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Vážení spoluobčané,

je to až neuvěřitelné jak ten čas letí, 
ale máme zde opět konec dalšího ka-
lendářního roku, roku 2008. Tento ča-
sový mezník je současně i polovinou 
volebního mandátu stávajícího za-
stupitelstva, rady a nejužšího vedení 
města. Dříve, než Vám složím zdravici 
k nadcházejícím nejkrásnějším svát-
kům v roce mi dovolte malé ohlédnu-
tí za těmi dvěma roky naší práce na 
radnici a pro město. 
Dříve než se zmíním o některých stě-
žejních bodech a úkolech, bych rád 
uvedl několika slovy současný stav 
složení zastupitelstva a rady města. 
Zastupitelstvo začalo 6.11.2006 praco-
vat ve složení 5 členů ODS, 4 členové 
OS „Ochrana zdravého života a kraji-
ny města Modřice a okolních obcí“, 2 
členi SZ, 2 členi KSČM, 1 člen KDU-
ČSL a 1 člen strany Moravané. Po 
dvou letech nastalo malé přeskupení 
co se týče příslušnosti k jednotlivým 
stranám a sdružením. Po těchto pře-
sunech je složení nejvyššího městské-
ho orgánu následující: 6 členů ODS, 
2 členi SZ, 2 členi KSČM, 2 členi OS 
„Za čisté a klidné Modřice“, 1 člen 
KDU-ČSL, 1 člen Moravané a 1 člen 
OS „Ochrana zdravého života a kra-
jiny města Modřice a okolních obcí“. 
Po necelém prvním roce se současně 
svého zastupitelského mandátu za 
OS „Ochrana zdravého života a kra-
jiny města Modřice a okolních obcí“ 
vzdal pan Ing. Kadlec a místo něj do 

1Zprávy z radnicez
SLOVO STAROSTY

zastupitelstva nastoupil Ing. Vykoukal. 
Změnám se nevyhnulo ani složení rady 
města Modřice. Na zářijovém zasedání v 
letošním roce odstoupil z funkce radní-
ho pan Eigner a nahradil jej MVDr. Slaný. 
Myslím si, že oba orgány města po dobu 
svého dosavadního mandátu pracovaly 
svědomitě, a snažily se pro město získat 
ve všech kauzách ty nejlepší podmínky 
a výhody. Mým záměrem v tomto výčtu 
není sáhodlouze jmenovat všechny kla-
dy či zápory, na to si každý občan jistě 
udělá svůj vlastní úsudek, ale přece jen 
mi dovolte, abych pár nejdůležitějších 
úkolů a projektů zmínil. 

Především jde o velmi neutěšující situaci 
v otázce automobilní dopravy na katast-
ru města. Nárůst dopravy je celorepub-
likovým problémem a tak je jen na nás, 
jak se s tímto fenoménem dokážeme vy-
rovnat. V uplynulém období byla vybu-
dována další etapa protihlukové stěny u 
komunikace č. II/152 (jižní obchvat), ve 
stádiu stavebního povolení se nachází 
vybudování nového moderního kapacit-
ního mostu přes železnici na ul. Benešo-
vé (u sokolovny), připravuje se projekto-
vá dokumentace pro stavební řízení na 
vybudování protihlukových stěn na ul. 
Brněnské, v současnosti je zpracováván 
investiční záměr řešení křižovatky ul. 
Havlíčkova, U Vlečky jižní obchvat II/152 
a je požadováno v orgánech státní správy 
o vyjádření ke stavebnímu povolení na 
dobudování chodníků z nám. Svobody 

do obchodního centra Olympie. To jsou 
některé projekty, které se buď realizova-
ly nebo jsou na nejlepší cestě k vlastní 
realizaci. Musím ale sebekriticky zmínit i 
akce, které se nepodařilo doposud nijak 
rozproudit. Jde hlavně o slibovanou re-
konstrukci komunikace ul. Masarykovy, 
na kterou prozatím JMK nevyčlenil žád-
né prostředky a není pokračováno ani 
na projektové dokumentaci. Prozatím se 
nám nepodařilo nijak dohodnout, opět 
s JMK, na dobudování protihlukových 
stěn silnice II/152. To jsou v rámci řeše-
ní dopravy dva hlavní body, na které se 
chce blíže zaměřit v dalším období.
 
Z ostatních investičních akcí bych zde 
jmenoval dokončenou rekonstrukci MŠ 
na ul. Benešova, která od září 2008 plně 
slouží pro účely výuky ZUŠ Ořechov a 
zdárné pokračování postupné rekon-
strukce VO v celém městě ve vztahu k 
rekonstrukci rozvodů sítě NN a VN spo-
lečností E.ON Distribuce ČR, a. s. 
Jsou ale i projekty, které se nepodařilo 
dovést k úspěšnému konci. Je to zejmé-
na z minulého volebního období na-
startovaná spolupráce se soukromým 
subjektem v rámci výstavby objektu pro 
naše nejstarší spoluobčany. Od uzavřené 
smlouvy jsme nakonec byli nuceni z fi-
nančních důvodů odstoupit a tak spolu-
práci ukončit. Tento krok ale neznamená 
vzdání se myšlenky vybudování zařízení 
pro modřické seniory v jiné lokalitě a za 
jiných podmínek. První kroky jsme již 
učinili. Je vykoupen vytipovaný poze-
mek na ul. Nádražní (bývalé uhelné skla-
dy) a do rozpočtu roku 2009 je zahrnuta 
částka na vypracování prvního stupně 
projektové dokumentace na výstavbu 
vlastního domu pro seniory. 

Všechny investiční akce a vlastní 
rozvoj města je nerozlučně spjat se 
strategickým plánováním a rozvojem. 
Byl vyhotoven dokument „Strategic-
ký plán rozvoje města Modřice“, kde 
měl možnost se svojí měrou podílet 
každý občan města. Tato dokumenta-
ce je jedním z podkladů pro vytvoře-
ní nového územního plánu města, na 
kterém byly práce zahájeny již v roce 
2007. 

