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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
5. 6. 2019 žných návrhů se zastupitelé po diZastupitelé projednávali možnost pořízení regulačního plánu pro lokalitu
Chválov. Výstavba v tomto území je
Územním plánem obce Modletice
podmíněna zpracováním regulačního
plánu. Obec Modletice společně s některými vlastníky pozemků připravuje
projekt realizace stavebních pozemků pro plochu, která je v územním plánu vymezena jako plocha
regulačního plánu 3 (RP 3 Modletice).
Plocha RP 3 Modletice bude pořizována na základě podnětu obce Modletice. Pro zpracování architektonické
části regulačního plánu byla vybrána
nabídka firmy Ing.arch. Tomáš
Russe, která nabídla realizaci projekčních prací dle zastavovací studie
za cenu 44 160,- Kč bez DPH. Zastupitelé s předloženou nabídkou souhlasí.
Zastupitelé
projednávali
návrh
smlouvy o nájmu kontejnerů mezi
obcí Modletice a firmou KOMA RENT
s. r. o. Na základě této smlouvy si
obec Modletice pronajme stavbu mateřské školy realizovanou z kontejnerů. Tato dočasná stavba bude
sloužit pro provoz Mateřské školy
Modletice po dobu rekonstrukce prostor MŠ v budově č.p. 19. Předpokládaná doba pronájmu je cca 1 rok tak,
aby byl zajištěn provoz MŠ ve školním roce 2019/2020.
Zastupitelé projednávali možnost realizace a umístění pamětního kamene k lípám republiky vysazeným
ke 100. výročí založení Československé republiky. Na základě předbě-

skuzi shodli na představě realizace
žulového památníku s motivem vytesaného dvouocasého lva podle návrhu sochaře Miro Žáčoka. Cena díla
dle předložené kalkulace činí
250 000,- Kč. Před realizací díla
budou předloženy výkresy detailního
provedení.
Zastupitelé projednávali možnost nákupu zemědělského pozemku parc.
č. 561/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. Zastupitelé se shodli, že souhlasí
s nákupem uvedeného pozemku
a pověřují starostu obce k dojednání
podmínek nákupu.
Bylo předloženo rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
č. 117D03G001073 - „Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice“.
Na základě tohoto rozhodnutí, obdrží
obec Modletice dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 19 303
956,90 Kč. Zastupitelé rozhodnutí
projednali a s poskytnutím dotace
obci souhlasí.
Bylo předloženo rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí na
projekt č. 014D242007015 - „Modletice - Hasičská zbrojnice“. Na základě
tohoto rozhodnutí, obdrží obec Modletice dotaci od Ministerstva vnitra ve
výši 4 433 417,73 Kč. Zastupitelé rozhodnutí projednali a s poskytnutím
dotace obci souhlasí.
Starosta informoval zastupitele o proběhlém přezkoumání hospodaření
obce. Přezkoumání hospodaření
obce v roce 2018 bylo provedeno ve
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
dnech 20.12. 2018 a 31.05. 2019
pracovníky odboru finanční kontroly
Krajského úřadu středočeského
kraje. Podle písemného vyjádření
v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 31.05.2019 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zpráva o přezkumu hospodaření
bude zveřejněna na úřední desce
obce společně s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2018.
Zastupitelé projednávali nabídku
firmy Václav Češner na zhotovení základových patek, přípojek inženýr-

ských sítí, zpevněných ploch pro realizaci dočasné stavby MŠ Modletice.
Jedná se o přípravné práce potřebné
pro umístění kontejnerů pro provoz
MŠ. Firma nabídla realizaci uvedených prací za cenu 234 833,14 Kč.
Zastupitelé souhlasí s předloženou
nabídkou a požadují od firmy garantování plnění termínů. Dále zastupitelé projednávali nabídku firmy
Václav Češner na zhotovení oplocení
pozemku parc. č. 155/2 v k.ú. Modletice u Dobřejovic za cenu
148 775,40 Kč.
-js-

