Modletický vìstník
Èíslo 6 roèník 14 | Èerven 2016 | Zdarma

Známe program Modletického zvonìní
27. srpna 2016 od 13:00 se koná ji sedmý roèník hudebního festivalu pro celou rodinu.
Podrobnosti naleznete na stranì 4

K nohejbalu pøibyde v záøí jetì petanque

Varování pøed divoèáky

Loòský turnaj v nohejbale se podle
vech úèastníkù vydaøil a ji tehdy
bylo jasné, e by se mìl uspoøádat
dalí roèník.

Âohuel se nám mnoí hláení o výskytu
divokých prasat v okolí obce.

DrustvÇ² pro² noh½jbÇ¸² jsou² tøíè¸½nná,
hráèi² mohou² být² ¸ibovo¸ného² vìku
Ç²poh¸Çví.²Pøipoutí²s½²i²náhrÇdníci.
V² p½tÇnqu½² s½² pÇk² utkÇjí² drustvÇ
dvouè¸½nná.

±½jèÇstìji²by¸Ç²pozorovánÇ²nÇ²po¸ích,²kd½²t½ï
nÇcház½jí²snÇdno²dostupnou²potrÇvu.

J½¸iko² vycházkové² c½sty² v½dou² èÇsto² právì
SÇmozø½jmì² s½² ¸z½² zúèÇstnit² obou m½zi²po¸i,²pøípÇdnì²ko¸½m²r½mízkù²Ç²¸½sù,²j½
turnÇjù,² tzn.² kÇdý² mù½² soutìit tø½bÇ²zd½²dbát²zvý½né²opÇtrnosti.

v²noh½jbÇ¸½²i²p½tÇnqu½.

Divoká²zvìø²s½²má²obvyk¸½²pø½d²è¸ovìk½m²nÇ
Mohou²s½²zúèÇstnit²i²pø½spo¸ní,²k¸idnì pozoru²Ç²zmizí²døív,²n½²si²jí²stÇèím½²vimnout.
Riziko²nÇpÇd½ní²j½²t½dy²minimá¸ní,²Ç¸½²tÇké²ho
pozvìt½²své²známé.
n½¸z½²zc½¸Ç²vy¸ouèit.

S½²svÇèinou²n½bo²obìd½m²si²n½dì¸½jt½
PrÇs½² vìtinou² zÇútoèí,² kdy² s½² sÇmo² cítí
stÇrosti,² nÇ² místì² bud½² zÇjitìno² jíd¸o ohro½no,²pøípÇdnì²pokud²s½²j½dná²o²mÇtku,
pp chránící² své² dìti.² ±½doporuèuj½² s½² t½dy² nÇ
±Çvíc² s½² ¸½tos² podÇøi¸o² dom¸uvit i²pití.
zvìø² køiè½t,² èi² s½² ji² snÇit² zÇstrÇit² h¸Çsitými
s² orgÇnizátory² turnÇj½² v² p½tÇnqu½,² ½ Pøihlaovat se mùete
by²v¸Çstnì²n½by¸o²od²vìci²obì²Çkc½²spojit nÇ²t½¸: 603 166 997 ±Stanislav ½øibyl) zvuky.² Spí½² v² k¸idu² Ç² pomÇ¸u² ustupovÇt,
n½otáè½t²s½²zády.
do²j½dnoho²sportovního²dn½.
n½bo ½mÇi¸: pavel.pribyl@modletice.cz
MÇjit½¸ùm² psù² j½² doporuè½no² dr½t² psÇ² nÇ
vodítku²po²c½¸ou²dobu²procházky.

Vìzt½²t½dy,²½ v sobotu 10. zárí 2016
probìhnou na sportovním høiti a na
louce u hasièárny turnaje v nohejbale
a petanque. ZÇháj½ní² Ç² roz¸osování
úèÇstníkù²bud½ v 9:30 u hasièárny.

O² situÇci² by¸i² informováni² mys¸ivci,² j½jich
monosti²jsou²vÇk²om½z½né.²Odstø½¸²v²b¸íz
kosti²obyd¸½ných²ob¸Çstí²j½²prÇkticky²n½moný.

