
www.mesto-modrice.cz

10/2008



12 13www.mesto-modrice.czZpravodaj 10/2008

Inzerce
Inzerce 22

Významná kulatá výročí - Vítáme do života - Rozloučili jsme se

Společenská kronika
22

Zprávy z radnice
4
7

11
11

USNESENÍ č. 9/2008 ZMM
USNESENÍ č. 23/2008 RMM
Změna redakční rady Zpravodaje a poděkování
Večer rozsvícených lampiček

Život v našem městě

Hody a hodové výstavy
Zahrádkáři informují
Máme doma stárku
Kácení máje
Základní škola 
 Nákup a prodej sportovních potřeb a oblečení
Kultura 
 O pokojné mysli a lidském štěstí
Knihovna
Muzeum 
 Úvahy nad jednou fotografií
 Vzpomínka na Jiřího Kubištu
Sport
 Zlatý triumf modřických nohejbalistů
 Úspěšná nohejbalová kronika

12
13
14
15
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21

1Obsaho
O

bsah

Hlavní stárek se stárkou,
foto: Miroslav Hájek



14 15www.mesto-modrice.cz

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e 

- U
SN

ES
EN

Í Zprávy z radnice - U
SN

ESEN
Í

1Zprávy z radnice

USNESENÍ Č. 9/2008

Zpravodaj 10/2008

z 9. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konané-
ho dne 15. září 2008 v 18 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že
 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 14, jmenovitě viz prezenční 
listina)

 1.2 zápisy z 8. řádného a 5. mimořád-
ného zasedání ZMM jsou řádně 
vyhotoveny dle zákona

Usnesení k zápisu č. 8/2008: ZMM 
schvaluje zápis č. 8. řádného 
veřejného zasedání ZMM bez 
provedení navrhované opravy 
zastupitelkou RNDr. Ptáčkovou 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 3 (Bernáto-

vá, Ptáčková, Vykoukal)

ZMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu dnešního jednání ZMM, 
schvaluje zapisovatelku Bc. Kate-
řinu Homolkovou a ověřovatele 
zápisu Doc. Ing. Ludvíka Nováka  
a Ivana Dolečka.

ZMM schvaluje program dnešního 
zasedání ZMM. ZMM neschvaluje 
podávání návrhů na usnesení k 
jednotlivým bodům programu 
písemně na předložených formu-
lářích

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčko-

vá)

Bod 1 – Kontrola úkolů, zpráva sta-
rosty
Usnesení 9.1: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty města o činnosti 
úřadu za období od 10.6. do 15.9. 
2008, která bude součástí zápisu z 
jednání ZMM. ZMM bere na vědo-
mí plnění úkolů uložených na 8. 
řádném a 5. mimořádném zasedání 
ZMM

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 2 – Doplnění jednacího řádu 
ZMM
Usnesení 9.2: ZMM neschvaluje změny 

jednacího řádu. Návrhy na změny 
jednacího řádu budou na podatelně 
MěÚ předloženy 20 dní před násle-
dujícím zasedání ZMM písemně

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 9.3.1: ZMM schvaluje vy-

pořádání duplicitního vlastnictví k 
pozemkům vedeným na listu vlast-
nictví č. 1538 pro obec a katastrální 
území Modřice tak, že výlučným 
vlastníkem bude město Modřice po 
uznání vlastnictví v souhlasném 
prohlášení panem Janem Slaným za 
odstupné ve výši 500 000,- Kč. ne-
dokončených investic do ostatního 
dlouhodobého nehmotného majetku 
dle vypracovaného soupisu, který je 
nedílnou součástí zápisu dnešního 
jednání  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Slaný) 

Usnesení 9.3.2: ZMM neschvaluje adres-
ný prodej části pozemku p.č. 2051/3 
k.ú. Modřice

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková) 

Usnesení 9.3.3: ZMM schvaluje darová-
ní pozemků p.č. 1097 o výměře 472 
m2, části pozemku p.č. 1098 o výmě-
ře cca 83 m2 a části pozemku 2053/1 
o výměře 731 m2 vše v k.ú. Modřice 
Správě a údržbě silnic Jihomoravské-
ho kraje v rámci výstavby železnič-
ního mostu na ulici Benešova. ZMM 
schvaluje smlouvu o smlouvě budou-
cí na darování těchto pozemků.     

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 9.3.4: ZMM schvaluje převod 
pozemku p. č. 800/4 v k.ú. Modřice 
o výměře 80 m2 ve prospěch  Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových za účelem následného 
bezúplatného převodu na bytové 
družstvo Družba. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 4 – Schválení dokumentu „Strate-
gický plán města Modřice“
Usnesení 9.4: ZMM schvaluje dokument 

Strategický plán rozvoje města Mod-
řice s doplněním čísla verze 1.  

Hlasování: pro 12 proti 1 (Ptáčková), zdržel se 1 

(Vykoukal)

Bod 5 – Projednání hospodaření měs-
ta v období 1-7/2008
Usnesení 9.5: ZMM bere na vědomí 

zprávu o hospodaření města v obdo-
bí 1-7/2008. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 6 – Projednání rozpočtového 

opatření č. 3/2008
Usnesení 9.6: ZMM schvaluje rozpoč-

tové opatření č.3/2008 s doplně-
ním částky 250 000,- Kč na investič-
ní záměr pro výstavbu domu pro 
seniory v oddělení paragrafu 4357 
domovy a navýšením částky o 200 
000,-Kč v oddělení paragrafu 3745 
péče o vzhled obcí a zeleně.  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 7 – Nástin rozpočtu pro rok 
2009
Usnesení 9.7: ZMM bere na vědomí 

předložený nástin rozpočtu města 
Modřice na rok 2009 s dopraco-
váním do konečné podoby do 
příštího jednání ZMM v měsíci 
prosinci. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 8 – Schválení rozpočtových 
výhledů na rok 2011 a 2012
Usnesení 9.8: ZMM schvaluje před-

