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Zprávy z radnice

ze 6. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 16. dubna
2007 v 16 hodin v zasedací síni
modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášení schopná (v
počtu 5, jmenovitě viz prezenční
listina)
1.2 je přítomna předsedkyně Kontrolního výboru MUDr. Jaroslava
Tomandlová na žádost RMM
2 RMM schvaluje
2.1 program a zapisovatelku 5. schůze
2.2 návrh smlouvy o dílo na „Výrobu,
dodávku a instalaci prvků dětských hřišť a mobiliáře v Modřicích
mezi městem Modřice a ﬁrmou
FLORA SERVIS v ceně 92.808,- včetně DPH 19%, dětské hřiště parčík
Husova
2.3 smlouvu o zajištění výkonu
požárních asistenčních hlídek na
území města Modřice mezi městem Modřice a Sborem dobrovolných hasičů Přízřenice za úplatu
100,- Kč/hod pro velitele požární
asistenční hlídky a 90,- Kč/hod pro
člena
2.4 smlouvu mezi městem Modřice a
divadelním studiem Lídy Trnkové

14

(Trnky Brnky) na provedení pořadu „Dětský maškarní karnevalový
pořad“ v ceně 5.000,- Kč
2.5 plnou moc od města Modřice pro
Brněnské vodárny a kanalizace, a.
s. na vydávání stanoviska společnosti BVaK jako součástí stanoviska
města Modřice v rámci územního a
stavebního řízení.
2.6 žádost a smlouvu na zřízení věcného břemene pro stožár vedení VN
na parc. č. 1977/74 mezi městem
Modřice a ﬁrmou E.ON Česká
republika a .s., Jednorázová úhrada
5.000,- Kč
2.7 koncept dodatku č. 1 ke smlouvě
o nominaci mezi městem Modřice
a Statutárním městem Brnem na
zmocnění Statutárního města Brna
na předložení projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace
v Brně, Modřicích a Kuřimi“ na
Ministerstvo životního prostředí
ČR s cílem zajištění jeho spoluﬁnancování v režimu Operačního
programu ŽP
2.8 žádost o zrušení nájemní smlouvy
na parkovací stání v garáži suterénu BD Za Humny 764 pro Zatloukalovou Evu a nabídnout stání k
dalšímu pronájmu obyvatelům
domu.
Zpravodaj 05/2007
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14 hod. a ﬁnanční dotaci ve výši
7.000,- Kč.
2.19 pořídit nové značení lokality
Primál – Přírodní památka. V ceně
2.500,- Kč/ značka, osazení 3 ks
2.20 žádost o ﬁnanční příspěvek pro
„Domov sv. Markéty“ v hodnotě
10.000,- Kč. Je zahrnuto v rozpočtu
města na rok 2007
2.21 v rámci spolupráce při realizaci
projektu webových stránek Cyklistické stezky Brno-Vídeň zastávat
post střediskové obce částí Modřicko a zpracovatele stránek za město
Modřice Bc. Kovářovou
2.22 pořízení nápojového automatu
pro veřejnost do prostor objektu
radnice od ﬁrmy Delikomat, s dotací města ve výši 3.900,- Kč/měs.
Dále pořízení automatů na studenou a teplou vodu do kuchyněk
2.23 pořízení záznamového hlasového
zařízení
2.24 nákup 10 židlí pro muzikanty v
ceně 813,- Kč/ks do zasedacího sálu
(pořádání koncertů)

Zprávy z radnice - USNESENÍ
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USNESENÍ Č. 6/2007

