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Informace o dění ve Větrušicích a okolí najdete také na  
na www.facebook.com/vetrusice 
i www.facebook.com/oskvo.  
 

Větrušický zpravodaj je k dispozici i na www.vetrusice.cz 
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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 
Adresa:   Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO:     24 09 74 
Bank. účet:    Komerční banka Praha 9, č. ú.: 8929-201/0100 
Telefony:    220 941 265, 220 940 507,  604 273 716  
S Internet:      www.vetrusice.cz 
E-mail:      obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Petra Šefčíková;     Jana Dyčková, Miroslav Jaroš 
Členové OZ:                                         Michael Buchar, Jan Krušínský, Soňa Zádová, Martin Řimnáč 
KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: 
Adresa:  OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha – východ, 25067 
Tel.:   220 941 265 (OÚ), 604 273 716 (OÚ), 220 940 984, 602 645 552 (E. Jarošová) 
E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 
tentokráte úvodní slovo nesměřuji na práci, kterou jsme odvedli a co nás v dohledné době čeká 
a věřte, je toho hodně. Dovolím si zde popsat několik svých úvah o minulosti, současnosti  
a budoucnosti naší obce. 
Naše obec prochází již celý rok očistným procesem, který byl nastartován volbami v roce 2014  
a následnou výměnou vedení a tento proces není určitě bezbolestný. Ale díky řadě změn došlo 
k otevření samosprávy naší obce (OÚ zveřejňuje smlouvy, snažíme se reagovat na podněty), 
přístupnosti lidem a především k důslednému řešení veškeré agendy. Nové vedení se muselo 
vypořádat se složitým zjišťováním závazků, dohledávat smlouvy s dodavateli služeb (pokud 
vůbec nějaké existovaly), věcná břemena na pozemcích, v mnoha případech chybí smlouvy  
o dílo na práce zadávané obcí. Musíme řešit neutěšený stav obecního majetku (např. stodola  
u č. p. 12), kulturní památky na návsi (socha Sv. Václava). Obecní úřad prošel zásadním 
přerodem. Nastavili jsme základní procesy, nejen tradiční pravidelná veřejná zasedání 
zastupitelstva, zveřejňování úplných a podrobných zápisů, přijali jsme nezbytné základní 
dokumenty a snažíme se o maximální informovanost občanů. Změny a procesy, které jsme 
nastavili, jsou však citelné a pro některé občany bolestné. Neobešly se bez hlasité kritiky, vždyť 
ono mít známku na popelnici za 0,- (ano, věřte či nevěřte, byli zde občané, kteří se mohli těšit 
z tohoto privilegia) nebo za ni zaplatit 2.480,- to je citelné zdražení. Každá obec by se měla 
vyvíjet a ne roky stagnovat a nechat kolem sebe plynout bez povšimnutí možnosti dotací  
a možného rozvoje obce. Cílem současného vedení obce však bylo a je výhradně hájit zájmy 
obce. Na této cestě se snažíme počínat si uvážlivě, bez zájmu zbytečně očerňovat, ale jsou 
případy, na které narážíme, kdy je to velmi těžké. Přesto se racionální kroky, bez kterých by se 
obec nedostala dál, stávají důvodem odplaty dotčených osob. S tím je nutné počítat. 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka  JSDH Husinec – Řež 
P. Škaryd – 724 093 521 
Obecní úřad Husinec 220 940 309 
Vrátnice Zemědělského družstva: 220 940 495                 
Když ucítíte PLYN, volejte 1239 
 

 

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC: 
Pohotovost Říčany, RLP    - 323 602611-2 
Sanita, převozy    - 326 902 591 
Záchr. služba, Líbeznice    - 283 981 439 
Pragomedika Plus a.s.    - 1211 
BULOVKA,  pohotovost   - 266 081 111
  

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI:  
Eva Jarošová (EJ),  Jitka Čáhová,  
Jana Dyčková, Petra Šefčíková 

