Modletický vìstník
Èíslo 2 roèník 15 | Únor 2017 | Zdarma

Âøeznové kulturní akce ±podrobnosti na str. 3 a 4)
11.3. KÇrn½vÇ¸²pro²dìti²i²dospì¸é² 23.3. S²kÇmÇrád½m²do²d½tì
Doplòující informace k vyhláce o poplatku za ubytovací kapacity
Dn½m²Ë.²Ë.²20Ë7²nÇby¸Ç²úèinnosti²Ob½cnì²závÇzná²vyh¸ákÇ²è.²·Î20Ë,²o²místním²pop¸Çtku²zÇ²ubytovÇcí²kÇpÇcity.
JÇk²jistì²vichni²vít½,²toto²témÇ²j½²pro²Mod¸½tic½²v½¸mi²Çktuá¸ní²Ç²chc½m½²vyzdvihnout²h¸Çvní²dùvody,²kt½ré²nás²k²zÇv½d½ní²této²vyh¸áky
dov½d¸y.
Pø½dním²dùvod½m²j½²oh¸ÇovÇcí²povinnost,²kt½ré²pod¸éhÇjí²vichni²ubytovÇt½¸é²nÇ²nÇ½m²úz½mí²²½vid½nc½²ubytovÇcích²zÇøíz½ní²j½
dù¸½itá²Ç²h¸Çvnì²sprÇv½d¸ivá²zá¸½itost,²j½¸iko²doposud²k²tomu²v²mnohÇ²pøípÇd½ch²n½docház½¸o.²Ti,²kt½øí²poctivì²h¸ási¸i²své²ubytovÇcí
kÇpÇcity,²poèty²ubytovÇných²Ç²v½,²co²j½²s²tímto²výdì¸k½m²spoj½no²moh¸i²být²práv½m²rozèí¸½ní,²½²s½²tÇkto²zodpovìdnì²n½chovÇjí
vichni,²kt½øí²svoj½²obyd¸í²k²tomuto²úè½¸u²rovnì²pouívÇjí.
Skut½ènost,²½²nìkt½øí²provozují²nÇ²è½rno²j½²n½j½n²j½dnoznÇènì²vidit½¸ná²pro²v½chny,²kt½øí²zd½²ijí,²Ç¸½²proj½vuj½²s½²z½jménÇ
v²½vid½nci²vodného²Ç²stoèného.
Ob½c²sÇmozø½jmì²½viduj½²poè½t²nÇh¸á½ných²pop¸Çtníkù²Ç²s²tím²v½²výs¸½dku²kontrÇstuj½²poè½t²è½rpÇné²Ç²pøijÇté²vody²nÇ²ÈOV,²kd½
s½²prÇvid½¸nì²èís¸Ç²n½shodují.²Z²toho²vyp¸ývá,²½²Ob½c,²Ç²potÇmo²j½jí²obyvÇt½¸é,²dop¸ácí²nák¸Çdy²nÇ²èitìní²Çtd.,²zÇ²n½nÇh¸á½né
osoby.
J½¸iko²j½²pro²zÇstupit½¸stvo²Obc½²dù¸½ité²udr½t²rovnováhu²m½zi²obèÇny²²sous½dy,²vìøím½,²½²tímto²krok½m²s½²v²tomto²oh¸½du
místní²situÇc½²z¸½pí²Ç²vyrovná.
Dotè½ným²osobám²dìkuj½m½²zÇ²pochop½ní²Ç²jsm½²pø½svìdè½ní²o²pozitivní²spo¸upráci²nás²v½ch.

Tábor sdruení Modletice sobì je ji ze dvou tøetin
zaplnìn. Neváhejte s podáním pøihláky.

Jarní úklid obce letos vychází na druhou
dubnovou sobotu.

St½jnì²jÇko²v²minu¸ých²¸½t½ch,²tÇk²i²¸½tos²spo¸½k²Mod¸½tic½
sobì² poøádá² pro² dìti² od² ² do² Ë·² ¸½t² ¸½tní² tábor² v½² V¸Çstì
jovicích²u²Zruè½²nÇd²SázÇvou.

