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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
https://www.modletice.cz
Úřední hodiny úřadu:
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
Pondělí a středa: 7:30 – 12:00
14:00 – 17:00
Telefon: 323 637 107
Úřední hodiny starosty obce:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00
Telefon: 725 021 855
Obecní policie
V Modleticích působí od 1. 4. 2016
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3,
252 42 Vestec
www.opvestec.cz
E-mail: mailto:info@pvestec.cz
Telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus – 739 156 156,
E-mail: radek.bus@opvestec.cz

Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha - 608 024 821
Hlášení 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
veřejného osvětlení prosíme o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Zápis z řádného
zastupitelstva 4. 12. 2019
Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na
roky 2021-2022. Střednědobý výhled rozpočtu byl zpracován na základě plánovaných příjmů a výdajů
obce v následujících letech. Výhled
vychází z předpokládaného plnění
obecních rozpočtů a z plánovaných
investičních výdajů potřebných k plnění Strategického plánu rozvoje
obce Modletice. Zastupitelé s předloženým návrhem rozpočtového výhledu souhlasí.
Zastupitelé obce projednali návrh
rozpočtu obce na rok 2020, který byl
zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu od 18.11.2019 do 04.12.2019.
K rozpočtu nebyly doručeny žádné
připomínky. S ohledem na předpokládanou kumulaci významných investičních výdajů je rozpočet
navržen jako schodkový. Celkové
příjmy obce pro rok 2020 jsou plánovány ve výši 29 200 000,- Kč. Celkové výdaje obce pro rok 2020 jsou
plánovány ve výši 63 700 000,- Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude hrazen z uspořených finančních
prostředků z minulých let.
Zastupitelé projednali návrh obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. Vyhláška nahrazuje
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 6/2016 ze dne 07.12.2016 a stanovuje novou výši poplatku. Výše

poplatku byla stanovena s ohledem
na stoupající náklady za údržbu
ploch a obecního vybavení určeného pro držitele psů.
Zastupitelé projednali návrh obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. V souladu s § 14
zákona č. 565/1190 Sb., o místních
poplatcích vyhláška nahrazuje
místní poplatek z ubytovací kapacity
poplatkem z pobytu. Sazba poplatku
činí 10,- Kč za úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Zastupitelé s návrhem
vyhlášky souhlasí.
Zastupitelé projednávali uzavření dohody o provedení práce se starostou
obce Ing. Jiřím Aronem. Předmětem
dohody je provádění inženýrské činnosti dle výkonových fází stavebních
projektů. Činnost, která je předmětem
této dohody, svým charakterem přesahuje rozsah činností a agend, které
spadají do povinností starosty obce.
Ing. Jiří Aron tyto činnosti provádí pro
obec na základě své odborné způsobilosti a nad rámec funkce starosty.
Prováděná činnost je hrazena na základě výkazu práce v hodinové sazbě
859,- Kč.
Zastupitelé projednávali smlouvu
mezi obcí Modletice, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje a firmou M-SILNICE a.s. o provedení stavby „Okružní křižovatka
v km 1,391.91 u areálu T-SPORT
a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS“. Předložená
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
smlouva byla součástí výběrového
řízení organizovaného Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Obec Modletice na základě této smlouvy uhradí náklady
za části stavby, které se po jejím dokončení stanou majetkem obce
(chodníky, veřejné osvětlení, datové
vedení atp.). Cena za tyto části
stavby dle předložené smlouvy činí
9 023 632,04 Kč včetně DPH.

Zápis z řádného
zastupitelstva 8. 1. 2020
Zastupitelé projednávali žádost o příspěvek na činnost Záchranné stanice
pro živočichy ČSOP Vlašim. Stanice je
akreditovaná Ministerstvem životního
prostředí ČR a je začleněna do Národní sítě záchranných stanic. S ohledem na pozitivní zkušenost s ČSOP
Vlašim, která často pomáhá při záchraně živočichů v naší obci, bylo navrženo poskytnout příspěvek na
činnost této stanice ve výši
10 000,-Kč.
Zastupitelé projednávali návrh dodatku
plánovací smlouvy mezi obcí Modletice
a firmou Kärcher spol. s r.o. na základě
které firma poskytne součinnost při realizaci rekonstrukce silnice II/101 v obci
Modletice. S ohledem na změnu termínů rekonstrukce komunikace se
upravuje termín a způsob plnění ze
strany firmy Kärcher spol. s r.o. Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasí.
4