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodicita: občasník         Datum vydání:  14. 4. 2016 
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Nejdůležitějším úkolem pro nás zůstává intenzivně pracovat na odkanalizování obce. Náklady 
budou obrovské, leč programovací období 2014-2020 je poslední, kdy bude možné na 
odkanalizování využít dotací. Po roce 2020 obce, které nebudou mít vyřešené odkanalizování, 
budou toto muset řešit jen ze svých rozpočtů, což v našem případě je opravdu 
nerealizovatelné. Za předchozího vedení procházely žádosti o řešení nějakého problému 
skartovanou, či zůstaly bez reakce a přes všechny zásadní nedostatky a problémy, obec nikdy 
nebyla pod drobnohledem občanů jako nyní.  Všeobecně platí, že lidé jakékoliv změny nemají 
rádi, věřím, že tyto změny přinesou nám všem v obci jen to dobré. 
Naše obec se nezmění mávnutím kouzelné hůlky. Velký kus práce je za námi, ještě větší kus 
práce je před námi. Šťastný a spokojený život nám nepřinesou nové chodníky a lavičky, 
kanalizace či odpuštění poplatků za svoz odpadu. Tak, jak jsme započali s očistným procesem  
v samosprávě, musí dojít i k očistnému procesu ve společnosti, v našem myšlení. Vždyť přece 
nelze trvale někde žít a zajímat se jen o sebe a kritizovat ostatní, i když připusťme, že to je to 
nejjednodušší a přináší nejvíce bodů. Nelze upřednostňovat individuální zájmy jednotlivců nad 
zájmy celé obce. Věřím, že se nám v naší obci bude žít lépe a lépe. Vždyť i naše vesnice se může 
stát příjemným místem, kde život nás všech nebude anonymní, kde si budeme sebe vzájemně 
vážit, chovat k sobě alespoň minimální míru respektu a vzájemně si pomáhat, protože tím 
pomůžeme jen sami sobě. Naše obec má úžasný potenciál. Máme nejen výhodu neprůjezdné 
obce, relativně čisté prostředí nad údolím, Větrušickou rokli, žádné muniční sklady v okolí, 
žádné průmyslové podniky apod.  
Na druhou stranu platíme za náš klidný, ničím nerušený život nízkým příjmem z daní  
do obecního rozpočtu. A přece všichni  máme možnost  změnit naši obec k lepšímu a hlavně 
zapojit se do veřejného života pozitivně. Vše záleží na nás, na tom, jaký si zvolíme přístup  
k životu. Můžeme se nechat převálcovat negacemi, anebo si v sobě nést jiskřičku naděje na 
lepší život, kterou si nenecháme nikým vzít. Přála bych si, aby se každý, kdo v naší obci žije,   
zamyslel nad tím, čím by i on mohl přispět k tomu, aby se nám zde žilo lépe. Stále je mezi námi 
dost pracujících či podnikajících spoluobčanů, kteří mají trvalá bydliště a sídla svých firem např. 
v Praze. Pak ale dochází k tomu, že veškeré jejich daně či příspěvky státu (za trvalé bydliště) 
jdou do rozpočtu Prahy nikoliv obci, ve které skutečně žijí. Obec by mohla žít kulturním a 
společenským životem, jak tomu bývalo v dobách, dnes to vypadá, že dávno minulých. Možná 
jsem naivní, ale bez toho, abych věřila, že mohu změnit život v obci k lepšímu, bych tuhle práci 
nedělala.    
          Petra Šefčíková, starostka 

 

 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. 12. 2015  
Poř. číslo 13/2015 

 
VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 22. 12. 2015 

Datum a čas: 22. 12. 2015 v 18:00 
Místo:  Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
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Přítomni:  7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková - starostka obce, Mgr. J. Dyčková – 
  místostarostka obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, Ing. M. Buchar,  
  J. Krušinský, Ing. M. Řimnáč, S. Zádová) – viz prezenční listina  
Počet občanů: 1 
 