¸atoulaný pes mùe pøijít majitele pìknì draho, obec doporuèuje èipování
si kadý majitel psa vám potvrdí, e pes
je osobnost, která si obèas postaví hlavu.
Mùe se tøeba rozhodnout, e se nutnì
potøebuje podívat za vrata, která sice
páníèek peèlivì zavírá, ale obèas je pøece
musí otevøít a na chvilku spustit psa z oèí
... a je zadìláno na malér.

Tím²vÇk²prob¸émy²zdÇ¸½kÇ²n½konèí.²Vo¸ný
pohyb² psù² j½,² pøímo² èi² n½pøímo,² o½tø½n
hn½d² nìko¸ikÇ² p¸Çtnými² zákony² (v½t½ri
nární²zákon,²zákon²o²mys¸ivosti,²Ç¸½²i²zákon
o² pouití² poz½mních² komunikÇcí,² n½bo
obèÇnský²zákoník).²J½²tÇk²j½tì²moné,²½
kromì² pop¸Çtku² zÇ² odchyc½ní² dostÇn½
mÇjit½¸²pokutu²od²po¸ici½.

V½¸mi² doporuèuj½m½² èipování² psÇ.² Pod¸½
èipu²mù½²psÇ²id½ntifikovÇt²státní²i²ob½cní
po¸ici½,² Ç¸½² nÇpøík¸Çd² i² místní² v½t½rináø,
pÇn²doktor²imr.²Rych¸á²id½ntifikÇc½²psÇ
pÇk²výrÇznì²²pøispívá²snÇdnìjsímu²vyø½½ní
c½¸é²situÇc½.
pp

Vo¸nì²pobíhÇjící²psi²n½mÇjí²v²obci²co²dì¸Çt
Ç² v½d½ní² obc½² má² zÇ² povinnost² kÇdý Pø½dpok¸ádám½,² ½² Çsi² nikdo² psÇ² dobro
vo¸nì²Ç²vìdomì²n½n½chává²bìhÇt²po²vsi²b½z
tÇkový²pøípÇd²ø½it.
dozoru.² ±½chc½m½² è¸ánk½m² strÇit² èi
V²nìkt½rých²situÇcích²j½²tø½bÇ²psÇ²n½chÇt
vyhroovÇt,² spí² upozorit² nÇ² moné
odchytit² Ç² odvézt² do² útu¸ku.² S² tím² jsou
dùs¸½dky²Ç²pø½d½jít²n½dorozumìním²Ç²n½
spoj½né² nák¸Çdy² (2000,² Kè),² kt½ré² ob½c
pøíj½mným²pø½kvÇp½ním.
nás¸½dnì²úètuj½²mÇjit½¸i.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 7/2016 ze dne 22. 6. 2016
Smlouva o ochranì veøejných stoky² "MÇnghi"² do² mÇj½tku Podnìt o moné hrozbì pro mìr²z½¸½nì,²ob½c²postupnì²po
obc½.
Çduj½² nÇhrÇdit² tyto² chybìjící
zájmù obce
ivotní prostøedí
ZÇstupit½¸é² by¸i² informováni
o² probìh¸ých² j½dnáních
o²sm¸ouvì²o²ochrÇnì²v½ø½jných
zájmù² obc½² v² souvis¸osti² s½
zmìnou²úz½mního²p¸ánu.
Z² ² j½dnání² s² inv½story² vz½½¸
návrh,² kt½rý² poèítá² s² tím,² ½
inv½stoøi²poskytnou²obci²Mod
¸½tic½² finÇnèní² pøíspìv½k² n½bo
vybudují² Ç² pø½v½dou² nÇ² ob½c
stÇvby² doprÇvní² Ç² t½chnické
infrÇstruktury²Ç²poz½mky²v½ø½j
né²z½¸½nì²v½²výi²Ë0²mi¸iónù²Kè.
Z² této² èástky² bud½² od½èt½nÇ
hodnotÇ² stÇv½b,² kt½ré² jsou² in
v½stoøi² povinni² vybudovÇt
Ç²pø½dÇt²obci.
J½dná²s½²pø½d½vím²o²nás¸½du
jící:² vybudování² protih¸ukové
stìny²podé¸²si¸nièního²okruhu,
vybudování²chodníku,²v½ø½jné
ho²osvìt¸½ní²Ç²v½d½ní²dÇtového
kÇb½¸u² podé¸² komunikÇc½
IIÎË0Ë,² pø½dání²èásti²vodovod
ního²pøivÇdìè½²½¸ivkÇ²do²mÇ
j½tku²obc½,²pø½dání²kÇnÇ¸izÇèní