2.9 Předložit ZMM návrh na bezúplatné převzetí úseku cyklostezky od
staré silnice Modřice-Chrlice na
sever po hranici katastru města od
sdružení „Cyklistická stezka Brno-Vídeň“
2.10 pronájem pozemku parc. č.
2064/8 v majetku města paní Haně
Brzobohaté o výměře 111 m2.
2.11 pozvání zástupce Regionální
poradenské agentury s. r. o., dále p.
Doleček, p. Eigner, p. Brázda
na příští schůzi KÚPRu s přípravou
podnětů na vypracování návrhu
strategického rozvoje města
2.12 zřízení dopravního značení „průjezd zakázán“ v lokalitě „Zahrádky“
2.13 projednání podnětů Občanského
sdružení a pověření starosty k
jejich řešení
2.14 zadávací podmínky pro zakázku:
Územní plán Modřice2.15 ustavení
členů hodnotící komise nabídkového řízení pro zakázku Územní
plán Modřice– předseda Ing. Šiška,
členové Ing. Chybíková, p. Doleček,
Ing. arch. Mattušová, p. Höklová,
náhradníci p. Kočíř, Ing. Šiška st. p.
Manolov, p. Pastva ml., p. Fňukalová,DiS
2.16 jako zhotovitele zpravodaje města
Modřice ﬁrmu Poring s. r. o.
2.17 návrh na rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku za rok
2006 na ZŠ Modřice. Částku 21.188,Kč převést do rezervního fondu
2.18 pořádání Modřické jednadvacítky,
která se bude konat dne 2.6.2007 ve

3 RMM neschvaluje
3.1 dodatek č. 1 smlouvy o nájmu
nemovitosti mezi městem Modřice
a ﬁrmou Novapol Group a. s. na
udělení souhlasu pronajímat část
pozemku parc. č. 878/3 o výměře
479 m2 třetí osobě
3.2 návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene pro ﬁrmu Ager, spol. s r.
o. od města Modřice na pozemek
parc. č. 2056/1 na stavbu parkoviště
před areálem na ul. Brněnská
51
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4 RMM pověřuje
4.1 starostu a místostarostku provedením průzkumu možného řešení v
lokalitě Bobrava o zavedení hromadné
dopravy pro tuto lokalitu
5 RMM bere na vědomí
5.1 předložení ceníku a vzorkovníku
na propagační předměty od ﬁrmy
RGS Studio Nový Bor
5.2 komplexní hodnocení sociálně
- zdravotní komise
5.3 oznámení o ukončení smlouvy na
poskytování lékařské služby první
pomoci mezi obcí s rozšířenou
působností Šlapanice a Fakultní
nemocnicí Brno k 31.12.2006

16

5.4 přehled činnosti Městské policie za
březen 2007
5.5 zápis z jednání Muzejního spolku
ze dne 27.3.2007
5.6 zápis z jednání SDK zápis ze dne
12.4. 2007
5.7 zápis č. 3 z jednání FV ze dne
27.3.2007
5.8 zápis ze zasedání KV ze dne
27.3.2007
5.9 nabídku ﬁrmy Sceptrum městu
k rekultivaci pozemků ornici ze
stavby „Bytové domy Modřice“.
Celkem se jedná o 966 m3 ornice
5.10 žádost obyvatel lokality Bobrava
o zavedení hromadné dopravy pro
tuto lokalitu
5.11 starosta upozorní předsedy všech
komisí a výborů písemně, aby
požadavky na podklady pro svá
jednání předkládali starostovi 21
dní před termínem
5.12 prohlášení od ﬁrmy CTP Invest o
možném převzetí a opravě mostku
přes řeku Bobrava
5.13 nutnost výměny a doplnění amplionů pro rozhlas
5.14 vyúčtování za dětský karneval,
5.000 vystoupení, 1.711,- občerstvení a 750,- balonky
5.15 konání akce pálení čarodějnic dne
30.4.2007, pořadatelé město Modřice a myslivci
5.16 otevření cyklistické stezky dne
5.5.2007
5.17 možnost vedení agendy přestupkové komise p. Bc. Kovářovou na
základě jejího získaného vzdělání
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6 RMM ukládá
6.1 Ing. Šiškovi
•vyzvat manžele Slané, aby podali
novou žádost na řešení duplicitního
zápisu vlastnictví s městem Modřice
v Listu vlastnictví s možnou částkou
na vypořádání
•zajistit kontrolu a evidenci provedených a požadovaných náhradních
výsadeb za pokácené stromy

Poznámky k Usnesení
č. 6/2007 z RMM
2.3 Potřeba požárních asistenčních
hlídek vychází ze Zákona o požární
ochraně č. 133/1985 Sb. v planém
znění, jsou požadovány u akcí pořádaných městem a při účasti většího
počtu osob. Cena se odvíjí od délky
konání akce a od počtu nasazených
členů hlídky.
2.6 Sloup je umístěn v zahrádkářské
kolonii u Čistírny odpadních vod.
2.7 Jedná se o rekonstrukci kanalizace
v ul. Masarykova (dostavba bude na
území Brna a Kuřimi)
2.10 Pozemek je součástí zahrady
3.1 V nájemních smlouvách města je
zakotven zákaz pronajímat třetí
osobě.

