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V øíjnu se budou konat volby do krajských zastupitelstev

Ve dnech 7. a 8. øíjna 2016 se uskuteèní
volby do zastupitelstev krajù. V
Modleticích se bude vybírat z kandidátù
do zastupitelstva Støedoèeského kraje.
Volební místnost bude zøízena v zase
dací místnosti obecního úøadu, Modle
tice 6 ±vchod vedle prodejny potravin).

Volit bude moné v pátek 7. 10. od 14:00 kd½² jsou² vo¸by² vyh¸á½ny.² OprÇvòuj½² ho
do 22:00 a v sobotu 8. 10. od 8:00 do 14:00 poté² vo¸it² i² v² jiném² krÇji,² n½² v½² svém
domovském.
Vo¸iè½m² j½² státní² obèÇn² È½ské² r½pub¸iky,
kt½rý² Ç¸½spoò² v½² druhý² d½n² vo¸½b² dosáh¸ H¸ÇsovÇcí² ¸ístky² mÇjí² ½dou² bÇrvu² Ç² jsou
vìku² n½jménì² Ë8² ¸½t² Ç² j½² pøih¸á½n² k vytitìny² pro² kÇdou² po¸itickou² strÇnu,
trvÇ¸ému² pobytu² v² obci,² kt½rá² ná¸½í² do po¸itické²hnutí²n½bo²koÇ¸ici²sÇmostÇtnì.
úz½mního² obvodu² krÇj½.² ObèÇn² È½ské
Pokud²jsou²pokoz½ny,²ztrÇc½ny²n½bo²vo¸iè
r½pub¸iky,²kt½rý²n½ní²pøih¸á½n²k²trvÇ¸ému
zjistí,² ½² n½má² k² dispozici² v½chny
pobytu² nÇ² úz½mí² È½ské² r½pub¸iky,
h¸ÇsovÇcí² ¸ístky,² j½² moné² poádÇt² v½
n½sp¸òuj½² podmínky² právÇ² vo¸it² do
vo¸½bní²místnosti²o²vydání²nové²komp¸½tní
zÇstupit½¸st½v² úz½mních² sÇmosprávných
sÇdy²h¸ÇsovÇcích²¸ístkù.
c½¸kù.
Aby²moh¸²vo¸iè²h¸ÇsovÇt,²musí²po²pøíchodu
Vo¸iè,²kt½rý²n½bud½²v²dobì²vo¸½b²v½²svém
do² vo¸½bní² místnosti² prokázÇt² svou
vo¸½bním² okrsku² èi² obvodu,² mù½² úøÇdy
totonost² Ç² státní² obèÇnství² È½ské
poádÇt² o² vydání² vo¸ièského² prùkÇzu.² V
r½pub¸iky.
pøípÇdì²krÇjských²vo¸½b²s½²prùkÇz²vydává
Zdroj a foto: idnes.cz | pp
pouz½² vo¸ièùm² zÇpsÇným² v½² stá¸ém
s½znÇmu²vo¸ièù²v²úz½mním²obvodu²krÇj½,

Vydaøený turnaj v petanque a nohejbale
hrá¸²tÇké²p½tÇnqu½.²A²nutno²øíct,²½²²²co²do
poètu² soutìících² Ç² c½¸kového² zájmu² 
odsunu¸²noh½jbÇ¸²Ç²nÇ²druhou²ko¸½j.
Po² nÇpínÇvém² boji² m½zi² Ë² drustvy² si
vítìzství² vyház½¸² Ç² vykou¸½¸² domácí² tým
ToibÇ²(RomÇnÇ²È½rná,²PÇv½¸²Pøiby¸²st.).
V² noh½jbÇ¸½² pÇk² zvítìzi¸i² chomutoviètí
souìící²s²názv½m²Trupky,²kt½øí²porÇzi¸i
obÇ² týmy² H½rinku² i² j½diné² zástupc½
Mod¸½tic.² Obì² soutì½² s½² n½s¸y² v² pøát½¸
ském²duchu²fÇir²p¸Çy²Ç²nÇ²soutìících²by¸o
vidìt,²½²hrÇjí²h¸Çvnì²pro²rÇdost²Ç²½²si²d½n
uívÇjí.
Obè½rstv½ní² by¸o² rovnì² zÇjitìno² k½
spokoj½nosti²v½ch.
Vítìzové turnaje  tým Toiba(vlevo), proti dvojici Pat a Mat