Zby¸á²èást²finÇnèního²pøíspìv ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i² pod
ku²bud½²uhrÇz½nÇ²obci²Mod¸½ nìt²o²moné²hrozbì²pro²ivotní
tic½.
prostø½dí,²kt½rou²zÇs¸Ç¸Ç²BrÇn
Souèástí²návrhu²j½²tÇké²smìnÇ dýská²r½z½rvÇc½²z.s.,²kt½rý²upo
ccÇ²2²000²m2²ob½cního²poz½m zoròuj½² nÇ² moné² ohro½ní
ivotního²prostø½dí²pøi²r½Ç¸izÇci
ku²zÇ²ccÇ²Ë0²000²m2²poz½mkù stÇvby²GEISHUB²pÇrc½¸²Mod
v½ø½jné²z½¸½nì,²kt½ré²ob½c²získá ¸½tic½.
do²svého²mÇj½tku.
ZÇstupit½¸é² t½nto² podnìt² pro
½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M.·imrová)
j½dnÇ¸i²Ç²konstÇtují,²½²v²souvis
¸osti² s² výstÇvbou² uv½d½ného
Memorandum o postupu
Çr½á¸u² n½vidí² ádné² ohro½ní
øeení areálu bývalé UOS
pro²ivotní²prostø½dí.
By¸² pø½d¸o½n² návrhu² m½mo VýstÇvbÇ² probíhá² v² sou¸Çdu
rÇndÇ² m½zi² obcí² Mod¸½tic½ s² úz½mním² p¸án½m² v² ¸okÇ¸itì
Ç² Ing.² Miros¸Çv½m² Øièicou, ±K,² do² nivy² Dobø½jovického
kt½rým²s½²ø½í²postupové²kroky potokÇ²n½ní²nijÇk²zÇsÇhováno.
v²j½dnáních²m½zi²obcí²Mod¸½ti
c½²Ç²mÇjit½¸½m²bývÇ¸ého²Çr½á¸u Obci²Mod¸½tic½²Çni²Ob½cnímu
úøÇdu² n½pøís¸uí² komp½t½nc½
UOS.
stÇv½bního² úøÇdu,² proto² s½
Ob½c²v²m½morÇndu²konstÇtuj½, k²údÇjné²n½j½dnoznÇènosti²stÇ
½² má² záj½m² koupit² uv½d½ný v½bního² povo¸½ní² Ob½c² Çni
Çr½á¸² Ç² Ing.² Miros¸Çv² ØièicÇ Ob½cní² úøÇd² vyjÇdøovÇt² n½
konstÇtuj½² ochotu² Çr½á¸² obci bud½.
prodÇt.
Ob½c² pøi² j½dnání² s² inv½story
½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M.·imrová)
dùs¸½dnì² dbá,² Çby² zÇstoup½ní
I±ZERCE
z½¸½nì² by¸o² v² sou¸Çdu² s² úz½m
ním² p¸án½m.² Proto² i² u² Çr½á¸ù,
kd½² v² minu¸osti² n½docház½¸o
k² dùs¸½dnému² dodrování² vý

p¸ochy² r½Ç¸izÇcí² nových² p¸och
v½ø½jné² z½¸½nì.² Díky² tomu
v² pos¸½dních² ¸½t½ch² do¸o² nÇ
úz½mí² obc½² k² nÇvý½ní² výmìr
v½ø½jné² z½¸½nì² o² víc½² jÇk
Ë0²000²m2.
Z² vý½² uv½d½ného² povÇují
zÇstupit½¸é²zÇs¸Çný²podnìt²jÇko
n½dùvodný²Ç²dá¸½²s½²jím²zÇbývÇt
n½budou.