Zastupitelé projednávali žádost o vyjádření k projektu stavby „Rozšíření stávající kapacity podzemní nádrže pro
potřeby objektu I. etapy – Velkosklad
Billa Modletice“. Zastupitelé konstatovali, že v současné době v areálu Billa
probíhají mimo uvedenou stavbu i jiné
stavební úpravy. Zároveň konstatovali,
že v areálu firmy je nedostatečný podíl
ploch zeleně. Proto požadují projednat
tuto situaci s vedením firmy Billa a dojednat podmínky dalších stavebních
úprav v areálu firmy. Konečné stanovisko k projednávané žádosti bude vydáno na základě výsledku těchto
jednání. Do té doby zastupitelstvo obce
nesouhlasí s realizací uvedené stavby.
Zastupitelé projednávali návrh darovací
smlouvy mezi obcí Modletice a firmou
AP Služby spol. s r.o. Na základě této
smlouvy firma AP Služby spol. s r.o. daruje obci Modletice pozemek parc.
č. 620/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
Firma daruje obci pozemek jako náhradu za nedostatečné plochy zeleně
ve svém areálu. Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasí.
Byla doručena žádost firmy HOPI
o změnu územního plánu. Návrh na
změnu územního plánu vychází z požadavků odboru životního prostředí
v Říčanech. Na základě těchto požadavků dojde k rozšíření pozemků zeleně v areálu a tím bude umožněna
dostavba či přestavba některých objektů v areálu firmy. Zastupitelé žádost
projednali a shodli se, že souhlasí
s jednáním mezi obcí Modletice a firmou HOPI o podmínkách změny
územního plánu obce.
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Na základě žádosti občansko prospěšné společnosti MAS Říčansko
o souhlas se zařazením obce Modletice
do územní působnosti MAS Říčansko
pro další rozpočtové období 2021-2027
se zastupitelé shodli, že se zařazením
do územní působnosti MAS Říčansko
pro období 2021-2027 souhlasí.
Zastupitelstvo obce Modletice schva-

luje novou výši odměn pro neuvolněné zastupitele obce. S účinností od
8. ledna 2020 náleží pro místostarostu
obce odměna ve výši 26 051,- Kč, pro
předsedu výboru zastupitelstva
2 894,- Kč, pro člena výboru zastupitelstva 2 412,- Kč a pro člena zastupitelstva 1 448,- Kč. Jedná se o měsíční
odměny hrubého.
-ja-

Informace z obce
K novým obecně závazným
vyhláškám
Stejně jako každý rok jsou poslední
jednání zastupitelstva do značné míry
věnována událostem, které byly pro
končící rok charakteristické, rozpočtu
obce a inventurám obecního majetku
a také projednávání aktualizací tzv.
OZV (= obecně závazná vyhláška),
event. schvalování vyhlášek nových,
které začnou platit od začátku dalšího
roku, v tomto případě od 1. ledna
2020.
Pokud se týká těch charakteristických
akcí, na prvním místě je třeba zmínit
zahájení projektu „Zvýšení kapacity
Mateřské školy Modletice – Přístavba
a stavební úpravy MŠ Modletice“. Jak
jste byli již v minulosti informováni,
jedná se o poměrně velkou investiční
akci s rozpočtem řádově v desítkách
mil. Kč a s časově velice napjatým
harmonogramem realizace. Smlouva
na realizaci akce byla uzavřena se