A² pozor,² nÇ² jÇro² ji² sous½dní² H½rink
p¸ánuj½²odv½tný²turnÇj,²o²pø½sném²t½rmínu
Ëruhá záøijová sobota se nesla v duchu A²n½è½kÇnì²vydÇø½nou²Çkcí²s½²ukázÇ¸²být
bud½m½²vèÇs²informovÇt.
krásného poèasí, skvìlých sportovních sportovní² d½n,² poøádÇný² obcí² Mod¸½tic½.
pp
výkonù, ale pøedevím bájeèné zábavy. Kromì² turnÇj½² v² noh½jbÇ¸½,² kt½rý² si² svou
pr½miéru² odby¸² ji² v¸oni,² s½² ¸½tos² poprvé
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 7/2016 ze dne 22. 6. 2016
Zámìr výstavby areálu firmy výstÇvbì² t½chnické² Ç² doprÇvní dotÇc½.² ±Ç² zák¸Çdì² tìchto s.r.o.²nÇbíd¸Ç²zprÇcování²zmìny
infrÇstruktury²jÇko²jsou²komu podmín½k² bud½² o² pøípÇdném úz½mního² p¸ánu² zÇ² c½nu
4ISP

nikÇc½,²v½ø½jné²osvìt¸½ní,²chod uívání² èi² pronájmu² dá¸½ 200² 000,² Kè² b½z² DPH.
níky,² c½sty,² v½ø½jná² z½¸½ò, j½dnáno.
ZÇstupit½¸é²sm¸ouvu²proj½dnÇ¸i
protih¸uková²opÇtø½ní²Ç²dÇ¸í.
Ç² s² nÇvr½nými² podmínkÇmi
Pronájem vánoèního osvìtlení souh¸Çsí.
²ZÇstupit½¸é²sm¸ouvu²proj½dnÇ¸i
Ç²s²pø½d¸o½ným²návrh½m²sou By¸Ç²pø½d¸o½nÇ²sm¸ouvÇ²o²náj ½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M.Reichová)
mu² svìt½¸né² vánoèní² výzdoby
h¸Çsí.
m½zi² obcí² Mod¸½tic½² Ç² firmou Monost kamerového systému
±Ç² zák¸Çdì² pø½dÇných² infor ½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M.Reichová) MKmont²i¸¸uminÇtions²s.r.o. v obci
mÇcí²Ç²pø½d¸o½né²studi½²p¸áno Pronájem Zámeckého rybníka ±Ç²zák¸Çdì²této²sm¸ouvy²bud½
StÇrostÇ²informovÇ¸²zÇstupit½¸½
vÇné² stÇvby² zÇstupit½¸é
firmÇ² obci² dodávÇt² vánoèní o² rámcové² c½nové² nároènosti
proj½dnávÇ¸i² poÇdÇvky² obc½, Rybáøský²spo¸½k²Mod¸½tic½,²z.s. osvìt¸½ní²po²dobu²·²¸½t²zÇ²c½nu
zÇ²kt½rých²by²by¸o²moné²stÇv pø½d¸oi¸² ádost² o² uívání² èi Ë0² 000,² Kè² b½z² DPH² roènì. nÇ² instÇ¸Çci² Ob½cního² kÇm½
rového²systému.
pronáj½m² Zám½ckého² rybníkÇ
bu²r½Ç¸izovÇt.
ZÇstupit½¸é²sm¸ouvu²proj½dnÇ¸i
v²Mod¸½ticích.
Ç²s²nÇvr½nými²podmínky²sou Pø½dbìný² záj½m² o² monost
Plánovací smlouva
r½Ç¸izÇc½² vz½½¸² tÇké² od² oko¸
ZÇstupit½¸é² ádost² proj½dnÇ¸i h¸Çsí.
SOPO INVEST
ních²obcí²s²pø½dstÇvou,²½²bud½