Nelze opomenout ani ostatní oblasti 
života města. V dobře zaběhlém sys-
tému kulturních a sportovních akcí 
organizovaných menší či větší měrou 
kulturně školskou komisí, se objevily 
i nové podniky, které přilákaly nema-
lé množství občanů ať už se jedná o 
hudební festival pořádaný panem 
Jindřichovským nebo mimořádně vy-
vedený šermířský den s velkou ukáz-
kou bitvy o imitaci hradu. 
Město Modřice bylo také dobře pre-
zentováno i na poli sportovním. Druž-
stvo mužů nohejbalového oddílu TJ 
Sokol Modřice získalo 2 tituly mistrů 
republiky v soutěži týmů a jednotliví 
hráči přivezli  cenné kovy z jednotli-
vých disciplín jak z mistroství repub-
liky tak z mistrovství evropy a světa. 
Za všechny bych jmenoval alespoň 
pana Petra Bubniaka současného 
dvojnásobného mistra světa za rok 
2008. Na poli motoristickém jsme byli 
zviditelněni nejen týmem Jana Vonky 
na okruzích ale i týmem Racing Team 
SK Industrietechnik Modřice v závo-
dech do vrchu.
Ještě bych mohl napsat mnoho a 
mnoho řádků s výčtem úspěchů i 
proher, ale to není záměrem toho-
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to krátkého hodnocení. Jestli jsme 
pracovali dobře či špatně musíte po-
soudit vy „OBČANÉ“. Každého vždy 
potěší pozitivní ohlasy z vašich řad. 
O negativech jsme připraveni jednat 
a pokud to bude alespoň trošinku 
reálné i podniknout patřičné kroky 
k jejich realizaci. Vedení města je 
otevřeno všem, kdo je ochoten pří-
mému a konstruktivnímu dialogu se 

společnou dohodou. 

Dovolte mi závěrem Vám všem jmé-
nem svým i jménem všech zastupitelů 
popřát krásné a klidné prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví, spokoje-
nosti a lásky v novém roce 2009.

Ing. Josef Šiška

USNESENÍ Č. 25/2008

z 25. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané dne 10. 
listopadu 2008 v 16 hodin v zaseda-
cí síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že RMM je plně usnášeníschopná 
(v počtu 5, jmenovitě viz prezenč-
ní listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 25. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 
25. schůze RMM  

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 25.1: RMM bere na vědomí 

plnění úkolů uložených na před-
chozích jednáních RMM 

Bod 2 – Komplexní zpráva o činnos-
ti KŽP – p. Doleček

Usnesení 25.2: RMM bere na vědomí 
komplexní hodnocení činnosti 
KŽP. RMM ukládá předsedovi a 
celé KŽP zpracovat seznam parcel 
určených k náhradní výsadbě a se-
znam vysazovaných druhů dřevin 

ke schválení na příští jednání RMM  

Bod 3 - Projednání  důležitých smluv 
a faktur 

Usnesení 25.3.1: RMM schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi městem Modřice a firmou JMP 
Net, s. r. o. na pozemek p.č. 2021/1 
na umožnění provozování plyná-
renského zařízení v délce 29,43m 
za úplatu 11.772,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem po doložení 
geometrického plánu

Usnesení 25.3.2: RMM schvaluje 
smlouvu  o umožnění provedení 
stavby plynové přípojky, přípojky 
vody, dešťové a splaškové kanaliza-
ce a vjezdu na pozemku p.č. 242/1 
pro objekt RD mezi městem Modřice 
a p. Bronislavem Kohoutkem a p. 
Ing. Lenkou Kohoutkovou

Usnesení 25.3.3: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby vjezdu na pozemku p.č. 801/5 
pro objekt RD mezi městem Modřice 
a p. Miroslavem Chramostou a p. 
Jarmilou Chramostovou

Usnesení 25.3.4: RMM schvaluje 
dodatek č. 3 obchodní smlouvy 

o dodávce elektřiny na osvětlení 
reklamních ploch z rozvodů VO 
mezi městem Modřice a firmou ABC 
Nemo, a. s.  

Usnesení 25.3.5: RMM schvaluje 
dodatek č. 2 obchodní smlouvy o 
dodávce elektřiny na osvětlení re-
klamních ploch z rozvodů VO  mezi 
městem Modřice a firmou KING 
STYLE, s. r. o.

Usnesení 25.3.6: RMM schvaluje 
dodatek č. 3 obchodní smlouvy o 
dodávce elektřiny na osvětlení re-
klamních ploch z rozvodů VO mezi 
městem Modřice a firmou Domes-
tav, s. r. o.

Usnesení 25.3.7: RMM schvaluje 
dodatek č. 2 obchodní smlouvy 
o dodávce elektřiny na osvětlení 
reklmaních ploch z rozvodů VO 
mezi městem Modřice a firmou JMP 
Net, s. r. o. 

Bod 4 – Projednání nových podnika-
telských aktivit

Usnesení 25.4.1: RMM ukládá KÚPR, 
KŽP a SDK projednání podnikatel-
ského investičního záměru firmy 
Realsant s. r. o., na realizaci prodej-
ny potravin a denních potřeb v are-
álu Chapel Invest na ul. Masarykova 
v rámci jejich zasedání 

Bod 5 – Zprávy z činností komisí 
rady, městské policie a muzejní-
ho spolku

Usnesení 25.5.1: RMM bere na vědomí 
zápis z jednání muzejního spolku ze 
dne 27.10.2008

Usnesení 25.5.2: RMM bere na vědomí 
zápis z jednání KV ze dne 21.10.2008 
a postupuje jej do prosincového 
jednání ZMM  

Usnesení 25.5.3: RMM bere na vě-
domí zápis č. 018 z jednání FV ze 
dne 15.10.2008 a postupuje jej do 
prosincového jednání ZMM

Usnesení 25.5.4: RMM bere na vědo-
mí zprávu o kontrole dodržování 
stanovených limitů rychlosti PČR 
v Modřicích za měsíce srpen a září