Usnesení 1/13/15 
Zastupitelé obce schvalují zařazení tří mimořádných bodů programu veřejného zasedání 
zastupitelstva dne 22.12.2015 ve znění navrženém starostkou obce P. Šefčíkovou a 
zastupitelem M. Řimnáčem: bod č. 10  - Projednání darovací smlouvy mezi obcí Větrušice a 
společností LB Invest na pozemek parc. č. 41/25 o výměře 85 m2; bod č. 11- Schválení žádosti o 
dotaci na provoz dětské skupiny z ESF, OP Zaměstnanost; bod č. 12 – Stavební.  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
Program po zařazení tří mimořádných bodů zasedání: 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  

2. Projednání a schválení metodiky vypořádání námitek a výjimek ze stavební uzávěry 

3. Vypořádání námitek k Veřejné vyhlášce „Návrh územního opatření o stavební uzávěře“ 

4. Přijetí rozpočtového opatření č. 2/2015 

5. Schválení rozpočtu na rok 2016 

6. Projednání a schválení příspěvku obce pro starobní a invalidní důchodce na poplatek za 
svoz komunálního odpadu 

7. Projednání možnosti prodeje části pozemku parc. č. 145/5 (výměra 124 m
2
) – nedokončený 

prodej z roku 2003 

8. Projednání a schválení Organizačního řádu obce Větrušice 

9. Zpráva Kontrolního výboru  

10.  Projednání darovací smlouvy mezi obcí Větrušice a společností LB Invest na pozemek    
 parc..č. 41/25 o výměře 85 m2 

11.  Schválení žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny 

12.  Stavební 

13.  Činnost obecního úřadu  

14.  Závěr 
 
Usnesení 2/13/15 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují  Metodiku na vypořádání námitek a výjimek ze stavební 
uzávěry, která se stane nedílnou součástí tohoto zápisu – poř. č. 13/15. 
Pro: 6   Proti:  0   Zdrželi se:  1 
 
Usnesení 3/13/15 
Zastupitelé se usnesli na následujícím: 
a) námitka podaná pod č. j. V 0476/15 není relevantní podle čl. II, odst 2 písmeno a) návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře (vydané územní rozhodnutí a stavební povolení na 
komunikace, odvodnění komunikací a vodovodní řad); 



5 

 

b) námitka podaná pod č. j. V0477/15 není relevantní podle čl. II, odst. 1 návrhu územního 
opatření o stavební uzávěře (rekonstrukce mohou probíhat i po dobu stavební uzávěry); 
c) námitka podaná pod. č. jedn. V0478/15 není relevantní podle čl. II, odst 2 písmeno a) návrhu 
územního opatření o stavební uzávěře (projekt schválen zastupiteli, zastavěné území, vydáno 
územní rozhodnutí na tuto lokalitu); 
d) námitka podaná pod č. j. V 0480/15 se zamítá v souladu s metodikou dle čl. I., odstavec 2  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 4/13/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují rozpočtové opatření obce Větrušice č. 2/2015 tak, jak bylo 
přeloženo předsedou Finančního výboru. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 5/13/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve 
výši 6 milionů Kč.  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 6/13/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují příspěvek ve výši 500 Kč na svoz komunálního odpadu na 
poplatníka, který splňuje podmínky uvedené výše v bodě programu č. 6 v bodech b) až  e). 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se:  1  
 
Usnesení 7/13/2015 
Zastupitelé obce Větrušice ukládají starostce obce zadat zpracování odhadu ceny na prodej 
části pozemku par. č. 145/5 o výměře 124 m2, a to nejpozději do zasedání zastupitelstva na 
konci  února 2016.  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 8/13/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují přijetí daru, a to pozemek par. č. 41/25 (manipulační 
plocha) o celkové výměře 85 m2 a pověřují starostku obce podpisem příslušné darovací 
smlouvy.    
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 9/13/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují podání žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny 
„Větříček“ z ESF, OP Zaměstnanost, výzva  č. 035. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 10/13/15 
Zastupitelé obce Větrušice neschvalují projekt na parc. č. 51/7 předložený zmocněncem 
investorů panem Bc. Františkem Zemkem.  
Pro: 3   Proti: 1   Zdrželi se:  3   
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Zapsala: Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé: Jan Krušinský, Ing. Michael Buchar   
Starostka obce: Petra Šefčíková 