Ç² vzh¸½d½m² k² tomu,² ½² r½vitÇ
½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M.Reichová) tímto² systém½m² pokryto² c½¸é
By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² p¸ánovÇcí ¸izÇc½²Zám½ckého²rybníkÇ²by¸Ç
sm¸ouvÇ² m½zi² obcí² Mod¸½tic½, finÇncovánÇ² tÇké² z² dotÇèních Zpracování zmìny územního úz½mí.
firmou² SOPO² I±VEST² s.r.o., prostø½dkù²j½²nutné²pøi²uívání plánu
D¸½²názoru²zÇstupit½¸ù²j½²tø½bÇ
RomÇn½m²Vít½m²Ç²FrÇntik½m rybníkÇ² postupovÇt² pod¸½
zprÇcovÇt² konc½pèní² návrh² nÇ
Pr½ss¸½m² v² souvis¸osti² s² p¸á prÇvid½¸²pøís¸uného²dotÇèního By¸Ç²pø½d¸o½nÇ²sm¸ouvÇ²o²dí¸o kÇm½rový² systém,² kt½rý² bud½
m½zi² obcí² Mod¸½tic½² Ç² firmou ø½it²pokrytí²úz½mí²obc½²Mod¸½
novÇnou²výstÇvbou²ÇdministrÇ titu¸u.
tivní,² sk¸Çdové² Ç² výrobní² hÇ¸y Proto² bud½² n½jprv½² provìø½no PRISVICH,² s.r.o.² nÇ² poøíz½ní tic½² n½závis¸½² nÇ² oko¸ních
pro²firmu²SOPO²I±VEST²s.r.o. zdÇ,² Ç² zÇ² jÇkých² podmín½k² j½ zmìny² úz½mního² p¸ánu² obc½ obcích² pro² pøípÇd² sÇmostÇtné
Mod¸½tic½² è.² ËË² nÇ² zák¸Çdì
Sm¸ouvÇ² d½finuj½² z½jménÇ moné² uívÇt² rybník² jiným zÇdání²obc½.²FirmÇ²PRISVICH, r½Ç¸izÇc½²v²obci²Mod¸½tic½.
povinnosti²sm¸uvních²strÇn²pøi uivÇt½¸½m² n½² pøíj½mc½m
Zástupci² inv½storÇ² Ç² proj½k
tÇntÇ² s½známi¸i² zÇstupit½¸½² s½
zámìr½m²výstÇvby²Çr½á¸u²firmy
ISP²s.r.o.²nÇ²poz½mcích²pÇrc.
è²·7ËÎ2²Ç²·7ËÎÂ ±pole u cesty na
½opovièky)

I±ZERCE
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v¸Çstními²prÇcovníky²obc½²n½bo
prostø½dnictvím² t½chnických
s¸u½b,²kt½ré²musí²ob½c²v¸Çstnit
n½bo²spo¸uv¸Çstnit.
V²této²souvis¸osti²by¸Ç²uv½d½nÇ
monost²pøipojit²s½²k²T½chnic
kým²s¸ubám²Do¸nobø½Çnsko
s.r.o.,²kd½²by²s½²ob½c²Mod¸½tic½
stÇ¸Ç²spo¸uv¸Çstník½m.

ZÇstupit½¸é² ádost² proj½dnÇ¸i
Ç²konstÇtují,²½²pø½dpok¸ádÇná
výmìrÇ² pÇrc½¸y² 700² m2² j½² pro
novì² budovÇnou² zástÇvbu
n½dostÇt½èná²Ç²v²sou¸Çdu²s²us
n½s½ním² zÇstupit½¸stvÇ² obc½
Mod¸½tic½² z½² dn½² 20.0Â.2008
trvÇjí² nÇ² dodr½ní² minimá¸ní
výmìry²poz½mku²pro²RD,²kt½rá
èiní²800²m2.

O²konkrétních²podmínkách²té
to²monosti²bud½²dá¸½²j½dnáno.

