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Modletický́ věstník
Zpravodaj obce
Modletice

Výběr z obsahu
Oprava drobných sakrálních staveb v obci
Jak správně třídit plasty
Březen – měsíc požární bezpečnosti
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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
prosíme o identifikaci pomocí čísla
štítku, kterým je každá lampa v obci
označena.
Moc děkujeme za spolupráci
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Výběr ze zastupitelstva
yx Zasedání zastupitelstva jemce nebytových prostor v domě
6. 2. 2019 č.p. 6 o souhlas obce Modletice se
Zastupitelé schválili změnu územního plánu č. 11. Více o této změně
naleznete na stránkách obce, nebo
v úředních hodinách na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje změnu termínu výstavby
Okružní křižovatky T-sport dle Plánovací smlouvy uzavřené mezi
obcí Modletice, Romanem Vítem,
Františkem Presslem a firmou
SOPO INVEST s.r.o.
Zastupitelstvo obce Modletice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládaní
se stavebním odpadem.
Zastupitelé projednávali žádost ná-

zřízením podnájmu pro třetí osobu.
Zastupitelé věc projednali a souhlasí se zřízením podnájmu v nájemních prostorách za podmínek,
že nájemce zajistí plnění předmětu
nájmu dle uzavřené nájemní
smlouvy. Nájemce je zároveň povinen informovat pronajímatele o třetí
osobě, které zřídil podnájem.
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti podání žádosti
o dotaci v rámci Programu obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210H – Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Zastupitelé věc
projednali a souhlasí s podáním
žádosti o dotaci na projekt realizace naučných stezek v obci Modletice
-ja+js-

Obecní investice
yx Oprava drobných sakrálních ověřit si správnost výkladu sousloví
staveb v obci

Po tom, co jsme se na zastupitelstvu obce shodli, že by bylo
vhodné poskytnout čtenářům Věstníku ucelenou informaci na téma
péče obce o drobné sakrální
stavby na jejím území, které je také
jedním z cílů formulovaných ve
Strategickém plánu rozvoje obce
(cíl 1.5), bylo mým prvním krokem

sakrální stavby. Nakonec, místo
oficiální definice, jsem se rozhodl
použít úvodní odstavec z jednoho
zajímavého článku:
„Křížky, kapličky, sochy, zvoničky
… jsou krásné a obdivuhodné,
vzbuzují úctu, navozují pokoru, dovedou říci mnohé. Sakrální stavby
skrývají v sobě úžasné příběhy
a jsou nejen ukazatelem starých
nebo poutních cest a orientačním
3

3_Modletice2019_2.qxp_Sestava 1 04.03.19 13:09 Stránka 4

Obecní investice
bodem, ale současně představují
bohaté uložiště informací paměti
lidí a významných událostí v krajině.“
Pravděpodobně nejčetnějšími těmito stavbami jsou kříže. Jak jsem
se dočetl, velkou zásluhu na tom
má údajně nařízení vládce Franské
říše Karla Velikého z počátku 9.
století, přikazující stavět kříže
u cest a jejich rozcestí. A tento zvyk
se udržel na území západní a části
střední Evropy až do počátku 20.
století. V současné době se sice již

nové kříže a křížky nestaví, ale
v duchu předcházejícího odstavce
bychom měli považovat za svou
povinnost postarat se o řádný stav
všech těchto, ještě dochovaných,
památek.
Na území obce jsou čtyři samostatně stojící kříže, zvonička, kaplička, kaplička se zvoničkou
a socha sv. Jana Nepomuckého.
Ani jedna z těchto památek však
není zapsána jako Národní kulturní
památka a není ani uvedena v se4

