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Oslava 680 let od první zmínky o Modleticích
Sobota 25.èervna, 13:36  20:16
½rvní písemná zmínka o obci Modletice Kouz½¸ník² PÇv½¸² Koí½k² bud½² s² dìtmi
ZÇ² své² víc½² n½² tøic½ti¸½té
pùsob½ní²nÇ²hud½bní²scénì
pochází z roku 1336, letos tedy slavíme èÇrovÇt²pøímo²nÇ²j½viti²Ç²mÇ¸í²kou
z½¸níci² tÇké² s½² nìkt½rá
vytvoøi¸Ç² øÇdu² hitù,
680. výroèí.
kouz¸Ç²i²nÇuèí!
nÇpøík¸Çd²sk¸Çdby²Ví,
V½² s¸Çvnostním² duchu² os¸Çv² tÇk² budou
Proè² ho¸ky² p¸áèou
¸½tos² probíhÇt² v½chny² ku¸turní Spo¸½ènì²s²námi
n½bo²To²s½²mi²¸íbí.
ko¸½m²
svìtÇ
Ç²spo¸½è½nské²Çkc½²v²obci.
po¸½tí²jÇko²¸½tukÇ
O²tom,²½²j½²kÇp½¸Ç²i
Samotná oslava probìhne v sobotu mod½¸kÇ²
HÇnÇ
v½²svých²n½j¸½pích
25.èervna 2016 od 13:36 hodin na MÇ¸íková²
n½bo
¸½t½ch²
stá¸½
nádvoøí modletického zámku.
MÇrtinÇ²Dvoøáková.
Çktivní² Ç² úspìná
svìdèí² mj.² vyprodÇné
È½ká²nás²odpo¸½dn½²s²p½strým²ku¸turním
Divadelní
konc½rty²
v² prÇské² µuc½rnì
progrÇm½m²pro²dìti²i²dospì¸é.
pøedstavení
u²pøí¸½itosti²Â0.výroèí²kÇp½¸y,²n½bo
Vystoupí ½avel Koíek² s½² svojí² kou
¸½toní²konc½rt²s²jihoè½skou²fi¸hÇrmonií.
z½¸nickou²show,²uvidít½²zábÇvné²divÇd½¸ní Souèástí² progrÇmu² bud½
pp
dospì¸é
pø½dstÇv½ní Ç² zÇhrÇj½² známá² Ç² ob¸íb½ná divÇd½¸ní² pø½dstÇv½ní² pro
v² podání² známého² prof½sioná¸ního² divÇ
kÇp½¸Ç Keks.
d½¸ního²souboru.²D½tÇi¸y²zÇtím²n½mù½m½
Po²skonè½ní²progrÇmu²nÇ²nádvoøí²v½²20:Ë prozrÇdit...
s½²bud½²v²zám½ckém²sá¸½²konÇt²diskotékÇ.
Zábava pro dìti
±Ç²Çkci²n½bud½²vybíráno²vstupné.
Bìh½m² os¸Çv² bud½² pøiprÇv½nÇ² tÇké² øÇdÇ
Náhled do programu
ÇtrÇkcí²pro²dìti,²nÇpø.²skákÇcí²hrÇd,²n½bo
jízdÇ²nÇ²ponících.
Pavel Koíek  S kouzly kolem svìta
Keks
Proijt½²v½¸kou²kouz½¸nickou²c½stu
Ètyøè¸½nná²
rocková
ko¸½m² svìtÇ!² Po¸½tím½² nÇ² vý¸½t
skupinÇ²
K½ks²
vznik¸Ç²
nÇ
¸½tÇd¸½m² Ç² v² kÇdé² z½mi,² kd½
pø½¸omu²¸½t²Ë8Ë²Ç²Ë82.²Od
pøistÇn½m½,² nÇ² nás² è½kÇjí
té²doby²vydÇ¸Ç²d½s½t²Ç¸b²(p¸us
typická²Ç²originá¸ní²kouz¸Ç²dÇné
dvì²kompi¸Çèní).
z½mì.