ložené rozpočtové výhledy města 
Modřice na roky 2011 a 2012. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 9– Zpráva z činnosti výborů
9.1 – Zpráva z činnosti FV
9.2 – Zpráva z činnosti KV 
Usnesení 9.9.1: ZMM bere na vědomí 

zápis FV č. 016 ze 17.6. 2008 
Hlasování: pro 13, proti 0 , zdržel se 1 

(Ptáčková)
Usnesení 9.9.2: ZMM bere na vědomí 

zápis z jednání KV ze dne 24.6. 
2008

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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Bod 10 – Schválení inventarizač-
ních komisí
bod 10.1 – Schválení inventarizač-

ní komise č. 5 – inventarizace 
pozemků

bod 10.2 – Schválení inventarizační 
komise č. 6 – ostatní majetek 

Usnesení 9.10.1: ZMM schvaluje 
provedení inventarizace pozem-
ků v rámci dokladové části a 
namátkovou fyzickou kontrolu 
pozemků v terénu. ZMM schva-
luje dílčí inventarizační komisi 
č. 5 – inventarizace pozemků v 
tomto složení: Předseda – Mgr. 
Jaroslav Sedlák, členové – Alena 
Brettfeldová, Libor Kočíř 

Hlasování: pro 11, proti 2 (Ptáčková, Vykou-

kal), zdržel se 1 (Bernátová)

Usnesení 9.10.2: ZMM schvaluje 
dílčí inventarizační komisi č. 6 
– pohledávky, závazky města v 
tomto složení: Předseda – Dag-
mar Hošková, členové – Marie 
Hroudná, Jana Vránová

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 9.10.3: ZMM schvalu-
je změnu Pokynu starosty č. 
2/2008 inventury v bodě ostatní 
ustanovení bod c ve znění 
ústřední inventarizační komise 
vyhodnotí inventury a předloží 
starostovy souhrné stanovisko 
nejpozději do 31.1.2009. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 11 – Projednání žádostí o 
změnu územního plánu
Usnesení 9.11.: ZMM zamítá 8 žá-

dostí o změnu územního plánu 

města Modřice a ty budou  posou-
zeny v rámci zpracování nového 
územního plánu. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 12 – Schválení žádosti o přidě-
lení znaku města
Usnesení 9.12.: ZMM schvaluje před-

ložený návrh znaku města a žádost 
o přidělení znaku města Modřice 
předsedou poslanecké sněmovny 
ČR.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 13 – Volba 2. člena RMM
Usnesení 9.13.1: ZMM odvolává na zá-

kladě vlastní žádosti, p. Rostislava 
Eignera z pozice 2. člena RMM.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Eigner)

Usnesení 9.13.2: ZMM zvolilo za 2. 
člena RMM p. Slaného.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková, 

Slaný)

Bod 14 – Různé – diskuse
Usnesení 9.14.1: ZMM ukládá vedou-

címu odboru finančně správního 
zajištěním souhlasů k jednorázové-
mu stržení zdravotního pojištění.

Hlasování: pro 13, proti 1 (Novák) zdržel se 0

Usnesení 9.14.2: ZMM bere na vědomí 
informace o postupu zpracování 
„Prověřovací územní studie v 
oblasti jihozápadně města Brna“ 
a o stanoviscích a požadavcích 
předložených městem Modřice 
zpracovateli studie.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

USNESENÍ Č. 23/2008

z 23. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané dne 15. 
září 2008 v 15 hodin v zasedací síni 
modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 

že
RMM je plně usnášeníschopná (v 

počtu 4, jmenovitě viz prezenční 
listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 23. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 23. 
schůze RMM  

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 22. 6.14: RMM ukládá 

starostovi výběr dodavatele VO v 
lokalitě Za Humny na příští jednání 
RMM – s předloženými firmami 
bylo zahájeno jednání, úkol se 
převádí do příští RMM  

Usnesení 22. 5.18: úkol starostovi o 
přípravě návrhu smlouvy o realiza-
ci studie dopravního řešení v k.ú. 
Modřice – schůzka se neuskuteč-
nila, Ing. Košťál byl dlouhodobě 
mimo Brno, úkol se převádí do 
příští  RMM 

Usnesení 22.6.16: RMM pověřuje 
starostu oslovením alespoň dvou 
firem na zpracování nabídky na zís-
kání dotací z EU na realizaci akce 
„Revitalizace dolní části náměstí 
Svobody v Modřicích“ – úkol trvá, 
bude připraveno do další RMM.
(Pozn.: jedná se o záměr dle územního 
rozhodnutí, zřídit v dolní části náměstí nové 
parkovací stání a vybudovat na pravém bře-
hu náhonu podél silnice chodník z náměstí 
na ulici Chrlickou)  

Usnesení 23.1: RMM bere na vědomí 
plnění úkolů uložených na 22. 
zasedání RMM 

Bod 2 – Projednání důležitých 
smluv a faktur 
Usnesení 23.2.1: RMM schvaluje 

změnu smlouvy mezi městem 
Modřice a p. Evou Kuchtovou o 
pronájmu garážového stání, kde 
má být správně uvedeno garážové 
stání č. 22 

Usnesení 23.2.2: RMM schvaluje 
smlouvu o výpůjčce mezi městem 
Modřice a ZUŠ Ořechov na objekt 
Benešova 271 

Usnesení 23.2.3: RMM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Modřice a TJ Sokol 
Modřice na akci fotbalový turnaj 
„O pohár starosty města Modřice“ 
ml. žáků ve výši 71.000,- Kč. Jedná 
se o finance poskytnuté podni-
kateli pro Sokol prostřednictvím 
městského úřadu

Usnesení 23.2.4: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby plynovodní přípojky pro 
objekt na pozemku p. č. 360, 
nám. Svobody 82, Modřice mezi 
městem Modřice a p. Jaroslavem 
Krejsou  

Usnesení 23.2.5: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby přípojky plynu a vjezdu 
pro objekt RD na p. č. 929/1 ul. 
Sokolská, Modřice mezi městem 
Modřice a p. Dosi Matochou

Usnesení 23.2.6: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby přípojky plynu, kanalizace, 
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vody a vjezdu pro objekt RD na 
p.č. 237/1 a 2025/4 ul. Prusinovské-
ho, Modřice mezi městem Modři-
ce a p. Leošem Skalou