TrÇdièní² jÇrní² brigádÇ² j½² ¸½tos² nÇp¸ánovánÇ² nÇ² sobotu
8. dubna.²SrÇz²úèÇstníkù²j½²v²:00²pø½d²budovou²OÚ

H¸Çvním²v½doucím²bud½²opìt²Mi¸Çn²Háj½k,²kt½rému²bud½
pøiprÇvovÇt²progrÇm²HonzÇ²Ondráè½k²s²tým½m²v½doucích
Ç² prÇktikÇntù,² kt½ré² mù½t½² znát² z² dìtských² dnù² Ç² jiných
Çkcí²poøádÇných²v²nÇ½m²oko¸í.

Pro²v½chny²úèÇstníky²Çkc½²budou²k²dispozici²prostø½dky,
potø½bné²pro²úk¸id²(rukÇvic½,²ig½¸itové²pyt¸½,²hrábì²Ç²jiné
náèiní).
St½jnì²jÇko²v²minu¸ých²¸½t½ch²bud½²zÇjitìno²obè½rstv½ní
bìh½m²i²po²skonè½ní²prÇcí.

Tábor²s½²koná²od²Ë.²do²2.²è½rv½nc½²Ç²bud½²opìt²p¸ný²h½r,
kÇmÇrádství² Ç² dobrého² jíd¸Ç.² Dìti² budou² ubytovány
v² podsÇdových² stÇn½ch² Ç² kuchÇøi² jim² budou² vÇøit² v² po¸ní
kuchyni.

Kont½jn½ry²nÇ²v½¸koobj½mový²odpÇd²budou²pøistÇv½ny²nÇ
obvyk¸á²místÇ²v²Mod¸½ticích²Ç²DoubrÇvici.²µz½²j½²vyuít²nÇ
bìný²odpÇd²z²vÇich²domácností.

RomÇntiku² místÇ² dop¸òuj½² ø½kÇ² SázÇvÇ² nÇ² j½dné² strÇnì
Ç²ská¸Ç²s²¸oká¸kou²nÇ²strÇnì²druhé.

Moc² dìkuj½m½² v½m,² kt½øí² s½² do² úk¸idové² Çkc½² jÇkko¸iv
zÇpojí.

½ozor, do kontejnerù rozhodnì nepatøí elezný rot, su,
pneumatiky a u vùbec ne nebezpeèný odpad!

KÇpÇcitÇ² j½² 0² dìtí² Ç² ji² nyní² j½² víc½² jÇk² z½² dvou² tø½tin
obsÇz½ná.² Proto² n½váh½jt½² Ç² nÇvtivt½² stránky
taborMS.webnode.cz²Ç²pøih¸Çst½²své²dítko,²dokud²j½²j½tì
místo.²Uvidít½,²½²Çni²vy,²Ç²h¸Çvnì²vÇ½²dìti,²n½bud½t½²¸itovÇt.
ZÇijí²prázdniny,²nÇ²kt½ré²budou²vzpomínÇt.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017
Výstavba areálu firmy 4ISP

