Modletický vìstník
Èíslo 8 roèník 14 | Øíjen 2016 | Zdarma

Koncert: Klárovo kvarteto  pátek 9.12.

Rozsvìcení stromku  nedìle 4.12.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
TÇbu¸kÇ² vprÇvo² zobrÇzuj½² mod¸½tické
výs¸½dky²h¸Çsování²v½²vo¸bách²do²krÇj STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ského²zÇstupit½¸stvÇ²z²7.²Ç²8.²øíjnÇ²20Ë.

28

26,66

22

20,95

11

10,47

Komunistická str.Èech a Moravy

10

9,52

Obèanská demokratická strana

9

8,57

Èeská str.sociálnì demokrat.

7

6,66

Koalice SPD a SPO

6

5,71

Èeská pirátská strana

5

4,76

Svobodní a Soukromníci

4

3,8

OBÈANÉ 2011

1

0,95

Romská demokratická strana

1

0,95

Koalice KDUÈSL, SZ, SNK ED

1

0,95

ANO 2011

(V½²výètu²n½jsou²uv½d½ny²strÇny,²kt½ré
TOP 09
n½získÇ¸y²ádný²h¸Çs).
A jak si strany vedly v celém Støedo
èeském kraji? Nejvíce hlasù získalo
(20,46%  16 mandátù),
následované
(18,43%  15 m.), dále
(13,75%  11 m.),
(13,05% 
10 m.),
(10,13%  8 m.)
a
(6,54%  5 m.).
Hejtmankou kraje bude Jaroslava
Jermanová z vítìzného ANO.

Reportá z Modletického pacíru 2016
Po² c½stì² jsm½² j½tì² vidì¸i² øÇdu² dÇ¸ích
zÇjímÇvostí.²By¸i²jsm½²v²n½jjinìjím²bodu
úz½mí²obc½,²proh¸éd¸i²si²krásnì²uprÇv½né
oko¸í² in¸in½² høitì ±vèetnì zajímavého
dubu, o kterém nám výøeèný prùvodce Jirka
povìdìl øadu zajímavých a zaruèenì
pravdivých informací).² Dozvìdì¸i² jsm½² s½
tÇké²nìco²o²historii²n½dÇ¸½ké²kÇp¸ièky.
¸hruba tøicet úèastníkù se v pùl druhé
selo na návsi a po cca deseti minutách
èekání na pøípadné opozdilce prùvod
vyrazil.

Co do kanalizace nepatøí
ÿeustále se potýkáme s problémy s èistír
nou odpadních vod a kanalizací. Tyto
problémy jsou ve vìtinì pøípadù zpùso
beny tím, e se do kanalizace dostanou
vìci, které do ní rozhodnì nepatøí.

Je zákonem zakázáno vypoutìt:
²bio¸ogický²odpÇd²(zbytky²potrÇvin)
²tuky²(fritovÇcí²o¸½j½,²motorové²o¸½j½)
Po² zdo¸ání² ,·² km² d¸ouhé² trÇsy² jsm½ ²hygi½nické²potø½by
vichni²dostÇ¸i²pÇmìtní²turistické²známky ²ch½miká¸i½²Ç²¸éky
Ç² by¸i² jsm½² skvì¸½² pohotìni² v² místní
ZbytkÇmi²potrÇvin²pøispívám½²k²b¸Çhodár
hÇsièárnì.
nému²ivotu²Ç²mno½ní²potkÇnù,²tuky²zpù
I²díky²tÇkøkÇ²id½á¸nímu²poèÇsí²s½²j½dnÇ¸o sobují² zÇná½ní² kÇnÇ¸izÇèních² pøípoj½k
o² v½¸mi² pøíj½mnou² Çkci² Ç² u² s½² tìím² nÇ Ç²mohou²zpùsobit²j½jich²úp¸né²ucpání.
dÇ¸í²roèník.
V½¸kým² prob¸ém½m² jsou² pÇk² hygi½nické
Hasièùm patøí velký dík za pomoc potø½by,² z½jménÇ² dìtské² p¸½ny² Ç² v¸hè½né
s organizací akceµ zejména pak regulací ubrousky,²kt½ré²s½²nÇ²rozdí¸²od²toÇ¸½tního
dopravy na místechµ kde trasa pochodu pÇpíru² n½rozpustí.² PrÇvid½¸nì² pÇk
vedla pøes silnici.
zpùsobují²mj.²poruchy²è½rpÇd½¸²nÇ²èistírnì
pp odpÇdních²vod.