Usnesení 25.5.5: RMM bere na vědo-
mí přehled činnosti MP za měsíc 
říjen 2008

Usnesení 25.5.6: RMM bere na vědo-
mí zápis z 11. zasedání KŽP ze dne 
21.10.2008 a plně souhlasí s závěry 
navrženými KŽP

Usnesení 25.5.7: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 8/2008 z jednání SDK 
ze dne 6.11.2008 a plně souhlasí se 
závěry navrženými SDK

Usnesení 25.5.8: RMM bere na vě-
domí zápis č. 020 z jednání KÚPR 
ze dne 5.11.2008 a plně souhlasí 
se závěry navrženými KÚPR, 
dále RMM souhlasí s pokládkou 
telfonních kabelů na akci „023/08 
rozšíření Olympie Brno, IV. část“

Bod 6 – Příprava prosincového 
zasedání ZMM

Usnesení 25.6.3: RMM bere na 
vědomí přípravu prosincového 
zasedání ZMM

Bod 7 – Různé,  diskuse
Usnesení 25.7.1: RMM bere na vědomí 

zprávu o průběhu příprav na 
vydání knihy o Modřicích

Usnesení 25.7.2: RMM schvaluje za-
hájení příprav na vypracování PD 
rekonstrukce ZŠ ul. Komenského v 
roce 2009. Předpokládaná vlast-
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ní  realizace rekonstrukce bude v 
letech 2010 – 2011  

Usnesení 25.7.3: RMM bere na vědo-
mí poskytnutou odměnu ředitelce 
MŠ Modřice z dotace z MŠMT

Usnesení 25.7.4: RMM jako orgán 
příslušný v souladu s ustanovením 
§ 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje sl. 
Petře Havelkové, DiS. plat za funkci 
vedoucí odboru správního a finanč-
ního Městského úřadu Modřice na 
návrh Ing. Josefa Šišky v platovém 
tarifu 10/1, příplatek za vedení ve 
výši 5% a osobní příplatek ve výši 
15% s účinností od 1.11.2008

Usnesení 25.7.5: RMM jako orgán 
příslušný v souladu s ustanovením 
§ 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje sl. 
Petře Havelkové, DiS. plat za funkci 
vedoucí odboru správního a finanč-
ního Městského úřadu Modřice na 
návrh Ing. Josefa Šišky v platovém 
tarifu 10/2, příplatek za vedení ve 
výši 5% a osobní příplatek ve výši 
15% s účinností od 1.12.2008  

Usnesení 25.7.6: RMM schvaluje před-
ložený návrh starosty na mimo-
řádné odměny - inflační dorovnání 
za rok 2008 pro zaměstnance MěÚ 
Modřice 

Usnesení 25.7.7: RMM schvaluje 
předložený návrh odměn členům 
komisí a muzejnímu spolku 

Usnesení 25.7.8: RMM schvaluje úpra-
vu č. 28 rozpočtu města na straně 
příjmů a výdajů v rámci jednotli-
vých oddělení paragrafů. Celková 
částka rozpočtu na obou stranách 

bude nezměněna 
Usnesení 25.7.9: RMM schvaluje zruše-

ní nájmu garážového stání č. 27 v BD 
Za Humny p. Erice Holbové k datu 
30.11.2008

Usnesení 25.7.10: RMM schvaluje poří-
zení elektrického bojleru do prona-
jatých nebytových prostor města 
Modřice, Hybešova 654, Modřice    

Usnesení 25.7.11: RMM bere na vědomí 
zprávu o vyúčtování hodových oslav 
a pohodové veselice při kácení máje

Usnesení 25.7.12: RMM bere na vědomí 
žádost OS „Za čisté a klidné Modři-
ce“ o změnu člena v KŽP a podstu-
puje tuto žádost předsedovi KŽP p. 
Dolečkovi. RMM schvaluje dopo-
ručení předsedy komise o realizaci 
předložené změny  

Usnesení 25.7.13: RMM schvaluje před-
ložený návrh na navýšení nájmu u 
městských pozemků s účinností od 
roku 2009 a pověřuje starostu města 
jednáním s dotčenými nájemci 

Usnesení 25.7.14: RMM schvaluje 
nabídku firmy RAVEN EU Advisory 
na vypracování žádosti o dotace z 
fondů EU a pověřuje starostu města 
přípravou smlouvy

1Informace pro občanyi
Pravděpodobně od dubna 2009 zahájí 
město ve vybraných lokalitách, ve spo-
lupráci s naší svozovou firmou SITA CZ, 
a.s.. nový systém sběru bioodpadu.
Proč oddělovat bioodpad?
Bioodpad tvoří více než 40% komunální-
ho odpadu. Pokud se tento odpad rozklá-
dá na skládce, vznikají toxické výluhy a 
uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním 
skleníkové plyny (metan a CO2). Proto 
je žádoucí bioodpad na skládky  neuklá-
dat. V souladu se směrnicí EU i právními 
předpisy ČR musí být do roku 2020 sníže-
no ukládání biodpadů na skládky o 65% 
oproti stavu z roku 1995, proto Minister-
stvo životního prostředí připravuje pro 
obce zákonnou povinnost odděleného 
sběru biodpadů.
Co je výsledkem skládkování bioodpa-
du?
Bioodpad, který je zahrnut na skládce má 
nedostatek kyslíku. Organická hmota hni-
je a nepříjemně zapáchá
Co je výsledkem kompostování biood-
padu?
Bioodpad se rozkládá za přístupu vzdu-
chu pomocí bakteriíí, plísní, kvasinek 
a dalších živých organizmů. Organická 
hmota se „přepracovává“ a tleje.. Vzniká 
hodnotná surovina – kompost. Při správ-
ném kompostování se zápach neuvolňu-
je.
Ideální způsob využívání bioodpadu?
Domácí kompostování, máme-li tuto mož-
nost. Na vlastní zahrádce si tak můžeme  
vytvořit kompost, kterým vylepšíme kva-
litu půdy na své zahrádce.
Mnoho občanů však možnost komposto-
vání nemá nebo z různých důvodů kom-

