, která 
po II. světové válce přišla téměř o všechno původní německé obyvatelstvo. Tento 
fond s poměrně bohatým písemným materiálem v celé své šíři a rozmanitosti 
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precizně doplňuje již známé archivní materiály fondu Archiv městečka Modřice 
z let 1514 – 1945.
Začíná-li jakýkoliv inventář první kapitolou, která obsahuje listiny či opisy listin, 
vnímáme prvotní signál, že půjde o nevšední soubor dokumentů. Mezi takové 
soubory náleží také fond Farní úřad Modřice, jehož inventář zahajují v I. kapitole 
papírové listiny a opisy listi. Převážně se v nich pojednává o fundacích pro kapli v 
Želešicích z roku 1483, jež náležela duchovní správě v Modřicích. Z celkem jede-
nácti listin a opisů listin se samotným Modřicím věnuje jedna listina o desátcích 
z roku 1804 a jeden opis z roku 1738 listiny z roku 1500, která v Modřicích řešila 
odúmrtě. 
Dále následují čtyři knihy politických a duchovních nařízení (1740 – 1838), 27 knih 
opisů matrik (1835 – 1973) a řada zpovědních rejstříků, které jsou vlastně evidenč-
ními knihami o duších ve farnosti, které farář každoročně obnovoval. Osmnáct 
knih se týká Modřic (1690, 1813 - 1855, 1942) a sedmnáct knih přifařených Přízřenic 
(1824 – 1859, 1864). Celkem 61 knih záznamů o kázáních a katechezích (1808 – 1963) 
převážně sešitové vazby nám sdělují informace o běžném chodu pobožností a o 
výuce náboženství v  katolickém městečku. 
Spisové oddělení naplňuje korespondence všeobecná (1786 – 1974) a matriční 
záležitosti, které jsou rozděleny na čtyři skupiny: Všeobecně, Oddaní, Narození 
a Zemřelí. Zajímavým genealogickým materiálem jsou dokumenty o povolování 
sňatků a hlášení o překážkách pro manželství z let 1786 až 1902 a také hlášení Ne 
temere z let 1938 až 1944 (na tridentském koncilu byl 4. 11. 1563 vydán dekret “Ta-
metsi” o neplatnosti manželství, která nebudou uzavřena před farářem a dvěma 
svědky. Dne 2. srpna 1907 vydala Svatá kongregace koncilu dekret “Ne temere” o 
církevním sňatku podle římskokatolického ritu, kterým se dekret “Tametsi” stal 
platným na celém světě). Spisy skupiny Zemřelí vypovídají zcela autenticky o 
zdravotním stavu modřického a přízřenického obyvatelstva v polovině 19. století 
a v 1. polovině 20. století. Hlášení o prohlídkách mrtvých z let 1833 – 1849 ranhoji-
če a “ohlédače” mrtvol Bayera obsahují lékařské diagnózy příčin úmrtí. Na první 
pohled zjistíme tehdy běžnou, avšak ve srovnání s dneškem nebývalou dětskou 
úmrtnost. Také díky  těmto záznamům může badatel opět zažít hrůzu epidemie 
cholery, která v Modřicích nekontrolovatelně propukla v červenci roku 1849. Od 
19. července, kdy zemřel sedmiletý chlapec Anton Blümel, do 2. října, kdy skonala 
poslední takto postižená pětatřicetiletá Marie Grimová, zahynulo podle Bayero-
vých záznamů více než třicet lidí. Měsíc červenec byl ovšem nejhorší, to umírali 
tři i čtyři nemocní denně. Po Bayerových záznamech a časové mezeře pokračuje 
příbuzný typ dokumentů s názvem Listy o prohlídkách mrtvých z let 1907 až 1915 
a opět po časové mezeře následují Léčebné a ohledací listy, listy o prohlídkách 
mrtvých z let 1950-1952, 1954 a 1958. 
Ze starší doby se dochoval seznam kostelní rady, která se skládala z kostelního 
otce a staršího a mladšího stavitele (1680 – 1693). 
Vedení řádné účetní evidence a pečlivé uchovávání nejdůležitějších účetních knih 