stavební firmou HOSS a.s. Také je ale
třeba uvést, že jak vedení obce, tak
i zmíněnou firmu, neustále překvapují
problémy, jejichž původ souvisí s dřívější dostavbou třetího podlaží budovy, a jejichž existenci nemohl ve
většině případů předpokládat ani projektant stavby. Překonávání těchto
problémů činí harmonogram realizace
stavby ještě napjatější.
Další významnou akcí je, stavba „Rekonstrukce komunikace, zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy
na komunikaci II/101 v obci Modletice“. Po třech neúspěšných pokusech
se Středočeskému kraji, který akci
spolufinancuje, podařilo „vysoutěžit“
realizační firmu, a tak hned po zimní
zástavě stavebních prací začne realizace stavby okružní křižovatky před
novým areálem firmy SOPO a sportovním areálem Wilson. Stavba obsahuje také výstavbu chodníku
k autobusové zastávce V Hůrce, souvisejícího veřejného osvětlení atd. Ani
5
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Informace z obce
tato stavba se neobejde bez problémů, protože nás čekají – v souvislosti s ní – nepříjemné dopravní
uzávěry. O průběhu realizace této
stavby vás budeme samozřejmě ve
Věstníku průběžně informovat.
Na webových stránkách obce a na
obecní vývěsce jste také byli informování o hospodaření obce v uplynulém
roce, o rozpočtu na rok 2020 a také
o výhledu hospodaření na rok 2021.
Z toho, co se v obci v roce 2019 podařilo zrealizovat a co se k realizaci
připravuje na další období je zřejmé,
že se obci daří. Také jsme rádi, že příslušné kontrolní orgány ani v hospodaření obce a ani v čerpání
přidělených dotací neshledaly žádné
pochybení.
Od investičních akcí a rozpočtu ale
pojďme k vybraným nejdůležitějším
OZV, jejichž obsah se dotýká prakticky všech obyvatel obce.
Vodné pro rok 2020 zastupitelstvo
obce odsouhlasilo ve výši 45,- Kč za
1 m3. Jak je zřejmé ze zápisu z jednání zastupitelstva dne 6.11.2019,
byla tato částka stanovena firmou,
která v obci dohlíží na provoz vodovodní a kanalizační infrastruktury. Kalkulace této částky vychází ze
skutečných nákladů na provoz,
údržbu a z odhadu finančních prostředků nezbytných na budoucí obnovu
vodovodní
infrastruktury.
Výsledná platba za spotřebu každé
nemovitosti, která nemá vlastí zdroj
vody, je dána skutečným množstvím
odebrané vody. Stočné bylo odsouhlaseno ve výši 60,- Kč za 1 m3 od8

padní vody svedené do obecní kanalizace. Cenu stočného stejným způsobem opět navrhla odborná firma na
základě provozních nákladů, hodnoty
kanalizační infrastruktury a nákladů
na její obnovu. Výsledná platba pro
nemovitost je pak stanovena v závislosti na zdroji vody buď vynásobením
počtu osob obývajících nemovitost,
směrného čísla roční spotřeby vody
(36 m3/osobu/rok) a částkou
60,- Kč/m3 v případě vlastní studny
nebo vynásobením ročního množství
odebrané vody z obecního vodovodu
a částky 60,- Kč/m3. Pro čtyřčlennou
rodinu žijící v nemovitosti s vlastní
studnou tak vyjde roční poplatek za
odvedení a likvidaci odpadní vody ve
výši 8640,- Kč. Za stočné tedy platíme
poměrně vysoké částky. A to je i jeden
z důvodů, proč v souvislosti se schvalováním ceny stočného proběhla na
zastupitelstvu diskuze o tom, co ovlivňuje její výši. A zde se objevuje problém u nemovitostí s vlastním zdrojem
vody, ve kterých je poskytováno ubytování, protože počty osob, které produkují odpadní vodu se průběžně
mění. Aby způsob výpočtu ceny stočného v takových případech byl spravedlivý, je dle jiné vyhlášky majitel
takové nemovitosti povinen vést přesnou evidenci ubytovávaných osob.
OÚ je dle této vyhlášky povinen tuto
evidenci sledovat a kontrolovat, protože na jejím základě je pak stanovena obecním úřadem pro nemovitost
konkrétní výše platby stočného.
Přesná evidence ubytovaných osob,
a její důsledná kontrola ze strany OÚ,
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je důležitá proto, abychom byli
schopni platby za jednotlivé nemovitosti spravedlivě stanovit. S množstvím odpadních vod sváděných do
kanalizace totiž souvisí náklady na
provoz a údržbu kanalizační infrastruktury a také výše nezbytné rezervy na její obnovu. Ve snaze
minimalizovat poměrně vysoké výdaje
na provoz, údržbu a obnovu kanalizační infrastruktury, a tedy na minimalizaci ceny stočného, obec kromě
sledování počtu osob průběžně provádí prostřednictvím odborné firmy
kontrolu kvality kanalizační infrastruktury a její opravy tak, aby se eliminovaly možné průsaky dešťové vody,
event. i neoprávněně provedené
svody dešťové vody ze střech jednotlivých nemovitostí. Všechna tato odpadní voda „navíc“ kanalizační
infrastrukturu a zejména ČOV zatěžuje a nám všem zvyšuje cenu stočného. O kolik? O 3,- nebo 5,- Kč za
1 m3? Kromě průběžně vyhledávaných a odstraňovaných problémů se
stárnoucí kanalizační infrastrukturou
a spravedlivým rozdělením výdajů
spojených s likvidací odpadních vod
na jednotlivé nemovitosti není OÚ
v podstatě schopen žádné další vlivy
na stoupající náklady na stočné
účinně eliminovat.
Mluvíme-li o důležitosti spravedlivého
vykazování počtu osob ubytovaných
„za úplatu“, dostáváme se k vyhlášce
o místním poplatku z pobytu, která
jeho výši stanovuje částkou 10,- Kč za

