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Pozor, v okolí obce øádí zlodìji. Dbejte zvýené opatrnosti.
V noci z nedìle na pondìlí ukradli neznámí zlodìji v Doubravici zahradní traktor a dalí techniku ze zamèené
garáe na zavøené, oplocené zahradì. Policie, která vìc vyetøuje, eviduje v Doubravici i dalí pokusy o vloupání.

½odaøený Ëìtský den ve stylu kovbojských her
½oøadatelé letoního roèníku Ëìtské
ho dne v èele s Jakubem Janotou
vsadili na jistotu a jako téma zvolili
tradièní kovbojské hry.

Víc½² n½² dvì² stovky² dìtí² tÇk² kromì
závodù² Ç² soutìí² o² m½dÇi¸½² moh¸y
vydì¸ávÇt²µÇïou½²nÇ²ÇtrÇkcích²s²názvy
t¸Çmohod,² fonÇ² prásk,² chy² si
knírÇ,² n½bo² hod² stÇrého² kovboj½
Ç² nás¸½dnì² j½² utrác½t² v² sÇ¸oonu² zÇ

hrÇèky,² èi² nìco² nÇ² zub.² Atmosféru
divokého² zápÇdu² ji² trÇdiènì² dokr½s
¸ovÇ¸i²i²iví²konì,²nÇ²kt½rých²s½²moh¸y
dìti²svézt.
Kromì²soutì½ní²s½²tÇké²dìti²i²dospì¸í
návtìvníci²moh¸i²z²výk¸Çdu²è¸½nù²kyno
¸ogického²spo¸ku²pøiuèit,²jÇk²s½²chovÇt
k²p½jskùm,²proh¸éd¸i²si²závodní²vozy²z½
stáj½²brÇtøí²B½zoukù²Ç²sh¸éd¸i²vystou
p½ní²mÇ¸ých²tÇn½ènic²z²Dobø½jovic.
PoèÇsí² i² pø½s² n½pøíznivé² pø½dpovìdi
vy¸o²krásnì,²tÇk½²c½¸ému²dni²n½by¸o
opìt²co²vytknout.
V½è½rní²zábÇvÇ²s²kÇp½¸ou²Pod²Ç¸tán½m
s½² rovnì² vydÇøi¸Ç² nÇ² j½dnièku,² tÇké
díky² skvì¸ým² výkonùm² obs¸uhy
r½stÇurÇc½²Ç²stánku²s²jíd¸½m.
pp

½roblémy s neukáznìnými majiteli psù øeí i obecní policie
Jeliko pøibývá problémù s chováním
psù ±resp. jejich majitelù), pøipomí
náme, e podmínky drení psù v obci
jsou upraveny platnou vyhlákou,
její dodrovní je kontrolováno obec
ní policií.

A²tÇk²stá¸½²nÇcházím½²psí²½xkr½m½nty
nÇ² chodnících,² v½² v½ø½jnì² pøístupné
z½¸½ni,²Ç¸½²bohu½¸²i²tø½bÇ²nÇ²dìtských
høitích.² A² to² pø½sto,² ½² mám½² v² obci
prÇvid½¸nì²dop¸òovÇné²stojÇny²s²pÇpí
rovými²sáèky²nÇ²kÇdém²rohu.

Uvìdomuj½m½²si,²½²vìtinÇ²mÇjit½¸ù²s½
chová² s¸unì,² po² svých² ps½ch² uk¸ízí² Ç
n½n½chávÇjí²j½²vo¸nì²pobíhÇt²po²vsi.²ZÇ
co²jim²moc²dìkuj½m½.