Projednání plánovací smlouvy
v souvislosti s výstavbou areálu
firmy SOPO
By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² p¸ánovÇcí
sm¸ouvÇ² m½zi² obcí² Mod¸½tic½,
firmou² SOPO² I±VEST² s.r.o.,
RomÇn½m²Vít½m²Ç²FrÇntik½m
Pr½ss¸½m²v²souvis¸osti²s²p¸áno
vÇnou² výstÇvbou² ÇdministrÇ
tivní,² sk¸Çdové² Ç² výrobní² hÇ¸y
pro²firmu²SOPO.²K
pø½d¸o½né² sm¸ouvì,² by¸y² z½
strÇny² zÇstupit½¸stvÇ² vzn½s½ny
pøipomínky.
Po² j½jich² zÇprÇcování² Ç² pro
j½dnání²s²²obìmÇ²dÇ¸ími²strÇ
nÇmi² ² bud½² zÇstupit½¸stvo
sm¸ouvu²dá¸½²proj½dnávÇt.

Struènì z pøedchozího zápisu ±1.6.2016)

ÿabídka práce
Øidiè  silnièáø, Ø½ sk. C, pøíp. CE,T
● prof½sní²prùkÇz²podmínkou
● digitá¸ní²kÇrtÇ²øidiè½²výhodou
● Provádìní²údrby²komunikÇcí,²si¸nièáøské²prác½.
● MzdÇ²20²000,²²Â0²000,.
● HPP²nÇ²Ë²rok²s²moností²prod¸ou½ní.
● PrÇcovitì²ØíèÇny²u²PrÇhy²²nástup²ihn½d
KontÇkt personalni@zkp.cz²t½¸.: 724 162 515
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Úsekové mìøení

Dá¸½² zÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i,
½² zárov½ò² s² úprÇvou² mostu
bud½² prov½d½nÇ² úprÇvÇ² vý
ústního² obj½ktu² d½ové² kÇnÇ
¸izÇc½.²S²úprÇvou²tìchto²obj½ktù
zÇstupit½¸é²souh¸Çsí.

ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²návrh
v½ø½jnoprávní²sm¸ouvy²nÇ²pro
vozování² ús½kového² mìø½ní
m½zi²obcí²Mod¸½tic½²Ç²mìst½m
ØíèÇny.²±Ç²zák¸Çdì²této²sm¸ou
vy² mìsto² ØíèÇny² zøídí² Ç² bud½ Koeficient danì z nemovitosti
provozovÇt²nÇ²úz½mí²obc½²Mod
¸½tic½²ús½kové²mìø½ní²rych¸osti By¸² pø½d¸o½n² návrh² vyh¸áky,
kt½rou²s½²zvyuj½²místní²ko½fi
vozid½¸.
ci½nt² dÇnì² z² n½movitostí² nÇ
K²návrhu²sm¸ouvy²by¸y²vzn½s½ hodnotu² Â² nÇ² úz½mí² obc½
ny²pøipomínky²Ç²zÇstupit½¸é²po Mod¸½tic½.²Vyh¸ákÇ²stÇnovuj½
Çdují²upø½snit²podmínky.²Poté zvý½ní² tohoto² ko½fici½ntu
bud½² sm¸ouvÇ² dá¸½² proj½d s² úèinností² od² Ë.Ë.20Ë7² Ç² nÇ
návánÇ.
zák¸Çdì² této² vyh¸áky² bud½
stÇnov½n² novì² výpoè½t² dÇnì
Úpravy mostu u rybníka
z²n½movitostí²v²obci²Mod¸½tic½
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²prov½ od²roku²20Ë7.
d½ní² úprÇvy² mostu² Ç² zám½c ½ro 6, proti 1 ±M. Reichová),
kého² rybníkÇ² kÇm½nným zdrel se 0
obk¸Çd½m²v½²st½jném²prov½d½ní
jÇko²u²po½ráku.