konstÇtovÇ¸i,² ½² mÇjí² záj½m
o² zÇchování² provozu² pro
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i,²zÇ
d½jny² v² obci² Ç² shod¸i² s½,² ½
pøítomnosti²zástupcù²inv½s
nÇbídnou² prostor² k² pro
torÇ,² zámìr² výstÇvby² Çr½á¸u
nájmu²pro²nové²záj½mc½.
firmy²ISP²s.r.o.²nÇ²poz½m
cích²pÇrc.²è.²·7ËÎ2²Ç²·7ËÎÂ. ZÇstupit½¸é² souh¸Çsí² s½² zv½
Inv½stor² pø½d¸oi¸² kÇ¸ku¸Çci ø½jnìním² zámìru² nÇ² pro
nák¸Çdù²nÇ²t½chnickou²Ç²do náj½m² prostor² obchodu.
prÇvní² infrÇstrukturu² po ±ÇbídkÇ²bud½²zv½ø½jnìnÇ²nÇ
tø½bnou² pro² vybudování úø½dní² d½sc½² Ç² prostory
Çr½á¸u.² Inv½stor² souh¸Çsí² s obchodu² budou² nÇbídnuty
vÇriÇntou,²kdy²s½²bud½²podí k²dÇ¸ímu²pronájmu.
¸½t² nÇ² dobudováním² t½ch Podmínkou² pronájmu² bud½
nické² Ç² doprÇvní² infrÇ zÇchování² prod½j½² potrÇvin
struktury² v² oko¸í² p¸ánovÇné Ç² zák¸Çdního² drogistického
stÇvby.²ZÇstupit½¸é²s½²shod¸i, zboí.
½² souh¸Çsí² s² dÇ¸ím² j½dná
ním² o² uzÇvø½ní² p¸ánovÇcí ½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
sm¸ouvy² m½zi² obcí² Ç² inv½s Pøíspìvek na pøedplaveckou
tor½m.
výuku dìtí v M
½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)

±Ç²zák¸Çdì²ádosti²mÇt½øské
ádost o dotaci na opravu ko¸y² o² pøíspìv½k² nÇ² pø½d
p¸Çv½ckou²výuku²dìtí²v²M,
sakrálních staveb
by¸²zÇstupit½¸i²schvá¸½n²pøís
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸ pìv½k²v½²výi²·00²Kè.²T½nto
zÇstupit½¸½²o²podÇné²ádosti pøíspìv½k²bud½²poskytnut²nÇ
nÇ² oprÇvu² sochy² sv.² JÇnÇ kÇdé² dítì,² kt½ré² nÇvtìvuj½
±½pomuckého² v² c½ntru mÇt½øskou² ko¸u,² má² trvÇ¸ý
obc½.² Pùvodním² zámìr½m pobyt²v²obci²Mod¸½tic½²Ç²zú
by¸o² podÇt² ádost² o² dotÇci èÇstní² s½² pø½dp¸Çv½cké
tÇké² nÇ² oprÇvu² køí½² nÇ výuky.
mostì² Ç² oprÇvu² køí½² u² si¸
nic½² nÇ² H½rink.² Vzh¸½d½m ½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
k² tomu,² ½² tyto² stÇvby² s½ Dotace na rozíøení M
n½nÇchází² nÇ² ob½cních
poz½mcích² Ç² bud½² tø½bÇ StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
oprÇvu² n½jprv½² proj½dnÇt zÇstupit½¸½² o² monosti² po
s² mÇjit½¸i² poz½mkù,² bud½ dání² ádosti² o² dotÇci² nÇ
oprÇvÇ²tìchto²stÇv½b²ø½½nÇ zvý½ní² kÇpÇcity² mÇt½øské
b½z² vyuití² dotÇèních² pro ko¸y²v²Mod¸½ticích.²J½dná²s½
o²dotÇèní²titu¸,²z½²kt½rého²j½
stø½dkù.
moné² è½rpÇt² dotÇèní
Dalí provoz prodejny potravin prostø½dky² nÇ² pøístÇvbu,
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²po r½konstrukci²Ç²vybÇv½ní²mÇ
dÇnou² výpovìï² z² náj½mní t½øské² ko¸y² zÇ² úè½¸½m
sm¸ouvy²nÇ²prostor²prod½jny rozíø½ní² stávÇjící² kÇpÇcity.
potrÇvin² od² souèÇsného ZÇstupit½¸é² proj½dnÇ¸i² tuto
náj½mc½.² ±áj½mní² sm¸ouvÇ monost² Ç² souh¸Çsí² s² podá
by¸Ç²uzÇvø½nÇ²do²konc½²roku ním² ádosti² o² dotÇci² nÇ
20Ë7,²ov½m²z²p½rsoná¸ních proj½kt² R½konstrukc½² Ç
dùvodù² podÇ¸² náj½mc½ pøístÇvby²M²Mod¸½tic½²zÇ
výpovìï² sm¸ouvy² s² ukon úè½¸½m²zvý½ní²kÇpÇcity²M
è½ním² prod½j½² k½² dni nÇ²2²tøídy.
28.2.20Ë7.²
ZÇstupit½¸é ½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
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ádost o pøipojení objektu Jena ZÇstupit½¸é² ádost² pro
j½dnÇ¸i²Ç²souh¸Çsí²s²vydáním
By¸Ç²pø½d¸o½nÇ²ádost²o²vy
souh¸Çsného²
stÇnoviskÇ
jádø½ní² k² proj½ktové² doku
s² podmínkou² dop¸nìní² pro
m½ntÇci²nÇ²pøipoj½ní²obj½ktu
j½ktové²dokum½ntÇc½²o²Çktu
J½nÇ² k² si¸nici² IIÎË0Ë² novou
á¸ní² výmìry² j½dnot¸ivých
pøíj½zdovou²komunikÇcí.
p¸och²v²Çr½á¸u²firmy.
ZÇstupit½¸é² ádost² proj½d ½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)
nÇ¸i²Ç²konstÇtovÇ¸i,²½²nÇvr
hovÇná² stÇvbÇ² s½² pod¸½ Obsazení pozice v kanceláøi
úz½mního² p¸ánu² obc½² nÇ starosty
chází²v²úz½mí²v½ø½jné²z½¸½nì.
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
S² oh¸½d½m² nÇ² tuto² sku zÇstupit½¸½² o² obsÇz½ní² nové
t½ènost²vydá²ob½c²Mod¸½tic½, prÇcovní² pozic½² v² kÇnc½¸áøi
v²sou¸Çdu²s²úz½mním²p¸án½m stÇrosty.² J½dná² s½² o² pozici
obc½,² n½gÇtivní² stÇnovisko r½f½r½ntÇ² státní² správy
k²p¸ánovÇné²stÇvbì.
Ç²sÇmosprávy.
½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)

