Modletický vìstník
Èíslo 5 roèník 15 | Srpen 2017 | Zdarma

½rázdniny sice konèí, zato období spoleèenských akcí zaèíná!
2.8.²Mod¸½tické²zvonìní²|²2..²HÇsièská²soutì²|²2Â.2.²Pou

Na Modletickém zvonìní vystoupí písnièkáø Samson, legendární folková kapela
Neøe, místní kapela Pod altánem a øada dalích
½oslední srpnová sobota (26.8.± ji
tradiènì patøí festivalu Modletické
zvonìní, který se na nádvoøí místního
zámku uskuteèní poosmé.

Mi¸ovníci² fo¸ku² si² urèitì² uijí² konc½rt
skupiny ÿeøe,²kt½rá²u²v²Mod¸½ticích
vystupovÇ¸Ç² mnohokrát.² Pro² ¸½to½k
jsou² s¸íb½ny² n½jvìtí² hity² této
¸½g½ndární²skupiny.
Lucie Revival² s½² nÇ² Mod¸½tickém
zvonìní² pø½dstÇvi¸Ç² tÇké.² J½dná² s½
o²uskup½ní,²kt½ré²si²dává²zá¸½½t²z½jmé
P½shÇtÇ!
nÇ²nÇ²tom,²Çby²mì¸o²dobrý²zvuk,²Ç²to²s½
jim² dÇøí.² Urèitì² pøinutí² vstát² Ç² tÇnèit
c½¸é² nádvoøí,² jÇk² ji² dokázÇ¸i² pø½d² pár Tandem Rudolf ½ruák a Josef ½elán
bud½² zÇjímÇvé² vystoup½ní² ákÇ² Ç² uèi
¸½ty.
t½¸½,²kd½²RudÇ²j½²t½n²mÇ¸ý²k¸uèinÇ,²kt½rý
v¸oni²nÇ²zÇèát½k²uchváti¸²v½chny²pøí
tomné.² Urèitì² n½váh½jt½² Ç² pøijït½² nÇ
úp¸ný² stÇrt,² proto½² progrÇm² j½
oprÇvdu²bohÇtý²Ç²kÇdý²si²nìco²nÇjd½.

±áhodný²výbìr

ÿáhodný výbìr²j½²skupinÇ,²kt½rá²svým
vystupováním² zÇujÇ¸Ç² v² ¸oòském² roc½
JÇros¸Çv²SÇmson²µ½nk Çsi² n½jvíc.² Do² té² doby² Mod¸½ákùm
M½zi²h¸Çvní²tÇháky²¸½toního²progrÇmu Ç² oko¸ním² témìø² n½známá² skupinÇ
urèitì²pÇtøí²písnièkáø²Ç²v½¸ký²humoristÇ pø½dv½d¸Ç² báj½èné² vystoup½ní,² kt½ré
Jaroslav Samson Lenk,² kt½rý² pobÇví bud½²¸½tos²o²kus²d½¸í.
n½j½n² svými² písnièkÇmi,² Ç¸½² i² dopro PrÇvid½¸ní² návtìvníci² znÇjí² ryz½
vodným²s¸ov½m,²co²bývá²v½¸ká²¸½grÇc½. mod¸½tickou² kÇp½¸u ½od altánem,
Dá¸½²s½²mù½m½²tìit²nÇ²zoopunkovou kt½rá²si²pøiprÇví²pø½dstÇv½ní²n½jvìtích
skupinu ½eshata!,² kdy² us¸yít½² v½s½¸é hitù²z²domovÇ²i²z½²svìtÇ²i²pro²¸½toní²rok.
pøíbìhy² o² zvíøÇt½ch² Ç² jiné² hÇvìti, DÇ¸í² domácí² kÇp½¸ou² j½² pÇk Cross
punkový²odvÇz²s²bohÇtými²d½chovými Country,² kt½rá² kromì² v¸Çstních² písní
ÇrÇn½mi.²SkupinÇ²z²TáborÇ²nÇ²nÇ½m uvádí²i²osvìdè½né²svìtové²hity²v²èÇsto
f½stivÇ¸u²hrá¸Ç²ji²pø½d²dvìmÇ²¸½ty²Ç²vy v½¸mi² originá¸ním² Ç² rÇfinovÇném
s¸oui¸Ç²si²v½¸ké²ovÇc½.
ÇrÇnmá.

