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Modletický́ věstník
Zpravodaj obce
Modletice

Výběr z obsahu
SOPO staví novou fabriku
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Změna termínu turnaje v pétanque
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Důležité kontakty
Obecní úřad Modletice
Modletice 6,
IČ: 00640158
DIČ: CZ00640158
Číslo účtu: 13322201/0100
Telefon: 323 637 107, 323 637 187
ID datové schránky: bdmbgms
E-mail: obec@modletice.cz
https://www.modletice.cz
Úřední hodiny úřadu:
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
Pondělí a středa: 7:30 – 12:00
14:00 – 17:00
Telefon: 323 637 107
Úřední hodiny starosty obce:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00
Telefon: 725 021 855
Obecní policie
V Modleticích působí od 1. 4. 2016
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3,
252 42 Vestec
www.opvestec.cz
E-mail: mailto:info@pvestec.cz
Telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus – 739 156 156,
E-mail: radek.bus@opvestec.cz

Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha - 608 024 821
Hlášení závad
Závady a poruchy v obci můžete
hlásit telefonicky na:
tel. číslo: 323 637 187
e-mailem: obec@modletice.cz
Popis poruchy
Prosíme o co nejkonkrétnější popis
poruchy (v případě e-mailové
komunikace můžete přidat
i fotografii aktuálního stavu)
V případě hlášení nefunkční lampy
veřejného osvětlení prosíme o identifikaci pomocí čísla štítku, kterým je
každá lampa v obci označena.
Moc děkujeme za spolupráci
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
3. 5. 2019 vedení obecního vodovodu a počítá
Zastupitelé projednávali návrh plánovací smlouvy mezi obcí Modletice
a majiteli pozemků v lokalitě Chválov, kde obec Modletice plánuje realizaci
zasíťování
stavebních
pozemků. Na základě této smlouvy
se obec Modletice a majitelé pozemků parc. č. 242/33, 242/34,
242/35, 242/36, 242/38, 242/40,
242/41, 170/8 dohodli na společném
postupu a spolupráci při realizaci zasíťování pozemků. Zastupitelé souhlasí s uzavřením této smlouvy.
Starosta obce informoval zastupitele
o podaných námitkách obce k řízení
o odstranění staveb v areálu Sklad
Modletice s.r.o. Obec Modletice podala námitky proti odstranění stávajících staveb. Plánovaná demolice
nerespektuje věcné břemeno pro

s demolicí obecního plotu. Obec
Modletice považuje tento postup za
omezení svých práv a požaduje vypořádání podaných námitek.
V souvislosti s připravovanou stavbou vodojemu a přiváděcího řadu je
třeba zajistit souhlasy majitelů pozemků, po kterých stavba přiváděcího řadu povede. Z těchto jednání
vzešel návrh na zřízení věcných břemen na část stavby. U dalších částí
stavby byl navržen nákup pozemků
obcí Modletice. Zastupitelé projednávali navržený postup a souhlasí
s tím, že obec Modletice část pozemků potřebných pro stavbu vykoupí. Na ostatních pozemcích
potřebných pro stavbu budou zřízena věcná břemena pro stavbu.
Věcná břemena budou zřízena za
úplatu.
-ja-

Informace z obce
Výsledky voleb jede hlas a v grafu strany, které
do Evropského parlamentu získaly minimálně dvě pro-jsv Modleticích centa hlasů Modleťáků.

V pátek a sobotu 24., resp.
25. května se, stejně jako
v celé republice, uskutečnily
také v Modleticích volby do Evropského parlamentu. Modletice nekopírovaly národní
výsledky, protože zde dopadlo
vše jinak. Jak, to asi nejlépe
dokáží výsledky a graf. Pro
přehlednost uvádíme v tabulce
strany, které získaly alespoň

K volbám dorazilo necelých 30 %
Modleťáků. Mezi nimi i František Rubeš.
3
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Informace z obce
Voliči
Vydané
v seznamu obálky
351

105

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

29,91

105

105

100

Strana

4

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

5
26
27
30
9
28
3
12
13
23
24
39
6
7
25

ODS
Koalice STAN, TOP 09
Piráti
ANO 2011
KSČM
SPD
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
KDU-ČSL
ANO, vytrollíme europarlament
ČSSD
Koalice Svobodní, RČ