Usnesení 23.2.7: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí mezi 
městem Modřice a firmou Panbex 
Holding s. r. o. na zřízení věcné-
ho břemene pro umístění STL 
plynovodní přípojky na pozemku 
p.č. 2134/1

Usnesení 23.2.8: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí mezi 
městem Modřice a firmou Pe&M  
na  zřízení kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 2026/1 ul. Hřbitovní 

Usnesení 23.2.9: RMM schvaluje 
smlouvu o výpůjčce mezi městem 
Modřice a organizací Jihomoro-
vaský kraj na přestupní terminál 
před nádražím ČD Modřice

Usnesení 23.2.10: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí mezi 
městem Modřice a organizací 
Jihomoravský kraj na zřízení věc-
ného břemene ve prospěch města 
Modřice na pozemek p. č. 2343/1 
na akci prodloužení chodníku na 
ul. Chrlická

Usnesení 23.2.11: RMM schvaluje 
rámcovou smlouvu mezi městem 
Modřice a firmou O2 Telefonica 
ČR, a. s. o poskytování služeb 
mobilního operátora

Usnesení 23.2.12: RMM schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
mezi městem Modřice a firmou 
AQE Adwisors, a. s. o prodloužení 
termínu dokončení zpracování do-
kumentu „Strategický plán rozvoje 
města Modřice“ 

Usnesení 23.2.13: RMM schvaluje 
smlouvu o provedení hudební 

produkce mezi městem Modřice 
a hudebním tělesem Bojané na 
produkci v rámci Svatováclavských 
hodů konaných ve dnech 27.9.2008-
29.9.2008

Usnesení 23.2.14: RMM schvaluje 
smlouvu o veřejném provozování 
hudebních děl mezi městem Modři-
ce a firmou Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o. s. za 
produkci děl při pořádání Svatovác-
lavských hodů. Částka bude čerpána 
z rozpočtu města oddělení paragraf 
6171 – Činnost místní správy   

Usnesení 23.2.15: RMM schvaluje 
smlouvu o realizaci reklamy mezi 
městem Modřice a firmou Somer-
ston Olympia CZ, s. r. o. (sponzor 
Svatováclavských hodů) při konání 
Svatováclavských hodů ve dnech 
27.9.-29.9.2008 

Bod 3 – Projednání podnikatelských 
aktivit
Usnesení 23.3.1: RMM zamítá investiční 

záměr předložený firmou Přemysl 
Veselý stavební a inženýrská činnost 
s. r. o. o realizaci recyklace staveb-
ních materiálů a skladového dvora 
stavebního materiálu na pozemku p. 
č. 1204 o velikosti 6400 m2 v soused-
ství firmy Stapo

Usnesení 23.3.2: RMM schvaluje umís-
tění vnitřního a venkovního vedení 
a zařízení veřejné komunikační sítě 
firmy PODA, a. s. v bytovém domě 
ulice Sadova 563

Usnesení 23.3.3: RMM schvaluje smlou-
vu o nájmu nebytových prostor mezi 
městem Modřice a firmou PODA, 
a. s. Nájemné ve výši 5000,-Kč/rok 
včetně DPH, úhrada vždy k 1.2. za 
běžný rok

Usnesení 23.3.4: RMM neschvaluje ná-
vrh na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o věcných břemenech pro 
liniovou stavbu veřejné sítě elek-
tronických komunikací v oblasti 
ul. Sadová mezi městem Modřice a 
firmou PODA, a. s. Je nutné dodržet 
sazebník ve vyhlášce o liniových 
stavbách  

Usnesení 23.3.5: RMM neschvaluje 
pronájem prostor v objektu nám. 
Svobody 90, Modřice od firmy Alfa 
Trade CZ – Pavel  Řezáč 

Bod 4 – Projednání zpráv z komisí a 
výborů
Usnesení 23.4.1: RMM bere na vědomí 

zápis č. 018 z jednání KÚPR ze dne 
3.9.2008 a plně souhlasí se stano-
visky a závěry navrženými KÚPR. 
RMM nemá námitek k předložené 
PD chodníku ul. Prusinovského pro 
územní řízení  

Usnesení 23.4.2: RMM bere na vědomí 
zápis č. 7/2008 z jednání SDK ze 
dne 11.9.2008 a plně souhlasí se 
stanovisky a závěry navrženými 
SDK. RMM nesouhlasí s parkovacím 
stáním před prodejnou objektem 
Benešova 158

Usnesení 23.4.3: RMM bere na vědomí 
přehled činnosti MP za měsíc srpen 
2008

Usnesení 23.4.4: RMM bere na vědomí 
zápis z jednání Muzejního spolku ze 
dne 1.9.2008 

Bod 5– Různé, diskuse
Usnesení 23.5.1: RMM bere na vědomí 

průběh výběrového řízení na reali-
zaci „Protihlukových stěn Modřice 
na silnici II/152 vlevo – 3. etapa“

Usnesení 23.5.2: RMM schvaluje 

zadávací podmínky pro výběr 
dodavatele na realizaci akce 
„Modřice, ul. Sadová, stavební 
úpravy veřejného osvětlení“. 
RMM schvaluje návrh smlouvy o 
dílo, která je součástí zadávacích 
podmínek pro výběr dodavatele 
akce: „Modřice, ul. Sadova, sta-
vební úpravy veřejného osvětle-
ní“. RMM schvaluje obchodní a 
technické podmínky na realizaci 
akce „Modřice, ul. Sadova, staveb-
ní úpravy veřejného osvětlení“. 
RMM schvaluje oslovení firem 
ENORM Invest a. s., ELQA s. r. o. 
A ENERG-SERVIS a. s. na podání 
nabídek na realizaci akce „Mod-
řice, ul. Sadova, stavební úpravy 
veřejného osvětlení“. RMM schva-
luje složení hodnotící komise: Ing. 
Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková, 
Ivan Doleček, Mgr. Jaroslav Sed-
lák, Květoslava Höklová

