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Obec Modletice pøeje vem obèanùm krásné Velikonoce.
A²jsou²to²pro²Vás²svátky²rÇdosti,²pohody,²k¸idu²Ç²jÇrní²sí¸y.²A²j½²proij½t½²v²dobré
ná¸Çdì²Ç²s²tìmi,²kt½ré²mát½²rádi.

Jarní brigáda se blíí
TrÇdièní² jÇrní² brigádÇ² s½² ¸½tos² koná Jaký druh práce oèekávat?
v²sobotu 14. dubna.²SrÇz²úèÇstníkù²j½ ±½jèÇstìji² s½² j½dná² o² sbìr² odpÇdkù,
v²:00²pø½d²budovou²OÚ.
hrÇbání² trávy,² zÇm½tání² Ç² podobnì.
Pro² v½chny² úèÇstníky² Çkc½² budou V²ádném²pøípÇdì²s½²n½j½dná²o²nároèné
n½bo²n½b½zp½èné²èinnosti.²Akc½²s½²t½dy
k² dispozici² prostø½dky² potø½bné² pro mohou²zúèÇstnit²i²dìti.²D¸½²zku½ností
úk¸id² (rukÇvic½,² ig½¸itové² pyt¸½,² hrábì z² minu¸ých² roèníkù² ji² vím½,² ½² své
up¸Çtnìní²si²nÇjd½²oprÇvdu²kÇdý.
Ç²jiné²náèiní).
Kont½jn½ry² nÇ² v½¸koobj½mový² odpÇd
budou² pøistÇv½ny² nÇ² obvyk¸á² místÇ
v² Mod¸½ticích² Ç² DoubrÇvici.² µz½² j½
vyuít²nÇ²bìný²odpÇd²z²vÇich²domác
ností.

Zápis² do² MÇt½øské² ko¸y² Mod¸½tic½² pro
ko¸ní² rok² 20Ë8Î20Ë² j½² stÇnov½n² ² nÇ
Vichni úèastníci jsou zváni na grilované 10. kvìtna 2018 v èase od 10:00 do 15:00
prase a dalí obèerstvení,
hodin.
které bude pøipraveno u
hasièárny.

Pro² ko¸ní² rok² 20Ë8Î20Ë² budou
zÇpisovány²zprÇvid¸Ç²dìti,²kt½ré²n½jpozdìji
k²ÂË.8.20Ë8²dovrí²vìku²tøí²¸½t.

Divadelní Countrybál

Svoz nebezpeèného odpadu

Váení divadelní pøátelé, máme pro
Vás dalí Ëivadelní Countrybál
s country TOMÂOLOU!

V sobotu 7. dubna se bude konat svoz
nebezpeèného odpadu.
±Çk¸ádkÇ² zÇèn½² v 8:00² pø½d² budovou² OÚ
Ç²bud½²trvÇt 20 minut.

K²pos¸½chu²Ç²countrytÇnci²nám²zÇhrÇj½
skupinÇ²PÇáci.
Kdy? 2.²bø½znÇ²20Ë8.
Kde?²V²zám½ckém²sá¸½²v²Mod¸½ticích.
Vstupné?²Ë00²Kè.
A²j½²nutné²vyznávÇt²country?²Urèitì²n½.
J½dná²s½²o²tÇn½èní²zábÇvu²pro²v½chny
od²Ë8²do²²¸½t!

Zápis do M Modletice

²Stodo¸Ç²H½rink
www.budamontherink.cz

Rezervace vstupenek:
divÇd¸o.mod¸½tic½.cz

Odebírané druhy odpadù:
o¸ovìné² Çkumu¸átory,² ¸½dnic½,² t½¸½vizory,
záøivky,² stÇré² ¸éky,² suché² è¸ánky,
monoè¸ánky,²o¸½jové²fi¸try,²o¸½j½,²odmÇo
vÇcí²pøíprÇvky,²¸½pid¸Ç,²kys½¸iny,²nádoby²od
bÇr½v,²rozpoutìd¸Ç,²vývojky²Ç²ustÇ¸ovÇè½
pøípÇdnì²jiné
Upozornìní:
±½bud½² s½² od½bírÇt² ½¸½zný² rot,² zn½
èitìné²stÇv½bní²mÇt½riá¸y²Ç²pn½umÇtiky.
I±ZERCE