Seznam použitých zkratek:
BD - bytový dům
Zprávy z radnice - USNESENÍ

3.3 žádost o pronájem části pozemku
parc. č. 1977/74 ﬁrmě King Style s.
r. o. na stavbu mobilního reklamního zařízení (lokalita zahrádek u
Svratky)
3.4 požadavek ﬁrmy UNIGEO o povolení nadstavby jednoho patra
3.5 žádost ﬁrmy Gansenwinkel o překladiště a úpravnu odpadu
3.6 požadavek p. Jan Frýdka o písemné vyjádření k lokalitě „Mučednická“/„Vajgl“, na změnu určení
parcel
3.7 ﬁnanční dotaci svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace v Zastávce na rekondiční
rehabilitaci zdravotně postižených
občanů a ozdravný tábor pro postižené děti a rodiče na rok 2007
3.8 prezentace města Modřice na webových stránkách turistický portál

BVaK a.s. - Brněnské vodovody
a kanalizace, akciová společnost
FV - Finanční výbor
KÚPR - Komise územního plánování a rozvoje
KV - Kontrolní výbor
Občanské sdružení – Občanské
sdružení Ochrana zdravého života
a krajiny města Modřice a okolních
obcí
RMM - Rada města Modřice
SDK - Stavebně dopravní komise
VN - vysoké napětí
ZMM - Zastupitelstvo města
Modřice
ZŠ – základní škola
ŽP - životní prostředí

POZVÁNKA na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 11. ČERVNA 2007 V 18 HODIN
ve velké zasedačce nové radnice na náměstí Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích a na internetových stránkách města Modřice.
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Vzhledem k tomu, že smlouva o poskytování lékařské služby první pomoci pro občany ve správním okrsku města Šlapanice, platná do 31. prosince 2006, nebyla prodloužena, není tato péče ve Fakultní nemocnici
Brno od 1. dubna 2007 pro občany zajišťována.

Lékařská služba první pomoci v městě Brně (LSPP),
kterou mohou využívat obyvatelé správního obvodu
města Šlapanice
LSPP PRO DOSPĚLÉ
Tel.: 545 538 538
Úrazová nemocnice v Brně-Ponávka 6
Ambulance praktického lékaře +
+ návštěvní služba
Časové vymezení:
po-pá 19.00 – 07.00 hod.
So, ne, svátky – nepřetržitě
Uvedené časové vymezení pokrývá
ambulantní i návštěvní službu LSPP
Návštěvní služba je zajištěna
jen pro obyvatele města Šlapanice

LSPP PRO DĚTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dětská scéna 2007
Po skvělém umístění v oblastní soutěži v Ivančicích postoupila Aneta Komínková, žákyně 1. ročníku a Veronika Kotlánová, žákyně 2. ročníku, do krajského
kola. Soutěž Dětská scéna 2007 se konala 12. dubna v Brně.
Anetka Komínková si vedla opět velice dobře. Ve své kategorii patřila mezi tři
nejlepší oceněné recitátory. Porota, která to vůbec neměla jednoduché, ocenila
její osobité podání, výrazný přednes a sdělnost textu. Škoda jen, že těm nejmenším nebyl na rozdíl od starších žáků umožněn postup do celostátního kola.
Veronika Kotlánová obdržela pochvalné uznání, porota ocenila především její
bezprostřední kontakt s publikem. Oběma soutěžícím gratulujeme!
PaedDr. Jana Šenkýřová, učitelka 1. stupně ZŠ