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1. 2. 2016  
Poř. číslo 1/16 

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 1.2.2016 
Datum a čas: 1. 2. 2016 v 18:00 
Místo:  Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni:  6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková - starostka obce, Mgr. J. Dyčková – 
  místostarostka obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, Ing. M. Buchar,  
  J. Krušinský, Ing. M. Řimnáč Ph.D.)  
Omluvena: S. Zádová 
Počet občanů: v průběhu jednání jeden 
Navržený program zasedání: 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva   

2. Projednání a schválení záměru prodeje  pozemku p. č. 145/5 o výměře 124 m
2
 ulice 

Chaloupky 

3. Projednání právního rozboru  - ulice Skalní 

4. Projednání vybudování chodníku v ulici Hlavní k zajištění vyšší bezpečnosti chodců 

5. Projednání záměru pronájmu pozemků p. č.  145/2, 145/26, 145/27  

6. Stavební  

7. Projednání finančního daru pro TJ Sokol Větrušice, Myslivecký spolek Zdiby-Klecany a 
Rybářský kroužek Větrušice  

8. Projednání úprav a dostavby hřiště v ulici Východní  

9. Projednání smlouvy o partnerství s ČSAD Střední Čechy, a.s.  

10. Činnost obecního úřadu   

11.  Závěr 
 
Usnesení 1/1/16 
Zastupitelé obce schvalují zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 145/5 o výměře 124 
m

2
 (v souladu s geometrickým plánem), přičemž záměr bude zveřejněn na úřední desce po 

doručení úředního odhadu ceny, nejpozději však 5. 2. 2016. Úřední odhad ceny bude zájemcům 
k dispozici na obecním úřadě. Nabídnutá cena musí být doručena v uzavřené obálce označené 
„Neotvírat, nabídnutá cena za prodej pozemku“. Zastupitelé obce zároveň schvalují za členy 
Komise pro výběr budoucího majitele pozemku parc. č. 145/5 o výměře 124 m

2
 Jana 

Krušinského (předseda komise), Ing. Martina Řimnáče, Ing. Tomáše Mudru jako členy, jako 
náhradníka paní Lenku Bucharovou, členku Komise pro děti, mládež, sport a kulturu. 
Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se:  2 (Řimnáč, Krušinský) 
 
Usnesení 2/1/16 
Zastupitelé obce Větrušice pověřují starostku obce jednáním o darovací smlouvě mezi obcí 
Větrušice a majitelkami pozemků parc. č. 132/1, přičemž ukládají starostce obce ošetřit 
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v maximální možné míře nároky současných  majitelek a zároveň si zastupitelé vyhrazují právo 
podrobně se seznámit se zněním darovací smlouvy před jejím podpisem. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 3/1/16 
Zastupitelé obce schvalují výstavbu chodníku na parc. č.  206/1 v délce cca 100 m a pověřuji 
starostku obce zadáním vypracování geometrického plánu.  
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/1/16 
Zastupitelé obce schvalují zveřejnění záměru na pronájem pozemků parc. č. 145/2, 145/26, 
145/27 v k.ú. obce Větrušice v souladu s § 39 odst. 1 zákona o obcích. Komise příslušná 
k otevírání obálek a posuzování nabídek bude shodná s komisí stanovenou v usnesení  č. 
1/1/2016. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 5/1/16 
Zastupitelé obce schvalují projekt rodinného domu na parc. č. 51/7 předložený zmocněncem 
investorů panem Bc. Františkem Zemkem. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Buchar) 
 
Usnesení 6/1/16 
Zastupitelé obce schvalují finanční dary TJ Sokol ve výši 35 tis. Kč a Mysliveckému spolku Zdiby-
Klecany ve výši 5 000 Kč proti podepsání příslušných darovacích smluv.  
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
 