znamu Národního památkového
úřadu. A ani jedna z těchto památek také nebyla ve zcela dobrém
stavu. Proto, když se v roce 2016
ukázala možnost podat žádost o finanční podporu z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj určeného na opravu drobných sakrálních staveb, bylo na jednání
zastupitelstva obce rozhodnuto
o opravě sochy sv. Jana Nepomuckého, křížku u Zámeckého rybníka,
dřevěného kříže u silnice vedoucí
směrem na obec Herink a zvoničky
v centru obce.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Nejvýznamnější z těchto památek
je – podle mého názoru - právě
socha sv. Jana Nepomuckého1, postavená proti modletickému zámku.
Podle údaje na jejím podstavci
socha pochází z roku 1806. V souladu s platnou legislativou byl vybrán odborný restaurátor, jehož
prvním úkolem bylo zpracovat restaurátorskou zprávu. Z této zprávy
je zřejmé zjištění velmi špatného
stavu sochy. Její povrch byl značně
zvětralý, byly objeveny stopy po
dřívějších opravách (slepování)
hlavy, některé části sochy byly odpadlé nebo uražené, soše chyběla
nad hlavou svatozář, cca 150 cm
vysoký vyzděný sokl byl narušený
vlhkostí a solí..
Na základě této zprávy bylo rozhodnuto o předání sochy ke komplexnímu restaurátorskému zásahu,
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Obecní investice
včetně odsolení, celkové retuše
a k provedení tzv. hydrofobizace.
Na nový betonový základ pod opravenou sochu byl postaven vyrobený žulový sokl a na něm byla
osazena nová, také žulová, římsa
jako replika podle dobové fotografie. Bylo upraveno bezprostřední
okolí sochy, instalováno její večerní
osvětlení a samozřejmě nesmělo
být opomenuto ani upozornění na
využití finančních prostředků z již
zmíněné dotace, která činila cca
70% z celkové ceny 395 tisíc Kč.
1/ Sv. Jan Nepomucký se narodil kolem
roku 1345 jako Jan (či Johánek) z Pomuka, nedaleko Plzně. Vystudoval teologii
a práva a později se stal generálním vikářem pražského arcibiskupa. Po své smrti
byl uctívaný jako mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.
K jeho příjmení Nepomucký se váže zdůvodnění, že chybným čtením latinského
výrazu "DE POMUK" (Pomucký) vzniklo
"NEPOMUK" (Nepomucký). Na jeho sochách, kterých je jen v Praze a Středočeském kraji několik desítek, světec obvykle
v rukou drží palmu mučednictví a krucifix,
symbol následování Ukřižovaného. Kolem
hlavy má pět hvězd, snad odkaz na úctu
k Panně Marii a na Pět ran Kristových.

Dřevěný kříž
Na okraji obce, přímo proti mírně
řečeno nevábnému areálu dřívější
„uosky“, u silnice vedoucí směrem
na Herink, původně stál na zděném
cca 70 cm vysokém soklu z latí
z měkkého dřeva sestavený kříž

s litinovým, cca 60 cm velkým, Kristem. Rozpadající se sokl je nahrazen na nově vybetonovaném
základu novým vyzděným podstavcem a žulovou patkou. Do ní je zasazen z jasanového dřeva
vyrobený cca 2 m vysoký kříž.
Podle dobové fotografie byl vyroben z plechu a polychromován
160 cm vysoký Kristus a také byl
doplněn dříve chybějící nápis INRI.
Cena celého díla byla cca
68 tisíc Kč.
Litinový křížek
Do zábradlí můstku přes Chomutovický potok, odtékající ze Zámeckého rybníka, je nyní místo
dřívějšího rozpadajícího se soklu
s poškozeným křížkem zakomponován zrestaurovaný stávající litinový
křížek
s
opraveným
a pozlaceným 60 cm vysokým Kristem. Křížek je zasazen do nového
60 cm vysokého žulového soklu.
Cena této opravy byla cca
45 tisíc Kč.
Zvonička na návsi
V průběhu několika příštích měsíců
bude provedena demontáž a následná likvidace stávající, postupně
chátrající, zvoničky v centru obce
a bude nahrazena zvoničkou novou.
Před rozhodnutím o zařazení této
akce do rozpočtu obce na tento rok
bylo jednak „zmapováno“ snad
dvacet zvoniček v okolních obcích
a jednak bylo zastupiteli obce
posuzováno několik návrhů od
5
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Obecní investice

sochaře, který realizoval i výše
zmíněné restaurátorské práce na
soše sv. Jana Nepomuckého

a obou křížích. Zvítězil návrh, podle
kterého bude nová zvonička sestavena ze šesti žulových bloků z mrákotínského lomu, usazených na
novém betonovém základu. Ve
zvoničce bude zavěšen stávající,
ale renovovaný zvon, a bude provedena výměna všech dřevěných
a kovaných prvků. Do vrcholu zvoničky bude zasazen litinový pozlacený kříž. Celková výška zvoničky
bude cca 4,5 m a cena za dílo, vč.
demontáže a likvidace stávající
zvoničky, se bude pohybovat kolem
320 tisíc Kč. Snad se bude nová
zvonička líbit alespoň tak, jak se
líbí již opravená socha sv. Jana Nepomuckého a oba výše zmíněné
kříže.
-fn-