Ilustraèní foto
DÇ¸ím²n½vÇr½m²j½²pÇk²ji²zmiòovÇný
vo¸ný²pohyb²psù.²Zd½²oprÇvdu²dùrÇznì
Çp½¸uj½m½²nÇ²p½jskÇø½,²Çby²minimá¸nì voøík½m,²kt½rý²nÇ²nìj²u²rok²tìká²zÇ
p¸ot½m² Ç² t½ï² s½² kon½ènì² s½tkávÇjí² nÇ
v² obyd¸½ných² èást½ch² obc½² mì¸i² vdy
u¸ici
své²psy²nÇ²vodítku²Ç²pod²kontro¸ou.
I²kdy²jst½²pø½svìdè½ni,²½²by²vá²PunÇ TÇké²si²j½²tø½bÇ²uvìdomit,²½²n½²kÇdý
ví,²jÇký²j½²PunÇ²dobrák,²Ç²n½musí²úp¸nì
mou½²n½ub¸íi¸²Ç²½²pø½ci²pos¸ouchá²nÇ
s¸ovo,²pø½sto²mù½²v²n½è½kÇné²situÇci oc½nit,²kdy²s½²k²nìmu²cizí²p½s²øítí²po
vbìhnout²pod²Çuto,²ohnÇt²s½²po²dítìti, chodníku² (by² tø½bÇ² s½² s½b½víc
pp
kt½ré² si² ho² chtì¸o² poh¸Çdit,² n½bo² si pøát½¸ským²úmys¸½m).

Bohu½¸² s½² vÇk² stá¸½² nÇjdou² tÇcí,
kt½rým²j½²¸host½jné,²kd½²j½jich²ètyønohý
spo¸½èník²vykoná²v½¸kou²potø½bu,²n½bo
co²prov½d½²pøi²vo¸ném²pohybu²b½z²vo
dítkÇ.

srovnÇt² psí² úèty² s² tím² sous½dovic
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 5/2016 ze dne 4. 5. 2016
Zvýení koeficientu danì z nemovitosti

Nákup automobilu pro SDH

Prodejna kvìtináøství v areálu ÚOS

ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²monost²zvý½ní
ko½fici½ntu² dÇnì² z² n½movitostí.² Zvý½ní
místního² ko½fici½ntu² má² pøímý² v¸iv² nÇ
rozpoè½t²obc½²Ç²s²oh¸½d½m²nÇ²r½Ç¸izovÇné
Ç² p¸ánovÇné² ob½cní² inv½stic½² z¸½pí
monosti²finÇncování²rozvoj½²obc½.

±Ç² zák¸Çdì² podÇné² ádosti² o² dotÇci² nÇ
nákup² doprÇvního² Çutomobi¸u² pro² SDH
Mod¸½tic½²zÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²zpùsob
zÇjitìní² spo¸ufinÇncování² nákupu² Çuto
mobi¸u.

By¸² pø½d¸o½n² dodÇt½k² proj½ktové
dokum½ntÇc½² stÇvby² Prod½jnÇ² kvìtináø
ství² Ç² v½nkovní² pøístø½½k² Mod¸½tic½.
Ob½c² ji² døív½² podÇ¸Ç² námitku² k² této² PD
z² dùvodu² n½sou¸Çdu² s² Úz½mním² p¸án½m
obc½,²z½jménÇ²v²nás¸½dujících²bod½ch:

ZÇstupit½¸é² souh¸Çsí² s½² zÇjitìním² spo¸u
Vzh¸½d½m²k²místním²podmínkám²nÇ²trhu finÇncování² nákupu² doprÇvního² Çuto
s² n½movitostmi² s½² ob½c² do² budoucnÇ mobi¸u² pro² SDH² Mod¸½tic½² z² rozpoètu
n½ob½jd½²b½z²výrÇzných²inv½stic²do²nákupu obc½.
poz½mkù²pro²r½Ç¸izování²zámìrù²obc½.
½ro: 7
ZÇstupit½¸é² chápou² potø½bnost² zvý½ní
místního² ko½fici½ntu² dÇnì² z² n½movitostí, Dotace na rozíøení M
zárov½ò² vÇk² nÇvrhují,² Çby² p¸ÇtbÇ² vyí ZÇstupit½¸é² by¸i² informováni² o² podÇné
dÇnì² z² n½movitostí² by¸Ç² komp½nzová ádosti²o²dotÇci²nÇ²proj½kt²Rozíø½ní²M
nÇ²místním²trvÇ¸½²byd¸ícím²obèÇnùm.
Mod¸½tic½.² ádost² o² dotÇci² by¸Ç² podánÇ
v²øádném²t½rmínu²Ç²po²obdr½ní²stÇnoviskÇ
½ro: 4, zdrel se 3
poskytovÇt½¸½² dotÇc½² bud½² dá¸½² postu
±M. Reichová, M. ¸ahálka, ½. ½øibyl)
pováno.
ZÇstupit½¸stvo² obc½² Mod¸½tic½² schvÇ¸uj½
zvý½ní² místního² ko½fici½ntu² dÇnì ±Ç²p¸ánovÇnou²stÇvbu²by¸o²vydáno²úz½mní
z²n½movitostí²nÇ²hodnotu²Â²od²roku²20Ë7. rozhodnutí² Ç² podánÇ² ádost² o² stÇv½bní
ZÇstupit½¸stvo² obc½² zárov½ò² schvÇ¸uj½ povo¸½ní.² V² pøípÇdì² úspìnosti² ádosti
vytvoø½ní²sociá¸ního²progrÇmu²èi²pøíspìv o² dotÇci² bud½² probíhÇt² r½konstrukc½² M
kù²pro²trvÇ¸½²h¸á½né²místní²obyvÇt½¸½²tÇk, Mod¸½tic½²zÇ²úè½¸½m²j½jího²rozíø½ní²nÇ²dvì
Çby²jim²by¸o²p¸nì²komp½nzováno²zvý½ní tøídy.² StÇv½bní² prác½² by² mì¸y² probíhÇt
v²roc½²20Ë7.
dÇnì²z²n½movitostí²od²roku²20Ë7.