mělo v Modřicích dávnou tradici. Důkazem toho je celkem 321 dochovaných účet-
ních knih z let 1601 až 1970. Při rekonstrukci fondu jsme zažili zvláštní pocit tzv. 
archivního archeologa, který v neforemné a zčernalé papírové hmotě objevoval 
další a další účetní knihy, které po čase začaly vytvářet ucelené řady. Kostelní 
účty uvádí kniha s hospodářskými a ekonomickými záznamy o celkovému stavu 
farnosti, důchodech a vizitacích. Navíc je zde seznam modřických farářů z let 1626 
až 1755. Hospodářské zprávy zde uvedené jsou z let 1752 až 1791. Ve druhé knize z 
let 1601 až 1661 je nejdříve rejstřík všelijakých peněz z kostelních vinohradů a od 
roku 1636 se mění na rejstřík plateb a darů za zaopatření duší. Tato účetní kniha 
má navíc měkkou pergamenovou vazbu, která byla původně listem hudebniny z 
15. nebo 16. století, který obsahuje introit Jubilate Deo z třetí neděle po Velikono-
cích. Po knize kostelních účtů o prodeji malých svíček z let 1668 až 1676 začíná 
řada kostelních účtů z let 1648 až 1949. Samostatnou řadu 77 knih tvoří část účetní 
knihy kaple v Želešicích, která pod modřickou duchovní správu náležela až do 
roku 1785, kdy byla vyfařena. Snad nejzajímavějším materiálem celého fondu je 
kostelní rejstřík kaple v Želešicích z let 1610 až 1658. Měkkou vazbu knihy tvoří 
pergamenový list části biblické dějepravy Historia scholastika Petra Comestora z 
přelomu 13. a 14. století. Pergamenový list byl z vazby sejmut, zrestaurován, zkon-
zervován a uložen samostatně. O identifikaci listu je více ve sborníku Jižní Morava 
2007. Účetní knihy kaple v Přízřenicích jsou z let 1778 až 1908. Velmi zajímavá je 
řada 29 knih Zbožného bratrstva Ježíš, Maria, Josef filiálního kostela v Želešicí 
(1723 – 1755). 
Fond také obsahuje inventáře hudebních nástrojů a hudebnin (1891 – 1901), hu-
debniny církevní (1892 – 1960) a hudebniny ostatní (1887 – 1953), rukopisy kázání 
farářů Jana Fechtra (1855 – 1901), Arnošta Vlčka (1902 – 1916) a Alfonse Adama 
(1936), pokračují zlomky sbírky časopisů a novin (1860 – 1974), následují homile-
tické směrnice Kapitulního ordinariátu v Olomouci (1952 – 1971), atd. 
O veškerou úřední agendu Farního úřadu v Modřicích se staral farář nebo pově-
řený administrátor a písemnosti byly uloženy na faře. Jak ovšem vyplývá z textu 
repertáře modřického farního archivu z roku 1835, byly významné dokumenty 
týkající se kostela, např. nadační listiny a inventáře, uloženy v truhle ve farním 
kostele a jejich opisy pak byly součástí farního archivu na faře.
V závěru je nutné ještě jednou poděkovat za záchranu tohoto jedinečného ar-
chivního fondu všem modřickým farníkům, panu faráři a zvláště PhDr. Rudolfu 
Procházkovi, díky nimž opět ožívá dávná i nedávná minulost našich předků v 
Modřicích.

