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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Modletice
Modletice 6,
IČ: 00640158
DIČ: CZ00640158
Číslo účtu:13322201/0100
Telefon: 323 637 107, 323 637 187
ID datové schránky: bdmbgms
E-mail: obec@modletice.cz
www.modletice.cz

Úřední hodiny úřadu
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
pondělí a středa
07:30 - 12:00
14:00 - 17:00
Telefon: 323 637 107
DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO

Úřední hodiny starosty obce
pondělí a středa
14:00 - 17:00
Telefon: 725 021 855

Obecní policie
V Modleticích působí
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3, 252 42 Vestec
www: www.opvestec.cz
E-mail: info@opvestec.cz
telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus
735 172 189, radek.bus@opvestec.cz
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Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha: 608 024 821

Hlášení ostatních závad
Závady a poruchy v obci můžete hlásit
telefonicky na
tel. číslo: 323 637 187
e-mailem: obec@modletice.cz
Popis poruchy
Prosíme o co nejkonkrétnější popis poruchy
(v případě e-mailové komunikace můžete
přidat i fotografii aktuálního stavu)
V případě hlášení nefunkční lampy prosíme
o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci.

Dostávejte novinky z obce do Vašeho
chytrého mobilu pomocí aplikace
V obraze:

ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva ze
dne 3. 3. 2021

její Příloha – Ceník odpadů přijímaných na
Sběrný dvůr Dobřejovice a po zvážení alternativních možností nakládání s odpady
s předloženým dodatkem souhlasí.

Ve středu 3. března proběhlo v zasedací
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje vydámístnosti obecního úřadu v Modleticích další
ní souhlasného stanoviska s plánovanou výzasedání obecního zastupitelstva, kde byly
stavbou „Parkoviště OA a rozšíření zpevněné
řešeny tyto body:
plochy 1. etapa – Modletice“ s podmínkou
dodržení podílu zeleně v areálu firmy GEIS a
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzas podmínkou realizace chodníku podél hranivření smlouvy o nájmu led světelné vánoční
ce tohoto areálu s komunikací II/101, vč. invýzdoby obce na období 2021 až 2025 mezi
stalace veřejného osvětlení a pokládky datoobcí Modletice a firmou MK - mont illuminavých kabelů.
tions s.r.o.
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje uzaNa základě geometrického plánu byl zpracován
vření smluvní dokumentace mezi obcí Modleznalecký posudek pro stanovení obvyklé ceny
tice a firmou Modletice u zámku s.r.o. na
na část obecního pozemku parc. č. 23/1 (díl
koupi pozemků parc. č. 565/5 a 565/6 za ce„a“). Již dříve byla na tento pozemek, na zánu 17 mil. Kč.
kladě zveřejněného záměru obce přijata a
schválena nabídka na koupi pozemku od Zastupitelé projednali dopis, který obec obdrMUDr. Lukáše Otruby. Zastupitelé znalecký žela od firmy Hopi Real Estate s.r.o. Dopis
posudek zpracovaný znalkyní paní Radkou obsahuje vyjádřením firmy ke konečnému
Lochovou projednali a na jeho základě sou- stanovisku zastupitelstva obce k podmínkám
hlasí s prodejem části pozemku parc. č. 23/1 realizace nového distribučního centra v obci.
o výměře 5m2 panu MUDr. Lukáši Otrubovi. Na základě výsledku projednání uvedeného
vyjádření zastupitelé konstatovali, že firma
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní
splnila požadavky obce. V kladné odpovědi na
smlouvy mezi obcí Modletice a MUDr. Lukáuvedený dopis bude firma opakovaně upozoršem Otrubou na prodejem části obecního
něna na to, že udělení výjimky z územního
pozemku parc. č. 23/1 (díl „a“) o výměře 5
plánu v souvislosti s uvažovanou nástavbou
m2 za cenu 11500 Kč.
administrativní budovy není v kompetenci
Starosta
obce
seznámil
zastupitele obce.
s dosavadním vývojem jednání s vlastníky
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje odepozemku parc. č. 565/1, který je považován
slání kladné odpovědi na vyjádření firmy ke
za vhodný pro budoucí realizaci rozvojových
konečnému stanovisku zastupitelstva obce,
projektů obce (ZŠ, event. i jiná občanská vykteré firma obdržela dne 16.2.2021
bavenost). Po diskuzi bylo rozhodnuto zadat
zpracování znaleckého posudku na ocenění V rámci bodu „různé“ jednání zastupitelstva
předmětu koupě a na jeho základě předložit obce starosta obce Ing. Aron informoval o
současným majitelům nabídku.
rozhodnutí v souvislosti s šířící se epidemií
dočasně uzavřít přístup na obecní hřiště. -fnZastupitelé projednali návrh dodatku ke
smlouvě ze dne 28.2.2019, kterým se mění
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 3+4/21
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CENSUS 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ 2021.

formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o
půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním.
Z důvodů epidemické situace byla možnost
sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App
Store. Online formulář můžete jednoduše
a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za
ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o
rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodo-bým pobytem do 90 dnů.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci
České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci
upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
distribuci a sběr listinných formulářů tak, že
při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu
s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel
(respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů
však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit
na info-linku 253 253 683, napsat dotaz na
e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota
a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca
800 vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých
lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Na kontaktních místech budou zavedena
přísná hygienická opatření. Adresy a telefony
kontaktních míst sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na
webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění
sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci
„Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 3+4/21
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NOVINKY Z OBCE

Nový školský obvod
Jak jste již byli informováni, průhonická škola vypověděla okolním obcím smlouvu o
školském obvodu a tak se rozběhla velká
vlna jednání, o tom kam prvňáčky z Modletic
od školního roku 2021/2022 umístit, když
ještě není v Modleticích vybudována připravovaná škola.
Jednání nebyla jednoduchá, nakonec se obce
Modletice, Dobřejovice, Herink, Popovičky a
Nupaky obrátily na Středočeské kraj, který
měl do situace vnést jasno. A stalo se tak

Testování na Covid-19 v okolí
V poslední době v našem okolí vzniklo několik nových odběrových míst na test přítomnosti nemoci Covid-19. Protože je nutné se
všude předem objednat, přinášíme i kontakty v podobě QR kódů, které majitele chytrých telefonů přesměrují rovnou na příslušnou rezervační stránku.
1. U Makra v Čestlicích
Drive-in: ANO. Typ: PCR
Telefon: 731 099 730

opatřením obecné povahy, kterým prvním
třem zmiňovaným obcím, tedy i Modleticím,
určil školský obvod pro příští rok v ZŠ Čestlice. Určité výjimky jsou v Průhonicích, pokud
na se na této škole již učí starší sourozenec,
ale to se v této chvíli netýká žádného budoucího modletického prvňáčka. Děti, které
v loňském roce měly odklad a byly do průhonické školy také přijaty, by měly mít své místo
také zajištěné.
Určitě doporučujeme rodičům podat přihlášky do všech, pro ně možných, škol. Situace je
bohužel, vzhledem k přeplněnosti škol v okolí, takto napjatá.
-js2. V Průhonicích na náměstí
Drive-in: NE. Typ: PCR + Antigen
Telefon: 728 132 822
3. V Jesenici u MěÚ
Drive-in: NE. Typ: PCR + Antigen
Telefon: 606 108 643
4. U říčanské nemocnice
Drive-in: ANO pro TP/ ZTP a ZTP/P
Typ: PCR + Antigen
Telefon: 800 700 701

1
2
4

3
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NOVINKY Z OBCE

Invazivní druh opět na místních
cestách
Bohužel je to tak, ani letošní rok není
nikterak výjimečným a v Modleticích se nám
opět rozmohl invazivní druh. Nutno podotknout, že on je tu s námi celoročně,
nicméně s každým táním sněhu dochází
k navýšení jeho výskytu. K jeho množení
přispívá Člověk moudrý (Homo sapiens) za
pomoci Psa domácího (Canis lupus f. familiaris), který je v tomto ohledu nevinný, přesto často neprávem perzekuovaný. Tím invazivním druhem není nic jiného, než Exkrement psí (Stercore canisi) v mnoha jeho formách.