Usnesení 23.5.3: RMM schvaluje 
zadávací podmínky pro výběr 
dodavatele na realizaci akce 
„Modřice, ul. Brněnská, stavební 
úpravy veřejného osvětlení“. 
RMM schvaluje návrh smlouvy o 
dílo, která je součástí zadávacích 
podmínek pro výběr dodavatele 
akce: „Modřice, ul. Brněnská, 
stavební úpravy veřejného osvět-
lení“. RMM schvaluje obchodní a 
technické podmínky na realizaci 
akce „Modřice, ul. Brněnská, sta-
vební úpravy veřejného osvětle-
ní“. RMM schvaluje oslovení firem 
ENORM Invest a. s., ELQA s. r. o. 
a ENERG-SERVIS a. s. na podání 
nabídek na realizaci akce „Modři-
ce, ul. Brněnská, stavební úpravy 
veřejného osvětlení“. RMM schva-
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luje složení hodnotící komise: Ing. 
Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková, 
Ivan Doleček, Mgr. Jaroslav Sed-
lák, Květoslava Höklová 

Usnesení 23.5.4: RMM schvaluje na-
bídkovou cenu na projekční práce 
na stavbu „Modřice, ul. Havlíčkova 
– VO“ od firmy ENERG-SERVIS a. s. 
ve výši 69.300,- Kč + DPH 19 % 

Usnesení 23.5.5: RMM neschvaluje 
možnou spolupráci při zajišťování 
veřejného pořádku v obci Želešice 
prostřednictvím naší MP  

Usnesení 23.5.6: RMM bere na vě-
domí vypracovaný text k Politice 
územního rozvoje, který bude 
upřesněn po veřejném projednání 
Politiky územního rozvoje kona-
ném dne 17.9.2008   

Usnesení 23.5.7: RMM schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny, 
jejíž činnost vykonává Základní 
škola Modřice z 50 žáků na 80 
žáků a to s účinností od 1.11.2008 
se shválením JMK v mimořádném 
termínu. RMM schvaluje podání 
žádosti o zápis změny v rejstříku 
škol a školských zařízení ke Kraj-
skému úřadu JMK. RMM schvaluje 
navýšení kapacity jídel ve školní 
jídelně, jejíž činnost vykonává ZŠ 
Modřice z původních 300 jídel na 
400 jídel 

Usnesení 23.5.8: RMM doporučuje 
zařazení žádosti o finanční dotaci 
ve výši 1.080.000,- Kč ZŠ Modřice 
do rozpočtu na rok 2009 

Usnesení 23.5.9: RMM schvaluje 
úpravu rozpočtu č. 27 přesuny v 
rámci oddělení paragrafů. Celková 
výše příjmů a výdajů ve směrných 
ukazatelích rozpočtu zůstává 
zachována 

Usnesení 23.5.10: RMM bere na vědo-
mí výroční zprávu Diecézní charity 
Brno – Domov sv. Markéty

Usnesení 23.5.11: RMM neschvaluje 
nabídku firmy AQE Advisors, a. s. na 
zpracování rozpočtových výhledů a 
jeho aktualizace 

Usnesení 23.5.12: RMM schvaluje jed-
norázový finanční příspěvek v tíživé 
situaci pro p. Danu Línkovou ve výši 
1000,- Kč   

Usnesení 23.5.13: RMM bere na vědo-
mí rozpis výdajů a příjmů v rámci 
konání Svatováclavských hodů s 
úhradou ze strany města ve výši 
95.350,- Kč. Částka je zahrnuta ve 
schváleném rozpočtu města Mod-
řice 

Usnesení 23.5.14: RMM pověřuje sta-
rostu a majetkový odbor prověřením 
stavu obsazení městských vývěsek 
na ul. Husové a provedením případ-
ného přidělení vývěsky OS „Za čisté 
a klidné Modřice“ 

Usnesení 23.5.15: RMM provede místní 
šetření na místě a zajistí omezení 
parkování v prostoru mezi BD Sado-
va 567 a 569 

Usnesení 23.5.16: RMM schvaluje 
odstoupení p. Vladimíra Starého z 
Redakční rady zpravodaje města ze 
zdravotních důvodů 

Usnesení 23.5.17: RMM schvaluje 
odstoupení p. Rostislava Eignera 
z funkcí – předseda KŠK, předse-
da RR, předseda Školské rady a z 
funkce dohledu nad areálem Pod 
Kaštany 

Usnesení 23.5.18: RMM ustanovuje 
vedením RR p. Vlastimila Čevelu 

Usnesení 23.5.19: RMM pověřuje sta-
rostu města projednáním obsazení 
funkce předsedy KŠK

Seznam použitých zkratek:
KV a FV - kontrolní a finanční výbor,
PD, BD - proj. dokumentace, bytový dům
MP - městská policie
RR - redakční rada Zpravodaje 
KŠK, SDK - kulturně-školská, stavebně-do-
pravní komise 
KÚPR - komise územ. plánování a rozvoje

Usnesení 23.5.20: RMM připraví na 
prosincové zasedání volbu členů do 
školské rady

Usnesení 23.5.21: RMM bere na 
vědomí dopis Mgr. Josefa Haluzy, 
starosty městské části Brno-jih 

Změna redakční rady Zpravodaje a poděkování

Vedle Vladimíra Starého, který odstoupil z redakční rady ze zdravotních důvodů, ukončil 
v ní činnost na vlastní žádost též její dosavadní předseda a předseda kulturně-školské komi-
se Rostislav Eigner. Novým členem byl proto ustanoven Miroslav Hájek, předsedou Vlas-
timil Čevela a redakční rada bude nadále působit nezávisle na kulturně-školské komisi. Rád 
bych při této příležitosti oběma odstupujícím, ale také ostatním členům redakční rady, jejich 
partnerce na radnici Kateřině Homolkové i redaktorce Miroslavě Novákové z tiskárny 
Poring vyjádřil poděkování za práci, kterou od počátku roku 2007 odvedli. Oceňuji systém, 
iniciativně v redakční radě zavedený, kdy se všichni členové střídají v editorování čísla, 
spolupráci s radnicí a tiskárnou i aktivitu přispěvatelů. Ve formě, obsahu a pravidelnosti 
vydávání Zpravodaje došlo k velkému zlepšení a jeho význam pro informování občanů 
potvrdily i výsledky nedávného průzkumu ke strategickému plánu města Modřice. Všem, 
kteří k tomu svým dílem přispěli, proto patří srdečný dík.      