Tel.: 542 216 511, 533 302 396
Dětská poliklinika Žerotínovo nám. 4/6
Brno, která je součástí Centra dětských
odborných zdravotnických služeb Brno p.o
Ambulance praktického lékaře pro děti
a dorost + návštěvní služba
Časové vymezení: po – pá 16.00 – 07.00,
návštěvy 19.00 – 06.30
So, ne, svátky nepřetržitě vč. návštěvní
služby
Návštěvní služba je zajištěna
jen pro obyvatele města Šlapanice

LSPP ZUBNÍ

LÉKÁRENSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: 543 183 459
FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53
(přístup ze všech tří
vchodů do nemocnice)
Ambulance zubní
Časové vymezení LSPP:
po – pá 15.30 – 07.00
So, ne, svátky nepřetržitě

Lékárna na Kobližné 7 Brno
Tel.: 542 212 110, 542 216
Časové vymezení: nepřetržitě
Lékárna K.E.I. pharma s.r.o.
Koliště 47, Brno

Naše sluníčka

388

Tel.: 545 424 813
Časové vymezení: nepřetržitě
MěÚ Modřice

18

ž

1

Život v našem městě

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Informace pro občany
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foto: Jana Šenkýřová

POZVÁNKA Na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Základní škola Modřice zve rodiče dětí, které nastoupí
v září tohoto roku do školy, na informační schůzku.
Tato schůzka se uskuteční dne 31. 5. 2007 v 16 hodin
na ZŠ ulice Komenského.
Ředitelství ZŠ Modřice
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Dětská scéna 2007

KULTURA

BRNO – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKY

REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKY DĚTSKÉHO
DIVADLA A RECITACE

Pátek 13. dubna nebyl pro naši školu obyčejný den.
Roman Opluštil, žák VI.A, nás výborně reprezentoval v regionálním kole recitační soutěže žáků 6. – 9. tříd. Předvedl skvělý výkon, byl vybrán do užšího výběru
a získal cenu diváka. Jen málo chybělo k postupu na celorepublikovou přehlídku. Věříme, že se to podaří příští rok.
Téhož dne se konalo regionální kolo dětského divadla - Dětská scéna 07, kterého
se účastnily děti z dramatického kroužku při ZŠ Modřice se svou pohádkou: Loupežnická historie.Také ony předvedly skvělý výkon, načerpaly mnoho nových
zkušeností a poznatků. Večer se zapojily do diskusních klubů, dramatických her,
aktivit a scének, ale hlavně navázaly nová přátelství s organizátory akce i malými herci.
Z šesti vystupujících souborů vybrala porota jeden, který bude reprezentovat
náš region na celorepublikové přehlídce. Přejeme výhercům ze ZUŠ Veselí nad
Moravou hodně štěstí a těšíme se na další ročník této akce.
Mgr. Alena Lukášová, vedoucí souboru

Princezna
v rozpacích
foto na této
straně:
Tomáš Doležel

Vokální a hudební večer
Poslední březnovou středu jsme po
delší době opět přivítali na komorním
koncertě na radnici paní profesorku
Jarmilu Mazourovou s jejími žáky i
dalšími mladými umělci. Tato významná hudební skladatelka a pedagožka
žijící v Modřicích, která mimochodem
patřila k prvním umělcům, kteří na našich koncertech vystupovali, vybrala i
tentokrát zajímavé účinkující pro příjemný večer s vážnou hudbou. A tak
jsme vedle klarinetisty Michala Kříže s
výrazným projevem a kytaristy Martina Wiesnera, kteří už u nás hráli dříve,
měli možnost poznat temperamentního
zpěváka Jiřího Miroslava Procházku
s klavírním doprovodem Jiřího Hrubého. Za zmínku určitě stojí i skutečnost,
že večer byl z velké části též “autorský”.
Kromě děl známých skladatelů – Stamic, Mozart, Janáček a dalších jsme totiž vyslechli i skladby J. Mazourové, J.
M. Procházky a M. Wiesnera ve vlastní
interpretaci či spolupráci autorů. Přiložené fotograﬁe alespoň částečně přibližují atmosféru a náladu zúčastněných
příznivců hudebních zážitků i účinkujících.
Srdečně zveme na další komorní koncert
– ve středu 30. května v 19 hodin – tentokrát v modřickém kostele – podrobnosti
na samostatném plakátku.

Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

12. – 14. 4. 2007

Vlastimil Čevela
foto: Miroslav Hájek

další fotograﬁe a nahrávky
http://mim.voda.cz/koncerty.htm
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KNIHOVNA

KOMORNÍ
KONCERT

28.

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice

Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

tentokrát výjimečně V KOSTELE

Duchovní hudba renesanční Anglie
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
violy da gamba „Rejoyce consort“
sólový zpěv Patrik Matyášek
řídí Jana Kovářová a Věra Mikulášková
Program:
William Byrd – mše pro 4 hlasy,
T. Lupo, M. East, R. Mico, J. Coprario a jiní

Středa 30. května 2007 v 19 hodin
Chrám sv. Gotharda v Modřicích

112
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9 - 12
9 - 12
13 - 18
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 16

PRO DĚTI
DEARY: Piráti, Rytíři
HAVEL: Smějeme se celý rok
HRNČÍŘ: vynálezy pana Semtamťuka
HULPACH: Báje evropských měst
CHOMOVÁ: Tony K.
Já jsem malý muzikant - zpěvník
KNISTER: Čarodějnice Lilli ve škole
MACDONALD: Báječná čokoláda
TETOUROVÁ: Co umí Káťa, svede i
Máťa
PRO ŽENY
CARTLANDOVÁ: Navěky
COOKSONOVÁ: Tajemství Harrogate
GILLEROVÁ: Láska si nevybírá
GILLEROVÁ: Ráno nepláču
LANCZOVÁ: Mokrá náruč léta
MACNAUGHT: Království snů
MEDEIROS: Skandální noc
MORGANOVÁ: Poselství od protinožců
NOSKOVÁ: Bereme, co je
QUINN: Nečekaná láska
UNGEROVÁ: Krásné lži
www.mesto-modrice.cz

Život v našem městě - KNIHOVNA

Život v našem městě - KULTURA

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

PRO MUŽE
BAUER: Záhada kamene mudrců
FALCONER: Soucit s ďáblem
FRANCIS: Mezi koly
HERBERT: Historie duny: Služebnický
džihád, Křížová výprava strojů, Bitva
o Corrin
CHANDLER: Výstřely u Cyrana
CHRISTIE: Ranné případy Hercula
Poirota
CHRISTIE: Tajemný protivník
KESSLER: V krvi a sněhu
MAC BAIN: Poslední tanec
NOWAK: Jiná rasa
PRO POUČENÍ
LANGBEIN: Největší záhady posledních 2500 let
MATOUŠEK: Mládež a delikvence
PAVLIČOVÁ: Lexikon půvabu
SOCHROVÁ: Kompletní přehled české
a světové literatury
SPIER: Super styl
ŠOTTNEROVÁ: Jaro
ŠŤASTNÁ: Kam s nimi - odpady
131

SPORT

Život v našem městě - SPORT

8.6 – 9.6.2007 Modřice

Život v našem městě - SPORT

Program
Poháru mistrů
evropských zemí
v nohejbale

TJ SOKOL MODŘICE oddíl Nohejbalu

pořádá ve dnech 8.-9.6. 2007

Pohár mistrů evropských zemí v nohejbale.

Pátek 8.6.2007 - sál hotelu Gregor
20.00 - 22.00 rozlosování, seznámení
s pravidly, systémem utkání, atd.
Sobota 9.6.2007 – kurty u sokolovny
08.00 - zahájení prvního utkání ve skupinách
09.30 - zahájení druhého utkání ve skupinách
11.00 - zahájení třetího utkání ve skupinách
12.30 - 13.30 oběd
13.30 - slavnostní zahájení
14.00 - utkání o páté místo
16.00 - utkání o třetí místo
18.00 - utkání o PM
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4,0 – 4,9 bodů
nepříjemné, neharmonické až hubené,
nepěkné
„Špatné víno“