Vyjádøení ke stavbì
int½nzifikÇc½² informovÇ¸² stÇ
rostÇ²obc½²zÇstupit½¸½²o²dÇ¸ím
Provozování èistírny
zpùsobu² provozování² ÈOV.² S
V² souvis¸osti² s² p¸ánovÇným oh¸½d½m² nÇ² p¸nìní² dotÇèních
sputìním² provozu² èistírny podmín½k² j½² do² budoucnÇ
odpÇdních² vod² po² dokonè½ní moné²provozovÇt²ÈOV²pouz½

Zápis vypracoval: Jiøí Aron

By¸Ç²doruè½nÇ²ádost²od²mÇn
½¸ù² SzÇ¸Çiových² o² pø½dbìné
vyjádø½ní² k½² stÇvbì² rodinného
domu²nÇ²poz½mku²o²výmìø½²ccÇ
700²m2.

Âezpeènì do koly

ZÇèát½k² záøí² j½² kÇdoroènì² význÇmným
dÇt½m² pro² v½chny² dìti,² kt½ré² zÇhÇjují
povinnou² ko¸ní² docházku,² Ç¸½² i² pro² ty,
kt½øí² s½² po² prázdninách² do² ko¸y² znovu
vrÇc½jí.
C½stÇ² do² ko¸y² s² s½bou² pøináí² i² nìkt½rá
úskÇ¸í,²nÇ²kt½rá²j½²pøi²této²pøí¸½itosti²nutné
upozornit.² J½dním² z² nich² j½² i² n½b½zp½èí
pohybu² dítìt½² v² doprÇvním² prostø½dí.
Pokud²si²uvìdomím½,²½²z²c½¸kového²poètu
v½ch²úrÇzù²dìtí²tvoøí²doprÇvní²úrÇzy²víc½
jÇk²0²%²Ç²úmrtí²pø½s²Â0²%,²vyp¸yn½²nám
závÇnost²této²prob¸½mÇtiky.

o² Vdy² s½² zÇstÇvit,² rozh¸édnout² nÇ² obì v½ø½jnou²hromÇdnou²doprÇvu,²pìí²chùz½,
strÇny,²rych¸½,²Ç¸½²niko¸i²zbrk¸½²pø½jít.
pøípÇdnì² cyk¸istikÇ.² Pouití² osobního
Çutomobi¸u² toti² komp¸ikuj½² doprÇvní
o² ±ikdy² n½pø½cház½t² m½zi² zÇpÇrkovÇ
situÇci² u² ko¸,² kdy² zÇpÇrkovÇná² vozid¸Ç
nými²vozid¸y.
èÇsto² tvoøí² pø½káku² komp¸ikující
Vhodné²j½,²Çby²rodiè½²doprováz½¸i²m¸Çdí nÇpøík¸Çd² pø½chod² ostÇtních² dìtí² pø½s
dìti²nÇ²c½stì²do²ko¸y²rÇdìji²nìko¸ik²dnù, si¸nici²v²b¸ízkosti²ko¸y²Çpod.
Çby²získÇ¸i²jistotu,²½²s½²dítì²v²doprÇvním
V² n½pos¸½dní² øÇdì² by² si² øidièi² mì¸i
prostø½dí²pohybuj½²b½zp½ènì.²J½²nutné²dítì
uvìdomit,² ½² zÇèátk½m² ko¸ního² roku² s½
upozornit²nÇ²n½b½zp½èí²vyp¸ývÇjící²z²j½ho
v² rÇnních² Ç² odpo¸½dních² hodinách² (ccÇ
pohybu²v²doprÇvním²prostø½dí²²r½Ç¸itou²j½,
7:Â0² ² 8:00² hod.,² Ë2:00² ² Ë:00² hod.)² nÇ
½²dítì²n½ní²nièím²chránìno,²pøípÇdný²stø½t
u¸icích²vyskytuj½²víc½²dìtí²Ç²tomu²by²mì¸i
s²vozid¸½m²vdy²"prohrÇj½"²dítì.
pøizpùsobit² své² chování² ² z½jménÇ² pÇk
Dù¸½itým²prvk½m²pro²b½zp½ènost²dìtí²j½ rych¸ost²jízdy.²Uvìdomm½²si,²½²i²s½b½¸ép½
tÇké²j½jich²vidit½¸nost.²±Ç²c½stu²do²ko¸y²Ç vychovÇné²Ç²vycviè½né²dítì²j½²om½z½no²v½
z½² ko¸y² by² t½dy² mì¸o² být² ob¸½è½no² v svém² chování² v² si¸nièním² provozu² svými
p½strém² ob¸½è½ní,² pøípÇdnì² j½² vhodné m½ntá¸ními²i²fyzickými²pø½dpok¸Çdy,²proto
pouívÇt²r½tror½f¸½xivní²n½bo²f¸uor½sc½nèní j½ho² r½Çkc½² jsou² v½¸ic½² èÇsto
prvky² nÇ² ob¸½è½ní² n½bo² nÇ² ko¸ních n½vyzpytÇt½¸né.²ZásÇdÇ²oh¸½dup¸nosti²vùèi
brÇnách.² Pokud² dìti² j½zdí² do² ko¸y ostÇtním² úèÇstníkùm² si¸nièního² provozu
v½ø½jnou² doprÇvou,² musí² jim² být by²Ç¸½²sÇmozø½jmì²mì¸Ç²p¸Çtit²po²c½¸ý²rok,
vysvìt¸½ny² zásÇdy² b½zp½èného² chování² v n½j½nom²nÇ²zÇèátku²ko¸ního²roku.²T½n²j½
doprÇvních² prostø½dcích² ² nutnost² s½² zÇ vÇk²vhodnou²dobou²si²v½k½ré²tyto²zásÇdy
jízdy²dr½t,²n½pø½cház½t²vozovku²pø½d²n½bo pøipom½nout.
zÇ² Çutobus½m² stojícím² v² zÇstávc½² ² vdy Zpracoval: F. Knitl preventista SDH Modletice.
vyèkÇt²j½ho²odj½zdu²tÇk,²Çby²pøi²pø½chodu (zdroj: BESIP ÈR).
n½mì¸y²zÇkrytý²výh¸½d.

