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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

Okrskář
str. Radek Bus – 739 156 156,
E-mail: radek.bus@opvestec.cz
Hlášení závad
Závady a poruchy v obci můžete
hlásit telefonicky na:
tel. číslo: 323 639 187
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
prosíme o identifikaci pomocí čísla
štítku, kterým je každá lampa v obci
označena.
Moc děkujeme za spolupráci

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
Modletický věstník č. 1, ročník 17, vychází: leden 2019 pod evidenčním číslem MK ČR E 14287
“obecní zpravodaj”. Vydáván zdarma. Vydává obec Modletice,Modletice 6, 251 01 Modletice. IČ: 00640158.
Telefon 323 637 187. Šéfredaktor: Jiří Szalai, tel: 607 187 428.
| E-mail: obec@modletice.cz | internet: www.modletice.cz | sazba ARTEMIS, reklamní umělecká agentura
| tisk Tiskárna Říčany, | autoři článků: Jiří Aron, František Němec, autor osmisměrky: Libor Hanuš.
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Úvodní slovo

Vážení a milí obyvatelé Modletic,
každý z nás někdy vzpomíná
a hodnotí, co hezkého v minulém
roce prožil, co se podařilo nebo
naopak nepovedlo. Skončený
starý rok dává příležitost k zamyšlení nad tím, co se v uplynulém roce podařilo a co nikoliv.
Každému z nás se při ohlédnutí
za rokem 2018 vybaví něco jiného. Osobně se mi vybaví
mnoho zážitků a zkušeností,
které jsem v uplynulém roce prožil. Zde není prostor všechny je
popsat. Proto jsem vybral jednu
stavbu, kterou snad každý v naší
obci v minulém roce zaznamenal.
Tou byla rekonstrukce ulice začínající u křižovatky před zámkem
směrem k areálu Agro až k vycházkové trase na Popovičky.

Jednalo se o částečně vyvolanou investici spojenou s výstavbou nového firemního areálu na
konci této ulice, kdy bylo nutné
nový areál napojit na vodovod
a kanalizaci obce. Jako součást
tohoto napojení měla firma za
povinnost provést prodloužení
vodovodního a kanalizačního
řadu v celé ulici. Další podmínkou výstavby byla povinnost
firmy vybudovat veřejné osvětlení, vedení sdělovacích kabelů
a provést rekonstrukci asfaltových povrchů v celé šíři silnice.
Mnozí se podivovali, proč se
v silnici znovu a znovu provádí
výkopy. Bohužel provoz na silnici
nedovolil provádět jeden velký
výkop a položení všech sítí najednou. Protože se jedná o slepou ulici nebylo možné silnici
uzavřít a stavba musela probíhat
za provozu. Proto mám radost,
že k této stavbě se obci podařilo
připojit i další stavby, díky kterým
se ulice podstatně proměnila,
a věřím, že její užívání pro obyvatele obce je nyní bezpečnější
a pohodlnější. Obecními investicemi v této ulici bylo provedení
rekonstrukce havarijního stavu
dešťové kanalizace.

3
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Úvodní slovo
Dále demolice nevzhledného
a nefunkčního přemostění silnice pro vedení dálkového vytápění a vybudování chodníku po
celé délce ulice. Především nový
chodník a veřejné osvětlení,
znamenají významné zvýšení
bezpečnosti pro chodce. Při výběru veřejného osvětlení bylo
myšleno nejen na funkčnost, ale
také na úspornost a na využití
nových technologií. Lampy jsou
osazeny svítidly s LED technologií, která mají delší životnost
a nižší spotřebu energie. Zároveň je veřejné osvětlení v této
ulici již připraveno pro připojení
na internet a umožní v budoucnu
používání aplikací smart cities,
které se začínají rozšiřovat. Díky
uvedeným stavebním úpravám
má celá ulice „nový kabát“, který
by nám všem měl dobře sloužit.
Pro úplnost připomínám, že tato
dříve bezejmenná ulice má od
roku 2018 název Za Stodolou.
Stavba, která v ulici Za Stodolou
probíhala po dobu jednoho roku
znamenala pro všechny uživatele určitá omezení. Děkuji proto