½odìkování za pomoc pøi obecních aktivitách
vid½¸nì²zúèÇstòuj½²ob½cních²Çkcí²Ç²odvádí
oprÇvdu²v½¸ký²kus²prác½.
Rádi²bychom²hÇsièùm²podìkovÇ¸i²i²zÇ²po
moc² s² pøíprÇvou² pá¸½ní² èÇrodìjnic² Ç² zÇ
nás¸½dný²poární²dozor²Ç²zÇjitìní²obè½r
stv½ní.
Dìkuj½m½²v½m²obèÇnùm²zÇ²pomoc²s²úk¸i
d½m² obc½² pøi² n½dávné² ob½cní² brigádì.
I² pø½s² n½pøíz½ò² poèÇsí² s½² s½¸o² pomìrnì
v½¸ké² mnoství² ¸idí,² kt½øí² by¸i² ochotni
pøi¸oit²ruku²k²dí¸u²Ç²udì¸Çt²nìco²proto,²Çby
ob½c²by¸Ç²èistá²Ç²uk¸iz½ná.
Zv¸átní² dík² pÇk² pÇtøí² drustvu² m¸Çdých
hÇsièù,² kt½ré² s½² ji² d¸ouhodobì² Ç² prÇ

A²v²n½pos¸½dní²øÇdì²pÇtøí²v½¸ký²dík²v½m,
co² s½² podí¸½¸i² nÇ² stÇvbì² májky,² kt½rá
v²minu¸ých²¸½t½ch²nÇ²návsi²chybì¸Ç
Jsm½² hrdí² nÇ² to,² ½² s½² v² obci² stá¸½² nÇjd½
dostÇt½k² ochotných² ¸idí,² kt½øí² s½² Çktivnì
Ç²n½zitnì²zÇpojují²do²ob½cních²Çktivit.

Oèkování psù na zaèátku èervna
V pondìlí 6.6.2016
od 18:00²v²DoubrÇvici
u²kÇp¸ièky²Ç²od 18:20
v²Mod¸½ticích²nÇ²návsi
u² Çutobusové² zÇstáv
ky²probìhn½²oèkování
psù.

MÇjit½¸é,² kt½øí² v² odù
vodnìných²pøípÇd½ch
n½mohou² v² urè½ném
t½rmínu² n½chÇt² psÇ
oèkovÇt,² mÇjí² j½tì
monost² v² prùbìhu
ccÇ² dÇ¸ích² Ë² dnù
(v² ordinÇèních² hodi
VÇkcinÇc½² bud½² pro nách)² n½chÇt² psÇ
v½d½nÇ²zdÇrmÇ²u²psù, oèkovÇt² u² MVDr.
zÇ² kt½ré² mÇjí² j½jich J.imrÇ
mÇjit½¸é² uhrÇz½né
pøís¸uné²pop¸Çtky.

¸astupitelstvo obce
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ÿa pøání pana Jiøího ·tìpánka rádi
zveøejòujeme jeho podìkování
obecnímu úøadu za pøání
k narozeninám, které oslavil v dubnu.

Â·.²Dìtský²d½n²s½²bud½²konÇt v sobotu Dospì¸áci² urèitì² tÇké² n½pøijdou
4.6. od 13:00 nÇ²²obyvyk¸ém²místì,²tj. zkrátkÇ.² Kromì² rùzných² pø½kvÇp½ní,
kt½rá² nÇ² nì² budou² nÇchystánÇ² ji
¸ouc½²²u²hÇsièské²gÇrá½.
v² prùbìhu² dn½,² budou² moct² v½è½r
Dìti² jÇko² vdy² è½ká² odpo¸½dn½² p¸né
pos½dìt,² pobÇvit² s½,² zÇzpívÇt² si² Ç
soutìí,² ÇtrÇkcí² Ç² p½strého² dopro
zÇtÇnèit² zÇ² doprovodu² místní² kÇp½¸y
vodného² progrÇmu.² TémÇt½m² jsou
Pod²Ç¸tán½m.
¸½tos²ob¸íb½né²kovbojské²hry.