  Ing. Josef Šiška - starosta města
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Práce dětí ze ZŠ a z výtvarného oboru ZUŠ

Hody a hodové výstavy

Výstava k 10.výročí PTO Brabrouci

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

foto: Čev foto: Miroslav Hájek

foto: Miroslav Hájek

foto: Miroslav Hájek

Motto: 
Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl si do oblak, 

zvysoka se dívá na svět, 
strašil by a neví jak!

Do šíře i do dáli 
nikde se ho nebáli. 
A ty zuby papírové? 

Všichni se jim vysmáli
(J. Kožíšek)

Tak máme za sebou opět vydařené Sva-
továclavské hody i počasí dobře vyšlo. 
Přece jen ten Svatý Petr má Modřice 
rád. Stárci a stárky byli mladí a krásní a 
hlavně veselí. I výstavy se povedly – ty 
dětské i ty poučné – muzejní. A ta naše 
zahrádkářská – i když to vypadalo, že 
nebude co vystavovat – se také vydařila. 
Nádvoří bylo neustále plné spoluobčanů, 
kteří rádi poseděli u dobrého burčáku s 
cimbálovou muzikou a sluníčkem nad 
hlavou. Setkali se tu dávní přátelé, spolu-
žáci, rodáci, bývalí občané Modřic. 
Pochválit musím i pěvecký sbor, který 
svým vhodným repertoárem přispěl k 
dobré náladě. Všem, kdo se zasloužili 
o dobrý chod hodů a všech doprovod-

ných akcí patří poděkování. 
Blíží se definitivní konec léta i když 
sluníčko a babí léto nás ještě mohou 
chvíli hřát, ale moc v to už nevěřím. V 
září jsme sklidili poslední plody a za-
čali připravovat zahrádku na dlouhý 
odpočinek. 
Říjen už svým proměnlivým počasím 
nenechává nikoho na pochybách, že 
začal podzim. Většinou je chladno a 
poměrně často prší. Není lehké najít 
si nějaký ten víkend s hezkým poča-
sím, abychom v klidu mohli dodělat, 
co jsme ještě nestihli. Na poslední 
sklizeň čekají pozdní zimní odrůdy 
jablek, v druhé polovině měsíce. Je 
čas na sázení stromků. Nezapomeňte 
před výsadbou  namočit stromek do 
vody na pár hodin, aby se dostatečně 
napil. Také je pravý čas na sázení a 
řezání růží, okrasných křovin a jehlič-
nanů. 
Sklízíme košťálovou zeleninu a také 
vinaři dokončují svou poslední skli-
zeň voňavých a sladkých hroznů. 
Užijte si ještě plodů podzimu ať slad-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zpravodaj 10/2008

Zveme Vás na každoroční
„ Nákup a prodej sportovních potřeb a oblečení“.

Tato akce se uskuteční ve dnech 31. 10. a 1.11. 2008
v prostorách ZŠ Benešova 332.
Pátek          31. 10.     14.30 – 18.00       příjem věcí do prodeje
Sobota         1. 11.       9.00 -  11.00        prodej
                                  11.30 -  12.30       vyúčtování a vracení neprodaných věcí
Cílem této akce, která je určena pro všechny obyvatele, je možnost prodat sportovní 
oblečení a potřeby –  zimního charakteru, ze kterého už vaše děti vyrostly a nebo které 
nevyhovují vašim požadavkům. Do prodeje přijímáme  oblečení – bundy, kabáty, svet-
ry (pouze nepoškozené a v módním trendu), oteplovačky, kombinézy, rukavice, čepice. 
Ze sportovních potřeb upřednostňujeme lyže (nejlépe carvingového typu), snowboar-
dy, saně, běžky, hole. Obuv zimní, dále přezkáče, snowboardové a běžecké boty, brus-
le, tenisky, kopačky. Dále přijímáme, hokejky, batohy, brýle……
Přijďte, prodejte, nakupte. Budeme se těšit.
Za kolektiv organizátorů                                                                       Mgr. Iva Vaculíková

kých hroznů, třeba i v tekutém stavu 
a nebo se zakousněte do šťavnatého 
jablíčka neboť, kdo pravidelně hol-
duje jablkům, kypí zdravím a lékaře 
vůbec nepotřebuje. Když Eva podala 
v ráji jablko Adamovi, vůbec netušila 
jakou drahocenost mu darovala. 
Pomalu při tom uveďte zahrádku do 
klidu. Kalendář je neúprosný a ještě 
neúprosnější je příroda - a tak zahrád-
ce věnujme před začátkem zimy ješ-
tě trochu pozornosti za to, že k nám 
byla v průběhu roku štědrá. 

Přeji krásný i když pracovitý podzim. 
TOJA 

A pamatujte: Pálit jen suché a v urče-
né dny. To platí i pro kolonie Svratka I, 
Svratka II. Budou se kontrolovat a poku-
tovat MP.  
Je konec vegetační doby, kdo nechce 
pro příští rok zahrádku nebo ji nestačí 
obdělávat je nyní nejlepší doba na pře-
dání

Máme doma stárku !