4

obyvatelům obce, zaměstnancům a firmám za toleranci a trpělivost projevenou během
výstavby. Věřím, že výsledek
stojí za to a že kompletně zrekonstruovanou ulici mnozí z vás
ocení.
Závěrem bych nerad zapomněl
na začínající nový rok, který je
obdobím nových očekávaní
a nadějí na splnění novoročních
přání. Jaký pro nás bude nový
rok 2019, a o tom co nás v Modleticích čeká, budeme ve věstníku pravidelně informovat.
Osobně věřím, že nový rok
bude alespoň tak dobrý, jako
ten minulý.
Milý spoluobčané, na prahu
roku 2019 Vám přeji mnoho
osobních a pracovních úspěchů. Vám i vašim rodinám přeji
ať prožijete celý rok ve zdraví
a v osobní spokojenosti.
Šťastný nový rok 2019.
Ing. Jiří Aron
starosta obce
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
yx Zasedání zastupitelstva boru pro životní prostředí na
21. 11. 2018

Usnesení č.3/13/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje rozpočtový výhled obce
Modletice pro roky 2020–2021.
Usnesení č.4/13/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje plán inventarizace majetku obce za rok 2018 k provedení inventarizace majetku obce
Modletice
dle
stavu
ke
dni 31.12.2018.
Usnesení č.5/13/2018:
Zastupitelstvo schvaluje stanovení
ceny vodného pro rok 2019 ve výši
45 Kč za 1 m3 včetně DPH.

5 členů. Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje personální obsazení
výborů obce v následujícím složení:
a) finanční výbor
předseda: Jiří Szalai
členové: Ing. Miluše Reichová
Romana Černá
b) kontrolní výbor
předseda: Martin Zahálka
členové: Ing. Miluše Reichová
Ing. Libor Hanuš
a) výbor pro životní prostředí
předseda: Ing. Miluše Reichová
členové: Jiří Szalai
Martin Zahálka
Ing. Libor Hanuš
Alena Křížová
b) výbor pro kulturu a sport
předseda: Jiří Szalai
členové: Martin Zahálka
Ing. Libor Hanuš
Luboš Škába
Marie Pevná

Usnesení č.6/13/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje vyplácení vánočního příspěvku seniorům ve výši 1 000 Kč.
Příspěvek bude poskytnut trvale
hlášeným občanům Modletic, kterým je 63 a více let. Příspěvek
yx Zasedání zastupitelstva
bude vyplacen pouze těm seni12. 12. 2018
orům, jejichž domácnost nemá ke
dni vyplácení žádný splatný záva- Usnesení č.2/14/2018:
zek vůči obci. Příspěvek bude vy- Zastupitelstvo obce Modletice
placen na základě žádosti, kterou schvaluje další jednání s investožadatel podepíše při předávání rem zkapacitnění čerpací stanice
příspěvku.
firmy Eurowag, a to o variantě III,
která počítá s využitím prostor
Usnesení č.8/13/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice současného parkoviště u myčky
schvaluje navýšení počtu členů vý- nákladních automobilů.
5
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Usnesení č.3/14/2018:
Zastupitelstvo schvaluje stanovení
ceny stočného pro rok 2019 ve
výši 60 Kč za 1 m3 vč. DPH.
Usnesení č.5/14/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice souhlasí s pokračováním jednání
o návrhu smlouvy o využívání služeb sběrného dvora v Dobřejovicích.
Usnesení č.6/14/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018 o stanovení
poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019.
Usnesení č.8/14/2018:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru trvale hlášeným obyvatelům obce, kteří jsou zároveň
majiteli nemovitostí využívaných
k bydlení. Výše daru bude jednotlivým obyvatelům sdělena písemně. Celková částka na
poskytnutí všech darů (příspěvků)
uvolněná z rozpočtu obce činí
104 541,- Kč.
Usnesení č.10/14/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje novou výši odměn pro neuvolněné zastupitele obce. S účinností od 1.1.2019 náleží pro
místostarostu obce odměna ve výši
23 683,- Kč, pro předsedu výboru
6