Mgr. Ivo Durec
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Nová datace zřízení děkanství modřického, 1728

Otázka datace vzniku modřického děkanství je zahalena drobným tajemstvím, 
respektive, neumíme si vysvětlit chybu Řehoře Volného v jeho stěžejním díle 
Kirchliche Topographie von Mähren, kde je v 1. díle, na straně 393 uvedeno: 
“Das Dekanat wurde erst im J. 1757 durch Ausscheidung der einzelnen Pfründen 
von den Dekanaten Brünn (Mödritz, Lösch, Schlapanitz und Turas), Kanitz (Ti-
kowitz und Gs. Urhau) und Gs. Selowitz (Raigern und Tellnitz) errichtet.”
Jeho údaj o zřízení děkanství v Modřicích v roce 1757 pak přebírali další autoři, 
jako například Alois Hrudiška v práci Topografie diecese brněnské z roku 1908 
(s. 138) a František A. Slavík ve Vlastivědě moravské, Brněnský okres z roku 1897 
(s. 199). A učinili jsme tak původně i my v historickém úvodu inventáře Farní 
úřad Modřice v roce 2007, kde jsme za prvního modřického děkana považovali 
Karla Rockerta. 
Při archivním zpracování děkanských písemností jsme ale zjistili skutečnost, že 
olomoucká biskupská konzistoř korespondovala s děkanem modřickým, ovšem 
Karlem Röttigem, dobrá dvě desetiletí před rokem 1757. Z textů listů jsme se 
hledané datum nedozvěděli a proto jsme požádali o spolupráci Zemský archiv 
v Opavě, pobočku Olomouc, ve kterém je uložen fond Arcibiskupská konsistoř 
Olomouc. V nejstarším katalogu kněžstva z roku 1746 je veden modřickým dě-
kanem Karel Röttig. Ve fondu konsistoře se nachází v kartonu č. 578 celý spis 
o zakládání nových děkanátů z období 17. až 20. století, avšak v roce 1727 ještě 
Modřice náležely děkanátu brněnskému. V dalším seznamu z roku 1730 již u 
Modřic není poznámka, že jde o děkanát nový. Navíc zde byl list z podacího 
protokolu konsistoře z 28. června 1728, který dokazuje odeslání dekretu o zřízení 
modřického děkanství do Modřic. Zřizovací dekret se však  nedochoval ani v 
Olomouci, ani v Modřicích.
Můžeme tedy konstatovat, že modřické děkanství vzniklo již v roce 1728 a prv-
ním děkanem se stal modřický farář Karel Röttig. Od roku 1755 byl modřickým 
děkanem Karel Rockert, konsistorní rada a také modřický farář, až do roku 1792. 
V letech 1792 až 1799 byl modřickým děkanem a farářem František Pernšteiner. 
Dalším děkanem modřickým, avšak v Tuřanech, se stal tuřanský farář Dr. Leo-
pold Weis. V letech 1805 až 1823 vedl modřický děkanský úřad v Tuřanech Josef 
Pernica, jenž byl také arciděkanem pro děkanství brněnské, ivančické, kuřim-
ské, modřické a rosické. Od roku 1823 do roku 1831 sídlil nový děkan František 
Osecký opět v Modřicích, jenž měl také funkci inspektora pro školy elementár-
ní a vyšší. V letech 1832 až 1835 byl modřickým děkanem, farářem a okresním 
školdozorcem Alois, svobodný pán Schrenk, pozdější arcibiskup pražský. Ve 
Šlapanicích sídlil modřický děkan Jan Pekárek v letech 1836 až 1853. Dr. Engel-
bert Richter spravoval modřické děkanství a faru v letech 1854 až 1859 a Robert 

