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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
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
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Slovo starosty
navštívit divadelní představení
nebo již sedmý ročník rozsvícení
vánočního stromu. Mladí hasiči
určitě připraví krásné dekorace
a výzdoby, které si budete moci
zakoupit. Na prostranství před zámeckým rybníkem bude opět vystaven
dřevěný
vyřezávaný
betlém, vytvořený řezbářem Albertem Šimrákem ze Slovenska.
Vážení a milí spoluobčané,
Krásné vyřezávané sochy svaté
přiblížila se opět doba vánočních rodiny betléma můžete u nás
svátků, které jsou pro většinu v obci obdivovat již třetím rokem.
z nás snad nejkrásnějším obdobím Betlém bude vystaven v předváv roce. Nastává doba před Štědrým noční době a o vánočních svátcích
dnem, kdy se těšíme na sváteční až do Tří králů. Také návštěva
chvíle křesťanských svátků plných kostela by měla patřit k vánočním
pohody, sváteční nálady, zpěvu svátkům. Nejblíže se můžete
koled a dobré nálady. Velkou ra- zúčastnit půlnoční mše ve farním
dostí jsou Vánoce pro děti a jejich kostele sv. Bartoloměje v Popovičrodiče, pro zamilované, zkrátka kách. V kostele probíhala v posnad pro všechny občany. V době sledních měsících oprava, ale na
Vánoc mají lidé k sobě blíže, vánoční svátky by měl být již otechovají se k sobě ohleduplněji. Přál vřený.
bych si a přeji to i vám, aby nám Vážení občané věřím, že výzdobou
všem tyto ušlechtilé lidské vašich domů a bytů i vy přispějete
vlastnosti vydržely po celý příští rok ke krásné vánoční atmosféře v naší
2019. Přeji vám, milí spoluobčané, obci.
abyste letošní Vánoce prožili co Všem vám přeji, klidné vánoční
nejkrásněji ve zdraví a pohodě, svátky, ať je prožijete v klidu a poabyste si v době svátků odpočali koji se svými nejbližšími, rodinami
od všech všedních starostí. Jako a přáteli.
každý rok jsme pro vás připravili
Ing. Jiří Aron
několik možností, jak strávit v době
starosta obce
adventu hezké chvíle. Můžete
3
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Výběr ze zápisu zastupitelstva
yx Zasedání zastupitelstva a

druhým
místostarostou
Ing. František Němec.
se uskutečnilo ustavující, tedy Změny se nedočkal ani Kontrolní
první, zasedání nově zvoleného výbor, který i nadále povede Martin
zastupitelstva, které mělo na pro- Zahálka.
Jediná obměna tak nastala ve výgramu zejména volby starosty,
boru finančním, který má nyní na
místostarostů a předsedů výborů. starost Jiří Szalai. Ten je zároveň
Vzhledem k tomu, že se složení předsedou Kulturního a sportovzastupitelstva oproti minulému ob- ního výboru, což je výbor, který
dobí proměnilo jen minimálně (Bc. pouze pro další období výrazně
Pavel Přibyl již nekandidoval a na zjednodušil svůj název. To se týká
jeho místo byl zvolen Ing. Libor i Výboru pro životní prostředí, který
Hanuš) se neočekávaly ani velké se v uplynulých čtyřech letech také
změny ve vedení obci.
jmenoval výrazně složitěji. NicA skutečně – starostou obce byl méně ani zde nenastala změna
opět zvolen Ing. Jiří Aron, první v postu předsedkyně – nadále jej
místostarostkou Ing. Marta Šimrová povede Ing. Miluše Reichová. -js31. 10. 2018

Obecní investice
yx Výstavba nové hasičské hasičské techniky a jako zcela nevy-

zbrojnice hovující šatna a další zázemí hasičů
Na nových internetových stránkách pro veškeré jejich profesionální, admiobce jsem si přečetl, že oficiálně byla nistrativní i spolkové činnosti. Samov Modleticích zahájena činnost dob- zřejmě bez jakéhokoliv sociálního
rovolných hasičů již v roce 1892, to je zařízení. Kromě toho nesmím zapopřed 126 lety. Nemám představu menout připomenout, že tato hala
o tom, jaké v té době bylo vybavení musela „uspokojit“ i veškeré potřeby
tehdejších hasičů a v jakém prostředí související s aktivitami mladých
svoji záslužnou, všeobecně uznáva- hasičů.
nou, činnost vykonávali. Znám ale – Ve Strategickém plánu rozvoje obce
ještě před několika měsíci – aktuální Modletice, jehož aktualizovaná verze
podmínky, které „umožňovala“ hala byla zastupiteli schválena v srpnu toze zateplených plechů, postavená hoto roku (viz složka Dokumenty na
v roce 2002 v sousedství ČOV obecních webových stránkách), je
a v blízkosti panelového sídliště. Slou- mimo jiné zdůrazněna podpora vežila především jako garáž pro hasič- škeré spolkové činnosti v obci, tedy
skou Tatru, ale také jako sklad ostatní i aktivitám SDH. A tak několik měsíců
4
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Obecní investice
po koupi nového auta pro potřeby
hasičů byla zahájena realizace projektu s názvem „Nová hasičská zbrojnice Modletice“.