zastupitelstva 2 631,- Kč, pro člena
výboru zastupitelstva 2 193,- Kč
a
pro
člena
zastupitelstva
1 316,- Kč. Jedná se o měsíční odměny hrubého.
Usnesení č.11/14/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje rozpočet na rok 2019
jako schodkový v úrovni paragrafů.
Příjmová část rozpočtu je schválena ve výši 26 960 000,- Kč. Výdajová část je schválena ve výši
46 130 000,- Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen z uspořených
finančních prostředků z minulých
let. Případné změny rozpočtu
budou řešeny v roce 2019 rozpočtovými opatřeními.
Usnesení č. 12/14/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření dohody o provedení
práce se starostou obce Modletice Ing. Jiřím Aronem pro období
1.1.2019 - 31.12.2019. Předmětem dohody je provádění Inženýrské činnosti dle výkonových fází
u některých stavebních projektů
obce.
Usnesení č.13/14/2018:
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací obce Modletice pro období 2019-2028.
-ja+js-
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2018 byly také určeny termíny veřejného zasedání zastupitelstva, na které může přijít kdokoliv.
-jsyx Termíny zastupitelstev na rok 2019
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2. týden
6. týden
10. týden
14.týden
19. týden
23. týden
28. týden
32. týden
36. týden
41. týden
45. týden
49. týden

9. 1. 2019
6. 2. 2019
6. 3. 2019
3. 4. 2019
6. 5. 2019
5. 6. 2019
10. 7. 2019
7. 8. 2019
4. 9. 2019
9.10. 2019
6.11. 2019
4.12. 2019

začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin
začátek v 19 hodin

Obecní investice
yx Strategický plán rozvoje horizontu“, v našem případě obce

obce Modletice (SPROM) Modletice.
a jeho realizace Historie tohoto dokumentu v naší
obci je následující: Výchozí
V tomto článku se rozhodně ne- verze Strategického plánu rozchci zabývat teoretickými úvavoje byla zastupitelstvem schváhami, ale přesto bych ho rád uvedl
lena 3.11.2011. Jeho první
všeobecně akceptovanou informací, že „Strategický plán rozvoje aktualizace byla schválena dne
je jeden ze základních dokumentů 31.10.2013 a druhou aktualizaci,
územního celku – tedy obce, na níž jsem se už odvolával v miměsta, kraje …, ve kterém jeho nulém čísle Věstníku v souvislosti
autoři formulují předpokládaný s výstavbou nové hasičské zbrojvývoj daného územního celku nice, zastupitelstvo obce odsouv
dlouhodobějším
časovém hlasilo 8. srpna 2018.
7
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Obecní investice
každou Prioritu a pro jejich splnění
zcela konkrétní soubor Opatření.
U všech Opatření, kterých je celkem 70, budou stanoveni garanti,
a to buď konkrétní zastupitel, nebo
Zastupitelstvo jako celek, a dále
termíny splnění.
Charakter navržených opatření je
v zásadě dvojí. Buď se jedná o organizování a zpravidla i finanční
zajištění konkrétních jednorázových akcí a delší dobu trvajících
aktivit, nebo o realizaci projektů investičního charakteru, jako např.
již zmíněná výstavba nové hasičské zbrojnice. Hlavně pro realizaci
těchto investičních projektů je
kromě „přízně a rychlosti“ úřadů
nezbytné jejich finanční zajištění.
1. Kvalita života obyvatel a atraktiPro lepší představu o jejich fivita obce – občanská vybavenost,
nanční náročnosti lze uvést, že
péče o děti, mládež a seniory,
v uplynulém čtyřletém volebním
sport, kultura, bezpečnost obyvatel
období obec proinvestovala cca
a ochrana jejich majetku
59 mil. Kč. Finančně nejnáročnější
2. Zájem obyvatel o dění v obci
byla realizace projektu „Intenzifi3. Kvalita životního prostředí – kace ČOV“, která obec stála téměř
zeleň, veřejná prostranství, pořá- 16 mil. Kč. Mezi významné a fidek, hospodaření s vodou v krajině nančně náročné projekty je ale
možné zařadit i projekty, jejichž cíli
4. Kvalita infrastruktury – komuni- bylo zlepšení životního prostředí,
kace, vodovod a kanalizace, ve- jako např. na sebe časově navařejné osvětlení,
zující odbahnění Zámeckého
dopravní obslužnost
a Mlýnského rybníka a oprava ko5. Spolupráce se samosprávami ryta Chomutovického potoka celkem za cca 7,5 mil. Kč, nebo
a subjekty v regionu
revitalizace sídelní zeleně, úprava
6. Příznivé prostředí pro podni- Mlýnské louky a zkvalitnění techkání na katastrálním území obce
nické infrastruktury obce. Celkový
Dalším krokem prací na aktualizaci počet těchto rozvojových projektů
SPROM bylo stanovení Cílů pro se blíží k číslu 30. V tomto trendu
Tento termín aktualizace byl zastupiteli stanoven proto, aby ještě
před říjnovými komunálními volbami byla dána jejím eventuálním
nástupcům konkrétní představa
o tom, jak z dlouhodobého hlediska pokračovat ve zkvalitňování života v obci.
SPROM má standardní obsah. Začíná aktuální sociálněekonomickou analýzou, na jejímž základě
byla sestavena tzv. SWOT matice,
která byla zase východiskem pro
formulaci Vize a ta pro stanovení
Priorit, na které se je třeba v následujících letech soustředit. Ke
shodě mezi zastupiteli došlo na
následujících prioritách:

8
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Obecní investice

chce zastupitelstvo obce pokračovat. Mimo jiné o tom svědčí právě
aktualizovaný soubor opatření
SPROM a z něho vyplývající a na
zastupitelstvu obce dne 12. prosince schválený rozpočet obce na
rok 2019. Na další rozvojové investice je v něm plánováno cca
32 mil. Kč.
V této souvislosti se logicky nabízí
otázka, kde na tyto investiční akce
„vezmeme“? Odpovědí je vysoká
úspěšnost při získávání dotací
a také efekt vyplývající ze spolu-

práce se subjekty podnikajícími na
našem katastrálním území.
S ohledem na zájem projevený
čtenáři Věstníku bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že podobně
jako jsme se věnovali v jeho prosincovém čísle poskytnutí informací o probíhající výstavbě nové
hasičské zbrojnice, budou v dalších číslech obsaženy články
o dalších projektech, jejichž realizace buď právě probíhá, nebo
které jsou ve fázi přípravy.
-fn-

9
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Informace z obce
yx Místní poplatky pro rok 2019
Poplatky platné pro rok 2019 se proti loňskému roku liší. Přinášíme Vám
proto přehled všech místních poplatků.
Vodné 45,00 Kč/m3 (včetně DPH)
V domácnostech s instalovaným vodoměrem se částka počítá na základě
odebraného množství vody.
V domácnostech bez vodoměru je použita norma 36 m3 / osoba na rok
Stočné 60,00 Kč/m3 (včetně DPH)
Odstraňování (svoz) odpadu
Směsný odpad
objem svozové nádoby
frekvence svozu roční sazba poplatku
Popelnice 120 litrů
1x týdně
2 530 Kč
Popelnice 120 litrů
1x za 14 dní
1 265 Kč
Popelnice 120 litrů
sezonní svoz
2 044 Kč
Popelnice 240 litrů
1x týdně
5 060 Kč
Popelnice 240 litrů
1x za 14 dní
2 530 Kč
Popelnice 240 litrů
sezonní svoz
4 088 Kč
Kontejner 1100 litrů
1x týdně
23 199 Kč
y 120 litrové nádoby a 1100 litrové kontejnery na separovaný odpad (plast –
žlutá a papír – modrá) jsou zdarma.
y Dále mohou občané využívat zdarma i kontejner na bioodpad, který je od
1.4. do 31. 10. umístěn u čističky odpadních vod v Modleticích.
y Zdarma jsou i nádoby na kovové obaly, které jsou na Panelovém sídlišti,
před obecním úřadem a v Doubravici. Na Panelovém sídlišti a před obecním
úřadem je i sběr jedlých olejů a tuků. Použitý olej prosím slévejte do PET
lahví a uzavřené je vhazujte do označené nádoby.
Ubytovací poplatek
V obci je vybírán poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko
a den 5 Kč.
Psi
V rod. domku V bytě*
Jeden pes
300,- Kč
400,- Kč
Druhý a každý další pes
600,- Kč
800,- Kč
Jeden pes majitele v důchodu**
150,- Kč
300,- Kč
Druhý a každý další pes majitele v důchodu** 200,- Kč
400,- Kč
* Platí pro panelové sídliště, bytové domy čp.131 až 133 a domy V Olšinách
** Držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu.
Nárok na snížený poplatek musí poplatník prokázat.
-js10
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Informace z obce
yx Nové webové stránky obce Společně s novými stránkami