Prvním²cí¸½m²by¸²n½jvý½²po¸o½ný²bod²nÇ
trÇs½² pochodu² ² nÇchází² s½² zhrubÇ² v² pù¸i
c½sty² nÇ² Popovièky² Ç² má² nÇdmoøskou
výku² Â8Â,Â² m½trù.² ±Ç² t½nto² "vrcho¸"
vichni²vystoupÇ¸i²b½z²prob¸émù,²Ç²to²b½z
pouití²jÇkéhoko¸iv²horo¸½z½ckého²náèiní.
Dokonc½²nás²Çni²n½zÇstih¸o²snì½ní,²pø½d
kt½rým²nás²h¸Çvní²orgÇnizátor²JirkÇ²SzÇ¸Çi
vÇrovÇ¸.
±otografie ze pacíru jsou ve fotogalerii na V²souètu²s½²pÇk²j½dná²o²stÇtisícové²nák¸Çdy,
internetových stránkách obce.)
kt½ré²s½²tÇké²promítÇjí²do²c½n²stoèného.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 10/2016 ze dne 21. 9. 2016
Plánovaná stavba firmy 4ISP

inv½storské² firmì² Ç² b½z² dobu
dování²v½ø½jné²t½chnické²Ç²do
ZÇstupit½¸é² by¸i² informování prÇvní²infrÇstruktury²n½budou
o² probìh¸ém² j½dnání² s² firmou s² p¸ánovÇnou² výstÇvbou² sou
ISP²s.r.o.²v²souvis¸osti²s²p¸áno h¸Çsit.
vÇnou²výstÇvbou²nÇ²poz½mcích
pÇrc.² è² ·7ËÎ2² Ç² ·7ËÎÂ ±pole ½ro: 6, nepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
u cesty na ½opovièky, vedle
Poplatek za pøipojení na
areálu SO½O a MIBË)
Ç² o² návrhu² p¸ánovÇcí² sm¸ouvy vodovod a kanalizaci
s²inv½stor½m,²v½²kt½ré²by²mì¸y ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²návrh
být²sp½cifikovány²poÇdÇvky²nÇ vyh¸áky²o²místním²pop¸Çtku²zÇ
inv½storÇ.
zhodnoc½ní²poz½mku²v²souvis
Vzh¸½d½m²k²n½dostÇt½èné²t½ch ¸osti²s²moností²j½ho²pøipoj½ní
nické²Ç²doprÇvní²infrÇstruktuø½ nÇ² stÇvbu² vodovodu² n½bo
v²oko¸í²p¸ánovÇné²stÇvby²zÇstu kÇnÇ¸izÇc½.
pit½¸stvo²poÇduj½²j½jí²dobudo Pop¸Çtník½m²j½²v¸Çstník²poz½m
vání.
ku² nÇ² úz½mí² obc½² Mod¸½tic½
J½dná² s½² pø½d½vím² o² dobu j½ho²poz½m½k²j½²²zhodnoc½ný
dování² kÇnÇ¸izÇc½,² vodovodu, moností² pøipoj½ní² nÇ² stÇvbu
v½ø½jného² osvìt¸½ní,² dÇtových vodovodu² n½bo² kÇnÇ¸izÇc½² po
rozvodù,² Ç² pøístupové² komu Ë.ËË.20Ë.
nikÇc½²k²ob½cnímu²vodovodu. Pod¸½²zpùsobu²vyuití²s½²j½dná
ZÇstupit½¸stvo² tÇké² poÇduj½ o² rùznou² výi² pop¸Çtku² zÇ
finÇnèní² pøíspìv½k² nÇ² rozvoj Ë² m½tr² ètv½r½èní² poz½mku.
ob½cní² infrÇstruktury.² ZÇstu U² poz½mkù² zÇstÇvìných² stÇv
pit½¸é² konstÇtují,² ½² trvÇjí² nÇ bou²k²byd¸½ní²n½bo²k²individu
pùvodních² poÇdÇvcích² vùèi á¸ní²r½kr½Çci,²j½²mÇximá¸ní²vý½

pop¸Çtku² om½z½nÇ² èástkou c½sty²pro²mÇjit½¸½²poz½mku,²pro
Â0² 000,² Kè² zÇ² kÇnÇ¸izÇci kt½rého² uv½d½ný² poz½m½k
Ç²20²000,²Kè²zÇ²vodovod.
s¸ouí²jÇko²pøístup²nÇ²poz½m½k.
Ob½c²touto²sm¸ouvou²poz½m½k
½ro: 6, nepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
kupuj½² do² svého² mÇj½tku² zÇ
c½nu²200,²Kè²zÇ²m2.
Sociální pøíspìvek pro

obyvatele

ZÇstupit½¸é²s²pø½d¸o½ným²ná
vrh½m²sm¸ouvy²souh¸Çsí.

ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²návrh
nÇ²zÇv½d½ní²sociá¸ního²pøíspìv ½ro: 6, nepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
ku²pro²trvÇ¸½²h¸á½né²obyvÇt½¸½
obc½,² kt½øí² souèÇsnì² v¸Çstní
n½movitost²v²obci.
Zápis vypracoval: Jiøí Aron
ZÇstupit½¸é² souh¸Çsí² s² j½ho
zøíz½ním² Ç² vyp¸ác½ní² od² roku
20Ë7.² PrÇvid¸Ç² pro² vyp¸ác½ní
uv½d½ného² pøíspìvku² budou
dá¸½²proj½dnávánÇ.
½ro: 6, nepøítomno: 1 ±. ÿìmec)

Koupì pozemku
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²návrh
kupní² sm¸ouvy² m½zi² obcí
Mod¸½tic½²Ç²pÇn½m²FrÇntik½m
kábou² nÇ² koupi² poz½mku
pÇrc.²è.²87ÎÂ²v²k.ú.²Mod¸½tic½²u
Dobø½jovic.² Sm¸ouvÇ² zárov½ò
zøizuj½² s¸u½bnost² pøístupové

I±ZERCE
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ÿávtìva dìtí ze kolky u modletických hasièù
ËÂ.Ë0.20Ë²²Dn½ní²dopo¸½dn½²dìti²strávi¸y
v½² spo¸½ènosti² mod¸½tických² dobrovo¸ných
hÇsièù.² Pod² v½d½ním² pÇní² Evy² kábové² si
è¸½nové² SDH² Mod¸½tic½² pro² dìti² pøiprÇvi¸i
v½¸ic½² zÇjímÇvé² dopo¸½dn½² z½² kt½rého² si
vichni² odn½s¸i² spoustu² pìkných² záitkù² Ç
tÇké²nìjÇkou²tu²do²ivotÇ²doc½¸Ç²potø½bnou
dov½dnost.

Proto½² s² m¸Çdými² mod¸½tickými² hÇsièi² ji
nìko¸ik²¸½t²nÇ½²mÇt½øská²ko¸Ç²spo¸uprÇcuj½
pøi² sbìru² víè½k² pro² n½mocné² dìti,² jÇko
podìkování²dìti²dostÇ¸y²tÇké²mÇ¸ý²spo¸½èný
bÇ¸íè½k²dobrot.²V½²sbìru²víè½k²pokrÇèuj½m½
i²t½nto²rok²²dìkuj½m½²v½m,²kdo²nÇ²nás²mys¸í
Ç²sbírá²s²námi.
T½xt:²pø½vzÇto²z½²strán½k²M²Mod¸½tic½

Dìti² si² proh¸éd¸y² hÇsièárnu² Ç² j½jí² vybÇv½ní,
dozvìdì¸y² s½² zák¸Çdní² poznÇtky² o² práci
hÇsièù,²proh¸éd¸y²si²hÇsièskou²TÇtrovku²Ç²j½jí
výbÇvu,²zkusi¸y²si²spojovÇt²hÇdic½²Ç²dokonc½
i²hÇsit²"oh½ò".
±½jvíc½²j½²Çsi²zÇujÇ¸o²vodní²dì¸o²hÇsièského
ÇutÇ² v² Çkci.² KÇdý² s½² snÇi¸² p¸nit² zÇdÇné
úko¸y²jÇk²n½j¸ép½²umì¸²Ç²tÇk²si²vichni²mÇ¸í
hÇsièi² domù² odn½s¸i² m½dÇi¸i,² dip¸om
Ç²nìjÇkou²tu²s¸Çdkost.