každý den pobytu s výjimkou jeho počátku. Nejprve je třeba říct, že tato vyhláška (č. 4/2019) nahrazuje dříve
platnou vyhlášku č. 5/2016 o místním
poplatku z ubytovací kapacity, která
se osvědčila, a že se týká pouze majitelů těch nemovitostí, ve kterých majitel poskytuje ubytování „za úplatu“
osobám, které nejsou v obci přihlášené k trvalému pobytu, a jejichž ubytování není delší než 60 po sobě
jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele ubytování. To znamená, že se týká pouze těch majitelů
nemovitostí, kteří poskytuji za úplatu
krátkodobé ubytování. Na základě
těchto „omezení“ lze vyjádřit názor, že
zákon, ze kterého tato vyhláška musí
vycházet, ve své podstatě bohužel neřeší problematiku obcí jako Modletice,
ale především vychází vstříc majitelům ubytovacích kapacit (např. hotelů
apod.), jejichž konkurencí je tzv. sdílení ubytovacích kapacit zejména ve
městech s významným turistickým ruchem (Airbnb apod.). Vyhláška ale
musela být přijata v podobě, která vychází z metodického pokynu Ministerstva vnitra, a proto se věnujme jejímu
obsahu. Nejprve je třeba zdůraznit, že
poplatníkem není majitel dotčené nemovitosti, ale ubytovávaná osoba,
a že poskytovatel úplatného pobytu je
povinen od poplatníka tento poplatek
vybrat. Další povinností poskytovatele
tohoto úplatného ubytování je tzv.
ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, kterým je v našem případě

9
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obecní úřad. Co všechno je předmětem ohlašovací povinnosti, jakou má
formu (evidenční kniha) a jaké jsou
sankce za nedodržení pravidel této
ohlašovací povinnosti, je taxativně
uvedené v této vyhlášce. Závěrem
k této vyhlášce je třeba uvést, že obec
je v důsledku pravidla a povinnosti
„správného hospodáře“ při nakládání
s obecním majetkem, a tedy i např.
s výdaji na kanalizační infrastrukturu
nebo na svoz a likvidaci komunálního
odpadu, ale i na dodržování pořádku
v obci v tom nejširším slova smyslu,
povinna dodržování ustanovení této
vyhlášky důsledně kontrolovat.
Ke změně dochází rovněž u vypořádání nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Poplatek za
komunální odpad je dle OZV
č. 6/2019 povinen platit (je tedy poplatníkem) vlastník každé nemovitosti,
ve které komunální odpad vzniká,
resp. Společenství vlastníků jednotek
(SVJ), jedná-li se o nemovitost, ve
které SVJ vzniklo. Výše sazby poplatku je stanovena na základě s tím
souvisejících předpokládaných nákladů obce za kalendářní rok a liší se
podle objemu svozové nádoby a frekvence svozu. Její mírné zvýšení ve
srovnání s rokem 2019 je zdůvodněné
zvyšujícími se provozními náklady
svozové firmy. Konkrétní výše sazeb
je uvedena v tabulce výše zmíněné
vyhlášky.
-ja, fn-
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Informace Policie ČR k vloupáním,
které se dějí v našem okolí