a sledování informací z obce obce se podařilo zprovoznit dvě
nové možnosti, jak získávat inforObec Modletice má od října 2018 mace z obce. Jedná se o infornové webové stránky. Obecní úřad mační kanály zejména pro ty
dlouhodobě hledá efektivní způ- z vás, kteří chtějí být v obraze
sob, jak informovat občany o dění a nemají čas či možnost neustále
v obci a důležitých informacích zve- sledovat úřední desku či obecní
řejňovaných například na úřední web. První možnost je využít zasídesce. V minulosti bylo již několik lání informací přes e-mail a druhá
pokusů o zasílání informačních možnost je využívat mobilní apliSMS či snahy o e-mailové zpravo- kaci V OBRAZE.
dajství. Žádný z těchto způsobů se
z různých důvodů dlouhodobě ne- Informace e-mailem:
osvědčil. Jednou to bylo z důvodu Jedná se o aplikaci, která je sousložitosti ovládání sytému jindy zas částí webových stránek a zájemci
z důvodu nekompatibility s webem o zasílání informací prostřednicobce apod. Poskytovat informova- tvím e-mailu se mohou přihlásit na
nost považujeme za jednu z priorit, úvodní stránce obecního webu.
kterou se zabývá také strategický Stejně tak pokud budou chtít zasílání informací zrušit tak sami proplán rozvoje obce.
Proto při rozhodování o pořízení vedou odhlášení. Všem, kteří se
nových webových stránek obce k zasílání e-mailů přihlásí budou
bylo jedním z důležitých poža- zasílány informace zveřejňované
davků pořídit web, který rozšíří na úřední desce a důležité informožnosti informování obyvatel mace jako např. přerušení doobce. Nové webové stránky se dávky vody apod. Jiné informace
tvořily v průběhu léta a v říjnu prostřednictvím e-mailů zasílány
2018 byly spuštěny. Od té doby nebudou.
postupně probíhá aktualizace in- Informace přes aplikaci
formací umístěných na stránkách. V OBRAZE:
Tento proces ještě probíhá prů- Chcete být informováni o aktualiběžně a kdo se někdy setkal tách z našeho webu? Chcete mít
s údržbou webových stránek, tak k dispozici důležité informace
ví, že je to činnost, která nikdy ne- z obce ve vašem chytrém telekončí. Proto pokud na stránkách fonu?
narazíte na neaktuální informace Představujeme naši novou službu
neváhejte se s touto informací ob- pro občany a návštěvníky naší
rátit na obecní úřad.
obce.
11
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Informace z obce
Mobilní aplikace V OBRAZE občanům v mobilním telefonu automaticky načítá informace z webu
obce. Občan tak nemusí navštěvovat obecní web, stále je však v obraze ohledně dění v obci. Aplikace
umí zobrazit informace z více
webů samospráv najednou. Aplikace je pro občany zdarma.
Co lze sledovat?
y kulturní a sportovní akce
y fotogalerie
y aktuality
y úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?
y mít chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS
y přístup na internet
y místo v úložišti telefonu
cca 13 MB
Aplikace přináší přehled aktualit
z webu obce, upozorní vás na
nově vložené zprávy, dozvíte se
o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce
obce.
-ja-

yx Tříkrálová sbírka
Farní charita Říčany oznámila, že se ve dnech
1. – 14. ledna 2019 bude v Doubravici konat
Tříkrálová sbírka.
Každý, kdo chce přispět, tak může učinit u paní Petržílkové.