Dobrá² hudbÇ,² báj½èné² jíd¸o² Ç² k² tomu
progrÇm² pro² dìti.² V½² j½² t½dy² jÇko
stvoø½né²pro²báj½èné²odpo¸½dn½²Ç²v½è½r
v²Mod¸½ticích.
½rogram festivalu  sobota 26.8.2017
Ë2:Â0²Oficiá¸ní²zÇèát½k
Ë2:Â·²TÇnd½m²Jos½f²P½¸án²Ç²Rudo¸f²Pruák
ËÂ:0²Cross²Country
Ë:··²±½ø½
Ë:Ë0²SÇmson
Ë7:2·²±áhodný²výbìr
Ë8:·²µuci½²R½vivÇ¸
20:0·²P½shÇtÇ!
2Ë:2·²ouf¸ou
22:Â·²Pod²A¸tán½m

Svoz nebezpeèného odpadu  sobota 2. 9. 2017 v 8:00
±Çk¸ádkÇ²zÇèn½²v²8:00²pø½d²budovou²OÚ²Ç²bud½²trvÇt²20²minut. Ëruhy nebezpeèných odpadù, které se budou odebírat:
O¸ovìné²Çkumu¸átory,²¸½dnic½,²t½¸½vizory,²záøivky,²stÇré²¸éky,²suché²è¸ánky,²monoè¸ánky,²o¸½jové²fi¸try,²o¸½j½,
odmÇovÇcí²pøíprÇvky,²¸½pid¸Ç,²kys½¸iny,²nádoby²od²bÇr½v,²rozpoutìd¸Ç,²vývojky²Ç²ustÇ¸ovÇè½
ÿebude se odebírat elezný rot, zneèitìné stavební materiály a pneumatiky.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 6/2017 ze dne 19. 7. 2017
Studie firmy MIBA
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i
studii² firmy² MibÇ² s.r.o.² nÇ
rozíø½ní² Ç² r½konstrukci² v
Çr½á¸u² firmy.² Zástupc½m
firmy² by¸² pø½dstÇv½n
inv½stièní² zámìr² Ç² by¸
diskutován² postoj² obc½² k
uv½d½né² studii.² Z½² strÇny
obc½²by¸y²firmì²MibÇ²sdì¸½ny
h¸Çvní²prob¸émy,²kt½ré²jsou²s
výstÇvbou²spoj½ny,²Ç²kt½ré²v
pøípÇdì² výstÇvby² bud½² ob½c
Mod¸½tic½²poÇdovÇt²vyø½it.
J½dná²s½²pø½d½vím²o²ø½½ní
èitìní²Ç²¸ikvidÇc½²d½ových
vod,² ø½½ní² odvádìní
sp¸Çkových² vod,² ø½½ní
z½¸½nì²Çtd.²V²pøípÇdì²zájmu
inv½storÇ²
o²
r½Ç¸izÇci
rozíø½ní² Çr½á¸u² bud½² vìc
dá¸½²proj½dnávánÇ.
Nákup pozemkù
±Ç² zák¸Çdì² poÇdÇvku
mÇjit½¸ù² poz½mku² by¸y
prov½d½ny²
úprÇvy²
Ç
uprÇv½ný² návrh² kupní
sm¸ouvy² by¸² pø½d¸o½n² k
proj½dnání.²J½dná²s½²o²kupní
sm¸ouvu² m½zi² mÇjit½¸i
poz½mkù² pÇrc.² è.² ËÎ2Ë,
22ÎÂ,² ËÎ20,² ËÎ2,
22ÎÂ,² 22ÎÂ² Ç² 08ÎÂ² Ç
obcí² Mod¸½tic½² o² prod½ji
uv½d½ných² poz½mkù² obci.
Ob½c² Mod¸½tic½² hod¸á² nÇ
uv½d½ných²
poz½mcích
zr½Ç¸izovÇt²výsÇdbu²z½¸½nì²Ç
rozíøit² tÇk² p¸ochy² v½ø½jné
z½¸½nì² v² obci.² ±Ç² zák¸Çdì
pø½d¸o½né² sm¸ouvy² kupuj½
ob½c² Mod¸½tic½² uv½d½né
poz½mky²zÇ²c½nu²200,²Kè²zÇ
Ë² m2.² ZÇstupit½¸é² sm¸ouvu
proj½dnÇ¸i² Ç² s² j½jím² znìním
souh¸Çsí.
½ro: 6, zdrel se: 1 ±M. Reichová)