O èinnosti mladých hasièù, soutìích a Ëìtské hasièské lize
Páté² Ç² pos¸½dní² ko¸o² zÇøÇz½né² do² Dìtské
hÇsièské² ¸igy² Okrsku² è.² Â² ² Mod¸½ticko² s½
konÇ¸o² Â..20Ë² v² Mod¸½ticích.² ±Çi² m¸Çdí
hÇsièi² u² od² rÇnních² hodin² pomáhÇ¸i
s² pøíprÇvou² soutì½.² Soutì½² s½² mì¸o
zúèÇstnit²c½¸k½m²2Ë²drust½v.²Mimo²¸igu²s½
soutì½² zúèÇstni¸o² drustvo² SDH² ² ±ové
Jirny,² µuby² u² Ch½bu² Ç² z² hÇsièského² sboru
FFW² MÇrn½ukirch½n² (návtìvÇ² hÇsièù² z½
Svojovic),²tÇk½²i²m½zinárodní²úèÇst.
±Ç²stÇrtu²s½²Çni²n½dýchÇ¸o²Ç²po²odstÇrtování
nikdo²z½²soutìících²drust½v²n½spusti¸²oèi.
První² s½² ozvÇ¸Ç² signÇ¸izÇc½² nÇ² strÇnì
m¸Çdých² hÇsièù² z² Mod¸½tic² Ç² èÇs² útoku² by¸
0:Ë8,Ë0.²PÇk²u²j½nom²nás¸½dovÇ¸Ç²obrovská
rÇdost²z²vyhrÇného²rozstø½¸u,²stÇrím²ákùm
s½²to²zÇs½²j½dnou²pov½d¸o,²druhé²drustvo²s½
Foto z modletické soutìe  hasicimodletice.rajce.idnes.cz umísti¸o²nÇ²Â.²místì.²M¸Çdí²áci²mÇjí²z²této
soutì½²Â.²Ç²Ë0.²místo.
V²mìsíci²dubnu²u²zÇèínÇjí²m¸Çdým²hÇsièùm roèníkù²mÇjí²m¸Çdí²áci²Ë.²místo²Ç²stÇrí²áci
soutì½²v²poárních²útocích²Ç²tÇk²s½²j½¸o²do 2.² místo² Ç² oc½nìní² zÇ² n½jrych¸½jí² poární O²èinnosti²SDH²Mod¸½tic½²by²s½²dÇ¸o²nÇpsÇt
È½¸ákovic²nÇ²první²soutì²v²poárním²útoku útok.²µ½tos²si²stÇrí²áci²ø½k¸i²"do²tø½tic½²u dÇ¸½ko²víc½.²²M¸Çdí²hÇsièi²j½nom²n½soutìí,
Ç² h¸Çvnì² zjistit,² kd½² nám² to² jd½² Ç² kd½² j½ musím½²vyhrát"²Ç²oprÇvdu²s½²snÇi¸i²Ç²pøidÇ¸i Ç¸½² podnikÇjí² i² jiné² Çkc½² Ç² tÇk² s½² tø½bÇ² o
i²tréninky²nÇvíc.²Pø½sto,²½²skvì¸½²zÇbojovÇ¸i, m¸Çdých² hÇsièích² nìco² dozvít½² i² v² pøítích
potø½bÇ²pøidÇt²n½bo²udì¸Çt²zmìny.
umísti¸i² s½² opìt² nÇ² 2.² místì.² Pø½konÇ¸o² j½ èís¸½ch²Vìstníku.²±Ç²j½dnu²vìc²s½,²Ç¸½²n½smí
Trénink²j½²trénink,²Ç¸½²pøi²soutìích,²kdy²j½
drustvo²z½²Svojovic.
zÇpom½nout,² nÇ² v½¸kou² podporu² rodièù,
kÇdý²trochu²n½rvózní,²Çby²nìco²n½pokÇzi¸,
proto½²b½z²j½jich²pomoci²s²odvoz½m²dìtí²nÇ
Ani² nÇ² konci² ko¸ního² roku² m¸Çdí² hÇsièi
s½²t½prv½²uká½,²jÇk²v½²funguj½.
soutì½²by²s½²n½dÇ¸o²Çni²soutìit²Ç²tím²pád½m
n½zÇhá¸½¸i²Ç²zúèÇstni¸i²s½²2·..20Ë²soutì½
Çni²vyhrávÇt.
V²kÇt½gorii²m¸Çdí²áci²s½²nám²nìkt½ré²hÇdic½
v½² V½stci² ² V½st½cký² vodník.² M¸Çdým
rozpoji¸i² Ç² tÇk² s½² drustvo² umísti¸o² nÇ
hÇsièùm²s½²pov½d¸o²pøivézt²tøi²poháry²z²této A²rÇdost²m¸Çdých²hÇsièù²z²pov½d½ného²útoku
Ë.² místì,² mám½² co² z¸½povÇt.² StÇrím
soutì½.² Soutì² probíhÇ¸Ç² doc½¸Ç² rych¸½, j½²v½¸iká,²st½jnì²jÇko²nÇd½ní²pro²tuto²èinnost
ákùm²s½²Ç¸½²dÇøi¸o²Ç²umísti¸i²s½²nÇ²Â.²místì
Ç² tÇk² jsm½² krásnì² stihÇ¸i² doj½t² i² nÇ² os¸Çvu dobrovo¸ných²hÇsièù.
v²této²soutìi.
výroèí²obc½²Mod¸½tic½,²kt½rá²s½²konÇ¸Ç²od²pù¸
V² Okr½sní² soutìi² P¸Çm½n² Ë·.·.20Ë²  druhé²nÇ²nádvoøí²zámku²v²Mod¸½ticích.²TÇdy
kÇt½gori½²m¸Çdí²áci²s½²drustvo²umísti¸o²nÇ si² tÇké² nìkt½øí² m¸Çdí² hÇsièi² pø½vzÇ¸i T½xt:²V½doucí²ko¸½ktivu²m¸Çdých²hÇsièù
podìkování²zÇ²j½jich²èinnost²Ç²nìkt½rým²s½
ËÂ.²místì.
pø½dÇ¸y² odznÇky² odborností,² kt½ré² s½
I² ¸½tos² s½² m¸Çdí² hÇsièi² zÇpoji¸i² do² Dìtské m¸Çdým² hÇsièùm² podÇøi¸o² bìh½m² roku ½oznámka redakce: È¸án½k²by¸²zkrác½n²pro
úè½¸y²Vìstníku.²C½¸ý,²mnoh½m²podrobnìjí
hÇsièské²¸igy²Okrsku²è.²Â²²Mod¸½ticko.²Zd½ získÇt.
soutìí² m¸Çdí² Ç² stÇrí² kÇt½gori½.² µ½tos² s½
t½xt²nÇjd½t½²nÇ²stránkách²obc½.
konÇ¸² ji² Â.² roèník² této² ¸igy.² Z² pø½d½¸ých
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Vánoèní koncert a rozsvìcení vánoèního stromku
no, je a neuvìøitelné, jak rychle ten Druhou² Çkcí² pÇk² bud½² Vánoèní
rok zase utekl a my u opìt zveme konc½rt,² kt½rý² s½² bud½² konÇt² v² pát½k
vechny na pøedvánoèní obecní akce. 9. prosince od 20:00²v²zám½ckém²sá¸½.