-js-

Událo se v naší obci
yx Divadlo v zámeckém sále sledovat i další herecká esa, ja-

kými jsou například Pavel Nečas
(televizním divákům znám např.
V pátek 7. prosince mohl téměř vy- jako podnikatel Matějka ze seriálu
prodaný sál modletického zámku Okresní přebor), Alžběta Stanková
sledovat další z adventních před- (např. Veronika z Vyprávěj), nebo
stavení, které pro diváky objednala Zbyšek Pantůček (znám zejména
obec Modletice. Tentokrát se jed- jak dabér) a další. V Modleticích
nalo o divadelní hru společnosti nebyla divadelní společnost Háta
Háta Zamilovaný sukničkář s Luká- poprvé a zdá se, že ani ne napošem Vaculíkem v hlavní roli. Kromě sledy, protože s největší pravděponěho mohlo nadšené a rozesmáté dobností přijede opět za rok a bude
publikum ve veselohře plné záletů to s představením Světáci. Máme
a situací, které se z nich vyvinuly, se tedy opět na co těšit.
-jsmělo úspěch

12
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Událo se v naší obci
yx Rozsvícení vánočního Všem přítomným postupně zahrál

stromu, přineslo kvartet dechové hudby pana učivánoční náladu tele z lidové školy umění z Říčan,
dále pak zazpívaly děti z místní
mateřské školy a v neposlední
řadě i pánové z Modletického mužského sboru. Vůně svařáku se
táhla přes celé nádvoří a na tvářích přítomných, zejména dětí,
bylo znát, že už se opět těší na Ježíška.
-js-

V neděli 9. prosince, tedy o druhé
adventní neděli, se v Modleticích
tradičně rozsvěcel vánoční strom.
A že je to sláva převeliká svědčí
i to, že se na nádvoří zámku postavilo pódium, stánky s občerstvením a samozřejmě i s výrobky,
které vyrobili místní hasičské děti.

13
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Můžete se těšit
yx Kulturní kalendář na rok 2019 jubilejní 10. ročník festivalu ModleČeká nás opět kulturní rok, o čemž
svědčí přehled, který naleznete na
konci tohoto článku. Začínají opět
místní hasiči se svým žádaným plesem, dále zažijeme dětský den, turnaj v pétanque a v neposlední řadě

tické zvonění. Akcí je opět mnoho
a vybere si snad každý. A to ještě
určitě spousta příjemných zážitků
během roku přibyde a Modletický
věstník vás o nich bude velmi rád
informovat.
-js-

Kulturní a společenské akce v Modleticích v roce 2019
č.

typ

1

společenská 23.2. 20:00 Zámecký sál
14:00 Zámecký sál
společenská 9.3.
a 20:00

2

kdy

čas

kde

společenská 30.3. 20:00 Zámecký sál

4

společenská 13.4. 9:00

5

společenská 13.4. 15:00

6

společenská 30.4. 20:00

7

společenská 11.5. 14:00

8

společenská 1.6.

9

sport

22.6. 10:00

10 kulturní

31.8. 15:00 Nádvoří zámku

11 sport

7.9.

12 sport

12:10 9:30

14 kulturní

13.12. 19:30 Zámecký sál

10:00

hl.pořadatel

Ples SDH Modletice SDH Modletice
Maškarní pro děti
Obec Dobřejovice
a dospělé

Countrybál Divadla Modletice sobě
vod studny
Celá obec
Jarní úklid obce
Obec Modletice
Velikonoční setkání
Nádvoří zámku
SDH Modletice
s prodejem předmětů
od hasičů
Louka za
Mlýnským r.
Pálení čarodějnic
Obec Modletice
Obec
Oslava svátku matek
Celá obec
Modletice/SDH
Modletice
Louka
u hasičárny
XXXVIII. dětský den Modletice sobě
Louka
Turnaj v pétanque Obec Modletice
u hasičárny

3

13:00

co

Louka
u hasičárny

X. Modletické zvonění Modletice sobě
Soutěž v pož. sportu:
SDH Modletice
O pohár starosty obce

Celá obec a okolí Špacír
Obec Modletice
Rozsvěcení
13 společenská 8.12. 15:00 Nádvoří zámku
vánočního stromku Obec Modletice
Vánoční kulturní
představení

Obec Modletice

Termíny a časy jednotlivých akcí se mohou ještě změnit, o čemž vás budeme jistě informovat.
14
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Inzerce
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Osmisměrka

Hlavní exportní
surovinou Chucka
Norrise (tajenka) -lh-