Investice v obci
Kontejnerová mateřská škola je hlavním důvodem pro následující
V druhém letošním čísle modletického Věstníku jsem v článku nazvaném „Minulost a budoucnost
modletické mateřské školy“ podával
mimo jiné následující informaci: …
Jestliže vše bude probíhat podle našich představ, podpis Smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem stavby bychom mohli stihnout do konce června
a stavební práce by mohly být zahájeny v průběhu července. Vlastní realizace bude náročná jak pro
dodavatele, tak i pro personál MŠ,
protože bude probíhat „za provozu“
MŠ. Jsme si vědomi toho, že průběh
realizace tohoto projektu, jeho termíny a kvalita, jsou středem zájmu
celé obce, ale zejména rodin, jejichž
děti modletickou MŠ navštěvují, a samozřejmě také jejího personálu, který
v této souvislosti je nucen zajistit
celou řadu mimořádných aktivit. Toto
4

aktualizaci v druhém čísle Věstníku
podaných informací.
V době přípravy tohoto článku (druhá
polovina června) vrcholí Zadávací řízení na výběr zhotovitele projektu
Rekonstrukce a rozšíření modletické
MŠ. Dříve předpokládaný termín se
daří plnit a je tedy pravděpodobné,
že koncem června budeme zhotovitele rekonstrukce MŠ znát. V uplynulých
měsících
se
ale
na
zastupitelstvu obce za účasti paní ředitelky MŠ uskutečnily diskuze, týkající se „komfortu“ fungování MŠ
v průběhu této rozsáhlé rekonstrukce
objektu a samozřejmě také značných
z toho vyplývajících omezení pro
zhotovitele stavby. Jsme přesvědčeni, že řešení se podařilo nalézt,
i když za cenu poněkud zvýšených
nákladů. O co se jedná? Zejména
obyvatelé Chválova jsou od
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Investice v obci
12. června svědky stavebních prací,
které jim - mimo jiné nepříjemnosti na několik dnů omezily i průjezd po
zdejší komunikaci. Na obecním pozemku se tu totiž připravuje dočasná
stavba tzv. kontejnerové mateřské
školy, do které se ve zcela vyhovující
kvalitě činnost MŠ na omezenou
dobu přesune.
Kontejnerová MŠ bude postavena na
oploceném obecním pozemku
p. č. 155/2 a pro její provoz nezbytná
technická infrastruktura bude vybudovaná rovněž na obecních pozemcích p. č. 155/2 a 156/8. Přístup k MŠ
bude vyřešen vstupní brankou
ze současného parkoviště, protože
parkoviště se bohužel nesmí rozšířit.
Stavba bude napojena na současné
inženýrské sítě: elektro ze stávajícího
pilířku, vodovod na již dříve vybudovanou vodovodní přípojku, kanalizace na nově navrženou kanalizační
přípojku, dešťové vody budou vsakovány na vlastním pozemku. Právě
nutné napojení na kanalizaci bylo důvodem, pro který musela být existující infrastruktura na několik dní
odkryta. Souhrnně lze konstatovat,
že realizace této stavby je v naprostém souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Vlastní stavba, sestavená z pronajatých 11 kontejnerů usazených na
betonových patkách bude jednopodlažní; celková zastavěná plocha
je 199,3 m2. Její návrh předpokládá
využití pro předškolní výchovu 24
dětí, obsahuje hygienické zázemí
a výdejnu jídla. Kontejnery budou
kompletně připraveny a vybaveny

v prostorech výrobního podniku, následně budou přepraveny na místo
stavby, postaveny na betonové patky
a navzájem spojeny. S ohledem na
to, že se jedná o stavbu užívanou
dětmi, bylo třeba jako speciální vybavení doobjednat obklad celého interiéru ohni odolným sádrokartonem
a speciální hluk tlumící obklady. Zejména maminky dětí zřejmě bude zajímat informace, že objekt bude mít
svou výdejnu jídla, ve které se budou
pro děti připravovat svačinky a nápoje pro dodržení pitného režimu.
Obědy se budou dovážet hotové
v tzv. termoportech, ze kterých se
bude jídlo pro děti ve výdejně jídla
nandávat na stolní nádobí. Podle příslušné vyhlášky musí být stavba realizována jako bezbariérová. To
znamená, že v objektu je v souladu
s touto vyhláškou osazeno i jedno
WC a jedna sprcha. Počet a provedení ostatních WC a souvisejícího
hygienického vybavení se řídí příslušnými standardy vázanými na
počet a věkovou strukturu dětí.
S ohledem na předpokládaný cca
jednoroční provoz je objekt vybaven
nástěnnými přímotopnými elektrickými panely. Samozřejmostí je příslušná ventilace, ochrana objektu
proti pronikání radonu z podloží atd.
Jak jsem se již zmínil, předpokládáme, že stavba bude zkompletována v průběhu července tak, aby byl
vytvořen dostatečný časový prostor
pro nastěhování všeho potřebného
pro normální provoz v obvyklém termínu začátku školního roku. V průběhu prázdnin také předpokládáme
5
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Investice v obci
zahájení rekonstrukce a rozšíření
prostor v objektu současné MŠ. Jednou z podmínek, které musí budoucí
zhotovitel této rekonstrukce akceptovat, je zvládnutí celé přestavby v průběhu 12 měsíců. To znamená, že
školní rok 2020/2021 bude zahájen
již v rekonstruované, rozšířené a moderně vybavené MŠ, a že kontejnerová školka bude demontovaná