Usnesení 7/1/16 
Zastupitelé obce nemají k záměru dobudování hřiště ve Východní ulici námitek a pověřují 
M. Buchara složením pracovní skupiny i se zástupci občanů, která by tento koncept do 
březnového zastupitelstva připravila. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Buchar) 
 
Usnesení 8/1/16 
Zastupitelé obce pověřují místostarostku obce J. Dyčkovou k projednání přesnějších podmínek 
pro přistoupení ke Smlouvě o partnerství a podání informace na příštím veřejném zasedání 
zastupitelů obce Větrušice. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se:  1 (Dyčková) 
 
Zapsal:   Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.  
Ověřovatelé:  Jan Krušinský, Mgr. Jana Dyčková  
Starostka obce:  Petra Šefčíková 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 2. 2016  
Poř. číslo 2/16 
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VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 29. 2. 2016 
Datum a čas: 29. 2. 2016 v 18:00 
Místo:  Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková - starostka obce, Mgr. J. Dyčková 
  – místostarostka obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, Ing. M. 
  Buchar, J. Krušinský, Ing. M. Řimnáč, S. Zádová)  
Počet občanů:  0 
P. Šefčíková navrhla do programu zasedání zařadit mimořádný bod, a to „Pasport veřejného 
osvětlení a energetický audit“ z důvodu připravovaného dotačního programu. Nově byl tento 
bod zařazen jako bod č. 9 programu. 
J. Dyčková navrhla zařadit mimořádný bod programu „Projednání a schválení žádosti o dotaci 
na restaurování sochy Sv. Václava a opravu křížku na návsi“, a to nově jako bod programu č. 10. 
K oběma návrhům nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky, a tudíž byl program přijat 
v souladu s dvěma mimořádnými body, a to v této podobě: 
Navržený program zasedání: 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  

2. Oznámení vítěze  na  pronájem pozemků p.č.  145/2, 145/26, 145/27 

3. Oznámení  vítěze na prodej pozemku p.č. 145/5 o výměře 124m
2
 ulice Chaloupky 

4. Obnova obecní knihovny – rozsah, místo, nová registrace na Ministerstvu kultury  

5. Projednání nového odběratele bioodpadu pro rok 2016, návrh smlouvy 

6. Projednání dokončení nutných oprav na stodole u č.p.12 a demolice rozpadlého 
 přístěnku  

7. Projednání obnovy komunální techniky obce 

8. Rozpočtové opatření č.1/2016 – úprava položky ,,Výkon státní správy“ 

9. Pasport veřejného osvětlení a energetický audit 

10. Projednání a schválení žádosti o dotaci na restaurování sochy Sv. Václava a opravu křížku 
 na návsi 

11. Stavební 

12. Projednání a schválení Organizačního řádu obce 

13. Zpráva kontrolního výboru 

14. Činnost obecního úřadu  

15. Závěr 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se:  0  
 
Usnesení  1/2/16 
Zastupitelé schvalují pronájem  pozemků parc. č., 145/2, 145/26, 145/27 panu Martinu 
Oravcovi. Účel a podmínky pronájmu budou stanoveny v pachtovní smlouvě. Zastupitelé 
pověřují starostku obce vypracováním  a podepsáním smlouvy tak, aby vstoupila v platnost  
k 1. 4. 2016. 
Pro:  7  Proti: 0   Zdrželi se:  0  
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Usnesení  2/2/16 
Zastupitelé schvalují prodej části pozemku parc. č. 145/5 o výměře 124 m

2
 dle geometrického 

zaměření  panu Petru Bělohlávkovi  a panu Pavlu Bělohlávkovi za nabídnutou cenu 75.600 Kč do 
spolupodílového vlastnictví.  Zastupitelé pověřují starostku obce podepsáním smlouvy o prodeji 
s tím, že vklad do katastru nemovitostí provede kupující do 10 pracovních dnů od podpisu 
smlouvy. Daň z nabytí nemovitosti dle dohody hradí strana kupující. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
 