postovat nechce. Proto město nabídne 
občanům nádoby na bioodpad tzv. 
Compostairy. Jsou to speciální popelni-
ce, které svou konstrukcí dovolují pro-
větrávání, umožňují vypařování vody 
a tím zmenšování objemu. Bioodpad v 
nich uložený proto nezapáchá.
Co patří do biodpadů z domácností?
Jádřince, pecky z ovoce
Listy a nať zeleniny
Odpad ze zeleně z domácnosti – zvadlé 
květiny, rostliny z květináčů
Skořápky z vajíček
Slupky a zbytky ovoce a zeleniny
Zbytky pečiva a obilnin
Kávový odpad včetně filtrů a papíro-
vých ubrousků
Čajový odpad, čajové sáčky
Co patří do bioodpadu ze zahrady?
Travní hmota, plevel,
Košťály i celé rostliny
Seno, sláma, podestýlka
Listí
Dřevní hmota
Hobliny, piliny
Jemné nebo nadrcené větve
Popel ze dřeva
Co nepatří do biodpadů?
Oleje
Zbytky jídel
Maso, kůže, kosti
Uhynulá zvířata

Město si od sběru bioodpadu slibuje 
mimo jiné snížení nákladů na uložení 
směsného komunálního odpadu, které 
je výrazně dražší, než jsou náklady za 
předávání bioodpadu. 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Seznam použitých zkratek: 
ZMM- zastupitelstvo města Modřice
KŽP- komise životního prostředí
VO- veřejné osvětlení
KÚPR- komise územního plánování
 a rozvoje
SDK- stavebně dopravní komise
KV- kontrolní výbor
FV- finanční výbor
PČR- policie České republiky
MP- městská policie
PD- projektová dokumentace
MŠMT- Ministersto školství, mládeže  
 a tělovýchovy

Připravujeme nový systém sběru bioodpadu.
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Rozhovor na téma

Dopravní značení v Modřicích 

V návaznosti na výzvu občanům v č. 6/2007 a informaci v č. 4/2008 
odpovídá na dotazy Ing. Hana Chybíková, místostarostka města.

(Č) Dopravní značení jsou nejen tabulky, ale také přechody pro chodce a pas-
portizace je něco jako inventura - kolik je tedy ve městě značek a kdo rozho-
duje o jejich umístění či změnách ?
(Ch) Projekt pasportizace je inventura současného stavu a také podklad pro nové 
úpravy. Týká se téměř tří set značek, ale jednání probíhají vícekolově a nejsou 
ještě uzavřena. Jde o dost složitou záležitost, protože zde hraje roli mnoho - často i 
protichůdných zájmů. Uvedu konkretní příklad - přechod přes Husovu v prodlou-
žení Nádražní ke Kovolitu. Dle zákonných pravidel nesmí být šířka komunikace 
v místě přechodu pro chodce širší než 6,5 m. Husova je však o 2 m širší, takže 
je potřeba místní zúžení mysem nebo ostrůvkem. Taková úprava ale bude bránit 
vjezdu velkých kamionů do sousedního skladového areálu, k jehož provozování 
v těchto místech dalo město v minulosti souhlas - a hned je problém. Jaké značení 
a kdy bude realizováno, záleží nejen na platných předpisech, ale i na stanovisku 
dopravní policie a především vlastníka komunikace. Kromě místních a účelových 
komunikací, patřících městu a státní silnice Brno-Wien, procházejí Modřicemi sil-
nice Jihomoravského kraje - průtahy Brněnská, Masarykova - náměstí Svobody - 
Chrlická/obchvat, spojka Husova -  Nádražní - Brněnská a jižní obchvat. Konečné 
slovo má odbor dopravy vyššího celku - pro nás na pověřeném obecním úřadě ve 
Šlapanicích, který nakonec umístění značek „stanovuje“.  

(Č) Které přechody byly navrhovány, jakou mají šanci a co bude dál ?
(Š) Z důvodu bezpečnosti musí přechod vést z chodníku na chodník, u zastávky 
autobusu musí být za jeho zádí, musí mít bezbariérovou úpravu, řidič musí chodce 
vidět na vzdálenost 50 m a vedle příslušného dopravního značení musí být insta-
lováno též jeho nasvětlení speciálními svítidly. V námětech občanů byly mj. nové 
přechody na ulici Masarykově u nového sídliště, u zastávek před restaurací a u 
pošty, na Husově u samoobsluhy a u nádraží, na křižovatce Dobrovského-Chrlická 
a přes jižní obchvat. Masarykova je široká 7,5 m a v současné době před zásadní 
rekonstrukcí, na Dobrovského proti Chrlické je chodník příliš daleko, na obchvatu 
kraj ani policie nepovolí jednoduchý přechod vzhledem k plynulosti dopravy, tak-
že se uvažuje o kruhovém objezdu i s přechody.  Z uvedených omezení si každý 
může odvodit, že cesta od návrhu ke zřízení přechodu často není vůbec snadná, 
ani rychlá nebo levná záležitost. Pokud jde o cíle změn v Modřicích, tak hlavním 

záměrem je omezit vjezd kamionů a rychlost dopravy tak, aby především v obyt-
ných částech s větší koncentrací bydlení došlo ke zklidnění. Pasportizace by měla 
být uzavřena v lednu 2009 a o výsledcích budeme občany informovat. Potom by 
měly následovat konkretní projekty (přechody) a postupná realizace schválených 
úprav dopravního značení.
(Č) Děkuji paní místostarostce, přikládám foto z projektu a upozorňuji na praktický 
přehled http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravní_značení_v_Česku_a_na_Slo-
vensku, kde jsou nejen všechny značky, ale i odkazy na související předpisy.

Vlastimil Čevela
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MUZEUM

ZAMYŠLENÍ

Výstava v muzeu - Krása vánočních ozdob

foto: Miroslav Hájek

1Život v našem městěž

Několik slov o stavbě před FRUTOU.

Jak je vidno, stavba před býv. FRUTOU již spěje k závěru? Protože se vzhledem 
vymyká vesnickému stylu Modřic, nazvala bych ji „Paříž u Modřic“. Střední ob-
louková budova se vůbec nehodí stylem k vedlejším bytovkám. I když má parádní 
fasádu připomíná pevnost.