Úvìr pro obec
V² souvis¸osti² s² p¸ánovÇnou
inv½stièní²
výstÇvbou
zÇstupit½¸é²
proj½dnávÇ¸i
monost²finÇncování²Çkc½²z
inv½stièního² úvìru.² By¸
2

pø½d¸o½n²finÇnèní²p¸án²obc½
s² výh¸½d½m² do² konc½² roku
20Ë8.²±Ç²zák¸Çdì²p¸ánovÇné
inv½stic½²obc½²by¸o²nÇvr½no
zÇjistit² potø½bné² finÇnèní
prostø½dky²formou²úvìru²v½
výi² Ë0.000.000,² Kè² s½
¸hùtou²sp¸Çtnosti²Ë²rok.
½ro: 6, zdrel se: 1 ±M. Reichová)

Smlouva o smlouvì budoucí 
koupì pozemku
By¸²pø½d¸o½n²návrh²sm¸ouvy
o² sm¸ouvì² budoucí² kupní
m½zi²mÇjit½¸i²poz½mkù²pÇrc.
è.²22ÎÂÂ²Ç²obcí²Mod¸½tic½²o
zÇjitìní²pø½dkupního²právÇ
obc½² nÇ² uv½d½ný² poz½m½k.
J½dná² s½² o² poz½mky² orné
pùdy,² kt½ré² jsou² úz½mním
p¸án½m² urè½né² k² výstÇvbì
rodinných² domù.² Ob½c
Mod¸½tic½²
hod¸á²
nÇ
uv½d½ných²
poz½mcích
zr½Ç¸izovÇt²
výstÇvbu
in½nýrských²
sítí²
Ç
t½chnického² vybÇv½ní² pro
p¸ánovÇnou²
výstÇvbu
rodinných²
domù.
ZÇstupit½¸é²
sm¸ouvu
proj½dnÇ¸i² Ç² s² j½jím² znìním
souh¸Çsí.
½ro: 6, zdrel se: 1 ±M. Reichová)

Plánovací smlouva s firmou
Kärcher
FirmÇ² Kärch½r² spo¸.² s² r.o.
pø½d¸oi¸Ç²potvrz½ní,²½²jÇko
právní² nástupc½² pùvodního
mÇjit½¸½² poz½mku² pÇrc.² è.
ÂÎË2,² ÂÎÂ2² Ç² Ë8ÎË
pø½v½zm½²
závÇzky
vyp¸ývÇjící² z² p¸ánovÇcí
sm¸ouvy²uzÇvø½né²m½zi²obcí
Mod¸½tic½² Ç² spo¸½èností
MODBUD² Mod¸½tic½² s.r.o.
(bývÇ¸ý²mÇjit½¸).²Zárov½ò²s½
firmÇ² Kärch½r² spo¸.² s² r.o.
zÇvÇzuj½² uzÇvøít² novou
p¸ánovÇcí² sm¸ouvou,² kt½rá
svým² obsÇh½m² Ç² p¸nìním
bud½² odpovídÇt² pùvodní
sm¸ouvì.² ZÇstupit½¸é² vìc
proj½dnÇ¸i² Ç² souh¸Çsí² s