² n½vhodné² urbÇnistické² roz¸o½ní
Ç² mÇt½riá¸ové² zprÇcování² s² oh¸½d½m² nÇ
b¸ízkost²Çr½á¸u²zámku,
²n½vhodné²urbÇnistické²Ç²Çrchit½ktonické
ø½½ní² stÇvby,² kt½rá² j½² nÇvr½nÇ² jÇko
oc½¸ová²hÇ¸Ç,
² n½vhodné² vyuití² stÇvby.² ±½j½dná² s½
o²drobnou²provozovnu²prod½jny²kvìtin,²Ç¸½
o² prod½jní² sk¸Çd² kvìtin² pro² zásobování
zákÇzníkù²v²rámci²c½¸é²ÈR.
² odvod² d½ových² vod² prostø½dnictvím
stávÇjící² d½ové² kÇnÇ¸izÇc½² n½ní² moný
z² dùvodu² hÇvÇrijního² stÇvu² Ç² j½jího
primárního² urè½ní² pro² odvodnìní
komunikÇc½.
ChÇrÇkt½r² stÇvby,² mÇt½riá¸ové² s¸o½ní,
odvádìní² d½ových² vod,² Çbs½nc½² z½¸½nì,
vyuití²stÇvby²zùstává²b½z½²zmìn.
Zápis vypracoval: Jiøí Aron

I±ZERCE
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Obecní projekty pod lupou:
Projekt Revitalizace sídelní zelenì v obci Modletice s realizací v centru obce
øíz½ní.² Souh¸Çs² by¸² obci² oznám½n RozsÇh²prÇcí²by¸²stÇnov½n²nÇ²zák¸Çdì
výs¸½dku² d½ndro¸ogického² prùzkumu.
Ë7.7.20Ë.
By¸o²r½gistrováno²c½¸k½m²Â0²stromù
V½² výbìrovém² øíz½ní² nÇ² dodÇvÇt½¸½
Ç²k½øù,²z²toho²by¸o²k½²kác½ní²nÇvr½no
ob½c² obdr½¸Ç² ·² nÇbíd½k.² Obá¸ky
Ë07²stromù²Ç²ccÇ²·0²k½øù²by¸o²nÇvr½no
s² nÇbídkÇmi² by¸y² ot½vø½ny² Ë2.8.20Ë,
k²odstrÇnìní²n½bo²k²èást½èné²probírc½.
dn½² Â..20Ë² komis½² doporuèi¸Ç² jÇko
vítìz½² výbìrového² øíz½ní² prÇskou OdstrÇnìní² k½øových² skupin² by¸o
firmu OK Garden s.r.o.²s²nÇbídkovou nÇvr½no² nÇ² p¸o½² víc½² n½² Â·00² m2.
*² zmÇpovÇt² stávÇjící² dø½viny c½nou 1 959 655 Kè vè.²DPH²Ç²zárukou Uv½d½né² ztráty² by¸y² nÇhrÇz½ny
vysÇz½ním² c½¸k½m² ·020² ks² dø½vin,
Ç²zhodnotit²j½jich²stÇv
nÇ²0²mìsícù.
z² è½ho² stromù² Ç¸½jového² typu² by¸o
*² d½finovÇt² vhodná² Çrboristická
8²ks²Ç²kont½jn½rovÇných²k½øù²·Â²ks.
o½tø½ní²stávÇjících²dø½vin
R½Ç¸izÇc½² proj½ktu² by¸Ç² ukonè½nÇ
*²nÇvrhnout²odstrÇnìní²n½vyhovujících
ÂË.·.20Ë·.
dø½vin
FinÇncování²proj½ktu:
*² sp½cifikovÇt² uc½¸½nou² sÇdovnickou
konc½pci²prostoru²Ç
Z²c½¸kové²c½ny²dí¸Ç²v½²výi 2 572 723 Kè
vè.²
DPH² (do² c½ny² jsou² zÇhrnuty
*²nÇvrhnout²vhodná²místÇ²pro²rozíø½ní
i²nák¸Çdy²nÇ²proj½ktovou²dokum½ntÇci
stávÇjících²Ç²zÇ¸o½ní²nových²z½¸½ných
Çtd.)² by¸y² tzv.² zpùsobi¸é² výdÇj½
p¸och² nÇ² Â² ob½cních² Ç² dvou
stÇnov½ny²nÇ²2²·Â²Ë7²Kè.
soukromých² poz½mcích² v² obyd¸½né