Nevím, proč se v poslední době u nás tak horentně staví domy obchody, továr-
ny atd, když nás není více, nežli sotva těch 10 000 000. V novinách jsem četla že 
máme více bytů nežli v Rakousku a Německu.

Vůbec nešetříme půdu. Buďto ji prodáváme levně cizincům nebo stavíme kde jen 
se dá. Budeme k nám snad stěhovat Afriku nebo koho?
Tento problém jak bylo v televizi i v tisku trápí i okolní obce. Mají obavy o svoji 
přírodu, louky, lesy, pole, prostě bojí se o své životní prostředí. Nedivím se jim. 
V Modřicích není kousek lesa, není kam jít do přírody a ještě ten kousek přírody 
který jsme po léta užívali na rekreaci volný pohled do přírody stromy u náhonu 
nám sebrala nová výstavba a jednoduše nás tu zazdila. Letos, při větších vedrech 
bylo v tom úseku zastaveném jako v pekárně. Ziji zde již dosti dlouho, abych to 
mohla posoudit. A to nás čeká ještě asi 8 osmipodlažních paneláků v sousedních 
Přízřenicích, které budou blízko Zižkově ulici. Máme se na co těšit.
Kdyby se zde místo stavění vybudoval krásný park se spoustou stromů,květin 
atd. byl by to krásný vstup do našeho města, místo rekreace pro občany a příliv 
kyslíku o který nás připravuje každodenní dopravní kolaps. Nedá se jezdit na 
kole a bezpečně přejít silnici. To má být modernizace bydlení? Jenomže park by 
nevynesl miliony?
Kolem domů u silnice by se měly vysázet vysoké tůje stále zelené abychom na ty 
baráky neviděli a aby nám přispěly ke zlepšení bydlení-kyslík.
Nebo ať se tedy staví všude domy, fabriky, atd. zbytek půdy zalít asfaltem aby 
měly kde parkovat kamiony. Také bychom měli změnit slova naší hymny, protože 
„Ta krásná země“, to již nebude a také zmizí kouzlo našich vesniček. Potraviny bu-
deme kupovat z Číny, chemické, ale levné. Praotec Čech měl asi špatný kompas, 
ale již to nemůže napravit. Bojíme se dalších staveb, obchvatů, nadjezdů a straš-
ného provozu na našich silnicích. Kam se podíváme už i u těch nových baráků 
vidíme jen samé auto. Paní z Přízřenic řekla, před paneláky z Bohunic jsme utekli, 
a nyní je budeme mít přímo za domem. Z Jezerní ul.se zahrádkami.

Stulpová Jiřina

Městský úřad během vánočních svátků

Oznamujeme občanům, že Městský úřad Modřice bude z provozních důvo-
dů v době od 23. prosince 2008 do 4. ledna 2009 pro veřejnost uzavřen. 
Z pracovních dnů se jedná o: •úterý 23. prosince 2008
    •pondělí 29. prosince 2008 
    •úterý 30. prosince 2008
    •středa 31. prosince 2008 
    •pátek 2. ledna 2009
Městská knihovna bude ve dnech 22. prosince, 29. prosince, 2. ledna 2009 
otevřena!                                                                        Děkujeme za pochopení!
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

T ídíme odpady v rámci Recyklohraní 
 

 Naše škola se zapojila do školního recykla ního 
programu Recyklohraní. Program po ádají neziskové 
spole nosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které 
zajiš ují sb r a recyklaci vysloužilých elektroza ízení, 
baterií a obal .  

Cílem projektu je zvýšit pov domí o t íd ní odpad  
a  zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektroza ízení a 
baterií v co nejvyšší mí e. 
 

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola 
vybavena sb rnými nádobami na použité baterie a drobné elektroza ízení. Sb rné nádoby 
poskytnuté spole nostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umíst ny v budov  na Benešové ulici 
v p ízemí. 

 
Žáci mohou do školy nosit nepot ebné drobné elektrospot ebi e (nap íklad starý 

mobil, kalkula ku, telefon, elektrohra ku, drobné po íta ové vybavení, discman nebo MP3 
p ehráva ) a baterie a akumulátory.  

 

 
 

 
 Rodi e, i Vy se m žete do Recyklohraní 
zapojit. Máte-li doma vybité baterie i vysloužilé 
drobné elektrospot ebi e, v nujte je svým d tem. 
Zajistíte tak jejich recyklaci a svým d tem pom žete 
získat body na nákup odm n. 
 
 
 
Ing. Mgr. Alžb ta Grünwaldová, koordinátor EVVO. 

Zpravodaj 12/2008

V půlnoční hodinu anděl se zjevuje
radostnou novinu pastýřům zvěstuje.
Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,
Kristus se narodil z Matičky přečisté.
Pastýři vstávejte, pospěšte k Betlému
zprávu tu povězte na cestě každému.

.......a blízko blizoučko Štědrý den........ 
A máme tu prosinec.
Celkem pěkný a teplý listopad nám 
umožnil ukončit práce na zahrád-
kách, v sadech i polích. Prostě zazi-
movat - i když kontrola zahrádek je 
stále nutná kvůli nevídaným zjevům 
v naší společnosti.
Pomalu se blíží čas adventní. Atmo-
sféra vánočních i novoročních svátků 
má své příjemné kouzlo, umocněné 
slunovratovým šerem, zimní nepo-
hodou i posunem času a blížícím se 
příchodem „Ježíška“. Společensky 
je velice náročná a zdravotně dosti 
zátěžová. Je dobré si ji plně užít a 
vychutnat bez zbytečných potíží a 
komplikací.
Měli byste proto využít každého vol-
ného dne a něco udělat pro svou 
fyzickou kondici. Sportujte, chod‘te 
na vycházku a nezapomínejte při 
tom, že kont můžete mít několik, ale 
zdraví máte jen jedno. Poslední den 
v roce byste si měli udělat bilanci - co 
se vám zdařilo a co nikoliv a pokud 
bude první kolonka prázdnější, ne-
zoufejte a dejte se do práce, to vás 
vyvede z chmur a vše se zas v dobré 