PRAHA VENKOV JIH – V Jesenici
proběhlo setkání starostů jednotlivých
obcí se zástupci Policie České republiky
Na základě pozvání k pracovnímu setkání zástupců vedení jednotlivých
obcí a Policie České republiky proběhlo předání informací k problematice vloupání do rodinných domů, ke
kterým dochází v lokalitách jihovýchodně od Prahy. Policie České republiky vnímá, že tato trestná činnost
výrazně zasahuje do osobní integrity
a soukromí obyvatel. Z tohoto důvodu
byli pozváni starostové všech obcí,
které se nacházejí v lokalitě územního
odboru, neboť se tento problém může
dotýkat i sousedních obcí, v kterých
k této trestné činnosti nedošlo.
Za Policii České republiky se setkání
zúčastnil náměstek ředitele pro trestní
řízení Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje plk. Ing. Jan
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Informace z obce
Krejčí, MBA, za vedení územního
odboru
Praha
venkov
JIH
plk. Mgr. Stanislav Vondrák, plk.
Mgr. Miroslav Havránek. Dále i vedoucí oddělení obecné kriminality
Služby kriminální policie a vyšetřování
npor. Mgr. Lukáš Filip.
Plk. Ing. Krejčí hovořil k celkové bezpečnostní situaci v rámci Středočeského kraje a k přijatým preventivním
opatřením ze strany středočeského
krajského ředitelství policie k řešení
této situace. Doplňující informace byly
poskytnuty ze strany vedení územního odboru, včetně početních údajů
k případům vloupání do rodinných
domů v této lokalitě. K samotným případům trestné činnosti, šetřené kriminalisty územního odboru, přednesl
npor. Filip.
Během setkání byly připomenuty zásadní preventivní rady a doporučení,
které mohou případně snížit riziko
vloupání do objektů rodinných domů.
Mezi ty patří:
• v případě, že občané zaznamenají pohyb cizích osob, vozidel,
nebo nestandardní jednání, aby
opravdu neprodleně kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158,
• nesdělovali informace (ani prostřednictvím sociálních sítí), kdy
budou mimo domov,
• pokud mají v domě bezpečnostní systémy, alarmy, aby je aktivovali i při sebekratším vzdálení se
z domu,
• případně předali policistům záznamy z kamerových systémů, nebo
i palubních kamer z vozidel, kde

mohou být zachyceny cizí osoby,
případně vozidla.
Současně apelujeme na občany, aby
v případě, že již k vloupání do jejich
domu dojde:
• dovnitř nevstupovali a okamžitě
se spojili s policisty na tísňové
lince 158,
• před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě či domě
(z důvodu zajištění stop) a cokoliv
uklízeli.
Další preventivní informace o tom,
jak si řádně zabezpečit svůj dům,
byt nebo objekt, náležející k obydlí,
naleznete například na stránkách
www.policie.cz nebo
www.stopvloupani.cz.
Problematikou majetkové trestné
činnosti se zabývá také preventivní
projekt ,,Zabezpečte se! Chraňte
majetek sobě i svým sousedům.“
Projekt se kromě návodů na
ochranu rekreačních objektů zaměřuje také na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické
a elektronické zabezpečení a jejich
nejvhodnější kombinace s cílem snížit
kriminalitu na úseku majetku. Součástí projektu je také mobilní aplikace
,,Zabezpečte se“, která je dostupná
ke stažení na Google Play i App
Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně
a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek. Aplikace byla v letošním roce rozšířena o několik informací
navíc.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
11

1_2_Modletice2020.qxp_Sestava 1 25.02.20 11:33 Stránka 10

Můžete se těšit
Kulturní kalendář na rok 2020
Kulatý ročník 2020 bude opět vydařený na kulturní akce v Modleticích.
Začínají opět místní hasiči se svým
plesem, dále pak zažijeme dětský
den, turnaj v pétanque a v neposlední
řadě další ročník festivalu Modletické
zvonění. Akcí je opět mnoho a vybere
si snad každý. Termíny akcí se mohou

12

v průběhu roku mírně lišit, tak jak
budou přicházet události. Určitě teď
dopředu nemůžeme s přesností určit,
kdy bude letošní Špacír, protože
datum konání ovlivní vyhlášení krajských voleb, které musí vyhlásit prezident republiky nejdéle 90 dní před
jejich konáním. Proto zatím uvádíme
dva možné termíny, přičemž preferován je ten druhý.
-js-
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Můžete se těšit
Kulturní a společenské akce v Modleticích
v roce 2020
č.
1
3
2

4 společenská 4.4.
5 společenská 4.4.