Každý rok v době hodů jsme si říkali, jaká je úžasná věc, když se skupina „mlaďo-
chů“, kteří spolu většinou během roku mají maximálně společnou cestu na tram-
vaj, sejde a uspořádá bez nějakého velkého vnějšího zásahu tak skvělou a nároč-
nou věc jako jsou hody.
A to jsme ještě vůbec netušili jaká je to akce. Až letos! Na jaře jsme se dověděli, 
že by dcera chtěla jít za stárku – proč ne, vždyť je to pěkné. Ale to jsme ještě nic 
nevěděli o nácviku od prázdnin 2x týdně a v září 3x týdně, o bolavých nohách 
po nácviku, o ochraptělých hlasivkách, když se učili písničky, o shánění kokard, 
pentlí, střapců a věnečků. A na konci přípravy hodů schůzky každý den, domlou-
vání krojů, kácení, zdobení a stavění májek, navázání 1500 mašliček na rozmarýny 
a spousty dalších a dalších věcí, o kterých stárka začátečnice, myslím, nemá ani 
tušení. Kdo to nezažil v první linii myslím vůbec neví, co všechno stárci a stárky 
dokážou. Jak je možné, že lidé, kteří podle všeobecného názoru nemají žádné zá-
jmy, těžko se s nimi domluví a nic na ně naplatí, se dokážou sejít, zvolit si hlavního  

stárka a stárku a ti dále uřídí tak složitý proces a ukočírují docela velkou skupinu 
lidí, na které nemají žádný „bič“?
A přece to dokážou. Klobouk dolů! I když na hlavní hodové zábavě už je na nich 
vidět únava, při bližším pohledu poznáme, že stárky s odřenýma a utančenýma 
nohama sotva chodí, ale pořád mají dobrou náladu, neodmítnou žádného taneč-
níka a s úsměvem berou do kola krojované děti, které si chtějí také zatančit.
Doufám, že tento hodový zázrak vydrží ještě dlouho, abychom takovou krásnou 
věc jako jsou modřické hody zažívali každý rok. Díky!                                       J.P.

Město Modřice a kolektiv stárků zve všechny občany na 

 „Kácení máje“
které se koná v pátek 31.10.2008 ve 20.00 hodin v sále hotelu Gregor.

Hraje skupina Panorama, vstupné 70,- Kč

fyzické kácení máje bude v pátek 31.10. 2008 v 15:00 hodin

foto: Miroslav Hájek
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O pokojné mysli a lidském štěstí...

tak zněl název 35. komorního koncertu konaného po prázdninách na naší radnici. 
Na programu byl zpěv, hra na flétnu mluvené slovo. Učinkujícími byli absolventi 
uměleckých škol, kozervatoře a Janáčkovy akademie, Alena Borková,ml. Alena 
Borková prof., Martina Lavičková a Pavel Hýža.
Jako první zazněla skladba J.S. Bacha pro zpěv, dvě zobcové flétny a klavír.
Dále následovala skladba pro sólovou flétnu od J.S. Bacha, a několik sólových pě-
veckých skladeb od G.F. Händla, G. Paisiela a G.G. Carisima za klavírního dopro-
vodu paní prof. Aleny Borkové. Sóla zazpívala A. Borková mladší. Byl to krásný 
zážitek.
Po krátké přestávce zahrála sonátu E dur pro flétnu a klavír od J.S. Bacha Martina 
Lavičková. Něžný zvuk flétny posluchače potěšil.
Následovaly árie od W.A. Mozarta, které zazpívala s doprovodem klavíru A. Bor-
ková ml., a pokračovala skladba Variace F. Chopina a na Rossiniho téma, kterou 
na flétnu zahrála M. Lavičková.
Krásné pěvecké a hudební zážitky obohatil svým humorným vyprávěním mladý 
herec Pavel Hýža, takže jsme se všichni od srdce zasmáli.
Ti, co koncert navštívili jistě nelitovali. Je škoda, že naše mládež nemá příliš zájem 
o tento druh kultury. Všem umělcům přejeme hodně úspěchů a děkujeme jim za 
krásný zážitek a příjemně prožitý večer.

J. Štulpová, Modřice

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:

V říjnu pro Vás knihovna připravila akce:
26. 9. – 31. 10. – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
                             žáků ZUŠ v Ořechově a Modřicích
1. 9. – 15. 12. – OZNÁMKUJ SVOU KNIHOVNU – akce pro děti
Tiskopis vysvědčení na oznámkování knihovny si děti mohou vyzvednout v knihovně. 
Za odevzdaná vysvědčení dostane 100 dětí malý dárek. 

Zpravodaj 10/2008

koncert na radnici 24.9. 2008, foto: Miroslav Hájek

VÝBĚR Z NOVINEK

Brezina: Jak vyčarovat superkluka
Deary: Čarodějnice, Válečníci, Zločinci
Hawking: Jirkův tajný klíč k vesmíru
Stewart: Rytíř
Šandera: Hurá do školky
PRO ŽENY
Bradfordová: Dědicové Havraního 
útesu
Brockway: Ohnivý květ
Brownová: Skandál
Cabotová: Úspěšná smolařka
Collinsová: Milenci a mstitelé, Nebez-
pečná žena, Smrtelné objetí
Coulterová: Kouzlo měsíční noci, Síla 
osudu, Večerní hvězda
Gregory: Královský slib, Královský 
rozmar
Jordan: Sametové objetí
Khashoggi: Karina
Mansell: Nabídka, jaká se neodmítá
Miller: Osud na dlani, Za hlasem srdce
Robertsová: V pravou chvíli, Zakletá 
země, Zkouška důvěry
Whiton: Anna Česká

PRO SILNÉ NERVY
Eidler: Klub elitním milenců
Heron: Konečná diagnóza, Nemoc-
nice
Higgins-Clark, C.: Krajka
Higgins-Clark, M.: Děvčátka v mod-
rém, Tentokrát naposledy
Hooper: Dotek strachu
Hubbard: Strach
MacBain: Dveře
Mac Clure: Obětní beránek
Wyler: Fatální omyl
PRO POUČENÍ
Fowler: Oberace Barbarossa, Ope-
race Overlord
Gunn: Superautomobily
Jackson: Moderní vojenská letadla
Michnovicz: Rakovina prsu a zdra-
vá výživa
Foster: Dieta GI
Hansel: Peru
Reichardt: Známky
Uhlíř: Praha ve stínu hákového 
kříže
Vasold: Křížové výpravy
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výstava v Modřickém muzeu, foto: Miroslav Hájek

MUZEUM

K aktuální výstavě 1914-1925 v modřickém muzeu
Úvahy nad jednou fotografií ...