Nové pøíleitosti ve firmì SOPO

Velikonoèní dekorace od mladých hasièù

Mod¸½tické²firmì²SOPO²s½²dÇøí.²±½ustá¸½²s½
Sbor dobrovolných hasièù Modletice J½jich² koupí² mù½t½² pøispìt² nÇ² dÇ¸í rozrùstá,² mod½rnizuj½² Ç² h¸½dá² nové
si Vás dovoluje pozvat na pøed èinnost² dìtí² z½² sboru² dobrovo¸ných pøí¸½itosti.² A² tÇké² j½² sÇmÇ² nÇbízí² ² tø½bÇ
právì²Vám.
velikonoèní setkání, které probìhne hÇsièù.

v sobotu 24. bøezna od 15 hodin na Bìh½m² Çkc½² bud½² ot½vø½nÇ² kÇvárnÇ
nádvoøí modletického zámku.
v²zám½ckém²sá¸½.
Zd½² probìhn½² výstÇvÇ² v½¸ikonoèních
pø½dmìtù,² kt½ré² vyrobi¸y² dìti
z² místního² hÇsièského² sboru,² Ç² j½jich
nás¸½dný²prod½j.

Co²j½²h¸Çvním²dùvod½m²úspìchu²firmy?²J½jí
zmìstnÇnci.² Ti² vdy² by¸i,² jsou² Ç² budou² nÇ
prvním²místì.