Šuderla v letech 1860 až 1877, Jan Holoubek ve Šlapanicích v letech  1878 až 1895, 
František Klinkáč v letech 1896 až 1899, Augustin Kleveta 1900 až 1904 a rajhradský 
benediktin Petr Hlobil v letech 1905 až 1927. V další době úřadovali modřičtí děkani 
v Telnici, a to  Josef Šťastný a František Hrubý a v letech 1955 až 1996 vykonával 
funkci modřického děkana rajhradský kněz František Fučík. Předposledním děka-
nem modřickým byl Karel Pavlíček a  současným je Jan Nekuda, který sídlí v Po-
zořicích.
Každá diecése byla rozdělena na farní obvody a několik far tvořilo děkanáty (v 
Čechách vikariáty). Děkané neměli vlastní beneficium, tedy důchod, plynoucí z 
tohoto úřadu. Děkanem byl zpravidla jmenován některý významný farář, který byl 
ale z této funkce volně odvolatelný. Účast státní správy se při této čistě církevní in-
stituci omezovala na připuštění přiměřené výdajové položky ve fasi příslušného fa-
ráře (beneficiáta) za vizitace okrsku. V některých větších diecésích, jako například 
i v brněnské, bývalo několik děkanátů podrobeno ještě vrchnímu dozoru staršího 
děkana, který se nazýval archipresbiter či arciděkan. Postavení arciděkana k děka-
nu bylo analogické postavení děkana k faráři. I mezi modřickými děkany působilo 
několik arciděkanů, kteří prováděli vizitace nad dalšími přisouzenými děkanáty, 
jakým byl například  Karel Rokerth z Fulneka. 
Děkané měli také funkci okresního školního dozorce a vykonávali pravidelné vizi-
tace škol ve školním okrese, jehož správní obvod byl totožný s obvodem děkanství. 
Až do tereziánských reforem se výuka dětí odbývala v parochiálních tedy farních 
školách. Marie Terezie vydala v roce 1774 Všeobecný školský řád, který školu pře-
vedl pod pravomoc státu. Na nejnižším stupni tzv. triviálkách se učilo náboženství, 
biblické dějiny, čtení, psaní a počty a výuka byla vizitována okresním školdozor-
cem a děkanem v jedné osobě.
Vydáním říšského zákona č. 46 z 25. května 1868 o základních pravidlech o postave-
ní školy k církvi o tuto kompetenci církev přišla. Moravský zemský sněm pak záko-
nem č. 3/1870 o školním dozorství nařídil, že nad školami v zemi moravské přísluší 
právo školního dozorství výhradně státu, a to třemi úrovněmi, školní radou místní, 
okresní a zemskou. Okresní školní radě nyní předsedal představený politického 
úřadu a pouze jedním z členů byl zástupce církve, jmenovaný biskupem, zpravidla 
podle tradice děkan. Od platnosti výše uvedených právních norem ovšem mohl 
zástupce církve, jakožto člen školní rady, vykonávat vizitace pouze výuky nábo-
ženství.
Modřické děkanství tvořily v roce 1728 fary Modřice, Tuřany, Tvarožná, Pozořice, 
Líšeň a Šlapanice, jak nám sděluje záznam z podacího protokolu z 28. června 1728. 
Zde je také uvedeno, že děkanství brněnské budou tvořit fary Střelice, Troubsko, 
Komín, Kuřim, Řečkovice, Obřany a Moravany. Řehoř Volný uvádí, že v roce 1757 
náležely děkanství fary v Modřicích, Líšni, Šlapanicích, Tuřanech, Tikovicích, Oře-
chově, Rajhradě a Telnici. 
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Doležal David
Holeňa Matyáš
Buhlová Kateřina
Kovaříková Anna

Kilián Adolf
Kerl Jan
Rychtářová Anna
Kerlová Božena
Sedláková Halina
Bartl Jaroslav
Jaklová Věra
Kachlíř Zdeněk
Šturm Stanislav
Vydarená Jana

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Landsmannová Ludmila
Klimeš Klement

Rozloučili jsme se

1Inzercei
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, Modřice
                GSM: 739 034 500, 603 254 455                    
   Email: info@4it.cz, www.4it.cz