23
22
22
15
5
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

21,9
20,95
20,95
14,28
4,76
2,85
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
0,95
0,95
0,95
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Investice v obci

SOPO staví novou fabriku Ve druhém podlaží jsou kanceláře,
Dalším projektem, o kterém bych
se tentokrát rád zmínil, je výstavba
nové administrativně výrobní centrály modletické firmy SOPO s.r.o.
Stavba, o které „Sopáci“ mluví jako
o fabrice, se dokončuje na pozemku mezi D0 a silnicí II/101
v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky V Hůrce a odbočky
ze silnice 101 k tenisovému
areálu T – Sport.
Na stavebním pozemku velkém
cca 12 tis. m2 je postavena hala
o ploše 3219 m2. Na zbývající
ploše je cca 1500 m2 určených pro
parkování vozidel, retenční jezírko
a příjezdová a pěší komunikace
a zeleň. Plánovaný počet zaměstnanců je cca 150. Objekt je dispozičně rozdělen do dvou částí.
První, jednopatrová část má výrobní a skladovací účel. Nachází
se zde jednotlivá pracoviště výrobních procesů s prvky mechanizace
a automatizace, skladovací prostory s příslušenstvím a technické
zázemí. Konstrukce je železobetonový prefabrikovaný skelet opláštěný fasádními sendvičovými
panely s tepelně izolační výplní.
Druhá část objektu je dvou podlažní. V prvním podlaží je sociální
zázemí, kanceláře výroby a denní
místnost sloužící též jako jídelna.

zasedací místnost, archiv apod.
Na této části objektu je sedlová
střecha, jejíž tvar a použité materiály jsou inspirovány industriální
architekturou 19. století. Proti administrativní části objektu bude
u vjezdu do areálu vrátnice se sociálním zařízením a menšími skladovacími prostory. Na první pohled
je zřejmé jiné pojetí této stavby,
než jaké je v modletické komerční
zóně obvyklé. Fabrice proto nebude chybět ani symbolický
komín.

Blížící se dokončení této stavby
bylo hlavním důvodem, proč jsem
požádal zakladatele a jednatele
firmy SOPO pana Vladimíra Olmra
o rozhovor, který jsme zahájili
zmínkou o garáži jeho rodičů. Realizace podnikatelského záměru
pana Olmra začala totiž právě
v této garáži opravami přinese5
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Investice v obci
ných elektromotorů. V roce 1993
pak byla založena firma SOPO
s.r.o., jejímž „byznysem“ byl nejprve servis, ale od roku 1996
i vlastní výrobní činnost. S přibývajícím počtem zakázek nutně souvisel nárůst počtu pracovníků,
realizovaný převážně z místních
zdrojů event. z nejbližšího okolí.
S rostoucí zkušeností pracovníků
firmy a po rozhodnutí soustředit se
především na technologii navíjení
a ostatní činnosti pokud možno
„outsourcovat“,
byl
zahájen
i vlastní výzkum a vývoj navíjení
rotorů a statorů elektromotorů. Dosahovaná vysoká kvalita produkce
firmy, založená na nejmodernější
technologii a odbornosti a zručnosti zaměstnanců, přispěla k prosazení se i u špičkových
zákazníků, jako jsou např. Schneider Electric, Miele nebo Ferrari.
V současné době - mimo jiné firma pracuje na vývoji nových generací elektromotorů a připravuje
prezentaci světové premiéry navíjení robotickou rukou na veletrhu
CWIEME 2019 v Berlíně.
SOPO stále – i přes dosažené
úspěchy v zahraničí – se cítí být
modletickou firmou, která je hrdá
na své úspěchy a na to, že také
díky jim může Modleticím vrátit
podporu v podnikání, zajistit velmi
6