Informace z obce
yx

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME:
Plasty
Milí spoluobčané, tak jak jsme si
slíbili v minulém Věstníku, zaměříme se tentokrát na třídění plastů.
Co je to vlastně plast? Je to umělá
hmota, díky které žijeme velice
pohodlně. Za úplně první plast
můžeme považovat nitrát celulózy, který byl objeven v roce
1855, dále následoval polyetylén,
nylon a legendární bakelit. S první
PET lahví přišla údajně společnost Coca Cola v sedmdesátých
letech minulého století. Od té
doby se výroba plastů více než
6

zdesetinásobila.
V současné době nezažívá recyklace plastů příznivé podmínky.
Doposud se totiž 75% plastových
odpadů vyváželo do Asie (převážně do Číny). Jen pro představu
to činilo zhruba 7 000 000 tun odpadu ročně. Čína si však v posledních letech uvědomila narůstající
devastaci, už tak zničeného životního prostředí, že přísun plastů do
země značně omezila (zpřísnila
podmínky pro dovoz 24 druhů odpadu). Postavila tak Evropu
a ostatní země před otázku: kam
s tím? Plast začíná být pro naši
planetu velice „nebezpečný“
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(i přesto, že mezi nebezpečný
odpad nepatří). A právě tato situace nás nesmí odradit od správného třídění. Musíme společně
zabránit tomu, aby plast nekončil
pohozený v naší krajině, kde se
bude rozkládat dalších šedesát až
osmdesát let. Zároveň se každý
z nás může snažit, aby produkce
plastového odpadu v domácnosti
byla co nejmenší. To ovšem
v době, kdy nás supermarkety
přímo zahrnují plastovými obaly
a prakticky nekoupíte věc, která
by nebyla zabalena v plastu, jde
velice těžko.
Pojďme ale už k samotnému třídění. Prvním krokem k úspěšné
recyklaci plastů je jejich zodpovědné vytřídění do nádob (barva
kontejneru se pro tuto komoditu
sjednotila na žlutou), odtud jejich
obsah putuje k ručnímu dotřídění
a dalšímu zpracování na třídicí
linky.
Do žlutého kontejneru patří: plastové sáčky a tašky, fólie, PET
lahve (už určitě nemusíme připomínat- před vhozením sešlápnout,
ušetříme tak spoustu místa),
obaly od nejrůznějších čisticích
a kosmetických přípravků, neznečištěné obaly a kelímky od potravin, obaly od CD, plastová
prkénka, kbelíky, polyesterové
textilie, bublinkové fólie, plastová
plata od vajec, polystyren (vhazujeme také v menších kusech).
V naší obci do tohoto kontejneru

patří také kartony od mléka, vína,
džusů, tzv. tetra paky (upozorňujeme, že je to dohoda se svozovou firmou), v jiných obcích může
být na kartony samostatný kontejner. Bývá převážně černý s oranžovým víkem.
A co do těchto kontejnerů nepatří?
Mastné obaly, obaly od nebezpečných látek, žíravin či barev, plastové obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, výrobky
z PVC (obsahují chlor a při tepelné likvidaci se uvolňuje chlorovodík),
podlahové
krytiny,
novodurové trubky, molitan,
guma, těsnění z oken nebo dveří.
Třídění nám zjednoduší označení, které najdeme na některých
obalech. Pro žlutý kontejner jsou
to tyto značky:

O plastech by se dalo psát do nekonečna. Dostali jsme se od doby
kamenné, přes dobu bronzovou
a železnou, až do doby plastové.
Lidstvo od doby existence plastů
vyprodukovalo 8,3 miliard tun tohoto odpadu. Nastává otázka pro
všechny budoucí generace. Kam
teda s tím?
Příště budeme sbírat papír. -mr7
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Událo se v naší obci
Také se těšíte na jaro? Určitě
ano, ale zároveň je také potřeba
ukázat, že, snad už končící zima,
ukázala letos i svou krásu v podobě obce pod bílou peřinou.
O tom, jaké to bylo na začátku
února, svědčí i naše fotogalerie
k této události. Vždyť takováto
hromada sněhu tu pár let nebyla,
tak proč se ještě zpětně nepokochat.
-jsModletičtí hasiči měli opět důvod
k radosti. A hrála jim k tomu místní
Kapela pod altánem. Tím důvodem
byl tradiční hasičský ples, který se
vyprodal během pár dní. A tak 130
hlav a hlavně 260 nohou mohlo ukázat své taneční umění a pak si odnést domu i něco z bohaté tomboly.
Milá akce, na které se potkalo
mnoho modletických sousedů, se
uskutečnila v sobotu 23. února. -jsSpolek Modletice sobě měl v úterý
5. března členskou schůzi. Dosavadní předseda Jiří Szalai a místopředseda Jan Ondráček již nechtěli
kandidovat na své funkce a v rámci
generační obměny navrhli, aby bylo
nové – mladší vedení spolku. Členská schůze tak zvolila novým, v pořadí druhým, předsedou spolku
Lukáše Štěpánka. Místopředsedkyní, v pořadí již třetí, se stala Andrea Stupková. Generační obměna
proběhne hladce a skončené vedení své zkušenosti svým následovníkům bude postupně předávat.
-js8
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Můžete se těšit
yx

Kulturní kalendář

9. března se v sále modletického
zámku uskuteční karneval pro děti
(začátek ve 14:30) a také maškarní
diskotéka pro dospělé (začátek od
20:00) s hudbou DJ Františka Nejedla. Pořadatelství se pravidelně
střídá mezi čtyřmi spřátelenými obcemi. Letošní karnevalové veselí je

v režii obce Dobřejovice, nicméně
zváni jsou samozřejmě všichni.
30. března Vás zve místní ochotnický spolek Divadlo vod studny do
zámeckého sálu na tradiční countrybál s bohatou country tombolou
a hudbou skupiny Pašáci. Vstupné
je 100 Kč. Místa si můžete rezervovat na:
divadlovodstudny.webnode.cz. -js-

9
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Požární prevence
yx

Březen – měsíc neslo první požární řád v Novém
požární bezpečnosti Městě pražském. Řád taxativně
Tak se nabízí trocha historie po- vymezil místa, na kterých musela
ve městě stát hasičská technika
žární ochrany.
Člověk od nepaměti bojoval „dva vozy obité žebříky a s háky,
s ohněm a snažil se ho ovládnout. malé stříkačky a velké stříkačky“.
Oheň byl velmi důležitý a byl záro- V 18. století se reformy Marie Teveň jedním z civilizačních prvků. rezie a jejího syna Josefa II. dotkly
Také přísloví „dobrý sluha, ale zlý také oblasti ochrany před požáry.
pán“ vystihuje smysl krocení a zdo- Bylo stanoveno, že nejvyšším
pánem u požáru je městský hejtlávání tohoto živlu.
man a městští úředníci a zřízenci
jsou povinni pomáhat.

Historie pražských hasičů je
dlouhá. Významným dnem byl
23. březen 1853, kdy se magistrát
rozhodl vzít do své péče úklid
Většina středověkých měst byla pražských ulic. V srpnu téhož roku
ohrožena velkými požáry. Ze 14. magistrát přijal 30 metařů, z nich
století pochází první doložená bylo 8 lidí vycvičeno k obsluze střízmínka o snaze předcházet požá- kačky, ostatní jako pomocníci při
rům a jak je organizovaně likvido- hašení. Jejich pracovní náplní bylo
vat. Tyto práce řídil rychtář krom hašení ohňů, výcvik s tehdejší hasičskou technikou a dále
a občanům bylo uloženo pomáhat.
ještě 13 let také zametání ulic. HaStředověké tresty za paličství byly sičský sbor byl zřízen k 16. srpnu
velmi přísné, mezi popravami za 1853 a v Praze tímto byl ustaven
žhářství převažovaly popravy pro- první z profesionálních hasičských
vedené upálením. 17. století při- sborů v Království českém.
10
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Revoluční rok 1848 a pád Bachova
absolutismu znamenal v Rakousku-Uhersku jisté politické uvolnění, mimo jiné i ve spolčovacím
a shromažďovacím právu. Malá
města a vesnice také neměly peníze na placené hasičské sbory.
Zde došlo ke sdružování hasičských nadšenců a ke vzniku prvních dobrovolných hasičských
sborů (pro informaci: sbor dobrovolných hasičů Modletice byl založen roku 1892). Tyto sbory
nebojovaly jenom s ohněm, ale pomáhaly také například při povodních. Jejich význam spočíval
jednak v boji proti ohni, ale i v jejich
národně uvědomovacím významu
a národní osvětě.
K velkému rozmachu přispěl v roce