Výsledky èinnosti obecní policie Vestec v Modleticích
Pø½dpok¸ádám,² ½² kÇdý² z² vás² u² mì¸
monost²s½tkÇt²s½²(nìkt½øí²i²jÇko²j½jí²n½do
brovo¸ní² k¸i½nti)² nÇ² úz½mí² Mod¸½tic² s
v½st½ckou² ob½cní² po¸icií,² kt½rá² zd½² nÇ
zák¸Çdì²V½ø½jnoprávní²sm¸ouvy²o²výkonu
ob½cní²po¸ici½²zÇjiuj½²h¸ídkovou²èinnost
od²Ë.²dubnÇ²tohoto²roku.
V²sou¸Çdu²s²uv½d½nou²sm¸ouvou²j½²zÇstu
pit½¸stvo² obc½² prostø½dnictvím² mìsíèních
výkÇzù² informováno² o² j½jí² èinnosti² nÇ
nÇ½m² kÇtÇstrá¸ním² úz½mí.² Vzh¸½d½m² k
tomu,² ½² tuto² s¸ubu² nÇkupuj½m½² zÇ
p½níz½² z² rozpoètu² obc½,² povÇuj½m½² zÇ
dù¸½ité² informÇc½² prostø½dnictvím
Vìstníku²pø½dÇt²obyvÇt½¸ùm²obc½²i²nÇ²j½jím
kÇtÇstrá¸ním²úz½mí²pùsobícím²podnikÇt½¸
ským²subj½ktùm.

dovo¸½né²rych¸osti,²pokutÇmi²v½²výi²Ë000
Ç² Ë·00² Kè.² VýznÇmným² ½f½kt½m² této
èinnosti² ob½cní² po¸ici½² j½² postupná
¸ikvidÇc½² pokutÇmi² tr½stÇného² n½povo
¸½ného² stání² motorových² vozid½¸² podé¸
mod¸½tického² ús½ku² si¸nic½² IIÎË0Ë,² kt½ré
bud½² d½finitivnì² odstrÇnìno² j½ho
p¸ánovÇnou²r½konstrukcí.

V½st½cká²ob½cní²po¸ici½²kromì²postihování
prohø½kù²proti²doprÇvním²pø½dpisùm²Ç¸½
ø½i¸Ç²i²jiné²udá¸osti,²nÇpø.²souèinnost²pøi
odchytu² psù,² úèÇst² nÇ² ø½½ní
prÇvdìpodobné²tr½stné²èinnosti²zniè½ním
Çutobusové²
zÇstávky²
V²
hùrc½
(prÇvdìpodobná²kodÇ²nÇ²mÇj½tku²j½²0²Ç
·0² tis.² Kè)² Ç² nÇ² vy¸om½ní² doprÇvního
znÇè½ní,² Çsist½nc½² pøi² odbìru² vzorkù
zn½èiujícího² pøítoku² Dobø½jovického
ÿejèastìji se øeí dopravní pøestupky
potokÇ,² odhÇ¸½ní² zdrogovÇného² øidiè½,
Z² výkÇzu² zÇ² mìsíc² kvìt½n² vyp¸ývá,² ½² nÇ ø½½ní²stínosti²nÇ²ru½ní²noèního²k¸idu²Ç
nÇ½m² kÇtÇstrá¸ním² úz½mí² by¸o² v² uv½d½ dÇ¸í²pø½stupky²n½bo²správní²d½¸ikty.
ném² období² ø½½no² c½¸k½m² 7² pø½stupkù
Silnice II/101 není parkovitì
proti² doprÇvním² pø½dpisùm,² z² nich
n½jèÇstìjími² by¸o² chybné² stání² n½bo V² podobném² tr½ndu² pokrÇèuj½² v½² své
pø½kroè½ní²n½jvyí²povo¸½né²rych¸osti.
èinnosti²v½st½cká²ob½cní²po¸ici½²i²nÇdá¸½.²Z
výkÇzu² j½jí² èinnosti² zÇ² mìsíc² è½rv½n
±ìkt½ré² z² tìchto² pø½stupkù² by¸y² (prý
vyp¸ývá,² ½² nÇ² úz½mí² nÇí² obc½² s½² konÇ¸o
zÇtím)² vyø½½ny² dom¸uvou,² Ç¸½² ty
c½¸k½m²72²tzv.²udá¸ostí.²Pøib¸inì²po¸ovinÇ
závÇnìjí,² jÇko² j½² pø½kroè½ní² n½jvyí
z² nich² s½² od½hrá¸Ç² nÇ² si¸nici² Ë0Ë,² kd½² s½