dobré podmínky svým zaměstnancům a jejich rodinám a účastnit se
aktivně přípravy a realizace některých místních akcí (dětský tábor,
Modletické zvonění …). V souvislosti s novou výstavbou vyhovělo
vedení firmy požadavku zastupitelstva obce a souhlasilo s požadavkem vybudovat 5 metrů vysokou
protihlukovou stěnu, která bude
postavená na okraji pozemku firmy
u dálnice D0 tak, aby v obci zmírnila hluk způsobený provozem na
pražském okruhu. Areál bude napojen na silnici II/101 odbočkou
z okružní křižovatky, jejíž výstavba
v místě současného sjezdu k tenisovému areálu se předpokládá
v 2. polovině letošního roku.
Kolaudace stavby nové „fabriky“
je plánovaná na konec srpna.
Dne 30. srpna se uskuteční oficiální otevření nového areálu
a v sobotu 31. srpna bude
v rámci dne otevřených dveří
možná jeho prohlídka a účast na
souvisejícím kulturním programu
organizovaném pro obyvatele
Modletic. Po přibližně devadesátiminutovém rozhovoru s panem
Olmrem mně bylo jasné, že
značka SOPO znamená nejen
velice úspěšný byznys, ale i srdeční záležitost vedení firmy
a všech Sopáků.
-fn-
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Informace z obce
Povinné očkování psů
V úterý 11. června čeká všechny chovatele psů výlet i s jejich čtyřnohými
miláčky. Cílem budou návsi v Doubravici a v Modleticích, protože zde
bude provedeno pravidelné očkování
psů, které provede zdejší zvěrolékař
MVDr. Jan Šimr. V Doubravici buďte
připraveni v 18 hodin a v Modleticích
v 18:20.
Vakcinace bude provedena zdarma
u psů, za které mají jejich majitelé
uhrazené příslušné poplatky.
Majitelé, kteří v odůvodněných případech nemohou v určeném termínu
nechat psa očkovat mají ještě možnost v průběhu cca dalších 14 dnů
(v ordinačních hodinách) nechat psa
očkovat u MVDr. J. Šimra.
-js-

Povinné očkování se nevyhne
žádnému psu. Své o tom ví i fenka
Šarlota.

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME: škeré barevné sklo od alkoholicSklo kých i nealkoholických nápojů,
V červnovém třídění se zaměříme
na sklo. V některých městech
a obcích se můžeme setkat
s dvěma typy kontejnerů a to zeleným na barevné sklo a bílým na
čiré. U nás v Modleticích máme
kontejnery pouze zelené. Vhazujeme tedy všechny barvy společně. Vytříděné sklo nemusíme
rozbíjet. Při recyklaci se rozdrtí
a přidá do výchozí směsi k výrobě
nového skla. Díky svým vlastnostem se může sklo recyklovat do
nekonečna.
Co do kontejneru na sklo patří: ve-

např. od piva, vína, lahvičky od kečupů, majonéz, tatarek, marmelád
a různých dochucovadel, dále
okenní tabulky nebo skleněné
dveřní výplně.
Do kontejneru nevhazujeme keramiku, porcelán, kameninu, autoskla, drátěná skla a rozbitá
zrcadla. Pokud se Vám rozbije zrcadlo na střepy, vhoďte ho rovnou
do kontejneru na směsný odpad.
Zrcadlo totiž obsahuje tenkou
vrstvu kovu. Kdo chce, může zrcadlo, keramickou dlažbu, keramické květináče odvézt do
sběrného dvora.
7
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Informace z obce
Také skleněný odpad
má své symboly:
GL 70- bílé sklo
GL 71- zelené sklo
GL 72- hnědé sklo
A nakonec malá hádanka. Víte co znamená tento panáček na obalech?

Je to nepovinný symbol, který nás
v podstatě jen informuje o tom,
abychom neznečišťovali životní
prostředí a odpad házeli do příslušných nádob (koše, popelnice,
kontejnery). Pojďme tento nepovinný symbol všichni povinně dodržovat.
-mr-

Můžete se těšit

Turnaj v pétanque

Ještě, než se v létě všichni rozutečou za prázdninami, tak nás čeká
jedna milá sportovní akce, které se
mohou účastnit i nepříliš zdatní
sportovci. Tradiční turnaj v pétanque se uskuteční na louce u hasičárny již 15. června od 10 hodin
dopoledne, tedy o týden dříve, než
bylo avizováno. Udělejte si prosím
ve svých kalendářích změnu a přijďte si užít báječnou sobotu s nádechem léta.
-js-