Velkou radost mu udìlala zejména
návtìva nejmladí gratulantky
Emièky ½øibylové.
Jako gratulanti pak naopak moc
dìkujeme manelùm ·tìpánkovým za
milé pohotìní a pøíjemné popovídání.

Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 4/2016 ze dne 6. 4. 2016
Smlouva o spolupráci a kompenzaèním stÇvbou²Çr½á¸u²firmy²GEIS²²HUB²PÇrc½¸ Zmìna územního plánu obce
pøíspìvku na vybudování základní Mod¸½tic½.
ZÇstupit½¸stvo²rozhod¸o²o²poøíz½ní²zmìny
Pø½dmìt½m² této² sm¸ouvy² by² mì¸o² být è.ËË² Úz½mního² p¸ánu² obc½² Mod¸½tic½,
infrastruktury obce
sní½ní²proc½ntÇ²z½¸½nì²v²Çr½á¸u²firmy²nÇ
±Jedná se o pøipojení plánované stavby na 20%² Ç² stÇnov½ní² podmín½k² Ç² povinností
kopci mezi Modleticemi a Dobøejovicemi na firmy² vùèi² obci.² Døív½² sp½cifikovÇné
obecní kanalizaci a vodovod  pozn. redakce) poÇdÇvky² obc½² by¸y² proj½dnány² s² inv½s
By¸²doruè½n²návrh²sm¸ouvy²o²spo¸upráci²Ç tor½m²Ç²nÇ²zák¸Çdì²výs¸½dku²tìchto²j½dnání
úhrÇdì² komp½nzÇèního² pøíspìvku² nÇ bud½²pøiprÇv½n²návrh²sm¸ouvy²o²ochrÇnnì
vybudování² zák¸Çdní² infrÇstruktury² obc½ v½ø½jných²zájmù²obc½.
m½zi² obcí² Mod¸½tic½² Ç² firmou² AµTEDO
s.r.o.² (inv½stor½m).² Uv½d½nou² sm¸ouvou Inventarizace obce za rok 2015
s½² ob½c² Mod¸½tic½² zÇvÇzuj½² umonit StÇrostÇ²obc½²informovÇ¸²zÇstupit½¸½²o²pro
inv½storovi² vyuívání² vodovodní² Ç² kÇnÇ bìh¸é² inv½ntÇrizÇci² mÇj½tku² obc½
¸izÇèní²sítì²obc½²Ç²gÇrÇntuj½²kÇpÇcitu²ÈOV Mod¸½tic½² k½² dni² ÂË.Ë2.20Ë·.² Inv½n
v½²výi²·0²½kvivÇ¸½ntních²osob²pro²budoucí tÇrizÇc½²by¸Ç²zÇháj½nÇ²0.0Ë.20Ë²Ç²ukon
stÇvby²nÇ²poz½mku²pÇní²Køivánkové²pÇrc. è½nÇ² 2.02.20Ë² Ç² by¸Ç² prov½d½nÇ
è.²2²v²kÇtÇstrá¸ním²úz½mí²Dobø½jovic½. v²sou¸Çdu²s²p¸án½m²inv½ntur²nÇ²rok²20Ë·.
D¸½²návrhu²sm¸ouvy²inv½stor²uhrÇdí²obci
komp½nzÇèní²pøíspìv½k²urè½ný²nÇ²posí¸½ní Inv½ntÇrizÇcí² by¸o² zjitìno,² ½² stÇv² j½d
stávÇjící²infÇstruktury²v½²výi²00²000,²Kè. not¸ivých²skupin²mÇj½tku²odpovídá²stÇvu
v½d½nému² v² úè½tnictví² Ç² n½by¸y² zjitìny
Dá¸½² musí² inv½stor² sp¸nit² nás¸½dující ádné²inv½nturní²rozdí¸y.²ZÇstupit½¸é²by¸i
podmínky:
s½znám½ni² s½² souhrnnou² r½kÇpitu¸Çcí
² kÇnÇ¸izÇèní²Ç²vodovodní²v½d½ní²bud½ mÇj½tku²obc½²Mod¸½tic½²pod¸½²stÇvu²k½²dni
vybudováno² pod¸½² proj½ktové² doku ÂË.Ë2.20Ë·²Ç²s²podrobnými²inv½nturními
m½ntÇc½²odsouh¸Çs½né²obcí²Mod¸½tic½,
soupisy²j½dnot¸ivých²skupin²mÇj½tku.
² kÇnÇ¸izÇèní² Ç² vodovodní² v½d½ní² pro
uv½d½ný² poz½m½k² vybuduj½² nÇ² v¸Çstní Vyhláka o místním poplatku za
nák¸Çdy²inv½stor²Ç²poté²j½j²pø½dá²b½zp¸Çtnì zhodnocení pozemku
obci²Mod¸½tic½,
² prùbìh²výstÇvby²sítí²bud½²kontro¸ován ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i² monost² vydání
vyh¸áky² o² místním² pop¸Çtku² zÇ² zhodno
t½chnickým²dozor½m²obc½²Mod¸½tic½.
c½ní²poz½mku²v²souvis¸osti²s²moností²j½ho
½ro: 7
pøipoj½ní² nÇ² stÇvbu² vodovodu² n½bo
kÇnÇ¸izÇc½.