Ob½c²hod¸á²inv½stovÇt²do²poz½mkù
pro²výstÇvbu²rodinných²domù
uzÇvø½ním² nové² p¸ánovÇcí
sm¸ouvy² s² firmou² ² Kärch½r
spo¸.² s² r.o.² kd½² s½² firmÇ
zÇvÇzuj½,² ½² souèÇsnì² s
výstÇvbou² svého² Çr½á¸u
vybuduj½² Ç² pø½dá² obci
dodÇt½ènou² doprÇvní² Ç
t½chnickou²infrÇstrukturu²v½
formì² chodníku,² v½ø½jného
osvìt¸½ní² Ç² chránièky² nÇ
dÇtový² kÇb½¸.² Inv½stor
zárov½ò² b½zp¸Çtnì² pø½v½d½
nÇ² ob½c² èást² poz½mkù
potø½bných² pro² r½Ç¸izÇci
okruní²køiovÇtky²nÇ²si¸nici
IIÎË0Ë.

zápÇchu² kÇnÇ¸izÇc½,² kt½rý
obtìuj½²
obyvÇt½¸½²
v
DoubrÇvici.² C½¸ý² prob¸ém
bud½² ø½½n² postupnì
oprÇvou² è½rpÇcí² stÇnic½² Ç
vyh¸½dáváním²
zdroj½
nÇdmìrného²zápÇchu.
Návrh darovací smlouvy

By¸²
pø½d¸o½n²
návrh
dÇrovÇcí²sm¸ouvy²m½zi²obcí
Mod¸½tic½² Ç² pÇní² MÇrií
P½vnou² Ç² pÇní² PÇv¸ou
VÇnitovou,²kt½rou²uv½d½né
dámy² dÇrují² obci² Mod¸½tic½
finÇnèní² dÇr.² ZÇstupit½¸é
sm¸ouvu² proj½dnÇ¸i² Ç² s
½ro: 7
pø½d¸o½ným²
návrh½m
Stav kanalizace v Doubravici
souh¸Çsí.² Vý½² finÇnèního
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸ dÇru² bud½² upø½snìnÇ² nÇ
zÇstupit½¸½² o² t½chnickém zák¸Çdì²j½dnání²m½zi²obìmÇ
stÇvu² è½rpÇcí² stÇnic½ strÇnÇmi.
DoubrÇvic½.² J½dná² s½² o ½ro: 7
è½rpÇcí²stÇnici²nÇ²sp¸Çkové
kÇnÇ¸izÇci,² kt½rá² s¸ouí² k
pø½è½rpávání² sp¸Çkových ±Ëoba konání 19:00  22:55)
vod.² T½chnický² stÇv² è½rpÇcí Zápis vypracoval: Jiøí Aron
stÇnic½² j½² v½¸mi² pÇtný² Ç
vyÇduj½² rozsáh¸ou² oprÇvu, Zkráceno pro úèely Vìstníku
pøi² kt½ré² dojd½² k² novému Plné znìní k dispozici na
vystroj½ní²è½rpÇcí²stÇnic½²Ç²k obecním úøadì a na webu obce
novému² zÇb½zp½è½ní² pro
pøípÇd² vzniku² poruchy.
Zárov½ò²stÇrostÇ²informovÇ¸
o² n½uspokojivém² stÇvu² pøi
provozování²kÇnÇ¸izÇèní²sítì
Ç² ÈOV² v² DoubrÇvici.² Ing.
R½ichová² tÇké² zmíni¸Ç
prob¸ém²
Çgr½sivního

