Symbolika návrhů znaku a vlajky obce
Modletice
(o.Praha-východ).
První písemná zmínka o existenci osady ležící asi 4,5km jz od Říčan
pochází z r.1336 a je spojená se jménem Šimona z Modletic. Po husitské
revoluci patřila část Modletic (dva poplužní a dva kmecí dvory) Starému
Městu pražskému, po r.1547 pak Novoměstským (zprvu jen formálně,
od r.1586 skutečně). V letech 1528-31 držel jinou část Václav Mutrplos
z Tedražic,který ji jako pustý dvůr prodal Janu Zapskému ze Zap. V
17.století byly Modletice deskovým statkem, jehož držitelé se velmi
rychle střídali. Někdy počátkem 18.století koupil Modletice slavný
pražský lékař Jan František rytíř Löw z Erlsfeldu (+1725), v r.1741 je
jako majitel statku uváděn Jan Josef Löw. Později seděl na Modleticích
Leopold František rytíř Fels z Hartensteinu (buď ještě za Erlsfeldů, nebo
právě za rytíře z Hartensteinu byl ve vsi vybudován dodnes stojící
zámek, o němž se poprvé píše v r.1778). Z následujících majitelů
modletického statku a zámku zmiňme alespoň hraběte Karla Pachtu z
Rájova (1799), hrabata Lažanské (1810) nebo Ignáce rytíře Schoenfelda
(1815). Před r.1848 získali Modletice rytíři Hilbertové ze
Schüttelsbergu, bydlící v zámku ještě koncem 19.století.
K místním zajímavostem patří kromě zmíněného barokního zámku
i dva kaštanovníky seté (jedlé). Kompozice předkládaných návrhů
znaku a vlajky obce tvoří právě list kaštanovníku spojený s
figurami, převzatými z erbů Löwů z Erlsfeldu (upravená figura lva,
erbovní barvy modrá a zlatá), hrabat Lažanských (část kola se dvěma
loukotěmi zv.korbel, erbovní barvy červená a stříbrná) a Hilbertů ze
Schüttelsbergu (modré orlí křídlo, zlatá hvězda, erbovní barvy modrá a
zlatá).
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Jan František ryt.Löw z Erlsfeldu (nar. v Plané 26.3.1648, zem.v
Praze 25.3.1725) doktor filosofie, obojího práva a mediciny a
profesora tehdejší Karlovo-Ferdinandovy university v Praze, v
r.1682 osobní lékař cís.Leopolda I., v r.1685 povýšen do
šlechtického a v r.1703 do rytířského stavu). Vedle Marcuse
Marciho je považován za nejslavnějšího lékaře 2.poloviny 17. a
počátku 18.století.
Erb: Štít dělený, nahoře polcený. V horním zlatých polích po jedné
černé orlici, v dolním stříbrném poli zlatý dvouocasý lev držící v
pravé přední tlapě zlatý ovocný plod, v levé svazek zelených rostlin.
V klenotu na turnajské přílbě zlatá císařská koruna, přikryvadla
modro-zlatá.
Lažanští z Bukové (původně starý český vladycký rod, od r.1637
hraběcí, jehož potomci dosud žijí v Německu, Lažanští z manětínské
rodové větve vlastní od r.1995 zámek v Chyších).
Erb: V červeném šítě stříbrný korbel, v klenotu na korunované
turnajské přílbě tři pštrosí pera - bílé mezi červenými, přikryvadla
červeno-stříbrná.
Hilbertové ze Schüttelsbergu (původně pražská novoměstská
měšťanská rodina z níž byl v r.1769 do šlechtického stavu povýšen
František Dominik Hilbert).
Erb: V modrém štítě na stř.skále s vrcholem porostlým travou
červeno-stříbrno-zelená točenice, na ní zlatá hvězda. V klenotu na
korunované turnajské přílbě modré orlí křídlo se zlatou hvězdou,
přikryvadla modro-zlatá a modro-stříbrná.