Tíží Tě nějaká vina?
Vypij si lahvičku vína
I sebe větší hřích
Ve sklípku vzplane jak vích.
Napij se pěkně zhluboka
Pohlédneš na svět z vysoka
Na hory náhle nižší
Na lidi najednou bližší.
Na velikonoční neděli si zahrádkáři
udělali pěkný výlet. Byli jsme pozváni ing. Adámkem do Višňové na oblastní výstavu vín, kterou pořádá ZO
Českého zahrádkářského svazu. Ing.
Adámek je nejen předseda MO ČZS
ve Višňové, ale také ředitelem Moravskoslezských drůbežářských závodů
PROMT v Modřicích, dobrý vinař a
obchodník.
Vinařský městys Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou
do tří měst regionu: do Znojma, Mor.
Krumlova a Mor. Budějovic.
Katastr Višňové zahrnuje 17 ha vinic.
Z ﬁrem, které se zde zabývají vinařstvím, lze uvézt např. Vinařství rodu
Salétů, Agroservis a.s. Višňové a Vinařská společnost Adámek.
V současné době má městys asi 1 110
obyvatel. Je sídlem pověřeného obecního úřadu (matriční úřad pro 5 obcí
a stavební pro 19 katastr. území). Má
svůj historický znak a dobře vybudovanou moravsko vinařskou cyklostezku – znojemskou větev – s cyklopen-
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

5,0 bodů
plné chyb
„Víno plné chyb“

zionem s celkovou kapacitou 29 lůžek.
Višňové pořádá každoročně velikonoční
výstavu vín z oblasti Znojmo. Na výstavě
bylo soustředěno 344 vzorků vín.
Co nás trochu překvapilo je jejich hodnocení vín. Na rozdíl od našeho regionálního, kde máme 20ti bodovou stupnici, ve
Višňové mají pouze 5ti bodovou stupnici,
při čemž nejlepší vzorek hodnotí st. 1.
Pro znalce a vinaře uvádíme jejich stupnici hodnocení.

Bílá vína loňského ročníku ze znojemské oblasti byla lahodná a sladká. Úroda
hroznů roku 2006 měla hodně cukernatosti. V našem regionu až takovou sladkost nedosáhneme.
Titulem nejlepší víno ročníku 2006
bylo oceněno Rulandské modré VH
(výběr hroznů) Znovín Jaroslavice.
ilustrační foto: ČeV

Šampionem se stal Sauvignon 2006 VH Lahofer Znojmo.
1,0 - 1,9 bodů
velmi typické, vynikající až velmi dobré
„Velké víno“
2,0 - 2,9 bodů
typické, dobré až odpovídající
„ Dobré víno“
3,0 – 3,9 bodů
ještě příjemné, málo typické až neodpovídající, Krátké
„Malé víno“
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Není divu, že vína z této oblasti jsou sladká a plná slunce, vždyť i celé Višňové leží v krajině zalité sluncem. Členové ZOČZS nám dávali najevo, že je těší
naše návštěva a projevili přání navázat užší spolupráci. Nám se u nich také
líbilo, hlavně to, že se všichni zúčastnili na přípravě a organizaci a krojovaná děvčata obsluhovala s radostí a úsměvem.
Výstava se konala ve velkém sále, jehož velikost jim můžeme závidět.
Byli jsme rádi, že jsem pozvání přijali, poznali jsme jiné tradice a zvyky a
utužili sousedské vztahy. Vždyť jsme v Evropě, tak musíme především poznat co máme za humny – krásné koutky jižní Moravy, dobrých pracovitých
TOJA
lidí a dobrého vína, které spojuje.
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1

Různé

Čarodějnice „Pod kaštany“
(foto Miroslav Hájek, text ČeV)

s

Vzpomínka

Těsně před uzávěrkou Zpravodaje jsme pro naše čtenáře připravili
stručnou aktuální foto-informaci z letošního pálení čarodějnic
v areálu „Pod kaštany“.

1

Společenská kronika

Marně Tě naše oči hledají,
marně po tvářích slzy stékají.
Dík za to, čím jsi pro nás v životě byl.
Dík za každý den, který jsi pro nás žil.