Obecní projekty pod lupou  Odstranìní kod po povodních 2013
±ároèná²bud½²tÇké²t½chno¸ogi½ z¸½p½ní² prùtoèných² pomìrù
odbÇhnìní.
Ç²sní½ní²n½b½zp½èí²zÇp¸Çvování
s²potok½m²sous½dících²poz½m
Pø½dpok¸ádá² s½,² ½² po² odstrÇ
kù.
nìní² torzÇ² stávÇjícího² sj½zdu
bud½²do²stø½du²rybníkÇ²vybudo Vítìz½m² výbìrového² øíz½ní² nÇ
vÇná² provizorní² komunikÇc½ r½Ç¸izÇci² tohoto² proj½ktu² s½² 
s²pouitím²oc½¸ových²½¸½m½ntù díky²n½jnií²c½nì²(8Â²Ë²Kè
Emunds² +² StÇuding½r² u¸o½ vè.²DPH)²²stÇ¸Ç²firmÇ²Antonín
ných²nÇ²s½pÇrÇèní²g½ot½xti¸ii. SvobodÇ.
±½ménì²nároèná²Ç¸½²by¸Ç²i²pøí Postup² prÇcí² bud½² prÇvdì
prÇvÇ²c½¸ého²proj½ktu.
podobnì²nás¸½dující:
Toto²j½²náz½v²v½ø½jné²zÇkázky,
j½jím² cí¸½m² by¸o² vybrÇt² firmu
pro²r½Ç¸izÇci²dvou²nÇ²s½b½²úzc½
nÇvÇzujících² ob½cních² pro
j½ktù.

s½dim½nt² vystupuj½² nÇd² j½ho
h¸Çdinu.

Pø½dpok¸ádÇné² mnoství² s½di
m½ntu,² kt½rý² bud½² mus½t² být
vytì½n² j½² pøip¸inì² ÂÂ00² mÂ,
Prvním²proj½kt½m²j½²Mlýnský co²j½²pro²¸½pí²pø½dstÇvu²obj½m
rybník  odtìení sedimentu krych¸½²s²dé¸kou²strÇn²pøib¸inì
Ç²druhým²ÿprava ponièeného Ë·²m.
koryta Âhomutovického poto ZÇ² b½zchybné² prov½d½ní² této
ka.² V½ø½jná² zÇkázkÇ² bud½ zÇkázky²bud½²odpovìdná²firmÇ
r½Ç¸izovánÇ² v² rámci² podpro VHST² s.r.o.,² kt½rá² zvítìzi¸Ç² v½
grÇmu² MÎ½ ½ovodnì 2013 výbìrovém² øíz½ní² prov½d½ném
progrÇmu²MÎ½ Likvidace kod v² è½rv½nci² Ç² srpnu.² C½nÇ
po ivelních pohromách.
zÇkázky² j½² Ë² 28² 70,22² Kè
Úko¸½m² rybníkù,² jÇko² umì¸½
vybudovÇných² vypustit½¸ných
nádrí,² j½² zÇjistit² kromì² rybo
chovné² funkc½² i² øÇdu² dÇ¸ích,
n½ménì² dù¸½itých² funkcí
vodohospodáøských,²½ko¸ogic
kých,² k¸imÇtických² èi² krÇjin
ných.²Pø½d²zhrubÇ²dvìmÇ²Ç²pù¸
roky²by¸²r½vitÇ¸izován²Zám½cký
rybník,² nyní² jsou² pø½dmìt½m
obdobného² proj½ktu² r½vitÇ
¸izÇc½² rybník² M¸ýnský² Ç² spo¸u
s² ním² i² èást² Chomutovického
potokÇ.² Dùvod½m² j½² skut½è
nost,²½²v¸iv½m²z½jménÇ²pøívÇ¸
ových² d½ù² z² pos¸½dních² ¸½t
svoj½² zák¸Çdní² funkc½² pø½stÇ¸
p¸nit.
Pos¸½dní² r½konstrukc½² M¸ýn
ského²rybníkÇ²prov½d½ná²v²roc½
2002² zÇhrnovÇ¸Ç² stÇbi¸izÇci
hráz½,² r½konstrukci² po½ráku,
b½zp½ènostního² pø½¸ivu² Ç² od
pÇdního² korytÇ.² V² souèÇsné
dobì²j½²rybník²znÇènì²zÇn½s½ný
s½dim½nty²v²c½¸é²p¸o½²rybníkÇ,
kt½rá² j½² ·ÂÂ0² m2.² Zmìø½ná
t¸outkÇ²s½dim½ntu²j½²pøib¸inì
Ë² m.² ±½jpÇtrnìjí² jsou² nánosy
v² místì,² kd½² u² ústí² Chomuto
vického² potokÇ² do² rybníkÇ