Obrubníkovec rozsypaný (Finisum rumpitur)
Naší redakci se podařilo zaznamenat několik
těchto vydatných kousků a zároveň v terénu
prověřovala, co je pravdy na úsloví že šlápnutí do tohoto druhu přináší nebývalé štěstí.
„Ne, není to pravda, zkusil jsem si vsadit
Sportku a nevyhrál jsem vůbec nic,“ řekl exkluzivně Modletickému věstníku jeden z procházejících se, který si nepřál být jmenován,
ale redakce jeho jméno dobře zná. Jiný laskavý respondent, který si taktéž přál zůstat v
anonymitě ke svému dřívějšímu setkání exkrementu se svou podrážkou, v narážce na
štěstí, řekl: „Mám pocit, že tohle úsloví vymyslel naprostý blázen. Co je na tom asi tak
za štěstí. Domů to mám daleko a celou dobu
musím čuchat nebetyčný smrad. Bota klouže
a zanechává stopy. Doma to budu muset
čistit. Fakt nevím, co je to za štěstí!“

Záhonovec opuštěný (Lectulum deserium)
Za naši redakci musíme dodat, že rozčílení
náhodného kolemjdoucího opravdu chápeme. Jedná se o situaci, kterou už určitě zažil
každý z nás a milionáři se to zde moc nehemží. Na začátku článku jsme také upozornili, že Pes domácí je často ten, který je plísněn
za to, že exkrementy na cestách jsou. Omyl.
Pravdou je, že za toto může jen a pouze Člověk moudrý, který svého Psa domácího na
procházce doprovází a který, i přes hustou síť
košů se sáčky, které v obci na tuto činnost
máme (!), po svém čtyřnohém příteli jeho
výkal neuklidí. A právě sníh, který v minulých
týdnech ono lejno krásně zakryl, po svém
odtávání odhalil, že neukázněných moudrých
lidí je v naší obci víc než dost. Nicméně, Člověk moudrý se ve svém životě řídí určitými
hodnotami a povinnostmi. Mezi ty patří i odklizení exkrementu po svém psu. V opačném
případě se vystavuje riziku uložení pokuty.
Případně i osobnímu střetu s občanem, který
právě takové lejno našlápl.
Zároveň dovolte, abychom na závěr poděkovali všem ostatním uvědomělým pejskařům,
kteří vědí, že proces trávení jejich čtyřnohého
miláčka někde začíná a také někde končí. –js-

Rozšláplo chodníkový (Vestigius Itai)
MODLETICKÝ VĚSTNÍK 3+4/21
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NOVINKY Z OBCE

Nový způsob účtování vodného
a stočného

Co nám odkázali naši předci na
duben a květen

Dovolujeme si vás upozornit, že od roku
2021 dochází ke změně vystavovaných dokladů za vodné a za stočné a zároveň dochází ke změně doručování daňových dokladů
za tuto službu.

Pojďme si i na tento a následující měsíc
připomenout známé i méně známé pranostiky. V dubnu bývá velmi proměnlivé počasí, střídá se vítr se sněhem, deštěm, občas
se objeví i kroupy, vzápětí je slunečno. Ne
nadarmo si počasí v dubnu vysloužilo přezdívku „aprílové“.