obrátí. Rozhodně zůstaňte optimisty. Ne-
může pro vás existovat překážka, kterou 
byste nepřeskočili, nebo při nejhorším 
nepodlezli.
Dobrá nálada by v předvánočním čase 
také neměla chybět, tak si ji snažte udr-
žet. / víte kolik svých nepřátel tím naštve-
te/. S cukrovím to moc nepřehánějte, ale 
také se mu nevyhýbejte, vždyť člověk si 
sem tam potřebuje život osladit.
A tak doufám, že předvánoční i vánoční 
čas strávíte v poklidu a vzájemné lásce 
v kruhu rodiny se svými nejbližšími a že 
s námi ostatními se opět sejdeme na Sil-
vestra o půlnoci na nám. Svobody, aby-
chom si navzájem popřáli hodně zdraví 
a štěstí. A co že člověk - velký i malý- po-
třebuje každoročně? Přece štěstí Symbo-
lem štěstí je prasátko - tak hodně a hod-
ně těch prasátek nám všem. Do Nového, 
snad Lepšího roku 2009 přeje

TOJA

Kouzelné Vánoce
jsou tu zas po roce ,
všude to krásně voní,
všichni se za dárky honí! Trochu kli-
du, trochu lásky, čelo bez jediné vrás-
ky, to Vám přejí ze srdce,
hlavní je neskončit
na koronární jednotce!

Zahrádkářský spolek Modřice
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Pozvánka na výstavu.  
 
Základní  škola Mod ice bude ve svých prostorách host i t  putovní  výstavu 
„Neztrati t  víru“.  Celý projekt  bude real izovaný b hem m síce ledna,  kdy si  
p ipomínáme Mezinárodní  den památky ob tí  holocaustu.  
 
Up esn ní  termínu výstavy bude na internetových stránkách školy 
a na plakátech.  
 

 
 
Putovní  výstava a vzd lávací  projekt  p ináší  na dvacet i  panelech p íb hy šest i  
židovských d t í ,  které byly za války pro sv j  p vod perzekuovány.   
 
Do p ípravy projektu se zapoji l i  žáci  osmého ro níku,  kte í  se v nují  
regionálním d jinám. V krátkém ase se snaží  získat  informace o histori i  Mod ic 
a o osudu židovských obyvatel  m sta .  Jej ich práce bude sou ást i  výstavy,  na 
kterou srde n  zveme.  
 
 
Ing.Mgr.Alžb ta  Grünwaldová,  koordinátor  projektu.  
 
 
 

Zpravodaj 12/2008

 
Pozvánka 

Základní škola Mod ice Vás srde n  zve na 
tradi ní  

VÁNO NÍ 
BESÍDKU, 

Kde budou vystupovat žáci naší školy. 
 
 
 
 
 

 
Místo:.........  Budova ZŠ Benešova 
Datum:........ 16.12.2008 

as: ........... 17:00 h 
 

T šíme se na Vás a sou asn  Vám chceme pop át 
klidné prožití váno ních svátk  a hodn  

spokojenosti v novém roce. 
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Zpravodaj 12/2008

Řadu věcí kolem sebe vnímáme někdy úplně bezmyšlenkovitě a teprve, když nás 
někdo nebo něco upozorní, tak si všimneme, že mají nějaký význam. Takovým 
upozorněním byla 4. listopadu 2008 návštěva německé spisovatelky paní Hermy 
Kennel ve škole na Komenského ulici. Tato dáma totiž po několikaletém bádání 
v archivech a rozhovorech s různými lidmi napsala román o „hnutí odporu proti 
německé okupaci na Tišnovsku“, ve kterém významnou roli kromě jiných, hrála 
i rodačka z Modřic - Božena Škrabálková (1923-1945). Malá Boženka chodila v 
letech 1926-1928 v této budově české menšinové školy do mateřské školky a na 
stěně vedle vchodu je od roku 1968 pamětní deska na její památku. (fotografie na 
desce byla někdy po roce 1968 změněna - muzeum prosí o sdělení (přes radnici) - 
zda někdo ví kdy a proč ? ...) 

Po dohodě s Petrem Fialou z modřického muzea a ředitelkou ZŠ Ludmilou Pro-
cházkovou se pod vedením paní učitelky Jany Svobodové, v její páté třídě usku-
tečnila beseda s autorkou o knize „Die Welt im Frühling verlassen“ - „Opustili 
svět na jaře“ . Je pravda, že nám starším vnucování některých klišé za minulého 
režimu už otupilo vnímání. Jsou ale některá fakta, která by ani generace po nás 
neměly zapomínat. A tak by modřické děti určitě měly vědět, proč na škole visí 
deska, kolem které denně chodí. Ona je totiž nezbytným doplněním desky se 
vzpomínkou na bývalé německé obyvatele Modřic v kostele, protože dává jednu 
z odpovědí, proč se s Němci po válce nedalo společně žít a museli odejít. 

Božena, tehdy 22-letá, která na tišnovsku spolupracovala (jako spojka a při zá-
sobování) s partyzány v lesích kolem Skaličky, byla v únoru 1945 zatčena ge-
stapem. Spolu s dalšími asi 30 ženami byla vězněna v Brně na Cejlu a počátkem 
dubna s dalšími vězni z Kounicových kolejí zařazena do mimořádného transpor-

tu přes Jihlavu a České Budějovice do rakouského Mauthausenu nad Dunajem u 
Lince. Jeho převážnou část tvořili partyzánští pomocníci z Valašska a z východní 
Moravy a dále 39 účastníků odboje z tišnovska - podařilo se určit jména 194 osob. 
Příslušníci tohoto partyzánského transportu neprve dlouho čekali pod surovým 
dohledem dozorců bez jídla, pozdě večer je zahnali do koupelny, kde přenocovali 
a dopoledne 10. dubna 1945 byly všichni zavražděni v plynové komoře ... Ně-
mecká mašinerie „Sonderbehandlung“ tedy stále fanaticky mstivě a brutálně fun-
govala, i když bylo jasné, že válka je prohraná. Den poté vstoupila Rudá armáda u 
Lanžhota na území Moravy a přesně za dalších 14 dnů - po velké bitvě o Ořechov, 
už bez boje byly osvobozeny Modřice ... 