kromì² výz½v² pro² n½pøítomného² zÇ
n½dovo¸½né²pÇrkování²rozdávÇ¸y²i²b¸okové
pokuty² v½² výi² od² 200² Ç² do² 2000² Kè.
±ìko¸ik²obdobných²pø½stupkù²by¸o²nÇpø.
ø½½no²i²v²prostoru²PÇn½¸ového²síd¸itì.
Pro² zÇstupit½¸stvo² obc½² j½² Ç¸½² potìující
informÇc½,² ½² s½² v² s½znÇmu² tìchto
udá¸ostí²obj½vi¸y²u²tÇké²ádosti²nÇich
obyvÇt½¸² o² Çsist½nci² ob½cní² po¸ici½² pøi
ø½½ní²j½jich²konkrétních²prob¸émù.
DosÇvÇdní²èinnost²v½st½cké²ob½cní²po¸ici½
nÇ²
nÇ½m²
kÇtÇstrá¸ním²
úz½mí
zÇstupit½¸stvo² hodnotí² k¸Çdnì² Ç² vìøí,² ½
kromì² vý½² uv½d½né² r½strikc½² s½² pøíznivì
proj½ví²i²j½jí²pr½v½ntivní²úèin½k.
fn

Nádvoøí modletického zámku se 27.srpna od 13:00 ji posedmé rozezní hudbou
Mrtvýho²BroukÇ²u²jsm½²u²nás²s¸y½¸i
Ç²diváci²si²ho²pochvÇ¸ovÇ¸i.²TÇk²proè²to
n½zopÇkovÇt?
µ½tos² n½bud½² chybìt² Çni² mod¸½tická
kÇp½¸Ç ½od altánem,²kt½rá²má²pro²s½b½
vyhrÇz½ný²hn½d²tøíhodinový²závìr½èný
b¸ok.
Mi¸ovníci² n½jroztodivnìjích² pochou
t½k²si²urèitì²n½n½chÇjí²ujít²sp½ciÇ¸ity²od
místních² vyh¸á½ných² kuchÇøù.² ±Çvíc
nás²è½kÇjí²dvì²tzv.²Çstné²hodinky!
První²j½²od²ËÂ²hodin,²kdy²s½²budou²toèit
v½¸ká²pivÇ²zÇ²c½nu²mÇ¸ých.²DÇ¸í²j½²od
22²hodin,²kdy²s½²budou²roz¸évÇt²v½¸ké
pÇnáky²zÇ²c½nu²mÇ¸ých.
Wabi Danìk a Milo Dvoøáèek

DÇ¸í²roèník²Mod¸½tického²zvonìní²s½
b¸íí.²27.²srpnÇ²tohoto²roku²n½ní²zÇs²Ç
tÇk² dÇ¸½ko² Ç² tÇk² poøÇdÇt½¸é² odkrývÇjí
kÇrty,² kdo² bud½² nÇ² ¸½toním² f½stivÇ¸u
v²Mod¸½ticích²hrát.²A²douf½jm½,²½²s½d
mièkÇ² bud½² pro² Mod¸½tické² zvonìní
Çstným²èís¸½m,²proto½²¸½tos²s½²nád
voøí² roz½zvuèí² právì² pos½dmé.² A² nÇ
koho²s½²mù½m½²tìit.

Inernýrská.² S Bodláky ve vlasech² nás
urèitì² potìí² dÇ¸í² fo¸ková² ¸½g½ndÇ,
kt½rou²j½²skupinÇ ÿezmaøi.