JÇké² to² j½² prÇcovÇt² v½² firmì,² kt½rá² si² Vás
váí² Ç² oc½òuj½² to,² co² umít½?² Mù½t½² s½
pø½svìdèit²sÇmi.
Více na stranì 4
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 1/2018 ze dne 10. 1. 2018
Návrh zmìny cen za svoz Dotace na obnovu sochy sv. výh¸½du² poètu² ákù² do
dÇ¸ích²¸½t.²Vzh¸½d½m²k²poètu
Jana Nepomuckého
odpadù
dìtí² bud½² Z² Prùhonic½
By¸²pø½d¸o½n²návrh²c½nové By¸o²pø½d¸o½no²rozhodnutí mus½t² v² nÇdcház½jícím
poskytnutí²
dotÇc½ ko¸ním² roc½² ot½vøít² opìt² Â
pøí¸ohy² pro² rok² 20Ë8² k½ o²
sm¸ouvì²uzÇvø½né²m½zi²obcí z²progrÇmu²PodporÇ²rozvoj½ první² tøídy.² Pro² ko¸u² to
Mod¸½tic½² Ç² firmou² FCC r½gionù² nÇ² Çkci² "ObnovÇ znÇm½ná²nutnost²vybudovÇt
È½ská² r½pub¸ikÇ,² s.r.o.² nÇ sochy² sv.² JÇnÇ² ±½po dvì² nové² tøídy.² Ob½c
svoz² odpÇdù² z² obc½ muckého²v²Mod¸½ticích".
Prùhonic½² poádÇ¸Ç² ostÇtní
Mod¸½tic½.² Pø½dmìt½m² c½ ±Ç² zák¸Çdì² tohoto² rozhod obc½² z½² ko¸ského² obvodu
nové²pøí¸ohy²j½²nÇvý½ní²c½n nutí,² obdrí² ob½c² Mod¸½tic½ o² pomoc² pøi² finÇncování
zÇ² svoz² nìkt½rých² typù dotÇci² od² Minist½rstvÇ² pro vybÇv½ní² tìchto² tøíd.
odpÇdù.² ZÇstupit½¸é² návrh místní² rozvoj² v½² výi ZÇstupit½¸é² ádost² pro
c½nové² pøí¸ohy² proj½dnÇ¸i 27² Ë·0,² Kè.² ZÇstupit½¸é j½dnÇ¸i² Ç² souh¸Çsí² s² poskyt
Ç² konstÇtovÇ¸i,² ½² c½nová rozhodnutí² proj½dnÇ¸i² Ç nutím²finÇnèního²pøíspìvku
pøí¸ohÇ²j½²v²rozporu²s²uzÇvø½ s² poskytnutím² dotÇc½² obci nÇ² vybÇv½ní² novì² budo
nou²sm¸ouvou,²kt½rá²pø½snì souh¸Çsí.
vÇných²tøíd.²Pøíspìv½k²bud½
d½finuj½,²jÇkým²zpùsob½m²j½
poskytnut²v²pomìrné²èástc½
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
moné²nÇvyovÇt²c½ny.
pod¸½² poètu² dìtí² z² j½d
½ro: 0, proti: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl) ádost o roíøení èerpací not¸ivých²obcí²Ç²výi²nák¸Çdù
nÇ²vybÇv½ní.
stanice
Rozhodnutí o dotaci na ÈOV
Pro²ob½c²Mod¸½tic½²bud½²tÇto
By¸o²pø½d¸o½no²rozhodnutí By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² ádost èástkÇ²èinit²ccÇ²·²000,²Kè.
o²
poskytnutí²
dotÇc½ o²vyjádø½ní²k²zámìru²spo¸½è
z² Op½rÇèního² progrÇmu nosti² EurowÇg² rozíøit² è½r ½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
ivotní² prostø½dí² nÇ² Çkci pÇcí²stÇnici²o²tÇnkování²µ±G Zámìr dostavby skladového
"Mod¸½tic½² ² int½nzifikÇc½ (zkÇpÇ¸nìný² z½mní² p¸yn).
areálu
ÈOV".² ±Ç² zák¸Çdì² tohoto J½dná² s½² o² zámìr² dop¸nìní
rozhodnutí,² obdrí² ob½c souèÇsné² è½rpÇcí² stÇnic½² o By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² ádost
Mod¸½tic½² dotÇci² od² Minis dÇ¸í² tÇnkovÇcí² stání² nÇ o²vyjádø½ní²k½²stÇv½bnímu²k½
stÇv½bnímu² zámìru² spo¸½è
t½rstvÇ²ivotního²prostø½dí²v½ zkÇpÇ¸nìný²z½mní²p¸yn.
výi² ² 02² 07Ë,7² Kè. ZÇstupit½¸é² ádost² proj½d nosti²"Sk¸Çd²Mod¸½tic½²s.r.o.,
ZÇstupit½¸é²
rozhodnutí nÇ¸i,² Ç² vidí² jÇko² prob¸½ Mod¸½tic½² 80".² J½dná² s½
proj½dnÇ¸i² Ç² s² poskytnutím mÇtické² budovÇt² dÇ¸í o²zámìr²dostÇvby²stávÇjícího
dotÇc½²obci²souh¸Çsí.
tÇnkovÇcí² stání² nÇ² è½rpÇcí sk¸Çdového² Çr½á¸u² v½d¸½
stÇnici,² kd½² ji² dn½s² vzniká Çr½á¸u²firmy²MibÇ²s.r.o.
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
prob¸ém² s² prostor½m² pro Ob½c² Mod¸½tic½² ji² døív½
Dotace na dopravní automobil stávÇjící² provoz.² Zárov½ò
sp½cifikovÇ¸Ç² poÇdÇvky
pro SDH
¸okÇ¸itÇ²ko¸½m²sj½zdu²z²DË²j½ obc½² k² uv½d½nému² zámìru,
d¸ouhodobì² pø½tí½ná² pro kt½rými²jsou:²² P ø i p o j ½ n í
By¸o²pø½d¸o½no²rozhodnutí
voz½m² Ç² roziøování² s¸u½b Çr½á¸u² nÇ² sp¸Çkovou² kÇnÇ
o²
poskytnutí²
dotÇc½
pro² nák¸Çdní² vozid¸Ç² bub½ ¸izÇci²² Pøipoj½ní² Çr½á¸u² nÇ
z² progrÇmu² DotÇc½² pro
mít²zÇ²nás¸½d½k²dÇ¸í²nárùst ob½cní²vodovod²² Ø ½  ½ n í
j½dnotky² SDH² obcí² nÇ² Çkci
kÇmionové² doprÇvy² Ç² dÇ¸í hÇvÇrijního² stÇvu² d½ové
"Mod¸½tic½² ² doprÇvní
zhorování²
souèÇsného kÇnÇ¸izÇc½²² Ø½½ní² n½
Çutomobi¸".² ±Ç² zák¸Çdì
stÇvu.
dostÇt½èné²p¸ochy²z½¸½nì²d¸½
tohoto² rozhodnutí,² obdrí
ob½c² Mod¸½tic½² dotÇci² od ½ro 0, proti 4, zdrel se 2 ±J. Ëron, . úz½mního² p¸ánu² Inv½stor
pø½d¸oi¸² vyjádø½ní² k² uv½
Minist½rstvÇ² vnitrÇ² v½² výi ÿìmìc ), nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
d½ným² poÇdÇvkùm,² kt½ré
·0² 000,² Kè.² ZÇstupit½¸é Pøíspìvek na Z Prùhonice
pø½dpok¸ádá² zmìnu² Ç² jiné
rozhodnutí² proj½dnÇ¸i² Ç
s² poskytnutím² dotÇc½² obci StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸ t½chnické² ø½½ní² poÇdÇvkù
zÇstupit½¸½² o² probìh¸ém obc½.² ZÇstupit½¸é² vyjádø½ní
souh¸Çsí
j½dnání²stÇrostù²spo¸½èného proj½dnÇ¸i²Ç²konstÇtovÇ¸i,²½
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
ko¸ského² obvodu² Ç² Z pro² ob½c² Mod¸½tic½² n½ní
Prùhonic½²o²kÇpÇcitì²ko¸y²Ç uv½d½né² ø½½ní² Çkc½pto
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vÇt½¸né²Ç²trvÇjí²nÇ²pùvodních
poÇdÇvcích.
B½z² dohody² nÇ² vypoøádání
uv½d½ných² poÇdÇvkù² n½
bud½²
ob½c²
souh¸Çsit
s² výstÇvbou² èi² stÇv½bními
úprÇvÇmi²Çr½á¸u.
½ro: 0, proti: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)