Občané již nebudou dostávat do schránek
klasické papírové složenky, ale všem budou
vystavovány faktury, které budou doručovány v elektronické podobě prostřednictvím
e-mailů. Úhrady za vodné a stočné jsou přednostně požadovány bezhotovostně, tedy
převodem na účet dle údajů uvedených
v dokumentu, který občané obdrží.
Společností, které službu využívají, se tato
změna netýká, u nich bude fakturace stejná
jako doposud.
Poprvé bude nový způsob účtování proveden
za 1. čtvrtletí 2021, první doklad tedy dostanou ke konci měsíce dubna. Uživatelům, kteří
nemají
bankovní
účet
nebo
e-mail, bude faktura doručena poštou do
schránky a její úhradu budou moci provést
v hotovosti na obecním úřadě.
-js+ja-
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Pranostik, kterých s tímto měsícem souvisí,
je opravdu mnoho, a i některé pranostiky
v tomto měsíci můžeme nazvat aprílové,
protože jedna vyvrací druhou, např. „V dubnu hrom-nebojí se mrazu strom“, ale vzápětí
máme hned další, která nás utvrzuje v tom
že „Po bouřce v dubnu připadají mrazíky“. O
tom, že „V dubnu se zima a léto o vládu přetahují“ jsme se už od začátku měsíce všichni
přesvědčili. Nejvíce pranostik se však váže
k 24. dubnu, kdy má svátek svatý Jiří. Každý
z nás už určitě slyšel pranostiku: „Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři“. Znamená to, že
bychom si po tomto datu měli dát větší pozor při procházkách lesem, na pasece, při
lezení po skalních útesech, protože tady
všude už se mohou vyhřívat plazi, aby se jim
za pomoci slunečních paprsků, po zimě vrátila energie. Mnoho pranostik se také váže
ke jménu Marek. Blížící se jméno v kalendáři
upozorňuje všechny zahrádkáře a zemědělce na to, že „Na svatého Marka, brambor
plná jamka“ a „Na svatého Marka, sej oharka“ (okurek).

VÝZNAMY PRANOSTIK
I na květen dohledáme zajímavé pranostiky,
které jsme mnohdy ani neslyšeli. Tak například naši hasiči by se mohli řídit pranostikou,
která nám říká: „Je-li o dni svatého Floriána
velký vítr, jest toho roku mnoho ohňů“. Zhruba uprostřed měsíce se nám objeví 3 zmrzlí
chlapíci – Pankrác, Servác, Bonifác a říká se,
že Žofie je jejich kuchařka. Po této návštěvě
už by měly mrazy definitivně za sebou zavřít

vrátka a vše co před nimi do té doby chráníme, aby nám nezmrzlo, již můžeme vyndat
ven. O jejich kuchařce se tvrdí, že „Svatá Žofie, políčka často zalije“. Větší část květnových pranostik souvisí s úrodou v létě např.
„Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají“. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál…Tak zase příště.
-mr-

Co nyní kvete v našem okolí
Až se budete v následujících měsících procházet po okolí a sledovat, jak vycházejí pranostiky, můžete se na svých toulkách setkat s těmito květy.

Sasanka hajní (Anemone nemoroza) Křivatec žlutý (Gagea lutea)
v našem okolí máme místo, ve kterém
tato sasanka v současnosti hojně kvete.

Česnek medvědí (Allium ursinum),
bohužel v době redakční uzávěrky ještě nebyl v květu.
Violka vonná (Viola odorata)
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(NE)MŮŽEME SE TĚŠIT

Další kulturní akce, které se
letos neuskuteční

moci vynahradit alespoň za rok.

Další milou a tradiční akcí u nás v obci je oslava svátku všech maminek, které po loňské
Bohužel, je to tak. Pandemie Covid-19 stále odmlce musí zůstat u ledu i pro letošní rok.
probíhá, i když se zdá, že slábne—sláva—tak Hasiči tak neoblečou parádní uniformy
ještě není možné uspořádat kulturní akce a nebudou chodit od maminky k mamince
a nebudou jim předávat květinu od obecního
pro širokou veřejnost.
úřadu. Logicky, tato záležitost by byla pro
virový přenos jako dělaná.
A tak už se podruhé v řadě budeme muset
obejít bez tradičního pálení čarodějnic, které Uvidíme co bude dál, jak se situace s touto
i letos musíme oželet. Menší děti už toto po- respirační nemocí bude vyvíjet nadále a dle
malu budou znát jenom z vyprávění a my toho se bude opět přizpůsobovat kulturní
jsdospělí musíme doufat, že jim to budeme kalendář. Placená inzerce