Pro realizaci tohoto projektu byla využita možnost požádat o dotaci. Příslušná žádost byla podána již 29. 4.
2016. Ano, nespletl jsem se. Přestože
původní předpoklad zahájení stavby
byl stanoven na březen 2017 a její
ukončení na říjen stejného roku,
úspěšné vyřízení všeho, k vlastní realizaci tohoto projektu nezbytného, trvalo 2 roky: vyřízení stavebního
povolení na základě již zpracované
projektové dokumentace, zpracování
k výběru dodavatele stavby nezbytné
Zadávací dokumentace, v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek provedení vlastního zadávacího
řízení a řada dalších administrativních
činností. Dne 14. 6. 2018 obdržel starosta obce od hodnotící komise doporučení na vybraného dodavatele
stavby, firmu SARK engineering s.r.o.,
která nabídla cenu cca 9 mil. Kč, vč.
DPH. Po podpisu příslušné smlouvy
o dílo a splnění dalších několika administrativních kroků a zmíněným zákonem daných lhůt byly práce na
stavbě zahájeny. Po demontáži

plechové haly proběhlo bourání železobetonové základové desky, které
se bohužel neobešlo bez hluku bouracího kladiva. Tuto plechovou halu
se totiž podařilo „přenést“ zhruba
o 150 m na nově vytvořenou základovou desku, kde bude sloužit jako do
této doby obci chybějící skladový prostor. Okamžitě po uklizení budoucího
staveniště byla zahájena vlastní
stavba, jejíž průběh je možné v současné době sledovat.
Projekt nové hasičské zbrojnice je
pojat velkoryse. Zbrojnice bude zateplená dvoupodlažní budova s prostornými garážemi pro oba hasičské
automobily, skladovacími prostorami
pro hasičský materiál i pro sezónní
vybavení, perfektním sociálním
zázemím (sprchy, šatny, úsporné
tepelné čerpadlo pro vytápění i ohřev
vody, kuchyňka …) a školící
místností a kanceláří s připojením na
internet datovým kabelem. Obdélníkový půdorys stavby má rozměry cca
12,5 a 15,5 m. Stavba se sedlovou
střechou je navržena tak, aby hmotově i kompozičně byla v souladu se
svým bezprostředním okolím, tedy
s objekty ČOV.
V souladu se Smlouvou o dílo a také
díky mimořádně příznivému počasí
pro stavební práce, ale i s ohledem na
poměrně významnou smluvní pokutu
za event. nedodržení termínu předání
stavby k užívání lze předpokládat, že
se do nové hasičské zbrojnice modletičtí hasiči přestěhují koncem dubna
2019. Přejme jim ať se jim v nové „hasičárně“ líbí!
-fn5
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Událo se v naší obci
yx Modletický špacír počtvrté

yx Výsadba stromů republiky

Modletice, Dobřejovice, Herink,
Popovičky a zase Modletice, to je
v kostce desetikilometrová trasa,
kterou ušla stovka turistů – špacírníků. 20. října se totiž šel již 4. ročník znovuobnoveného špacíru,
který vede přes čtyři spřátelené

Podobně jako tomu bylo v mnoha
městech a obcích naší republiky,
tak i v Modleticích se 28. 10. 2018
sešli občané, aby společně oslavili
vznik Československé republiky.
Cílem akce bylo společné setkání
občanů, ale především vysazení
stromů, ke stému výročí založení
samostatného státu.
I když nám počasí moc nepřálo,
byly na nově vybudované stezce
vysazeny čtyři lípy srdčité (symboly naší státnosti a vlastenectví),
které by měly budoucím generacím poskytnout nejen vzpomínku
na generaci současnou, ale
i hezké prostředí pro procházky
a posezení.
Akce byla doprovázena programem, který zahrnoval vystoupení
mužského sboru a místní obyvatelé si připravili bohaté pohoštění.
-mr-

obce. Počasí všem přítomným
přálo a tak si všichni užívali sousedského poklábosení, sem tam
nějakou tu svačinku, které po
cestě jednotlivé obce připravily
a ještě si odnesli do své sbírky
čtyři nové turistické známky.
Zkrátka a dobře, zase jedna vydařená sobota a již nyní se všichni
určitě těší na příští „polojubilejní“
ročník.
-js6
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Můžete se těšit
yx Do Modletic opět zavítá
Mikuláš

yx Vaculík a spol.
opět v Modleticích:
Zamilovaný sukničkář
Divadelní spolek Háta opět přijede na pozvání obce do Modletic, aby v čase předvánočního
shonu rozveselil modletické publikum. Hlavní role se zhostí
Lukáš Vaculík, který je zdejším
divákům důvěrně znám.
Na představení, které se uskuteční 7. prosince od 19 hodin
v Zámeckém sále vás zve obec
Modletice.
Vstupenky s místenkou v hodnotě
180 Kč můžete zakoupit na obecním úřadě.
-js-