Zastupitelstvo obce

Tou² první² j½² trÇdièní² rozsvìc½ní² vá Pø½dstÇví²s½²vám²komorní²soubor²è¸½nù
noèního² stromku² nÇ² nádvoøí² mod ±D²v²PrÇz½: Klárovo kvarteto.
¸½tického²zámku.
Pùsobí² ji² od² roku² Ë88² Ç² bìh½m² své
To² s½² ¸½tos² bud½² konÇt² v² n½dì¸i ½xist½nc½² si² vybudovÇ¸² n½obyè½jnì
p½strý²r½p½rtoár,²kt½rým²s½²od¸iuj½²od
4. prosince od 15:00
jiných²smyècových²kvÇrt½t.
JÇko² vdy² s½² mù½t½² tìit² nÇ² krásné
vánoèní² d½korÇc½² od² m¸Çdých² hÇsièù V½d¸½² sk¸Çd½b² bÇrokních,² k¸Çsických
Ç² romÇntických² Çutorù² si² pos¸uchÇèi
Ç²p½strý²ku¸turní²progrÇm.
pøá¸i²s¸y½t²i²fi¸mové²m½¸odi½,²muziká¸y,
K²² dispozici²² bud½²² mÇ¸é² obè½rstv½ní,²
pop²vè½tnì²²sk¸Çd½b²od²B½Çt¸½s.
èÇj,²svÇø½né²víno²Ç²dÇ¸í²typické²vánoèní
Vstupné na koncert: 50, Kè
dobroty.
Poc½¸ou²dobu²bud½²tÇké² ot½vø½nÇ² zá Tìím½²s½²nÇ²vás.
m½cká²kÇvárnÇ.

Vystoupení dìtí z M na loòském roèníku

Køíovka

(¸Çt.)

V²tÇj½nc½²nÇ¸½zn½t½²hn½d²dvì²pomìrnì²novì²zÇv½d½né²sportovnì²spo¸½è½nské²Çkc½
Øeení z minulého èísla:²²KøíovkÇ²j½²zpìt
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