Poruchy na vodovodním øadu

Stanovisko k plánu zástavby StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
v lokalitì Chválov
zÇstupit½¸½² o² poruchách² nÇ
By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² studi½ vodovodní² síti² zásobující
zástÇvby² pro² èást² ¸okÇ¸ity budovu² ob½cního² úøÇdu.
Chvá¸ov.² J½dná² s½² o² návrh J½dná² s½² pø½d½vím² o² pro
zástÇvby,²kt½rý²pø½d¸oi¸Ç²fir b¸ém² v½d½ním² vodovodní
sítì,² kt½rá² n½ní² dostÇt½ènì
mÇ²CÇnÇbÇ.
chránìnÇ²proti²zÇmrzání.
Studi½²pø½dpok¸ádá²výstÇvbu
bytových²Ç²rodinných²domù Pùvodní² v½d½ní² vodovodu
n½bo² pouz½² rodinných n½ní²v²ná¸½ité²h¸oubc½²Ç²pøi
domù.² Studi½² poèítá² s² v½¸i dé¸½² trvÇjících² mrÇz½ch
kostí²pÇrc½¸²pro²rodinné²do dochází²k²zÇmrzání²v½d½ní.
my²o²roz¸oz½²ccÇ²Â00²m2.
Vodovodní² sí² j½² v² provozu
ZÇstupit½¸stvo²obc½²ji²døív½ ccÇ² 0² ¸½t² Ç² j½² tø½bÇ² poèítÇt
pøijÇ¸o²usn½s½ní,²kd½²j½²poÇ s²j½jí²obmìnou.
dovánÇ² minimá¸ní² p¸ochÇ ±Ëoba konání 19:00  23:46)
pÇrc½¸² 800² m2,² jÇk² dopo Zápis vypracoval: Jiøí Aron
ruèuj½²úz½mní²p¸án²obc½.
Zkráceno pro úèely Vìstníku