text a foto Vlastimil Čevela

Fotogalerie k tématu, s odkazy a reprintem souhrnu L. Šebestíka přináší MIM na 
adrese http://mim.voda.cz/0810-q4/_kennel.htm

Vzácná návštěva na ZŠ
v Modřicích 

Herma Kennel
o Boženě Škrabálkové
a hnutí odporu na Tišnovsku
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Nová budova Základní umělecké školy v Modřicích 

V úterý 25. listopadu 2008 se za velkého zájmu dětí i dospělých odehrála událost, 
kterou nejen dle úvodního slova paní ředitelky Křemeňákové, ale i z pohledu 
pamětníků, lze považovat za „historickou“. Za účasti nejvyšších představitelů 
města - starosty Ing. Šišky, místostarostky Ing. Chybíkové a dalších hostů byla 
otevřena nově zrekonstruovaná budova ZUŠ na rohu Benešovy a Sokolské ulice. 
Nenajdeme moc případů v historii Modřic, kdy byla takto velkoryse podpořena 
významná zájmová činnost místních obyvatel. Vedle jednotlivých učeben a celko-
vého řešení návštěvníky zaujal především krásný koncertní sál, účelně navržený 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

  Nech  se vaše srdce b hem svátk  váno ních 
op t naplní spokojeností, úsm vem a láskou z p íjemných chvil 
prožitých se svými blízkými. 

A  do nového roku 2009 vstoupíte napln ni nad jí a radostí z dn  
p íštích, dn  všedních, ve kterých je to nejkrásn jší vo avé št stí života 
schováno v malých, krátkých okamžicích, které p icházejí jako padající 
hv zda..., 

ale op t se rychle vytratí a je jen na nás, zda si jich povšimneme a 
prožijeme. 

 
Alžb ta Zavadilová 

a kolegové Základní um lecké školy v Mod icích a v O echov .  
 
 
 

se zázemím pro účinkující a opticky i akusticky odděleným vstupním prostorem. 
Součástí slavnostní akce byl též koncert, na kterém zazněly skladby J. S. Bacha, 
P. E. Čajkovského a řada populárních melodií v temperamentním podání Shadow 
Quartetu pod vedením brilantního violoncellisty a učitele zdejší ZUŠ Štěpána 
Švestky. Všem, kteří se o toto obohacení kulturního prostředí města zasloužili 
patří srdečný dík.

Vlastimil Čevela

Foto-reportáž z akce přináší MIM na adrese http://mim.voda.cz/0810-q4/_zusnew.htm

foto: Miroslav Hájek
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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
Asquith: Budu spisovatelkou
Březinová: Dárek pro Sáru
Goldflám: Standa a dům hrůzy
Hopkinsová: Všeho moc škodí
Lorey: Akademie nočních můr
Nicholson: Velikánská kniha o kresle-
ní a malování
Peschke: Hrady
Wilsonová: Polibek

PRO ŽENY
Bauer: Zemřít pro jednoho boha
Beverley: Nebezpečná vášeň
Brownová: Adamův pád
Canfield: Slepičí polévka pro matku a 
dceru
Cartlandová: Vězeňkyně lásky
Hlaváčková: Sčítání zla, Lepší pozdě 
než nikdy
Jelinek: Milovnice
Kempf: Manželka a matka králů
Lanczová: Potížistka, Srdcový kluk
Sirotková: Říkali mi Sisi
Sparks: Noci v Rodanthe
Steelová: Sestry
Waltari: Bosá královna
PRO MUŽE

Bull: Šanghajské nádraží
Clancy: Operační centrum - Válka 
orlů
Grisham: Nevinný
Kessler: Montyho utajené vítězství, 
Sirény z Dunkerque
Nowak: Krvavý Kavkaz
Šafránek: Anglické jahody
Šulc: Operace Bruneval

PRO SILNÉ NERVY
Grafton: T... jako tabu
Christie: V hotelu Bertram
Kačírková: Na mrtvé je spolehnutí
Laurie: Obchodník se smrtí
Lovercraft: Dunwichská hrůza
Moravcová: Zločin pro slečnu 
Poirotovou

PRO POUČENÍ
Nejkrásnější filmové písničky
Bílek: Záhady a taje české historie
Brod: Tobrucké krysy
Cílek: Přejde vás smích aneb Pro-
kletí moci
Dubánek: Utajená obrana železné 
opony
Kovařík: Sňatky se smrtí, Válka 
královen

V době vánočních prázdnin bude knihovna 
otevřena v pondělí 22. a 29.12 a v pátek 2.1

AKCE          15. 12. – 16. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA prací žáků Základní umělec-
ké školy v Ořechově a Modřicích.
ČTENÍ POD STROMEČEK – výběr z novinek

KULTURA

POVÁNOČNÍ
BENEFIČNÍ 
KONCERT

Účinkují:
Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové
za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou 

Soubor dechových nástrojů žáků ZUŠ Židlochovice,
pobočka Rajhrad – pod vedením Jiřího Brady

Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením Jany Šuplerové
 

Na programu budou vánoční skladby, spirituály a jiné písně

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
ve spolupráci s Modřickým chrámovým sborem

Vás zve na

Sobota 10.1. 2009 v 17 hodin
Chrám sv. Gotharda v Modřicích

Koncert se koná pod záštitou města Modřice
Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela
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Z průběhu oprav kostela 