Visí hned v první místnosti proti vchodu a je na ní záběr z popravy zajatých italských 
legionářů. Když Petr Fiala vybíral exponáty tak se ptal, zda její vystavení nebude moc 
drastické. Nejprve jsem řekl, že bude. Když jsme to ale chvíli rozebírali, tak jsme se 
shodli, že je nutné i takové věci připomínat. Bez legionářů by totiž náš samostatný 
stát, obnovený před 90 lety v historických hranicích, pravděpodobně nevznikl. 
Masaryk, Beneš a Štefánik měli při jeho prosazování řadu dobrých argumentů, ale 
určitě nejpřesvědčivější byla statisícová armáda, bojující v Rusku, ve Francii a v Itálii 
na straně velmocí Dohody. Přiznám se, že některé souvislosti jsem si v plné míře 
uvědomil až nad výše zmíněnou fotografií.

Příslušníci zahraničního „Československého vojska“ - po válce označováni jako „legi-
onáři“, byli Češi a Slováci - krajané, žijící v zahraničí a bývalí vojáci Rakousko-Uherské 
armády, kteří byli zajati, nebo přešli ke druhé bojující straně. Tito muži šli za ideu 
budoucího samostatného státu bojovat dobrovolně, ale také s vědomím, že pro 
občany k. u. k. říše případné zajetí znamenalo jistou smrt - museli tedy mít velice 
silné národní cítění i charakter. Pro Němce bylo jedním z cílů 2. světové války český 
národ zničit. Komunisté pak následně potřebovali poslušnost a slepé přizpůsobování 
sovětským vzorům. Proto se oba totalitní režimy snažily existenci a tradice legií dů-
sledně vymazat z historie. Pro generaci, ke které patřím, se tedy padesát let o tom lite-
ratura nevydávala, z knihoven a školních osnov byla vyřazena, a kromě pár uniforem 
při státních svátcích v letech 1945-1947 nám téma legií vlastně svými postoji výrazněji 
připomněl až strážmistr Arazím v brněnských televizních „Četnících“.

Vedle vojenských, ukazuje výstava v muzeu také řadu dalších autentických expo-
nátů. Noviny, mapy, kroniky a první Československé peníze i poštovní známky dle 

návrhů Alfonse Muchy. Významnou část zabírají kopie, v archivech k tomuto účelu 
vyhledaných dokumentů, které názorně ilustrují počátky Československého státu v 
tehdy převážně německých Modřicích. K umožnění studia těchto zajímavých textů 
bylo dohodnuto, že po skončení výstavy je trvaleji zpřístupní „Modřický internetový 
magazin“. K celkovému poučení pak lze doporučit zajímavou a pěkně čtivě napsanou 
knihu „Josef Hotmar - Zrození republiky 1914-1948“ v modřické městské knihovně.

Díky obětavosti členů muzejního spolku bude výstava ještě otevřena až do 28. října, 
vždy od soboty do úterý v 10 až 17 hodin. Ti starší si zde mohou připomenout vyprá-
vění rodičů a prarodičů, ti mladší pak se něco dozvědět o tom, „jak to tenkrát bylo ...“

Vlastimil Čevela

Vzpomínka na Jiřího Kubištu

Před několika týdny nás opustil zakládající člen muzejního spolku, pan Jiří Kubišta 
(1924 – 2008). Jeho muzejní aktivita však představuje jen malou část jeho bohatého 
života, nicméně nikoliv bezvýznamnou. Ani v pokročilém věku ho neopustil živý 
zájem o sport, zejména fotbal, který v mládí aktivně provozoval. Syn ředitele před-
chůdce nynějšího Kovolitu a důstojníka československé armády prožil většinu své-
ho života v Modřicích. Předčasné úmrtí otce na počátku světové války znemožnilo 
Jiřímu Kubištovi studium na vysoké škole, přesto se díky svým schopnostem vy-
pracoval do vedoucích pozic v rámci Československých státních drah.

Jeho odchod znamená pro náš spolek těž-
kou ztrátu, patřil k nejaktivnějším členům. 
Ve prospěch muzejní činnosti využíval ze-
jména svou fenomenální paměť, která mu 
dovolila mimo jiné sepsat pozoruhodné 
vzpomínky zejména život v Modřicích 
ve druhé světové válce. Neuvěřitelné 
znalosti pana Kubišty nám byly při naší 
činnosti cenným vodítkem. Zasvěceně a 
s nenapodobitelnou noblesou provázel 
návštěvníky hodových výstav, které udi-
voval neuvěřitelnými detaily ze života 
Modřičanů ze zašlých fotografií.
Z rukopisů sestavených Jiřím Kubištou 

může nejen modřické muzeum, ale každý zájemce o novější historii Modřic trvale 
čerpat. Při jejich studiu se nám vždy vybaví vzpomínka na autora –modřického 
patriota a především dobrého člověka.
Čest jeho památce!

Rudolf Procházka
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SPORT

Michal Janeba, Michal Plachý, Pavel Kop, Radek Pelikán, Vlastimil Dočekal
Petr Topinka, Jakub Pospíšil, Petr Skřejpek, Petr Gulda, Petr Bubniak

Gratulujeme !

Jménem vedení města a jménem svým, ale myslím, že mohu též jménem 
všech občanů, které zastupuji, blahopřát hráčům, trenérům i fanouškům 
nohejbalového oddílu TJ Sokol SDS EXMOST Modřice. Dosažené vítězství 
i ostatní vynikající výsledky, o kterých se podrobněji píše dále, si zasluhují 
poděkování nejen za sportovní výkon, ale i za to, že slova uznání ve sportov-
ních rubrikách celostátní televize, rozhlasu i tisku také příslušně reprezentují 
naše město.

Ing. Josef Šiška - starosta města Modřice

TJ Sokol SDS EXMOST Modřice

Zlatý triumf modřických nohejbalistů
po třetí v řadě MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY družstev

Úspěšná nohejbalová kronika

Konec měsíce srpna a celý průběh září byl ve znamení čilého ruchu na antukových hřiš-
tích nohejbalového oddílu TJ Sokol SDS EXMOST Modřice. Téměř všechny soutěže finišo-
valy k rozuzlení a k vyhlášení vítězů.