vè.²DPH.
Kromì² c½ny² by¸y² nÇ² uchÇz½è½
k¸Çd½ny²i²dÇ¸í²pomìrnì²nároè
né²poÇdÇvky,²jÇko²nÇpø.:
 ½racemi nesmí být pøímo
zasaen intravilán obce, i kdy
zvýení hladiny hluku v bez
prostøedním okolí stavby
nebude moné zabránit
 ÿesmí dojít k pokození
staveb provedených v roce 2002
 Odpadní materiál bude likvi
dován s ohledem na výsledky
rozboru v souladu se zákonem
o odpadech
½o ukonèení prací musí být
okolí rybníka uvedeno dle zadá
vací dokumentace do poado
vaného stavu
 Realizaèní firma musí být
vzhledem k nízké únosnosti dna
rybníka vybavena odpovída
jícím technickým zaøízení, co
jsou napø. pásové bagry s
íøkou pásù 120 cm.
 Celá akce musí být ukonèena
do konce listopadu 2017.

Kromì² zÇdání² Ç² nìko¸ikÇ
ko¸ového²proj½dnávání²proj½kt
ové² dokum½ntÇc½² by¸o² tø½bÇ
získÇt² souh¸Çsná² stÇnoviskÇ
pìti²dotè½ných²orgÇnizÇcí²Ç²zÇ
jistit² d½vìt² stÇnovis½k² správcù
in½nýrských² sítí² Ç² dotè½ných
zÇøíz½ní.

 ½øed zahájením stavebních
prací bude nutné odstranit
pøekáející keøe a náletové
porosty na obou bøezích
 Koryto bude vyèitìno od
tìrkových nánosù, lomového
kamene uvolnìného z opevnìní
bøehù, padlých kmenù a cizího
materiálu, budou odstranìny
sedimenty a døeviny pokozené
povodní v roce 2013
 Budou odstranìny výmoly
zasahující pod koøenový systém
stromù

 Jeliko do prostoru stavby
zasahují inenýrské sítì,
stavební práce se budou
provádìt v jejich ochranných
pásmech v souladu s pøedpisy
jednotlivých správcù sítí
±plynovod, podzemní vedení
ÿÿ, vodovod, kanalizace). ÿa
nìkterých místech inenýrských
sítí bude v prùbìhu stavby k
vyztuení, respektivì zpevnìní
Ponìkud² j½dnoduí² prÇvdìpo provizorních pøístupù nutné
dobnì²bud½²druhý²z²proj½ktù² pouít separaèní geotextilii,
Oprava ponièeného koryta tìrk a event. i silnièní panely
Chomutovického potoka.
 Vzhledem k tomu, e stavba
StÇvbÇ² bud½² prov½d½nÇ² nÇ bude probíhat v bezprostøední
poz½mku,² kt½rý² j½² v½² správì blízkosti nebo i uvnitø
státního² podniku² Povodí² V¸tÇ intravilánu obce, práce
vy.² Míst½m² stÇvby² j½² koryto nebudou provádìny ve
Chomutovického²potokÇ²Ç²nìk veèerních a brzkých ranních
t½ré² pøi¸½h¸é² poz½mky,² kon hodinách
krétnì² ccÇ² 2·0² m² m½zi  Vechny doèasnì dotèené
Zám½ckým²Ç²M¸ýnským²rybní plochy budou po ukonèení
k½m²v²intrÇvi¸ánu²obc½²Ç²dÇ¸ích stavby uvedeny do pùvodního
ccÇ² ·0² m² m½zi² M¸ýnským stavu urovnáním,
rybník½m² Ç² okrÇj½m² nÇ½ho zkulturnìním, ohumusováním
kÇtÇstrá¸ního²úz½mí.
a osetím.
Cí¸½m² proj½ktu² j½² pod¸½² pro
fn
j½ktové² dokum½ntÇc½² obnovÇ
pøiroz½né²funkc½²vodního²toku
Ç² ¸ikvidÇc½² kod² po² iv½¸ní
pohromì.²Mì¸o²by²t½dy²dojít²k½
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Modletická pou
T½rmín²znovuobnov½né²mod¸½tické²pouti
by¸²stÇnov½n²nÇ²vík½nd 23.  24. 9. 2017
±více o pouti a jejích termínech v èlánku níe)