Oprava kostela sv. Gotharda, který je v Modřicích nejvýznamnější historickou a 
architektonickou památkou, pokročila do další etapy. Před jejím zahájením probě-
hl geologický průzkum. Odhalil, že dlouhodobým vsakováním srážkových vod do 
podzákladí došlo k degradaci základových půd. Nejvíce postižena se stala zóna v 
hloubce 4,5 až 9,0 m. Protože není možno očekávat uklidnění procesů rozdílného 
sedání různých částí kostela, přistoupilo se u nejvíce zatížené a nejhůře postižené 
části k podchycení stavby. Posloužily k tomu prvky hlubinného zakládání. Byly 
provedeny kořenové piloty, jejichž hlavy se zakotvily do vrchní části železobeto-
nové převázky. 
Současně se rubovou klenbou stabilizoval strop nad presbytářem. Následně do-
jde k opravě trhlin v klenbě a ve stěnách. Zároveň se restaurátorsky opraví poško-
zené malby, omítky a sokl. 
Faráři P. Mgr. Františku Hemalovi se ve spolupráci s první místostarostou poda-
řilo získat nejnutnější částku, aby opravy mohly být zahájeny. Stavební práce v 
celkové hodnotě 1,5 milionu korun provedla specializovaná brněnská firma SAS-
TA CZ a.s. Na financování se svými dary podílela řada organizací a soukromých 
osob. Například Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím města Šlapanice - obce 
s rozšířenou působností, Jihomoravský kraj, město Modřice, Somerston Olympia 
CZ s.r.o., van Gansewinkl a.s., společnost Magnum a.s., firma Baštírna s.r.o., Alena 
Tylmanová, hejtman Stanislav Juránek a místostarosta Ivan Doleček. Na opravu 
byl použit také výtěžek z tříkrálového koncertu a příspěvky mnohých farníků z 
nichž někteří darovali větší částky, ale přejí si zůstat v anonymitě. 
Opravy, které jsou naplánovány až do roku 2011 budou dále pokračovat. Všem 
dárcům a pomocníkům patří upřímné poděkování.                                          

Josef Chybík
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1Společenská kronikas

Bílý Daniel
Špačková Anna

Holub Josef
Malá Alexandra
Růžička Václav
Vlková Štěpánka
Žilková Růžena
Lamačová Augusta
Peringerová Marie
Staněk Jan

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

MUDr. JAN MARE EK 
St ední 796, 664 42 MOD ICE 

 
 

 

PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MOD ICÍCH 
 
 

datum as den pozn. 
24.12.2008 2200 Št drý den P lno ní mše svatá – se zp vy sboru 
25.12.2008 930 Hod Boží váno ní Mše svatá – se zpíváním sboru 
26.12.2008 9 30 sv. Št pána Mše svatá 
28.12.2008 930 ned le Pravidelná ned lní mše svatá 
31.12.2008 1500 st eda - Silvestr Mše svatá – pod kování za uplynulý rok 

1.1.2009 930 tvrtek - Nový rok Novoro ní mše svatá 
 

Na oslavu p íchod Pána jsou srde n  zváni všichni ob ané našeho m sta. 
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Mnoho úspěchů v novém roce 

a klidné prožití vánočních svátků

Vám přeje
TJ Sokol Modřice

2009

SEZNAMTE SE...… aneb krátké nahlédnutí do ÚSP pro zrakově 
postižené 

(část I.) 

Žádný návštěvník Chrlic asi nepřehlédne budovu Ústavu sociální péče, která 
se nachází přímo na Chrlickém náměstí. Toto specializované zařízení je určeno 
pro zrakově postižené z celé České republiky. A protože jsme téměř sousedé, 
chtěla bych Vám „Život na zámku“ trochu přiblížit a zároveň Vás pozvat k nám. 
A věřte, bylo by se na co koukat a spoustu zážitků prožít… 
Žijeme velmi rušným kulturním životem, sportujeme, jezdíme na výlety, máme 
dílny i muzikoterapii. Tak například k nám nedávno zavítal krojovaný průvod, 
když chrlické ženy u nás dole na zahradě uspořádaly „Dýňobraní“. V našem 
novém, krásném sále, se odehrávají nejrůznější společenské akce, je dějištěm 
koncertů, kterých se mnohdy účastní i veřejnost,  probíhala v něm soutěž ve 
zpěvu - Chrlický slavík, shromažďujeme se v něm i při příležitosti Dne otevře-
ných dveří, Sportovních hrách a podobných akcích. Tak jsme měli možnost 
účastnit se akcí, jako např. „Dnů Ernsta Macha“, výstavy Obec roku 2008, či 
předávání vyznamenání dobrovolným hasičským sborům, které v něm pořá-
dala MČ Brno- Chrlice. 
V naší nové přístavbě se nachází i krásná kaple. I ta je přístupna veřejnosti, kdy 
každou první neděli v měsíci se koná mše svatá, ostatní nedělní odpoledne 
jsou zasvěcená Bohoslužbě slova. Tato setkání začínají ve 14.00 hod. V tomto 
čase je pro veřejnost otevřen i zadní vchod parkem, kterým se dostanete po-
hodlně přímo až ke kapli. I Církev československá husitská s farářkou Světluší 
Košíčkovou zve zájemce na Rozhovory nad Biblí. Konají se každou středu v 
16.00 hod. opět v nové ústavní kapli. Veřejnost je srdečně zvána a budeme rádi, 
pokud využijete naší nabídky, třeba v předvánočním čase.
Ve Vašem příštím „Zpravodaji“ se dozvíte zajímavosti z našeho sportovního 
života. Nakoukneme do pracovní terapie, také Vás mohu seznámit s muzikote-
rapií, ale tu si necháme třeba až na zimní čas.
Přeji Vám i za naše obyvatele pěkné dny a  pohodový předvánoční čas.

Jitka Kozumplíková
pracovnice Ústavu sociální péče pro slabozraké Chrlice

1Různér
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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

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
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PRODÁM
GARÁŽ

V MODŘICÍH

inf. 724 063 451
vykupujeme loupané ořechy

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky, minizákusky

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory
v areálu bývalé „Cihelny Modřice“
Brněnská 404 - dílna, sklady a kanceláře. 

Bližší informace na tel.724 633 613- p.Pejchalová nebo 
e-mail: info@cimod.cz

ÚČETNICTVÍ
- kompletní vedení účetnictví, daňové evidence a mezd
- daňová přiznání fyzických a právnických osob, DPH

- zastupování na úřadech
- možnost zpracování i na Vašem softwaru ve firmě

kontakt: telefon 604 443 417
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