ZÇstupit½¸é² s½² shod¸i² nÇ
vydání² n½gÇtivního² stÇno Plné znìní k dispozici na
obecním úøadì a na webu obce
viskÇ²k²pø½d¸o½né²studii.
½ro: 6 ÿepøítomno: 1 ±. ÿìmec)

Vyjádøení k projektové
dokumentaci Kaufland
By¸Ç²pø½d¸o½nÇ²ádost²o²vy
jádø½ní² k² proj½ktové² doku
m½ntÇci²
Mod½rnizÇc½
SO08² Pø½dèitìní² t½chno
¸ogických² odpÇdních² vod
v² Çr½á¸u² KÇuf¸Çnd² Mod¸½
tic½.

S kamarádem do detì

Velikonoèní dekorace od mladých hasièù

Obce Ëobøejovice, Herink a Modletice
Vás zvou na divadelní pøedstavení

Sbor dobrovolných hasièù
Modletice si Vás dovoluje
pozvat na pøedvelikonoèní
setkání, které probìhne
v nedìli 9. dubna od
15 hodin na nádvoøí modle
tického zámku.

23. 3. 2017 od 19:00 v sále modletického zámku
Vstupné²·0,²Kè²(pø½dprod½j²od²ËÂ.Â.²nÇ²ob½cním²úøÇdì
Ç²v²zám½ckém²sá¸½)
Luká Vaculík byl a je idolem en a
dívek. âím pøitahuje, jaký je, co má
a nemá rádÂ Ve v naem poøadu!
Jitka Sedláèková je komik v
sukních, dramatická hereèka,
moderátorka, pedagoka, ale
hlavnì nezøízená støela. Tomá
je herec, zpìvák, reisér
a improvizátor.
Tato kombinace osobností je
záruka velké legrace a
pohody. Jestli jste o nich
jetì nìco nevìdìli, tak s
nadsázkou vìzte, e
bulvár je proti nám
hadr. Tady se dozvíte
víc ne dost.

J½jich² koupí² mù½t½² pøispìt
nÇ²dÇ¸í²èinnost²dìtí²z½²sboru
dobrovo¸ných²hÇsièù.
Bìh½m² Çkc½² bud½² ot½vø½nÇ
kÇvárnÇ²v²zám½ckém²sá¸½.

Zd½²probìhn½²výstÇvÇ²v½¸iko
noèních² pø½dmìtù,² kt½ré
vyrobi¸y² dìti² z² místního
hÇsièského² sboru² Ç² j½jich
nás¸½dný²prod½j.

Svoz nebezpeèného odpadu
V sobotu 1. dubna se bude vÇcí² pøíprÇvky,² ¸½pid¸Ç,² kys½
konat svoz nebezpeèného od ¸iny,² nádoby² od² bÇr½v,
rozpoutìd¸Ç,²vývojky²Ç²ustÇ
padu.
¸ovÇè½²pøípÇdnì²jiné
±Çk¸ádkÇ²zÇèn½²v 8:00²pø½d²bu
dovou²OÚ²Ç²bud½²trvÇt 20 minut. Upozornìní:
±½bud½² s½² od½bírÇt² ½¸½zný
Odebírané druhy odpadù:
o¸ovìné²Çkumu¸átory,²¸½dnic½, rot,²zn½èitìné²stÇv½bní²mÇ
t½¸½vizory,²záøivky,²stÇré²¸éky, t½riá¸y²Ç²pn½umÇtiky.
suché² è¸ánky,² monoè¸ánky,
o¸½jové²fi¸try,²o¸½j½,²odmÇo
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Køíovka

Tajenka: ±Tajenka 1)²s¸Çví²¸½tos ±Tajenka 2)
Øeení z minulého èísla:²²VydÇø½ný²Ç²k¸idný²nový²rok
Mod¸½tický²Vìstník²è.²2²roèník²Ë·,²vychází:²únor²20Ë7²pod²½vid½nèním²èís¸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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