Nový název ulice
Pø½ds½dÇjící²pø½d¸oi¸²návrh
nÇ² zøíz½ní² názvu² u¸ic½
v² ús½ku² od² sochy² sv.
J.² ±½pomuckého² smìr½m
k²Çr½á¸u²firmy²ISP.
ZÇstupit½¸é²návrh²proj½dnÇ¸i
Ç²dohod¸i²s½²nÇ²pojm½nování
nové² u¸ic½² Ç² to² v² ús½ku² od
sochy² sv.² JÇnÇ² ±½pomuc
kého² smìr½m² nÇ² Popovièky
Ç² nÇ² hrÇnici² kÇtÇstrá¸ního
úz½mí²obc½.²±áz½v²u¸ic½²"ZÇ
Stodo¸ou"²by¸²nÇvr½n²pod¸½
pùvodního² názvu² této
¸okÇ¸ity² v² kÇtÇstrá¸ních² mÇ
pách.
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)

Dotace na odbahnìní rybníka
By¸o² pø½d¸o½no² rozhodnutí
o²poskytnutí²dotÇc½²z²progrÇmu
MP² µikvidÇc½² kod² po² iv½¸
ných² pohromách² "OdbÇhnìní
M¸ýnského² rybníkÇ² v² Mod¸½
ticích".
±Ç²zák¸Çdì²tohoto²rozhodnutí,
obdrí²ob½c²Mod¸½tic½²dotÇci²od
Minist½rstvÇ²ivotního²prostø½
dí²v½²výi²Ë²0Â²8,·²Kè.
ZÇstupit½¸é² rozhodnutí² pro
j½dnÇ¸i²Ç²s²poskytnutím²dotÇc½
obci²souh¸Çsí.
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
±Ëoba konání 19:00  22:25)
Zápis vypracoval: Jiøí Aron
Zkráceno pro úèely Vìstníku
Plné znìní k dispozici na
obecním úøadì a na webu obce