a vrácena pronajímateli k repasi
a novému použití u jiného uživatele.
Na dotčeném opět uvolněném pozemku budou odstraněny betonové
patky a zůstane technická infrastruktura využitelná pro event. budoucí výstavbu. Držme si všichni palce, ať
nám tuto časovou představu nic nepřekazí. Třeba nějaký „odpovědný“
úřad.
-fn-

Informace z obce
Třídím, třídíš, třídíme nulosti většinou obecní úřad organiTento měsíc budeme třídit nebezpečný odpad. Nebezpečné odpady
vznikají v průmyslu, zemědělství,
zdravotnictví, ale také v domácnosti.
V domácnosti sem patří především
staré léky, úklidová chemie, prostředky na hubení hmyzu, baterie,
zářivky, ledničky, televize, monitory
PC, lepidla, organická rozpouštědla,
použité motorové oleje, barvy, laky,
odmašťovadla, různá hnojiva, mořidla a prostředky na hubení plevelů.
Nebezpečných odpadů je opravdu
hodně. Některé mohou být jedovaté
pro člověka, zvířata i rostliny. Mohou
znečišťovat životní prostředí, jelikož
se mohou dostat do podzemní vody,
a proto by se neměly vyhazovat jen
tak do popelnice mezi směsný komunální odpad a nebo do konce vylévat
do potoka či odpadů.
Každá obec musí zařídit, aby její
obyvatelé měli kam odložit nebezpečné odpady. U nás máme v současné době možnost tyto odpady
odevzdat do sběrného dvora. V mi6

zoval dvakrát za rok mobilní sběr nebezpečného odpadu. Na určené
místo přijede v určitou dobu speciální
auto, které odebere nebezpečný
odpad a roztřídí jej podle jednotlivých
druhů. Pokud se jedná o staré nebo
nepoužité léky, můžete je odevzdat
(vrátit) v každé lékárně.
Zdali se jedná o nebezpečný odpad,
poznáme podle etikety, na které by
mělo být vždy poučení, jak s odpadem naložit, případně jak ohrožuje
okolí.

Další osud nebezpečných odpadů je
různý. I zde můžeme některé odpady
recyklovat. Např. z autobaterií se vypustí elektrolytický roztok a pak se
z nich v hutích získává olovo. Ze zářivek se zpět získává rtuť. Televize
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Informace z obce
a různé věci zakoupené v elektru, by
Vám měli automaticky odebrat zpět,
jelikož si v ceně nově kupovaného
výrobku platíte i poplatek recyklační.
Z minulosti jsme zdědili jeden velký
problém a to jsou „staré zátěže“. Desítky let nikdo nekontroloval různé
černé skládky, ale ani velké průmyslové areály. Všechny odpady prosa-

kovaly „do země“. Postupně se tyto
prostory čistí, ale náklady na takováto čištění jdou do miliard a trvá to
dlouho. V současnosti už u nás platí
přísné zákony, jak pro podniky, tak
pro jednotlivce. Sankce jsou vysoké.
Udělejme vše pro to, aby po nás nezbyly „nové staré zátěže“.
-mr-

Můžete se těšit
Letní kino
v pátek 12. července

Téměř po roce se na zahradu mateřské školy vrací letní kino, které
se od běžného biografu liší atmosférou, kdy do zvuků filmu zpívají
ptáci a cvrčci hrají svůj koncert.