T½nto² proj½kt,² obsÇh½m² podobný
proj½ktu²R½g½n½rÇc½²¸oká¸ních²prvkù
ÚSES ±viz Vìstník 3/14),² mì¸² d¸½
proj½ktové² dokum½ntÇc½² zprÇcovÇné
v² roc½² 20ËÂ² jÇko² podk¸Çd² pro² podání
ádosti²nÇ²dotÇci²z²fondù²Op½rÇèního
progrÇmu²ivotní²prostø½dí²nás¸½dující
cí¸½:

èásti²obc½,²konkrétnì²v²¸okÇ¸itách²høitì
Ç² hÇsièárnÇ,² rybník,² c½ntrum² obc½
Ç²budoucí²pÇrk.

DotÇc½,²kt½rou²ob½c²nÇ²r½Ç¸izÇci²tohoto
proj½ktu² dostÇ¸Ç² z² fondu² ERDF² èini¸Ç
70%,²to²j½ 1 775 316 Kè,²Ç²z½²Státního
fondu² ivotní² prostø½dí² ·%,² to² j½
126 808 Kè.² ZbývÇjících² 2·%² by¸o
finÇncováno²z²ob½cního²rozpoètu.

Proj½ktová²
dokum½ntÇc½²
by¸Ç
ÇktuÇ¸izovánÇ² nÇ² zák¸Çdì² místního
½tø½ní² prov½d½ného² v² kvìtnu² 20Ë
Ç² dn½² Ë0..20Ë² by¸y² Státnímu² fondu
ivotního² prostø½dí² pø½d¸o½ny
k²odsouh¸Çs½ní²podk¸Çdy²k²²zÇdávÇcímu

fn

Záchranka pro psy a koèky Václav u plave v Zámeckém rybníku
Vìdì¸i² jst½,² ½² ½xistuj½² v½t½rinární² zá
chrÇnná² s¸ubÇ² pro² psy² Ç² koèky,² kt½rá
provádí² i² výj½zdy² k² Çkutním² pøípÇdùm?
Pokud² mát½² psÇ² n½bo² koèku,² rozhodnì
doporuèuj½m½²poznÇm½nÇt²si²nás¸½dující
kontÇkt:

½ET  MEËIC
www.petmedic.cz
ÿonstop dispeèink: 724 184 840

Do²Zám½ckého²rybníkÇ²nÇ²návsi²by¸y
n½dávno²nÇsÇz½ny²první²ryby.
By¸² m½zi² nimi² i² sum½c,² kt½rý² dostÇ¸
jméno² Vác¸Çv.² Pø½j½m½² mu² Ç² s½² má
v²rybníku²dobø½²Ç²Ç²pìknì²rost½.
¸ároveò upozoròujeme, e zde platí
pøísný zákaz rybolovu.
pp

