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Jak dopadly v obci
volby do
Poslanecké
sněmovny
⚫
Proměny Modletic
za posledních 10 let

⚫
Mikuláš
a předvánoční
prodej výrobků
mladých hasičů
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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
www.modletice.cz

Úřední hodiny úřadu
(podatelna, evidence obyvatel,
ověřování, poplatky, CzechPOINT)
pondělí a středa
07:30 - 12:00
14:00 - 17:00
Telefon: 323 637 107
DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO

Úřední hodiny starosty obce
pondělí a středa
14:00 - 17:00
Telefon: 725 021 855

Obecní policie
V Modleticích působí
Obecní policie Vestec
Adresa: Vestecká 3, 252 42 Vestec
www: www.opvestec.cz
E-mail: info@opvestec.cz
telefon: 739 156 156
Okrskář
str. Radek Bus
735 172 189, radek.bus@opvestec.cz
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Havárie vody a kanalizace
Petr Vácha: 608 024 821

Hlášení ostatních 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.

Dostávejte novinky z obce do Vašeho
chytrého mobilu pomocí aplikace
V obraze:

ZE ZÁPISU ZASTUPITELSTVA

Výběr ze zápisu zastupitelstva
ze dne 6. 10. 2021
Starosta obce zastupitele informoval o odeslání svých dvou dopisů starostům nejbližších
obcí (Herink, Dobřejovice, Popovičky, Radějovice a Nupaky), ve kterých požádal o vyjádření zájmu podílet se na event. vybudování
nové základní školy v obci Modletice, včetně
uzavření školského obvodu, a shrnul jejich
reakci. K projednání byla také předložena
k tomuto účelu zpracovaná demografická
studie, ze které vyplývá budoucí výrazný deficit kapacit základních škol v našem regionu.
V rámci diskuze k předmětu tohoto bodu
starosta obce Herink pan Zeman vyjádřil zájem o spoluúčast obce Herink na realizaci
záměru.

Starosta obce informoval zastupitele o důvodech neplnění plánovací smlouvy, která se
týká vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury firmou AP Služby spol.
s r.o., uzavřené dne 13.4.2016, a s tím souvisejícím návrhem Dodatku č. 1. V rámci projednání tohoto návrhu byla zastupiteli zdůrazněna jednak nezbytná koordinace realizace parkoviště s trasou současně budované
veřejné dopravní a technické infrastruktury a
jednak upřesnění napojení komunikace na
můstek přes Dobřejovický potok.
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy
o smlouvě budoucí na pozemek parc. č.
565/6 v k.ú. Modletice u Dobřejovic s tím, že
výměra pozemku bude stanovena na základě
geometrického plánu zadaného obcí a jednotková cena bude činit 754,40 Kč/m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o
spolupráci při rozvoji území Distribuční cen- Dalším předmětem projednání byl návrh
trum HOPI mezi obcí Modletice a firmou HO- Smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a zhotoPI Properties s.r.o.
vitelem Změny č. 12 ÚPO Modletice firmou
PRISVICH, s.r.o. Předmětem změny č. 12 ÚPO
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje:
Modletice je provedení změny územního
Pořízení regulačního plánu RP2 Modletice
plánu obce, kterou bude vymezena plocha
(dále jen „RP2 Modletice") v souladu
pro budoucí výstavbu základní školy.
s územním plánem obce Modletice
z vlastního podnětu;
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje, na
základě cenové nabídky, příkazní Smlouvu na
Uzavření smlouvy příkazní na pořízení RP2
pořizování pořízení regulačního plánu RP2Modletice mezi objednatelem, obcí ModletiDoubravice-sever s panem Oldřichem Jaroce, a společností Oldřich Jaroš IČ: 06643299,
šem.
jako výkonným pořizovatelem RP2 Modletice;
Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje, na
základě cenové nabídky, Smlouvu o dílo na
Pověřuje Ing. Jiřího Arona, starostu obce
zhotovení regulačního plánu RP2-Doubravice
Modletice, k tomu, aby spolupracoval s poři-sever s firmou RotaGroup a.s.
zovatelem RP2 Modletice jako „určený zastuRedakčně zkráceno celé znění na OÚ Modletice
pitel“ ve smyslu stavebního zákona.
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INFORMACE Z OBCE

Volby v Modleticích vyhrála
koalice SPOLU
Na začátku října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které na celorepublikové úrovni
vyhrála koalice SPOLU a nejinak tomu bylo
i v Modleticích.
Voleb se 12. a 13. října účastnilo 66,18 %
oprávněných voličů, kteří rozdělili své hlasy v
poměru 43,3 % pro již zmíněnou vítěznou
koalici, následované 17 % pro hnutí ANO. V
těsném závěsu za ním další koalice Piráti +
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Starostové s 16,5 %. Strany, které by v Modleticích splnili cíl 5 % už doplňuje pouze Svoboda a přímá demokracie se ziskem 5,8 %.
Ostatní strany, hnutí a koalice v Modleticích,
a ostatně ani v celé republice, neprolomily
laťku potřebnou pro vstup do Sněmovny.
V Modleticích tak propadlo 17 % hlasů těmto
stranám.
-js