čas
20:00
20:00
14:00
a 20:00
9:00
15:00

6 společenská 30.4.

20:00

7 společenská 9.5.

14:00

8 společenská 30.5.

13:00

9

typ
společenská
společenská
společenská

sport

kdy
29.2.
14.3.
28.3.

20.6.

10 kulturní

24.7.

11 kulturní

28.8.

12 kulturní
13 sport

29.8.
5.9.

kde
Zámecký sál
Zámecký sál
Zámecký sál
celá obec
Nádvoří
zámku
Louka pod
Chválovem
celá obec

Louka u
hasičárny
10:00
Louka
u hasičárny
po setmění prostor pod
kaštany
po setmění prostor pod
kaštany
15:00
Nádvoří zámku
10:00
Louka
u hasičárny

14 společenská 3.10.nebo 9:30
10.10.
15 společenská 28.10. 14:00

celá obec
a okolí
V rybníčkách

16 společenská listopad

Zámecký rybník

17 společenská
18 kulturní

6.12.

15:00

Nádvoří zámku

11.12.

19:30

Zámecký sál

co
Ples SDH Modletice
Countrybál Divadla vod studny
Maškarní pro děti
Maškarní pro dospělé
Jarní úklid obce
Velikonoční setkání s prodejem
předmětů od hasičů
Pálení čarodějnic
Oslava svátku matek

hlavní pořadatel
SDH Modletice
Modletice sobě
Obec Modletice
Obec Modletice
SDH Modletice
Obec Modletice

XXXIX. dětský den

Obec Modletice
/SDH Modletice
Modletice sobě

Turnaj v pétanque

Obec Modletice

Letní kino

Obec Modletice

Letní kino

Obec Modletice

XI. Modletické zvonění
Soutěž v požárním sportu:
O pohár starosty
obce Modletice
Špacír

Modletice sobě
SDH Modletice

Odhalení pamětního
kamene u líp republiky
Výlov rybníku

Obec Modletice

Rozsvícení
vánočního stromu
Vánoční divadelní
představení

Obec Modletice

Rybářský spolek
Modletice
Obec Modletice
Obec Modletice

13
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Můžete se těšit
Termíny zasedání
zastupitelstva 2020
Kromě kulturních událostí může
každý občan přijít i na zasedání za-

stupitelstva, která jsou veřejná a konají se v zasedací místnosti obecního úřadu.
Kdy se tedy zasedá v roce 2020?

Leden

2. týden

8. 1. 2020

začátek v 19 hodin

Únor

6. týden

5. 2. 2020

začátek v 19 hodin

Březen

11. týden

11. 3. 2020

začátek v 19 hodin

Duben

14. týden

1. 4. 2020

začátek v 19 hodin

Květen

19. týden

6. 5. 2020

začátek v 19 hodin

Červen

23. týden

3. 6. 2020

začátek v 19 hodin

Červenec

27. týden

1. 7. 2020

začátek v 19 hodin

Srpen

32. týden

5. 8. 2020

začátek v 19 hodin

Září

36. týden

2. 9. 2020

začátek v 19 hodin

Říjen

41. týden

7. 10. 2020

začátek v 19 hodin

Listopad

45. týden

4. 11. 2020

začátek v 19 hodin

Prosinec

49. týden

2. 12. 2020

začátek v 19 hodin

14
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Osmisměrka
Babička na smrtelné posteli říká své vnučce: „Zlatíčko, odkazuji ti 1 000 000,
farmu se stodolou, prasaty, krávami a koňmi a k tomu mlýn.“ „Ježíši, babičko,
kde jsi k tomu přišla?“ „…Tajenka má 11 písmen.“

Nápověda: almara, vysílačka, Fatra, fujara, uzlík, lékárník, makak
15
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Inzerce
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Inzerce

Následky vychřice Sabine v Modleticích
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Následky vychřice Sabine v Modleticích
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