a trestní postih za skutky pro oheň
nebezpečné.
To, jak se v průběhu let vyvíjela
práce hasičů, svědčí i vývoj názvu
této profese. V Praze se tak z metařů stali první hasiči, později požárníci a v dnešní době opět hasiči záchranáři. Slovo hasič již dnes
plně nevystihuje tuto profesi, protože hašení požárů zabírá asi jen
třetinu jejich zásahové činnosti.
Dnešní hasiči představují ohledně
pracovní náplně nejvšestrannější
složku. Tradiční hašení požárů doplňují výjezdy k dopravním nehodám,
ekologickým
haváriím,
haváriím s nebezpečnými látkami
(chemickými, radiologickými i biologickými), práce na vodní hladině
i pod ní (potápěči), práce ve výšce
a nad volnou hloubkou prováděné
specialisty, včetně leteckých záchranářů využívajících vrtulníky, živelní pohromy (povodně, vichřice,
sesuvy půdy či zemětřesení v zahraničí) i mimořádné události záměrně
způsobené
člověkem
(v poslední době frekventované nebezpečí teroristických útoků a použití zbraní hromadného ničení).

1876 zákonem vydaný „řád policie
v příčině ohně v království Českém“, který nařizoval podrobnosti
v oblasti prevence proti požárům,
organizaci a pravomoc při zásahu

Převzatý článek zpracoval: Fr. Knitl
(preventista SDH Modletice)
Zdroj: HZS HMP, foto: archiv HZS
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Křížovka
„Na co se
mohouv březnu
těšit děti
i dospělí?
Na ...“

Vtip měsíce: Matka telefonuje učitelce: “Prosím Vás,
nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kterých stojí
láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout!"
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3_Modletice2019_2.qxp_Sestava 1 04.03.19 13:10 Stránka 13

Inzerce
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Inzerce
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Inzerce
Ekonomicko-personální
referentka / asistentka ředitelky
Farmaceutická firma s aktivitami v regionu
střední a východní Evropy
se sídlem pro Českou republiku v Praze
nabízí zajímavou pracovní pozici.
Náplň práce:
yx komplexní asistence managementu společnosti
yx personalistika
yx zajišťování agendy pro firemní akce
yx organizace odborných konferencí, seminářů
a školení
yx podpora obchodního oddělení
dokumentů
yx zabezpečení služebních cest
rezervace hotelů, letenek, jízdenek aj.)
yx zodpovědnost za chod kanceláře
yx vyřizování administrativní agendy (kopírování,tisk,
vyřizování emailů, evidence koresp.)
Požadujeme:
yx SŠ vzdělání ekonomické
yx velmi dobré komunikativní a organizační
schopnosti
yx schopnost samostatné práce, aktivní přístup
k práci, pečlivost
yx znalost práce na PC na pokročilé úrovni
(Word, Excel, internet)
yx ŘP B
yx loajálnost vůči firmě
yx znalost AJ - výhodou - ne podmínkou
Nabízíme:
yx práci na HPP
yx práce v malém kolektivu
yx stravenky, občerstvení na pracovišti
yx pohyblivá pracovní doba
Místo práce: Modletice u Prahy
Termín nástupu: ihned / dle dohody
Kontakt: Renata Černá, tel. 734 354 390,
mail: inofcz@vivax.sk

Kolektiv mladých hasičů
Sboru dobrovolných hasičů
Modletice 2019
Do kolektivu mladých hasičů
přijímáme zájemce
na uvolněná místa
do tří soutěžních kategorií.
Kategorie mladší žáci:
Rok narození 2008, 2009, 2010,
2011, 2012
Kategorie starší žáci:
Rok narození 2004, 2005, 2006,
2007, 2008
Kategorie dorostenců:
Rok narození 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006
Zájemci, kteří by se rádi věnovali
tomuto zajímavému sportu,
soutěžím a dovednostem se
můžou přihlásit každý pátek
v náhradní hasičské zbrojnici
pod dílnami AGRO
(modrá vrata s nápisem
HASIČI)
v Modleticích
od 16:00 – 19:00 hodin.

Staré pivní lahve
s vylisovanými nápisy
koupí sběratel.
Tel. 605224855
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Předjaří v
Modleticích

Na titulu socha sv. Jana Nepomuckého v Modleticích od Tomáše Kocandy,
správce neoficiální facebookové stránky Modletice.
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