Kdo²má²rád²troku²tvrdí²hudbu,²tÇk²t½n
si²pøijd½²nÇ²své²s½²skupinou ÿáhodný
výbìr.² J½dná² s½² o² poppunkovou
skupinu²z½²Sobìs¸Çvi,²o²kt½ré²v²budouc
nu²urèitì²us¸yím½.²To²sÇmé²by²moh¸o
p¸Çtit² o² dÇ¸ích² Jihoè½ích.² Punk
µ½g½ndÇ² trÇmpské² Ç² fo¸kové² písnì rockové²s½skup½ní²z²KrtovÇ²n½s½²náz½v
Wabi Ëanìk,²v½²spo¸upráci²s Miloem ssort ½lastic²Ç²m½zi²poøÇdÇt½¸i²hn½d
Ëvoøáèkem,²urèitì²zÇhrÇj½²svou Rosu dostÇ¸o²krycí²jméno²p¸Çstici.
na kolejích,² n½bo Outsider Waltz.² To SpoustÇ² ¸idí² dn½s² u² Çng¸icky² hovoøí,
promovÇní² in½nýøi² z Rangers  jiní² tvrdí,² ½² n½rozumí.² A¸½² zpívÇt
½lavcù² pod² v½d½ním² MirkÇ² ØihokÇ písnièky²od²B½Çt¸½s²umí²snÇd²kÇdý.²A
urèitì²n½zùstÇnou²pozÇdu²Ç²zÇhrÇjí²n½ kdy²j½²zÇhrÇjí²è¸½nové²skupiny Mrtvej
j½d½n²hit,²m½zi²kt½ré²b½z½sporu²pÇtøí Ta Ârouk,² tÇk² s½² u² toho² v½m² rozproudí
zem je tvá zem, Colorado,²n½bo²s¸Çvná kr½v² v² i¸ách² Ç² zÇruè½ná² zábÇvÇ² j½² tu.

½² nás² è½ká² výjim½èný² roèník² j½² nÇd
míru² jÇsné² ji² nyní.² Proto² n½váh½jt½
Ç² pozvìt½² své² známé² do² Mod¸½tic² nÇ
Mod¸½tické² zvonìní,² proto½² to² j½² to
prÇvé²místo²pro²s½tkání²rodin²Ç²pøát½¸.
A² kdy² jsm½² u² tìch² rodin² ² nÇ² své² si
pøijdou²i²n½jm½ní,²proto½²pro²nì²bud½
pøiprÇv½n²zábÇvný²progrÇm.²27.²srpnÇ
chtìjí²být²vichni²v²Mod¸½ticích,²tÇk²tu
buït½²tÇké.

Pod altánem

Hasièská soutì v záøí bude slavnostní, drustva se o pohár starosty utkají ji po patnácté
soutì½² v² poárním² sportu² O² pohár
stÇrosty² obc½² Mod¸½tic½,² kt½rý² s½
uskut½èní² trÇdiènì² nÇ² ¸ouc½² u² hÇsi
èárny.² A² ½² mám½² to¸ik² dùvodù
k² os¸Çvám,² tÇk² zápo¸½ní² soutìních
týmù² bud½² v½d½no² jÇko² okrskové.
Mù½t½²s½²tÇk²tìit²nÇ²soutì½²nìko¸ikÇ
V½¸ká²s¸ávÇ²s½²chystá²nÇ sobotu 3. záøí. kÇt½gorií² muù,² ½n² i² dìtí,² pro² kt½ré
V² roc½² 80.² výroèí² od² první² zmínky bud½² zÇstávkÇ² v² Mod¸½ticích² finá¸½
o² obci² Mod¸½tic½² s½² koná² Ë·.² roèník Dìtské²hÇsièské²¸igy,²po²j½ho²skonè½ní

budou²pø½dánÇ²oc½nìní²zÇ²c½¸os½zónní
soutì½ní.² µ½tos² s½² mù½t½² tìit² nÇ
oprÇvdu² bohÇté² obè½rstv½ní² Ç² h¸Çvnì
pos½z½ní² pro² v½chny.² T½dy² i² pro
diváky,² kt½øí² jsou² srd½ènì² zváni.
HÇsièské²soutì½²toti²n½jsou²pro²uzÇv
ø½né²skupiny,²Ç¸½²oprÇvdu²pro²v½chny,
kdo²si²chtìjí²uít²báj½èný²d½n.
ZÇèínám½² v² ² hodin² Ç² konèit² s½² bud½
v²odpo¸½dních²hodinách.
js
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