Požární prevence
Roje včel a jak postupovat
V posledních dnech jsou hasiči
často voláni k případům, kdy se roj
včel usadil na stromech, keřích, rodinných domech a jiných budovách.
Pokud hasiči vyjedou k tomuto případu musí roj utratit. Veterinární
správa nařizuje utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev jako potencionálních zdrojů
nákazy varoázy včel a moru včelího
plodu. Hasiči plošně nevyjíždí k ne8

akutním likvidacím včelích rojů,
pouze při akutním ohrožení života.
Nejsme předurčeni na hromadné
vybíjení živočichů, většinou je zachraňujeme. Přečtěte si proto vysvětlení, co vlastně rojení je a jak se
zachovat. Rojení včelstev je způsob
jejich množení. V určitém okamžiku
začne být včelám úl či hnízdní dutina malá. Vystaví proto buňky pro
budoucí matky. Matka je zaklade
běžným oplozeným vajíčkem,
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Požární prevence
z kterého se jinak líhnou dělnice
(trubci jsou z neoplozených vajíček). To, že se z něj stane matka, je
zásluha včel, které larvičce nabízejí
nadbytek kvalitní potravy - mateří
kašičky (larva v ní doslova plave).
Zároveň včely přestávají starou
matku krmit, ta v důsledku přestává
klást vajíčka a opět se stává letuschopnou. Když je buňka s larvou
budoucí matky zavíčkována, včelstvo se vyrojí. Znamená to, že
zhruba polovina včel všech "profesí" (létavky, kojičky, stavěčky,
strážkyně, pátračky...) spolu se starou matkou vyletí před úl. Těsně
předtím si všechny odlétající včely
naplní medné váčky ("bříška")
medem z plástů – zásobí se na
cestu. Matka je ale ještě špatný
letec – usadí se někde v blízkosti
úlu - na větvi apod. Včely se k ní
srotí - vytvoří rojový hrozen. Ten na
místě vydrží několik hodin, leckdy
i den či dva. Včely pátračky mezitím
hledají novou dutinu pro hnízdění.
Jsou si schopné vzájemně "popsat"
jak která vypadá, jak je daleko a vyberou tak nejlepší možnou. Do té se
pak celý roj přemístí a usadí se zde.
Včely nebodají:
• protože mají plné medné váčky
(sytý člověk je také příjemnější než
• hladový)
• protože nemají hnízdo, které by
bránily (i jiná zvířata důrazně hájí
hnízdo s potomky - mimo hnízdo
jsou pak klidná)
Není-li člověk silně alergický (bod-

nutí jej ohrožuje na zdraví či životě)
je zcela zbytečné bát se rojících se
včel – a to ať jsou ještě rozlítané či
už semknuté do hroznu. Roj sám za
pár hodin či dní odletí. Pokud se bojíte, nepřibližujte se k němu a pozorujte jej z povzdálí. Pokud vás
zvědavost přemůže, dělejte tak pomalu a rozvážně. Znáte-li včelaře
ve vašem okolí, můžete jej o odchycení požádat (poptejte se v hospodě anebo by to měli vědět na
obecním úřadě – odbor životního
prostředí). Hasiče volejte jen v případě akutního ohrožení (alergici
apod.) - jsou tu z jiných důvodů, než
aby chytali všechny roje...
Převzato ze stránek
http://www.vcelky.cz/oo-roji-se-vcely.htm,

zpracoval František Knitl, požární
preventista SDH Modletice
9

6_Modletice2019_3K.qxp_Sestava 1 31.05.19 11:56 Stránka 10

Křížovka

Naši věrní křížovkáři, tentokrát tu máme křížovku se zmatenou
diakritikou v zadání. Budete to tedy mít tento měsíc o chlup složitější.
Tajenka: „A po mistrovství světa v hokeji nás čeká další důležitý
turnaj. A sice …“
10
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Inzerce
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V minulém vydání jsme psali, že nová zvonička bude osazena v průběhu května.
Od 10. májového dne stojí pevně na svém místě a dělá Modleticím velkou parádu.
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