Začátek prosince také tradičně
patří návštěvě Mikuláše se svou
věrnou družinou – čerty a andělem.
Ti rodiče, kteří by měli zájem
o tuto partičku můžou napsat,
nebo zavolat jejich pozemskému spojenci, kterým je pro
letošek Filip Černý a čeká na
telefonním čísle 605 304 999.
Mikulášovi, ale i čertům určitě
pomůže, když jim poradíte,
které hříchy mají vytknout
vašim dětem. Samozřejmě je
pak dobré hříchy vyvážit i dobrými skutky, které vaše ratolesti
v průběhu roku plnily. Mikuláš
k vám pak zavítá 5. prosince
-jsv podvečer.
7
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Můžete se těšit
yx Rozsvícení vánočního
stromu

Rok utekl jako voda, až se tomu
těžko věří, ale opět se blíží milá
akce – rozsvěcení vánočního
stromu. Odehraje se opět na nádvoří zámku v Modleticích a bude
opět plné kulturních zážitků, jako je
například zpívání dětí z místní
školky, nebo důstojných pánů
z Modletického mužského sboru.
Na řadu přijdou určitě i mnohá
překvapení, tak jak to k adventu
patří. Přijďte i Vy druhou adventní
neděli, tedy 9. prosince, od
15 hodin na nádvoří zámku a nasajte tu pravou vánoční náladu,
popijte báječný svařák a kupte si
krásné výrobky od místních hasičských dětí a začněte se těšit na
Ježíška.
-js-

Požární prevence
Dopřejte klidné svátky sobě i hasičům aneb rady, aby u vás na Vánoce nehořelo!
Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti.
Každoročně ale znamenají také
více požárů v domácnostech, a tím
pádem více práce pro hasiče.
Zvláště v předvánočním shonu, při
vaření, pečení a přípravách se
snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba
dodržovat, když máme doma ho9

řící svíčky. A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji. Proto
je dobře si i přes všechnu krásnou
atmosféru, kterou svíčky na adventním věnci nebo vůně purpury
a františků navozuje, uvědomovat
všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma
spojená.
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály.
Koberce, čalounění, záclony – to
vše je dnes vyrobeno z umělých

12_Modletice_tisk.qxp_Sestava 1 26.11.18 17:54 Stránka 9

Požární prevence
vláken, která snadno hoří. Požáry
v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou
způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se
s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během vánočních svátků
k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy
zanechají v obydlích spoušť a lidé
při nich někdy utrpí i vážná zranění. Nejčastější příčinou těchto
požárů je nedbalost dospělých.
Většinou se jedná o špatnou manipulaci s otevřeným ohněm, kouření, zanedbání bezpečnostních
předpisů. Rizikovým faktorem jsou
i děti nebo zvířata, které mohou
hořící svíčku převrhnout. Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
Svíčky umisťujte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte
k oknům do průvanu, blízko záclon, sedaček a jiných textilií.
Požáry adventních věnců
Velkou pozornost věnujte už tomu,
jaký věnec kupujete a správně vybírejte i svíčky. Uvědomte si, že
věnce jsou po nějaké době zcela
vyschlé a snadno chytnou, v každém případě by měla být svíčka
umístěna na stabilní nehořlavé
podložce bránící přímému kontaktu s chvojím věnce. V této souvislosti stojí za upozornění, že

adventní věnec bez ochranných
podložek může sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom jej neměli zapalovat. Riziko
požáru je veliké. Zapálené svíčky,
ať už umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat
hořet bez dozoru. Zhasněte je
vždy, když opouštíte domov nebo
jdete spát.
Co dělat v případě požáru?
Pokud přes všechna bezpečnostní
opatření přece jen dojde k požáru,
je třeba zachovat chladnou hlavu.
Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle,
zamezit přístupu vzduchu a menší
požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit
botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na
elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny). V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské
zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte
případný požár uhasit za každou
cenu sami. Pokud zjistíte, že požár
sami nemůžete uhasit, zavolejte
hasiče pomocí linky 150 nebo 112.
Ti na místo dorazí za několik
minut.
Zpracoval: F. Knitl preventista
SDH Modletice (zdroj: HZS ČR)
Klidné prožití svátků Vám přejí
členové SDH Modletice!
10
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Inzerce
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Inzerce
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Účastníci Modletického špacíru 2018
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