Smlouva o ochranì veøejných zájmù obce

ZÇstupit½¸é² diskutovÇ¸i² návrhy² pro
uzÇvø½ní² sm¸ouvy² o² ochrÇnnì² v½ø½jných
zájmù² obc½² v² souvis¸osti² s½² zmìnou
úz½mního² p¸ánu² obc½² souvis½jící² s² vý
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kt½rá²bud½²ø½it:
² sní½ní² r½gu¸Çtivu² %² z½¸½nì² nÇ² 20%
u² dvou² ¸okÇ¸it² v² p¸o½² ±K² s² monou
r½ciprocitou²náhrÇdní²z½¸½nì
² provìø½ní² monosti² vym½z½ní² nové
zÇstÇvit½¸né² p¸ochy² ±K² v² k¸ínu² m½zi
stávÇjící²p¸ochou²±K²Ç²si¸nièním²okruh½m
² vym½z½ní²p¸ochy²OS²(stÇv²²+²návrh)²nÇ
zápÇdním² okrÇji² Mod¸½tic² s² podmínkou
r½gu¸Çèního²p¸ánu²Ç²s²j½ho²zÇdáním
² vym½z½ní²dosud²n½zÇstÇvìných²rozvo
jových² p¸och² s² podmínku² r½gu¸Çèního
p¸ánu²Ç²s²j½ho²zÇdáním
² monost² vybudování² protih¸ukové
stìny² ko¸½m² komunikÇc½² RË² (SOKP)
v² k¸ínu² m½zi² stávÇjící² p¸ochou² ±K² Ç² si¸
nièním²okruh½m
½ro: 7

Stínost na provozovatele obchodu
StÇrostÇ²obc½²informovÇ¸²zÇstupit½¸½²o²pøi
jÇté² stínosti² nÇ² pÇtné² zásobování² míst
ního² obchodu.² Z½jménÇ² nÇ² n½dostÇt½èný
sortim½nt² p½èivÇ,² kdy² s½² èÇsto² stává,² ½
v² rÇnních² Ç² dopo¸½dních² hodinách² n½ní
k²dispozici²p½èivo.