Především tedy první říjnovou sobotu A družstvo po prvním vítězství 5:1 v Brně i ve dru-
hém finálovém utkání extraligy v Pankrácké hale v Praze porazilo SK Šacung VHS Benešov 
stejným poměrem a získalo svùj pátý Extraligový titul v posledních šesti letech. Nohejba-
listé tímto děkují za podporu nejvěrnějším fanouškům, kteří jeli do Prahy s nimi. Byla 
to sedmá účast ve finále po sobě a mimo jiné též „zlatý hattrick“  po vítězstvích v minulých 
dvou sezónách. Za dvanáctileté účinkování v nejvyšší soutěži, získali naši nohejbalisté v 
této nejprestižnější nohejbalové soutěži planety 11 extraligových medailí (5 zlatých,4 stří-
brné a 2 bronzové) a v České republice jsou nejúspěšnějším týmem. Proto jsou také naši 
hráči Petr Bubniak, Radek Pelikán, Michal Plachý a Pavel Kop zařazeni do reprezentační-
ho výběru pro Mistrovství světa, pořádaného koncem listopadu v Nymburce. Modřické B 
družstvo mužů se umístilo ve skupině 2. ligy na druhém místě (ze 16 účastníků) a skončilo 
až v kvalifikaci o postup, když ve dvou vyrovnaných utkáních podlehlo družstvu Jiskra Aš 
a C družstvo obsadilo v Krajském přeboru bronzové třetí místo.

V neděli 5 října dorostenci našeho oddílu Petr Topinka a Vlastislav Dočekal společně s tre-
nérem Michalem Janebou získali titul v nejvyšší dorostenecké soutěži - 1. lize dorostu. Stalo 
se tak v dresu Sokola 1. Prostějov, kde celou sezónu hostují. Poslední třetí finálové utkání 
s družstvem Kotlářka Praha bylo velmi vyrovnané a teprve po velkém boji a za podpory 
pěti čerstvých Extraligových mistrů i s mistrovským pohárem mohli ve dvou dnech po-
zvednout druhý pohár pro mistra ČR a třímat druhou zlatou medaili. Další náš dorostenec 
Lukáš Rosenberk, hostující ve Žďáru nad Sázavou získal už před 14 dny bronzovou medaili 
v 1. dorostenecké lize.

Starší žáci zakončili Moravskou žákovskou ligu což je pětikolová dlouhodobá soutěž druž-
stev na druhém místě, když se před ně dostal Sokol 1. Prostějov. V sezóně se v družstvu 
vystřídali Petr Brabec, Pavel Vostrejš, Oskar Svoboda, Martin Holý a Tomáš Gulda.  Mlad-
ší žáci měli svůj vrchol poslední srpnový víkend kdy Sokol Modřice pořádal Mistrovství 
České republiky ročníku 1996 a mladších. Na nich se naši zástupci neztratili a trojice David 
Burian, Ivo Putna a Tomáš Gulda obsadila v soutěži trojic čtvrté místo a v soutěži dvojic 
získala bronzové medaile V soutěži Grand Prix Modřice, která se skládala ze čtyř turnajů 
- trojic, dvojic a jednotlivců mladších žáků, obsadil Tomáš Gulda vynikající 3. místo, David 
Burian 7. až 8. místo a Ivo Putna 9. místo.    

Antonín Stehlík a Michal Janeba

Další informace s fotogalerií jsou na internetu www.nohejbal-modrice.net 
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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

Hledám zahradu
kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.

Tel: 776 637 839 
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1Společenská kronikas
Dubšíková Alexandra
Smrček Daniel
Dostál Tomáš
Zítková Eliška
Merka Filip
Matoušková Eliška

Kučerová Libuše
Lišková Eva
Nesvadba Stanislav
Skalník Josef

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Bubla Jiří
Rozloučili jsme se
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Koupím pozemek v Brně
pokud možno stavební
(menší i větší).
Prosím nabídněte. Rychlé jednání. 

tel.: 776 637 839

Koupím
Garáž

kdekoliv v Brně
i v horším stavu. 

Dohoda jistá.

Tel: 776 809 213

Koupím rodinný 
dům v Brně k 
bydlení
(větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně.
Platím hotově.
Jsem přímý kupec.

Tel: 546 220 361.
Zn. Brno i okraj
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CHCETE
SI PŘIVYDĚLAT
 V MODŘICÍCH?

Hledáme brigádníky
pro ruční kompletaci tiskovin
(vhodné zejména pro ženy, důchodce, studenty).

Zájemci o brigádu mohou pracovat opakovaně,
příp. dlouhodobě, v závislosti na délce trvání zakázky.

O každém termínu zahájení brigády jednotlivé pracovníky 
předem telefonicky informujeme.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle:

777 725 840

nebo osobně v recepci naší provozovny na adrese:

pí. Brodecká

5P Agency, spol. s r.o.
Masarykova 118

Business park Modřice
v době od 8:00 do 16:00 hod.

Zpravodaj 10/2008

ČIŠTĚNÍ
• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček

Čištění je prováděno moderními profesionálními extraktory s vysokým sacím 
účinkem. Používáme kvalitní čistící prostředky s automatickou vůní.
Ceny od:    • koberec- 10 Kč/m2

                 • sedací souprava - jedno sed - 80 Kč/m2

Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. Doprava zdarma!
tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz

pro nově zrekonstruovanou
restauraci v centru Brna

Přijmu ihned

kuchaře
servírky
číšníky 

pomocné síly do provozu 

tel: 603 822 171
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Podnájem
v Modřicích byt 1+1

nebo 2+kk do 10.000,- Kč 
včetně energií. Ne RK.

Tel: 608 609 809

Zpravodaj 10/2008

vykupujeme loupané ořechy

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky, minizákusky

Koupím hotově pěkný RD nebo byt.
Pozdější  stěhování možné.

Prosím nabídněte T: 775 674 572 i SMS
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