ZÇ² b½zp½èný² pohyb² dítìt½² v² si¸nièním
provozu²v²první²øÇdì²odpovídÇjí²j½ho²rodiè½
² ko¸Ç² mù½² dítìti² dát² v² rámci² doprÇvní
výchovy² pouz½² zák¸Çdy,² prÇxi² v² r½á¸ném
doprÇvním² prostø½dí² musí² zÇjistit² rodiè½,
vè½tnì²toho,²Çby²dìt½m²¸i²pøík¸Çd½m.²Co
by²t½dy²rodiè½²mì¸i²pro²b½zp½ènost²svých
dìtí²v²si¸nièním²provozu²udì¸Çt?
Pokud² rodiè½² pø½prÇvují² m½ní² dítì² do
ko¸y²v²osobním²Çutomobi¸u,²mì¸o²by²být
Pø½d² zÇèátk½m² ko¸ního² roku² j½² vhodné,
vdy²v²dìtské²Çutos½dÇèc½.²I²kdy²i²u²nás
Çby²si²rodiè½²s²dítìt½m²pro¸i²c½¸ou²trÇsu²do
p¸Çtí² tÇto² povinnost² z½² zákonÇ,² pø½sto
ko¸y,² ukázÇ¸i² mu² b½zp½èná² místÇ² pro
stÇtistiky² dìtských² úmrtí² hovoøí² o
pø½cház½ní,² Ç² vysvìt¸i¸i² dítìti² zásÇdy
pøípÇd½ch,² kdy² dítì² v² s½dÇèc½² n½by¸o
b½zp½èného²pø½cház½ní,²Ç²to²z½jménÇ:
umístìno.²V²této²souvis¸osti²j½²zÇjímÇvé,²½
o² ±Çjít²b½zp½èné²místo²k²pø½cház½ní²(tj. v² øÇdì² motoristicky² vyspì¸ých² státù² j½² v
tÇm² kd½² má² dostÇt½èný² rozh¸½d² Ç² j½² tÇm pos¸½dních²¸½t½ch²propÇgováno,²Çby²rodiè½
vyznÇè½ný²pø½chod²pro²chodc½).
do² ko¸y² dìti² n½vozi¸i² v² osobních
Çutomobi¸½ch;² doporuèuj½² s½² pouít
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Druhý roèník Modletického pacíru je naplánován na 15.øíjna 2016
½ojïte se opìt po roce spo Ç²DoubrÇvic½,²tÇk½²s½²nikdo S² s½bou² doporuèuj½m½² vzít
leènì projít po okolí obce. n½musí² bát,² ½² by² tø½bÇ² zÇ svÇèinu,² nìco² k² pití² Ç² kvÇ
b¸oudi¸² Ç² zùstÇ¸² dÇ¸½ko² od ¸itní²vycházkovou²obuv.
V² sobotu 15. øíjna v 13:30
domovÇ.
probìhn½²nÇ²návsi²v²Mod¸½
I²nÇ²¸½toním²roèníku²dostÇ
pp
ticích²srÇz²úèÇstníkù.
nou²úèÇstníci²unikátní²turis
TrÇsÇ² n½bud½² nikt½rÇk
tickou² známku,² vyrob½nou
nároèná,² nÇvíc² pov½d½
pøímo²pro²tuto²udá¸ost.
v² b¸ízkém² oko¸í² Mod¸½tic