PROMĚNY MODLETIC

Proměny Modletic 2011 – 2021

byla provedena úprava břehů. Okolí rybníka
bylo doplněno novými stromy, keři a lavičkami. Střed obce s dominantou rybníka se tak
Životní prostředí, zeleň, vodní plochy a tostal atraktivní částí naší obce, o kterou je
ky, hlučnost, prašnost. Jak jsme na tom?
zájem jak u obyvatel obce, tak u zvířecí říše.
Důkazem toho je labutí rodinka, která si náš
Za posledních deset let se v Modleticích
rybník oblíbila.
mnoho změnilo. V obci bylo zrealizováno
mnoho rozvojových projektů z různých oblastí. Jednotlivé projekty byly plánovány tak,
aby docházelo ke všeobecnému rozvoji na
území obce a naše obec se postupně zlepšovala ve všech ohledech.
Jedny z prvních projektů rozvoje obce, které
se v uplynulém desetiletí v naší obci realizovaly, byly projekty zaměřené na zlepšení
životního prostředí. Zejména údržba zeleně,
vodních ploch a vodních toků. Od roku 2011
dosud se v naší obci realizovalo 10 projektů
zaměřených na údržbu zeleně, výsadbu nových stromů a keřů, čištění potoků a rybníků. Jako jeden z prvních projektů, který se
před deseti lety začal připravovat bylo odbahnění Zámeckého rybníka ve středu obce.
Rybník byl zanesen velkou vrstvou bahna a
nebyla v něm prakticky žádná voda.
V posledních letech před odbahněním byla
na odtoku rybníka uměle doplněna přepážka, která zvyšovala hladinu o cca 20 cm, aby
nánosy bahna nevyčnívaly nad hladinu. Současně s odbahněním rybníka se podařilo
vybudovat zcela novou výpust umožňující
rybník lépe vypouštět a udržovat v rybníce
větší objem vody. Po odbahnění rybníka

Obrázek 1: Zámecký rybník před revitalizací

Další velkou proměnou prošla Mlýnská louka a Mlýnský rybník. Mlýnský rybník prošel
v devadesátých letech rekonstrukcí, ovšem
díky dvěma velkým povodňovým vlnám
v posledních dvaceti letech byl opět téměř
z jedné poloviny zanesen. Po povodních
v roce 2013 nastala potřeba řešit nové odbahnění, aby se rybník nedostal do kritického stavu. To se podařilo na sklonku roku
2017. Na vyčištění Mlýnského rybníka navazovala úprava Mlýnské louky. Ta se změnila
k nepoznání. Místo hospodářské plochy je
dnes přírodní lokalita, která slouží
k oddychu a rekreaci obyvatel obce. Na louce byl vysázen velký počet nových stromů a
keřů. Došlo k úpravě terénu, vytvoření cest,
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PROMĚNY MODLETIC
odpočinkových míst a herních prvků. Také
byla odvezena nevzhledná hromada zeminy,
která na louce zůstala po rekonstrukci
z devadesátých let. Louka se tak stala přírodní oázou, jakých v Modleticích mnoho
nemáme. Přestože je Mlýnská louka již nyní
velmi hezkým místem, tak si troufnu říct, že
její skutečná krása bude postupem času
stoupat a těším se, jak bude vypadat za dalObrázek 3: Práce na odbahnění – odvoz sedimenších deset let se vzrostlými stromy.
tu

Součástí péče o životní prostředí není pouze
zeleň a voda, ale také prašnost nebo hlučnost. Obec se angažovala i v těchto oblastech a podařilo se jí prosadit výstavbu protihlukových stěn podél pražského okruhu.
Díky podmínkám obce k nové výstavbě podél pražského okruhu dnes stojí protihluková stěna kolem firmy SOPO a na ni navazuje
stěna kolem areálu Kaufland. Díky těmto
Obrázek 2: Práce na odbahnění rybníka
opatřením došlo alespoň k částečnému sníNová výsadba a údržba zeleně probíhala žení hlukové zátěže z provozu na pražském
v uplynulých letech nejenom kolem rybníků okruhu.
a na Mlýnské louce, ale téměř na celém území obce. Nové stromy a keře již několik let
nově rostou, např. kolem dětského hřiště,
sportovního hřiště, bytových domů a u čistírny odpadních vod. Důležité jsou také nové
výsadby podél silnic na Herink, Popovičky a
Doubravici dále kolem vycházkových cest
nebo v ulicích Za Stodolou a na Chválově.
Stromů bylo vysázeno velké množství a přál
bych si, aby co nejvíce z nich se dožilo dospělosti, abychom se mohli těšit z jejich krá- Obrázek 4: Zámecký rybník po odbahnění
sy.
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PROMĚNY MODLETIC
Rovněž pořízení zametacího stroje pro obec
znamená zlepšení životního prostředí v obci.
Konkrétně se jedná o snižování prašnosti
z provozu na komunikacích. Nejen že zametené silnice a chodníky dobře vypadají, ale
díky užívání zametacího stroje dochází ke
snižování koncentrace nejmenších prachových částic, které jsou pro naše zdraví nejvíce nebezpečné. I toto byl jeden z důvodů
proč se obec rozhodla pro nákup zametacího stroje.