Zárov½ò²by¸Ç²zmiòovánÇ²pro¸á²¸hùtÇ²spot
ø½by² u² nìkt½rého² nÇbíz½ného² zboí.
ZÇstupit½¸é²vìc²proj½dnÇ¸i²Ç²dohod¸i²s½,²½
náj½mci² obchodu² bud½² jmén½m² obc½
zÇs¸áno²upozornìní²nÇ²t½nto²stÇv²s½²ádostí
ZÇstupit½¸é² s½² dohod¸i² nÇ² potø½bnosti o²zj½dnání²náprÇvy.
pøij½tí² uv½d½né² vyh¸áky² Ç² souh¸Çsí² s² j½jí
pøíprÇvou.² Po² zprÇcování² Ç² pø½d¸o½ní Zápis vypracoval: Jiøí Aron
návrhu² vyh¸áky² bud½² vìc² dá¸½² proj½d
návánÇ.

Zaèátek roku u mladých hasièù
V²j½dnot¸ivcích²v²kÇt½gorii²dorost²s½²nám pov½d½²Ç²dostÇnou²zÇ²své²snÇ½ní²odmìnu
podÇøi¸o²umístit²nÇ²2.místì²²imon²Kuè½rÇ v²podobì²m½dÇi¸½.
Ç²nÇ²Â.místì²Andr½Ç²Stupková.
M¸Çdí²hÇsièi²s½²tÇké²Ë.bø½znÇ²podí¸½¸i²nÇ
PÇk²nás¸½dovÇ¸Ç²Ë2.Â.20Ë²okr½sní²soutì, V½¸ikonoèním²s½tkání,²kt½ré²s½²uskut½èni¸o
kt½rá² ji² trÇdiènì² probíhá² v² MukÇøovì²  v²Mod¸½ticích.²TÇto²trÇdic½²s½²¸½tos²konÇ¸Ç
MukÇøovský² uz½¸.² Zd½² soutìí² drustvÇ ji²po²ètvrté.
m¸Çdých² hÇsièù² z² okr½su² PrÇhÇ² východ
nÇpø.²drustvÇ²SDH²z²Mnichovic,²T½hovÇ,
ÚvÇ¸,² Zdib,² S½nohrÇb,² È½¸ákovic,
MukÇøovÇ,² ½stÇjovic,² StruhÇøovÇ,
RÇdìjovic²Ç²Køíkového²Új½zdc½,²T½hovc½,
V½¸½nì,² µojovic,² Tø½mb¸Çt,² kvorc½,
M¸Çdí² hÇsièi² s½² zúèÇstni¸i² soutìí² v² uz¸o
MrÇè½,² Vy½hoøovic,² ØíèÇn,² J½nt½jnÇ,
vání.²V²tìchto²soutìích²s½²vá½²·²uz¸ù²nÇ
Doubku,²Svojovic²Ç²K¸okoèné.
èÇs.² První² soutì² by¸Ç² nÇ² Okrsku² è.Â
Mod¸½ticko²Ç²probíhÇ¸Ç²27.2.20Ë²v²Kuøí² A²Çni²tÇdy²si²m¸Çdí²hÇsièi²z²SDH²Mod¸½tic½
Okrskové²uz¸ování.
n½v½d¸i²pÇtnì.²V²kÇt½gorii²m¸Çdí²áci²s½
Z fotoarchivu hasièù: hasicimodletice.rajce.idnes.cz
umísti¸i² nÇ² 2.místì² z² 20² soutìících
M¸Çdí²áci²z²SDH²Mod¸½tic½²s½²umísti¸i²nÇ
drust½v.² ZÇ² j½dnot¸ivc½² s½² nÇ² ËË.místì
Ë.místì.² ZÇ² j½dnot¸ivc½² s½² v² kÇt½gorii
umísti¸Ç² Mi¸ukÇ² R½ichová² Ç² nÇ² Ë.místì Pro² domov² s½niorù² Pod² KÇvèí² Ská¸ou