Ohlédnutí za sedmým roèníkem Modletického zvonìní
Ëiváci letoního Modletic
kého zvonìní se mohli na
vlastní ±mnohdy od sluníèka
spálenou) kùi pøesvìdèit, e
hvìzdné obsazení festivalu
a rodinná atmosféra jdou
ruku v ruce.
00² párù² oèí² tÇk² s¸½dovÇ¸o
vystoup½ní² WÇbiho² DÇòkÇ,
skupin²RÇng½rs,²±½zmÇøi,²Pod
A¸tán½m,²±áhodný²výbìr,²Mrt

vý² brouk² Ç² dÇ¸ích.² µ½tos² s½ stv½ní,² kt½øí² i² pø½s² n½úprosná vost,² kt½rou² kÇdoroènì² pro
f½stivÇ¸²nÇ²nádvoøí²zámku²konÇ¸ horkÇ² p¸ni¸i² nÇ½² pupky kÇzují.
ji²pos½dmé.
Ç²hrd¸Ç.
Ji²nyní²s½²chystá²dÇ¸í²roèník.
A² ½² s½dmièkÇ² by¸Ç² Çstným µ½tos² jim² pøi¸i² nÇ² pomoc² i Kdy,² kd½,² kdo² Ç² jÇk?² O² tom
èís¸½m²svìdèi¸Ç²i²nÇprostá²spo místní² dobrovo¸ní² hÇsièi² (jÇk nìkdy²jindy.
koj½nost² divákù,² úèinkujících dìti,²tÇk²dospì¸í),²kt½øí²s½²postÇ
Dìkuj½m½²Vám²zÇ²VÇí²návtì
i² poøÇdÇt½¸ù² z½² spo¸ku² Mod¸½ rÇ¸i²o²báj½èný²dìtský²progrÇm,
vu²Ç²pøítí²rok²nÇ²sh¸½dÇnou.
tic½²sobì,²kt½rý²s½²o²tuto²ku¸tur kt½rý²s½²vydÇøi¸²nÇ²j½dnièku.
ní²èinnost²c½¸á²¸étÇ²zÇs¸uhuj½.
Dík² sÇmozø½jmì² pÇtøí² i² mÇji
V½¸kou²pozornost²si²urèitì²zÇs t½¸kám²zámku²Ç²j½jich²rodinám
¸ouí² dobrovo¸níci² z² obè½r zÇ²n½skut½ènou²pomoc²Ç²obìtÇ

Køíovka

V²tÇj½nc½²j½²skrytÇ²j½dnÇ²pomìrnì²zj½vná²skut½ènost
Øeení z minulého èísla:²²imon²z²Mod¸½tic²(první²historicky²zmiòovÇný²Mod¸½ák,²záznÇm²soudního²j½dnání²z²rokuËÂÂ)
Mod¸½tický²Vìstník²è.²7²roèník²Ë,²vychází:²záøí²20Ë²pod²½vid½nèním²èís¸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
4