Jarní vtipy pro zasmání
Je jaro. Ptáčci, motýlci i včeličky to dělají, jen ty to neděláš. Chceš to dělat taky? To nejde! Lidi prostě nelétají.
„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je
tady!” „No dobře, Jean,” povzdechl si
starý lord. „Řekněte mu, že hned přijdu.”
Potkají se sousedi na chodbě domu, jeden má monokl. Druhý se ptá, co se mu
stalo. „Říká se, že na jaře jsou ženy přístupnější, ale zkus si od manželky vypůjčit pětistovku.“
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Jarní varování před pálením
listí, trávy a větví
Pomalu, ale jistě přichází jaro. S tímto teplým počasím se objevují i případy vážných
úrazů a velkých škod v souvislosti s pálením
větví, vypalováním travních porostů a podobně. Rizikovými skupinami jsou především
senioři a děti. Pokud se lidem nic nestane,
může nekontrolovatelně hořící tráva způsobit i statisícové škody na majetku. Přitom
plošné vypalování je striktně zakázáno.

zadýmí okolí a přivodí zbytečné nepříjemnosti u
sousedů, třeba u schnoucího prádla. Rostlinné
materiály je nejlepší využít do kompostu, díky
němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů.
A větve lze štěpkovat.
Pokud se i přesto rozhodnete odpady na zahradě
spalovat, dodržujte alespoň tato bezpečnostní
opatření:
⚫ Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila
věku 18 let.
⚫ Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.

⚫ Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např.
hliněném podkladu, a musí být obloženo kameny
Zahrádkářské práce mají být relaxací a ne ohrože- nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně.
ním života, proto chceme opět jako každé jaro
upozornit širokou veřejnost na zásady bezpečné ⚫ Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými
práce s otevřeným ohněm na zahradách i oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopata a písek, zahradní hadice...
v přírodě.
Je zásadní rozdíl mezi pálením odpadu ze zahrady
nebo lesa na ohništích a plošným vypalováním
suchých porostů, které je podle zákona o požární
ochraně striktně zakázáno a při porušení zákazu
umožňuje tento zákon uložení peněžité sankce pokuty, občanům až do výše 25 tisíc korun.
Pálení listí, klestí a shrabané trávy na „jedné hromadě“ není zákonem výslovně zakázáno. Ovšem
i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla
a omezení, které stanovuje zákon popř. obecní
vyhláška.

⚫ Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých
kapalin (např. benzín).
⚫ Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný
vítr.
⚫ Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů tj. domů,
plotů, aut, apod.

⚫ V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze
jej uhasit vlastními silami, je osoba, která pálí suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit
V naší obci je na bioodpad určen označený konpožár na číslo tísňového volání 112 nebo 150.
tejner, který je umístěný u hasičské zbrojnice.
A na závěr ještě jedno upozornění. Na otevřených
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že
ohništích, zahradních krbech nebo otevřených
musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit
grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze
příslušnému
operačnímu
středisku
HZS
dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je
(hasičského záchranného sboru) v kraji. Při ohlašozakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné
vání musí uvést datum a místo pálení, zodpovědčasopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo
nou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Po(okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky
vinnost ohlášení pálení pro řadové občany není
nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, guzákonem stanovena, při pálení většího množství
mu, chemické přípravky (o pálení vyjetých olejů
zbytků se však doporučuje (mj. zabrání zbytečnénemluvě) apod. a další materiály, u jejichž spalovámu výjezdu jednotek hasičů při zpozorování
ní vzniká velké množství pro člověka škodlivých
„požáru“ kolemjdoucími či sousedy). Oheň se neemisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce
smí zakládat na místech se vzrostlým porostem,
10 metrů a poté klesá zpátky na zem.
loukách a strništích a ve vzdálenosti 50 metrů od
lesa. Jednotlivé obce mohou vyhláškou upravit Zpracoval: František Knitl (preventista SDH Modletice)
podmínky pro nakládání s tímto odpadem.
Zdroj: odbor prevence HZS MSK
Při pálení rostlinných materiálů (zvláště listí) na
zahradě nám energie, která je v nich obsažena, k
ničemu neposlouží, jen ohřeje vzduch a oheň
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