m¸Çdí² umísti¸Ç² nÇ² Â.místì² KÇro¸ínÇ
KristýnkÇ²µukáková²z½²Ë2²soutìících. v² ØíèÇn½ch² pøiprÇvi¸i² tÇké² nìjÇké² v½¸iko
Kon½èná²Ç²nÇ²·.místì²Mi¸ukÇ²R½ichová²z
noèní²d½korÇc½,²proto½²j½²v½¸ic½²dù¸½ité
ÂÂ²soutìících.
Pi¸ný²trénink²nÇich²dvojèát½k²mì¸²úspìch,
n½zÇpomínÇt²nÇ²nÇ½²n½jstÇrí²obyvÇt½¸½.
proto½²i²v²této²soutìi²si²n½v½d¸Ç²pÇtnì,
TÇdy²si²tÇké²poprvé²zkusi¸i²svou²dov½dnost
umísti¸i²s½²nÇ²ËË0²Ç²ËË7²místì.
Pro²nÇí²ob½c²j½²potø½bÇ²tÇké²nìco²udì¸Çt²Ç
nÇ½² hÇsièská² dvojèátkÇ² E¸¸Ç² Ç² EmmÇ
tÇk² s½² Ë.dubnÇ² m¸Çdí² hÇsièi² zúèÇstni¸i
Josková² Ç² udì¸Ç¸Ç² nám² v½¸kou² rÇdost, Drustvo²v²kÇt½gorii²strÇí²áci²tÇké²s¸Çvi¸o
ob½cní² brigády.² Po² zimì² s½² nÇjd½² pár
vzh¸½d½m²k²tomu,²½²jim²bud½²t½prv½²v²¸étì úspìch,² umísti¸o² s½² nÇ² 2.místì² z² 20
míst½è½k²co²si²zÇs¸ouí²úk¸id.
·²¸½t²n½by¸i²pos¸½dní²Ç²umísti¸Ç²s½²nÇ²Ë.²Ç drust½v² Ç² zÇ² j½dnot¸ivc½² s½² nÇ² .místì
27.místì.
umísti¸Ç² EvÇ² P½trÇ² kábová² Ç² nÇ² 7.místì A²nÇ²co²s½²m¸Çdí²hÇsièi²tìí?²±o²pø½ci²nÇ
T½r½zÇ²ZÇhá¸ková²z½²Ë2²soutìících.
soutì½² v² poárním² útoku,² jÇkmi¸½² bud½
StÇrí²áci²mì¸i²tÇké²úspìch,²umísti¸i²s½²nÇ
s¸uníèko² víc½² høát² zÇèínÇjí² trénovÇt.
Ë.místì²Ç².místì.²ZÇ²j½dnot¸ivc½²v²kÇt½gorii Poprvé²soutìi¸o²i²drustvo²dorostu,²kt½ré
Drím½² jim² pÇ¸c½,² Ç² s½² jim² dÇøí,² Ç¸½spoò
stÇrí²s½²z²ÂË²soutìících²nÇ²2.místì²umísti¸ s½²umísti¸o²nÇ²·.místì²Ç²zÇ²j½dnot¸ivc½²s½²nÇ
jÇko²v²pø½dchozích²soutìích.
DÇvid² µuká½k² Ç² nÇ² Â.místì² EvÇ² P½trÇ Ë.místì² umísti¸² Fi¸ip² È½rný² z² ·
kábová.
soutìících.²J½²h½zké²vìdìt,²½²tÇto²èinnost ZÇ² úspìchy² ko¸½ktivu² m¸Çdých² hÇsièù
m¸Çdé² hÇsiè½² bÇví² Ç² o² to² h½zèí² j½² vidìt z²SDH²Mod¸½tic½²jim²moc²dìkuj½m½.
úsmìvy² nÇ² tváøích² dìtí,² kdy² s½² jim² nìco
Starosta SDH Modletice Lubo ·kába