Významného kulatého
výročí se dožívají
Zbytovská Božena
Frimmelová Markéta
Lukeštík Josef
Sokolozubov Oleg
Macocha Jan

Společenská kronika

Různé

r

Rozloučili jsme se
… ještě za světla už hořela pěkná hranice
a návštěvníků bylo plno ...

Dvořák Vítězslav
Gregorovičová Jarmila
Studýnka Josef st.

… napjaté očekávání,
jak dopadne hodnocení …

Dne 24. května
uplyne 1 smutný rok
co tragicky zahynul
náš milovaný syn pan

Michal Smejkal
… děti se určitě dobře bavily …

… a spolehlivě populární opékání špekáčků …

Další fotograﬁe ve větším rozlišení a v barvě přináší Modřický
internetový magazin http: //mim.voda.cz
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11. května by se dožil
pouhých 23 let.
Za tichou vzpomínku
děkují
rodiče, sourozenci
a přítelkyně Evička.
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1

Inzerce

Prodám zahradu
v dobrém stavu

(cca 450 m2)

ČIŠTĚNÍ

Inzerce

Inzerce

i

(zeleninové záhony,
jahodiště, travnatá plocha,
stromy, okrasné keře)
Na pozemku je podsklepená chata a funkční studna.

• 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

Informace

777 718 577

Koupím stavební
pozemek v Modřicích
cca 400 m2

Tel: 777 933 947
Ludmila Pevná
SLUŽBY A PRODEJ
HYBEŠOVA 654
NABÍZÍ:

- OPRAVA JÍZDNÍCH KOL A PRODEJ
NÁHRADNÍCHDÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PRANÍ A ČIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH DRUHŮ
ODĚVŮ, PRÁDLA A KOŽEŠIN
- VÝROBA KLÍČŮ A PRODEJ ZÁMKAŘSKÉHO ZBOŽÍ
- BROUŠENÍ NÁSTROJŮ KUCHYŇSKÝCH,
ZAHRADNICKÝCH, STOLAŘSKÝCH A
ZÁMEČNICKÝCH
- ZPRACOVÁNÍ FOTOZAKÁZEK
- OPRAVA OBUVI
TELEFON

547 243 581
603 156 063
120

Detske
tabory
sportovní, jazykové,
cyklistické, výtvarné,
pro teenagery

Minitábor rodiče
s dětmi 1-9 let.
Tel.: 541 229 122,
www.drak.cz
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Jste komunikativní, inteligentní a máte rádi peníze?
Akciová společnost otevírá v Brně – Modřicích novou pobočku,
práce na ŽL (řidičský průkaz + práce s PC)

Kontakt: 739 523 802

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovodského 339, 664 42 Modřice

tel.: 547 243 592
vykupujeme loupané vlašské ořechy,
cena 80,- Kč/kg

www.mesto-modrice.cz

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti
a komunáního odpadu

tel.: 602 763 910
211

Inzerce

SPOLEČNOST SMS a. s.
Nabízí Vašim dětem i Vám nejvýhodnější úrazové a životní pojištění.
Spolupracujeme s největšími bankami a pojišťovnami v ČR. (pojištění, hypotéky, spoření,
penzijní fondy, ﬁnanční poradenství, pov. ručení, havarijní pojištění, poj. Domácnosti, poj.
Odpovědnosti, daňové úlevy až 12.000,- ročně.
Pojištění pro děti v případě úrazu nebo nemoci
– pojistné plnění od 1. dne úrazu
– 200,- Kč na den (400,- Kč v nemocnici)
– plnění již od drobných poranění (například odřeniny)
– plnění od 15. dne nemoci (200,- Kč na den)
– pojištění od 70,- Kč měsíčně
– pojištění dětí až do 25 let!
–pouze 1 riziková skupina pro všechny děti (sport. Školy!)

Už pojištění máte?
Víte za co platíte?
Poradíme Vám jak ušetřit
na pojištění!

Tel: 739 523 802

letošní jaro v Modřicích
foto: Miroslav Hájek
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Vychází: 1 x měsíčně do 15. kalendářního dne
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