ÿa tuto slubu nás upozornili manelé
Lebrovi z Modletic, kteøí ji bohuel nedávno
museli vyuít, poté co byl jejich pes napaden
volnì pobíhajícím psem. Lékaøùm z vý
jezdové sluby se natìstí pejska podaøilo
zachránit.
pp
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Oslava 680 let od první zmínky o Modleticích

kce v okolí

Oslavy 680 let od první zmínky o obci Obè½rstv½ní² bud½² sÇmozø½jmì² zÇjitìno.
jsou ji velmi blízko. ½øipomínáme, e se Vìøím½,² ½² si² nÇ² pøiprÇv½ných² dobrotách
konají v sobotu 25.6. od 13:36 do 20:16 pochutnÇjí² vichni² návtìvníci,² rozhodnì
bud½² z² è½ho² vybírÇt.² ObèÇné² Mod¸½tic
Ji jsme se setkali s dotazy, proè jsme zvolili nÇvíc² dostÇnou² jÇko² pozornost² poukázky
takto nekulaté èasy zaèátku a konce akce. nÇ²jíd¸o²Ç²pití.
½okud jste na to ji nepøili sami, tak se
odpovìï urèitì dozvíte bìhem samotné Jetì jednou pøipomínáme, e vstup na
slavnosti. Vìzte ale, e to není vùbec nic akci je zdarma.
sloitého...

Hawajská Regata 2016

±ìkt½ré² h¸Çvní² body² progrÇmu² by¸y
popsány² ji² v² minu¸ém² èís¸½² Vìstníku. ±èasy zaèátkù jednotlivých
Struèný² progrÇm² pÇk² nÇ¸½zn½t½² nÇ² konci vystoupení jsou pouze
orientaèní a mohou se jetì
è¸ánku.
zmìnit)

www.mod½rnidobr½jovic½.cz

Program

Co dalího uvidíte a uslyíte?

K²nÇh¸édnutí²budou²historické²dokum½nty
z² muz½Ç² pro² PrÇhuvýchod,² v½² kt½rých² j½
moné² nÇ¸ézt² spoustu² zÇjímÇvých
informÇcí²z²histori½²obc½.²Dá¸½²s½²podÇøi¸o
s½hnÇt² nìko¸ik² dobových² fotogrÇfií,
zobrÇzujících²mod¸½tická²zákoutí,²budovy
i²osoby.²SÇmi²si²bud½t½²moci²vyzkou½t,²co
v½²bud½t½²schopni²poznÇt

Dobø½jovic½²2Â.7.20Ë
Rybník Skalník
P¸ÇvbÇ² nÇ² v¸Çstnoruènì² vyrábìných
p¸Çvid¸½ch² po² dobø½jovickém² rybníc½
v¸oni²sk¸idi¸Ç²zÇs¸ou½ný²úspìch²Ç²tudí
s½²¸½tos²koná²dÇ¸í²roèník.

13:36  zahájení, úvodní slovo
13:50  ½avel Koíek a jeho kouzla
15:20  Ëivadelní pøedstavení
17:20  ½amátné stromy
18:05  Keks!
20:16  Ukonèení oslav µ zahájení ¸ábava na návsi
diskotéky v zámeckém sále

Bìh½m² Çkc½² rovnì² dojd½² k² pÇsování
kÇtÇnovníku²v²zám½ckém²pÇrku,²dozvím½
s½²nìco²z²histori½²kÇtÇnovníku,²pøípÇdnì
nìjÇké²zÇjímÇvosti²o²pÇmátných²strom½ch.

pp

Køíkový²új½zd½c²2Â.7.20Ë
TrÇdièní² zábÇvÇ² pod² irým² n½b½m,
hrÇj½²kÇp½¸Ç²Pod²Ç¸tán½m

V²tÇj½nc½²j½²skryto²jméno²j½dnoho²v½¸mi²stÇrého²Mod¸½ákÇ.
Øeení z minulého èísla: Mladí hasièi
Mod¸½tický²Vìstník²è.²·²roèník²Ë,²vychází:²è½rv½n²20Ë²pod²½vid½nèním²èís¸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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