Pálení čarodějnic ve fotografiích  Miroslava Hájka

Nejstarší Catalogus cleri naší archivní knihovny z roku 1783 uvádí na straně 25 tyto 
fary děkanství modřického: Modřice, Újezd, Ořechov, Telnice, Tikovice a Tuřany. 
V roce 1801 tvořily děkanství fary Tuřany, Líšeň, Modřice, Rajhrad, Šlapanice, 
Syrovice, Sokolnice, Telnice, Tikovice a Ořechov, v roce 1851 Šlapanice, Líšeň, 
Modřice, Rajhrad, Telnice, Tikovice, Tuřany, Ořechov, lokálie Želešice, lokálie Sy-
rovice a lokálie Sokolnice. V roce 1901 byly součástí děkanství fary v Modřicích, 
Moravanech, Ořechově, Praci, Rajhradě, Želešicích, Sokolnicích, Šlapanicích, Ti-
kovicích, Syrovicích, Telnici a Tuřanech. Za děkana Petra Hlobila náležely děkan-
ství fary Modřice, Moravany, Ořechov, Podolí, Prace, Rajhrad, Želešice, Sokolnice, 
Šlapanice, Tikovice, Syrovice, Telnice a Tuřany. 
V roce 2008  tvoří modřické děkanství fary Blažovice, Blučina, Bratčice, Malešo-
vice, Medlov, Měnín, Modřice, Moravany, Moutnice, Nosislav, Podolí u Brna, Po-
zořice, Prace, Přísnotice, Rajhrad, Syrovice, Šlapanice, Telnice, Těšany, Tvarožná, 
Újezd u Brna, Žatčany, Želešice a Židlochovice.

Mgr. Ivo Durec
Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě



1

In
ze

rc
e

www.mesto-modrice.cz130

Inzerce

31Zpravodaj 6/2008

Požadujeme :
vyu en / není podmínkou
dobrý zdravotní stav
práce ve 3sm nném provozu

Nabízíme :
zajímavou a stabilní práci
sociální benefity
výhodné platové podmínky

Pracovišt  :
Brno-Mod ice 

Nástup :
ihned

Kontakt :
KAMOKO, s.r.o.
Brn nská 442
664 42  Mod ice
e-mail :   kamoko@kamoko.cz

Telefon  :  547 216 241 - 2 

Spole nost KAMOKO s.r.o. 

p ijme

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
na obsluhu automatických stroj

Soukromý AZYL LUDMILA
pro opuštěné kočky ve Velkých Pavlovicích

IČO 22680501, DIČ CZ22680501

PROSÍ O POMOC

• Finanční sponzorský dar na účet 
1556814063/0800

• Věcné dary
• stelivo, krmivo, staré bavlněné látky 
(prostěradla, povlečení, ponožky atd.), 
staré nádobí (pekáče, kastrolky, misky, 

hluboké talíře)
• Veterinární prostředky na odčervení, 

vitamíny atd.
 

Dary lze odevzdat přímo p. Stejskalové 
po tel. dohodě /mobil. 605 064 290, pevná 
519 428 774-večer/, nebo u Huškové Lenky, 

Sadová 569, tel. 723 478 131. 
Bližší informace na www.azyl-ludmila-

estránky.cz

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

Koupíme DB, OV 3+1,2+1
 v Modřicích, Želešicích.
Požadujeme přízemí až 2. p.

Platba hotově.
Tel.: 603 844 707

Koupím hotově pěkný RD 
nebo byt.

Pozdější stěhování možné.
Prosím nabídněte

T: 775 674 572  i SMS

různé dorty, zákusky, minizákusky

Hledáme
distributory

reklamního tisku.

Přivýdělek pro důchodce
i studenty.

Volejte číslo

733 15 65 18

Hledáme ženy jako hospodyně do domác-
ností našich klientů v Brně a okolí. 
Požadujeme dobrý vztah k domácím pracem, spolehlivost, pečli-
vost, diskrétnost a poctivost. 

Nabízíme dobré pracovní i platové podmínky, pracovní doba 4 – 7 hod. v dopol. 
hod. – možné i na kratší úvazek. Vhodné i pro ženy s menšími dětmi, na MD a 
aktivní důchodkyně.

Info: 543 236 040, 775 123 240.

Taktéž nabízíme volná pracovní místa na úklidové práce v kancelá-
řích a firmách. 
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