Povedený karneval pro dìti i dospìlé
U² obou² Çkcí² p¸Çtí,² ½² nÇ² zábÇvném² pro "céè½k"² s½² podÇøi¸o² pøib¸íit² duchÇ² ¸½t
grÇmu² Ç² skvì¸é² Çtmosféø½² mì¸² ¸ví² podí¸ minu¸ých.²Skvì¸á²zábÇvÇ²pokrÇèovÇ¸Ç²j½tì
mod½rátoøi²Ç²"dýd½j"²v²j½dné²osobì.
d¸ouho² po² pù¸noci.² V² ¸½toním² roc½² nás
è½ká² j½tì² spoustÇ² ku¸turních² Ç² spo
±Ç² dìtském² kÇrn½vÇ¸½² s½² o² zábÇvu² stÇrÇ¸
¸½è½nských²Çkcí²Ç²bud½m½²moc²rádi,²kdy
KÇr½¸²MorÇv½c²Ç²j½ho²dvì²s¸ièné²Çsist½ntky.
s½²vydÇøí²minimá¸nì²st½jnì²dobø½,²jÇko²tyto
Pov½d¸o² s½² jim² dìti² dos¸ovÇ² strhnout kÇrn½vÇ¸y.
Ç²s²pomocí²soutìí,²hudby²Ç²tÇnc½²zÇbÇvit
pp
po² c½¸ou² dobu² Çkc½.² VydÇtnì² mu² v² tom
pomáhÇ¸i² tÇké² mÇskoti² V½è½rníè½k,
Kø½mí¸½k²Ç²VochomùrkÇ.
ÿalapaný taneèní parket, rozesmátí
taneèníci v propracovaných, vtipných
a nápaditých maskách, skvìlá hudba
i doprovodný program.

O² zábÇvu² pro² dospì¸é² s½² pÇk² v½è½r² stÇrÇ¸
O¸døich²BurdÇ²Ç²tÇké²s½²mu²to²pov½d¸o²nÇ
j½dnièku² s² hvìzdièkou.² Známé² písnì
(n½j½n)² 80.² ¸½t,² dop¸nìné² proj½kcí
Vý½²uv½d½ný²popis²by²s½²dÇ¸²pouít²jÇk²nÇ vid½ok¸ipù,² nÇvodi¸y² tu² správnou² r½tro
dìtský² kÇrn½vÇ¸,² tÇk² nÇ² kÇrn½vÇ¸² v½² sty¸u Çtmosféru.²TÇ²by¸Ç²j½tì²umocnìnÇ²tím,²½
80.² ¸½t² pro² dospì¸é,² kt½ré² s½² obÇ² konÇ¸y návtìvníci² Çkc½² pojÇ¸i² zodpovìdnì
pøíprÇvu² kostýmù² Ç² dop¸òkù.² Pomocí
v²sobotu².²dubnÇ²v²zám½ckém²sá¸½.
dínových² bund,² pÇruk,² z¸Çtých² ø½tìzù,
tuz½xových² Bonù² n½bo² nÇpø.² k¸Çsických

Z fotoarchivu hasièù:
hasicimodletice.rajce.idnes.cz
Fotografie
na
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I±ZERCE

V²tÇj½nc½²køíovky²j½²skryto²nìco,²nÇ²co²mù½m½²být²v²obci²pyní.
Øeení z minulého èísla: Obecní policie

Mod¸½tický²Vìstník²è.²²roèník²Ë,²vychází:²kvìt½n²20Ë²pod²½vid½nèním²èís¸½m²MK²ÈR²E²Ë287.²Vydáván²zdÇrmÇ.²Vydává²ob½c²Mod¸½tic½,²Mod¸½tic½²,²2·Ë²0Ë
ØíèÇny.²T½¸½fon:²Â2Â²Â7²Ë87,²mobi¸:²72·²02Ë²8··²éfr½dÇktor:²PÇv½¸²Pøiby¸²(0Â²²Ë²²7)|²½mÇi¸:²ob½c@mod¸½tic½.cz²|²int½rn½t:²www.mod¸½tic½.cz
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