Reflexní prvky chodcù jsou povinné (èlánek ze série Poární prevence SDH)
Minist½rstvo² doprÇvy² chod
cùm² doporuèuj½² vyuívÇt
r½f¸½xní²pás½k²nÇ²noz½²n½bo
ruc½²smìr½m²do²vozovky.
V² id½á¸ním² pøípÇdì² by² s½
tÇkový² pás½k² mì¸² obj½vit² nÇ
obou² konè½tinách.² Tyto
pásky² j½² moné² s½hnÇt
v² prod½jnách² sportovních
potø½b² n½bo² v² k¸Çsických
sup½rmÇrk½t½ch,²j½jich²c½nÇ
s½²pohybuj½²ko¸½m²Â0²korun.
T½st² èÇsopisu² Svìt² motorù
dokázÇ¸,²½²i²s²tímto²¸½vným
ø½½ním² j½² chod½c² mnoh½m
v²místì,²kt½ré²n½ní²osvìt¸½no
Chodci, pozor! Reflexní
¸ép½² vidìt² n½² nijÇk
v½ø½jným²osvìt¸½ním.
prvky
jsou
povinné!
Vzhledem k tomu kolik R½f¸½xní² prvky² budou² pro n½osvìt¸½ný.
potkávám v tomto období chodc½²povinné²n½j½n²v²noci, Minist½rstvo²doprÇvy²k²tomu
na silnicích kolem naí Ç¸½²tÇké²zÇ²½rÇ²n½bo²v²m¸z½. dodává,² ½² zÇtímco² chodc½
obce chodcù za tmy
v² è½rném² ob¸½è½ní² øidiè² vidí
neviditelných ±!) nutí mì to
v½²tmì²j½n²nÇ²vzdá¸½nost²Ë8
k sepsání tohoto èlánku a
m½trù,²pøi²vyuití²r½f¸½xního
prvku² j½j² mù½² roz½znÇt² u
apeluji k jeho pøeètení...
±Ç²zák¸Çdì²nov½¸y²zákonÇ²o
provozu² nÇ² poz½mních
komunikÇcích² ÂËÎ2000
Sb.,² kt½rá² v½¸Ç² v² p¸Çtnost
20.2.20Ë,²musí²chodci²nosit
r½f¸½xní² prvky² zÇ² sní½né
vidit½¸nosti,²pokud²s½²pohy
bují² mimo² ob½c² po² krÇjnici
n½bo² nÇ² okrÇji² vozovky

nÇ²200²m½trù.²Díky²tomu²má
ofér² víc½² èÇsu² nÇ² chodc½
zÇr½ÇgovÇt²Ç²vyhnout²s½²mu.
Ø½½ním² jsou² i² výrÇzné² r½
f¸½xní² prvky,² kt½ré² jsou
souèástí² ob¸½è½ní² (pøípÇdnì
bÇtohu,²tÇky).
±ÇopÇk² bÇt½rkÇ² n½bo² jiný
zdroj²svìt¸Ç²z²h¸½diskÇ²p¸Çtné
¸½gis¸Çtivy² pod¸½² P½trÇ² Vo
máèky² z² Ústø½dního² Çuto
motok¸ubu²ÈR²n½stÇèí.
Chodcùm,² kt½øí² r½f¸½xní
prvky² mimo² ob½c² zÇ² tmy
n½ob¸½èou,²hrozí²v²b¸okovém
øíz½ní²pokutÇ²Ç²v½²výi²2.000
korun,² v½² správním² øíz½ní
zÇp¸Çtí²Ë.·00²Ç²2.·00²korun.
¸pracoval:
r.
±preventista SDH)
¸droj:²Çuto.cz,²b½sip.

Chodci²n½musí²nosit²r½f¸½xní
v½sty,² stÇèí² kvÇ¸itní² dop¸nìk
z² r½f¸½xního² mÇt½riá¸u
výrÇzné² bÇrvy² (nÇpø.² ¸utá,
svìt¸½² z½¸½ná),² kt½rý² j½
vidit½¸ný²
pro²
ostÇtní
úèÇstníky² si¸nièního² pro
vozu.

3

Knitl

Tajenka: V²¸½toním²roc½²nÇ²podzim²nás²è½kÇjí ±doplòte tex tajenky)
Mod¸½tický²Vìstník²è.²Ë²roèník²Ë,²vychází:²bø½z½n²20Ë8²pod²½vid½nèním²èís¸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