Ji²od²út½rý²(Ë..)²Ç²do²n½dì¸½²(2..)
budou v parku vedle zahrady mateøské
koly v² provozu² k¸Çsické² pouové
ÇtrÇkc½:² ø½tízkový² ko¸otoè,² houpÇèky,
stø½¸nic½²Ç²dÇ¸í.

V prùbìhu dne bude hasièùm slavnostnì pøedán nový dopravní automobil 
první zbrusu nový vùz ve 125. leté historii sboru!
Âartolomìjská pou  jak je to s jejím
termínem?

Ç² pøi¸½h¸é² obc½² spÇdÇjí² fÇrností.² Kost½¸² j½
zÇsvìc½n²SvÇtému²BÇrto¸omìji,²j½ho²svát½k
pøipÇdá²nÇ²2.²8.²T½rmín²pouti²pÇk²pøipÇdá
Vá½ní²spo¸uobèÇné,²rádi²bychom²nÇvázÇ¸i vdy²nÇ²n½jb¸ií²n½dì¸i²pø½d²n½bo²po²tomto
nÇ² j½dnu² z² mnohÇ² trÇdic,² kt½rou² nìkt½øí svátku.
z²nás²stá¸½²dodrují.²J½dná²s½²o²BÇrto¸omìj
skou² pou,² kt½rá² s½² bud½² konÇt Øádný² t½rmín² pouti² j½² t½dy² pro² t½nto² rok
2Â.² Ç² 2..20Ë7² v² pÇrku² zÇ² zámk½m² pod 27.8.² Vzh¸½d½m² k² v½¸kému² mnoství
ku¸turních² Çkcí,² kt½ré² jsou² nÇ² n½jb¸ií
kÇtÇn½m²Zvoník.
vík½ndy² nÇp¸ánovány,² jsm½² zvo¸i¸i² dÇtum
Oficiá¸ní² t½rmín² této² pouti² j½² odvoz½n² od trochu²n½trÇdièní.
kost½¸Ç²v²Popovièkách,²pod²kt½rý²Mod¸½tic½

Doufám½,² ½² i² pø½sto² t½nto² pos¸½dní² ¸½tní
vík½nd²rozzáøí²pøíj½zd½m²"ko¸otoèù"²úsmìvy
mÇ¸ých² dìtí² Ç² my² dospì¸í² mù½m½² nÇpéct
pouové²ko¸áèky²Ç²²nostÇ¸gicky²s½²zÇrÇdovÇt
Ç²zÇvzpomínÇt:²"pøij½¸Ç²pou".
mr

Tajenka: pouová²pochoutkÇ Øeení z minulého èísla:²²¸odníkù,²m¸ynáøù
Mod¸½tický²Vìstník²è.²·²roèník²Ë·,²vychází:²srp½n²20Ë7²pod²½vid½nèním²èís¸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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