Závěrem je potřeba zmínit velkou změnu,
která za posledních deset let nastala
v majetkových vztazích k plochám zeleně
v obci. Díky dlouhodobému a systematickému a někdy si troufám říct i neústupnému
postoji obce k plochám zeleně se obci podařilo získat značnou část této zeleně do majetku obce. Obec Modletice má zájem na
tom, aby současná přírodní zeleň byla zachovaná a pokud to bude možné, tak aby
vznikaly další, nové plochy zeleně, které
budou

moci využívat

obyvatelé obce.

V plánech obce jsou již připraveny nové plochy, kde vznikne nová zeleň, která přispěje
ke zlepšení životního prostředí a celkového
vzhledu obce.

-ja-

Obrázek 5: Zámecký rybník po odbahnění

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 10+11/21

-7-

UDÁLO SE V OBCI

VI. ročník Špacíru je za námi

ce a Popovičky, aby se opět vrátili zpět do
Modletic. Trasa byla dlouhá zhruba 10 km a

Vloni se uskutečnit nemohl, letos to byla na špacírníky čekalo mnoho překvapení ve
jedna z posledních akcí, která se udát moh- formě drobného občerstvení a turistických
la.
známek, které si mohli všichni odnést domů.
A na účastnících Špacíru, který se konal Dovolí-li situace i příští rok, tak se určitě tato
v sobotu 16. října bylo znát, že si chtějí užít příjemná akce opět zopakuje.
společné chvilky se svými známými a sousedy. Vždyť jich přišla na nádvoří v Modleticích
celá stovka. Odtud se vydali do Dobřejovic,
pokračovali směrem na Herink, Chomutovi-

-8-

MODLETICKÝ VĚSTNÍK 10+11/21

-js-

RUŠENÉ AKCE

Koronavirus zrušil opět některé
milé akce

samozřejmě pro letošní rok musela být asi
udělena výjimka, protože by se termínově
setkala s ještě tradičnějším průvodem Miku-

Bohužel, další, ani už netušíme přesně kolikátá, vlna nemoci Covid-19 se podepsala na
možnosti pořádat některé kulturní akce, na
které jsme byli v předvánočním období
zvyklí.

láše, čertů a andělů. Jenže toto dilema, kdy
rozsvěcení udělat, to může pro tentokrát
zůstat nevyřešeno, protože akce provoněná
svařeným vínem je také zrušena. Naproti

tomu věříme, že Mikuláš snad dorazí, o čemž

Stejně jako v loňském roce tak nebude mož- se ještě dočtete na str. 11 tohoto vydání
né uspořádat divadelní představení, které Věstníku.
bylo vždy hojně navštěvováno, a které bylo No a aby toho nebylo málo, tak, stejně jako
vždy okořeněno účastí některých z hvězd, vloni, nebudou zastupitelé obce chodit osobkteré divák zná i z televizní obrazovky.

ně přát seniorům z naší obce k vánočním

Stejně tak není možné uspořádat ani tradiční svátkům. Z pochopitelných důvodů—jedná se
rozsvěcení vánočního stromu, které by jinak o nejzranitelnější skupinu obyvatel, a tak není
připadalo na druhou adventní neděli. Byť by vhodné byť jen potencionálně, koronavirus
šířit.
-js-
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PLACENÁ INZERCE

Šárka Němcová
14 druhů certifikovaných masáží
Nabídka některých služeb:
•

Rekondiční masáž

•

Medová detoxikační masáž

•

Dornova metoda

•

Breussova masáž

•

Antistresová masáž hlavy

•

Masáž zad a šíje lávovými kameny s teplou rašelinou

•

Havajská masáž LOMI-LOMI

•

Čínská masáž Thuina

•

Reflexologie nohy a ruky

Lymfatická masáž
Kontakt:
Tel. číslo: 603 195 490
E-mail: sark777@seznam.cz
Modletice 44/Radějovice 41
Více informací na: www.kristalovamaserna.cz
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MŮŽETE SE TĚŠIT

Mikuláš se svou družinou se
opět chystá na zlobivé děti
A zastavit ho v jeho činnosti může jedině
nepříznivá situace ohledně probíhající současné vlny nemoci Covid-19.
Rodiče, kteří mají zájem o návštěvu této party ve svém domově tak musejí učinit objednávku
pomocí
e-mailu
na
adresu
mikulasmodletice@email.cz, kam je potřeba
napsat jméno a příjmení rodičů, přesnou adresu, jména a věk dětí, dobré a hříšné skutky
(asi 3) a telefonní kontakt na rodiče (z důvodu ohlášení příchodu).
Mikuláš Vás poté navštíví v neděli 5. 12.
2021. Vycházet bude mezi 16. a 17. hodinou
a poslední děti odměňuje většinou do 20
hodin.
-js-
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NOVÉ SOCHY
OD ALBERTA ŠIMRÁKA
ZDOBÍ MODLETICE
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