Nebe nad hlavou za příznivých
okolností promítne hvězdnou podívanou a všichni přítomní jsou svátečně naladěni. A to všechno nás
čeká v pátek 12. července od
21:30, tedy po setmění, na zahradě mateřské školky. Vstupné je
pro všechny diváky zdarma. Zimomřivějším návštěvníkům je doporučeno vzít si s sebou deku.
Promítat se bude film Ženy v běhu,
což je snímek režiséra Martina
Horského, který měl premiéru v letošním roce.
A o čem film je? Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá
splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná
a rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více
než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu
přece zbývají tři měsíce a trenér
Vojta (Vladimír Polívka) připravil
skvělý kondiční plán. Stačí jen
začít.

7

7_Modletice2019_def.qxp_Sestava 1 04.07.19 11:57 Stránka 8

Můžete se těšit
vého ražení. Večer bude patřit
kapelám Cross Country, která také
slibuje veliké obsazení a také Kapele pod altánem, která nevynechá
příležitost na Modletickém zvonění
vystoupit. Den bude patřit všem malým, velkým, hladovým, žízniFestival Modletické zvonění vým, zábavěchtivým - prostě všem.
zahájil předprodej Festival, který má vždy rodinnou
atmosféru slaví své první kulatiny
10. ročník multižánrového festivalu a doufáme, že budete u toho.
v Modleticích, který se uskuteční Vzhledem k omezené kapacitě
v sobotu 31. srpna, slibuje nesku- místa museli pořadatelé letos přitečnou podívanou a pořádnou porci stoupit na předprodej vstupenek,
zábavy. Vždyť se v průběhu jed- o který se postará síť Ticketstream.
noho odpoledne na jednom pódiu Na všechny se těší pořadatelé ze
-jsvystřídají ta nejzvučnější jména. spolku Modletice sobě.
Začíná se hned zostra a to
v 15 hodin, kdy zahraje oblíbená
a generacemi prověřená skupina
Olympic. Nemá tedy cenu otálet
s pozdním příchodem, protože festival svým začátkem jen předurčuje,
že celý jubilejní ročník bude výjimečný. Po bigbeatové legendě
totiž stane na pódiu legenda písničkářská - Jaroslav Samson Lenk,
který svými písničkami rozveselí
malé i velké. Hned po něm nás
svými tóny pohladí hudba Anety
Langerové, která přijede s celou
svou ohromnou kapelou. Kdo bude
chtít chvilku jen poslouchat mluvené slovo, ale i se u toho pobavit,
tak ty jistě rozveselí pánové známí
z televize se svou stand-up comedy. Budou jimi Tigran Hovakimyan a Jiří Jakima. A hned po nich
nás čeká modletický závěr světo-

Dále hrají Tereza Kostková, Ondřej
Vetchý, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková a další.
Neváhejte a přijďte nasát atmosféru letního kina.
-CinemArt CZ + js-

8
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Událo se v naší obci
1. června se uskutečnil 38. dětský
den v Modleticích, který měl tentokrát zvířecí téma. A bylo to vidět
nejen na atrakcích, kde pořadatelé
byli převlečeni do krásných masek
nejrůznějších zvířat. Přítomní
mohli zahlédnout i živé koně
a hlavně velbloudy, kteří strávili
v Modleticích téměř celé odpoledne. Děti se již jistě těší na další
ročník, ale do té doby spolek Modletice sobě ještě využije potenciálu
letošního léta. Jako první přichází
na řadu letní tábor, který spolek
pořádá ve Vlastějovicích v druhé
půlce července.
Fotogalerii z dětského dne můžete
shlédnout na obálce tohoto vydání
Modletického věstníku.

V sobotu 15. června proběhl další
z turnajů v pétanque, který si již
také našel své místo mezi tradičními akcemi v kalendáři. A že to
byla akce vydařená, za to patří
velký dík všem pořadatelům. Soutěžící hráli o krásný pohár a něco
dobrého – masného – k zakousnutí. Víc než slova řekne naše galerie pod tímto článkem. -js+mz-

9
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Osmisměrka
Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat.“ Z prostřední
řady se ozve: „…Tajenka má 11 písmen."

Nápověda: IKONA, PUTNA, RATRAK, NA OBRÁZKU JSOU TRENKY,
ALE JE TO TO DRUHÉ
Poznámka: Omlouváme se za narušení prázdninové atmosféry školním tématem osmisměrky.
10
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Inzerce
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Fotografie z titulní strany i tato fotogalerie je z letošního 38. dětského dne, který
se uskutečnil 1. června na louce u hasičárny
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