Usnesení 3/2/16 
Zastupitelé obce Větrušice pověřují starostku a místostarostku obce obnovením veřejné 
knihovny v obci v rozsahu výměnného fondu knih. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/2/16 
Zastupitelé obce pověřují starostku obce k projednání a podepsání smlouvy se ZD Klecany o 
odběru a následné likvidaci biodopadu od obce Větrušice. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/2/16 
Zastupitelé obce schvalují  výměnu druhé části vrat stodoly a záměr demolice rozpadajícího se 
přístavku stodoly  u č.p. 12 a v případě získání dotace (podepsání právního aktu) na provoz DS 
následnou přeměnu pozemku na zahradu pro děti navštěvující DS Větříček.  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/2/16 
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 1/16 tak, jak bylo předloženo, a schvalují 
úpravu položky „Výkon státní správy“ na straně příjmů i výdajů v souladu s požadavkem 
Finančního odboru KÚ.   
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7/2/16 
Zastupitelé obce schvalují zadání vypracování pasportu veřejného osvětlení obce a 
energetického auditu VO obce a zároveň schvalují podání žádosti o dotaci v některé z 
budoucích dotačních výzev.  
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
 
Usnesení č. 8/2/16 
Zastupitelé obce schvalují podání žádosti o dotaci na MK na restaurování sochy Sv. Václava 
(kulturní památka), která je umístěna na pozemku parc. č. 26/3. 
Pro: 7   Proti: 0    Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 9/2/16 
Zastupitelé obce schvalují podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství z Program 16, 
podprogram 16A na opravu křížku na návsi obce na parc. č. 206/3. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
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Usnesení 10/2/16 
Zastupitelé obce pověřují starostku obce přípravou darovací smlouvy na pozemek 132/1 
(komunikace ulice Skalní). Zastupitelé si vyhrazují právo smlouvu v konečném znění odsouhlasit.  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 11/2/16 
Zastupitelé obce pověřují starostku obce, aby zařídila geometrické zaměření částí pozemků 
132/2 a 132/3 za účelem rozšíření komunikace v ulici Hlavní a v ulici Severní. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Šefčíková) 
 
Usnesení 12/2/16 
Zastupitelé obce schvalují předložený záměr na rekonstrukci a přístavbu rodinného domu na st. 
p. č. 101 za podmínky, že parc. č. 141/14, 141/28 a 241/1 zůstanou nezastavěny. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 13/2/16 
Zastupitelé obce schvalují Organizační řád obce v předloženém znění a ukládají starostce obce 
jeho zveřejnění na oficiálních webových stránkách obce do příštího veřejného zasedání 
zastupitelů.  
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 

Usnesení 14/2/16 
Zastupitelé obce schvalují zveřejňování smluv nad 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých) na 
oficiálních webových stránkách obce a pověřují místostarostku obce J. Dyčkovou jejich 
postupným zveřejněním. 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé: Jan Krušinský, Soňa Zádová 
Starostka obce: Petra Šefčíková 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 3. 2016  
Poř. číslo 3/16 

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 30. 3. 2016 
Datum a čas: 30. 3. 2016  v 18:00 
Místo:  Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni:  5 členů zastupitelstva (posléze 6 členů zastupitelstva) (P. Šefčíková  
  - starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka obce, M. Jaroš  -  
  místostarosta obce, J. Krušinský, S. Zádová) – viz prezenční listina  
Omluven: Ing. Michael Buchar (pracovní povinnosti), Ing. Martin  Řimnáč Ph.D. 
  – příchod v 19:15 
Počet přítomných občanů:   1 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Mgr. Janu Dyčkovou 
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Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomné občanky a zastupitelů.  
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů J. Dyčkovou. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 4   Proti: 0       Zdrželi se:  1 (Dyčková) 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu M. Jaroše a  J. Krušinského. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se:  1 (Krušinský) 
Zasedání zahájeno v  18:05, ukončeno ve 20:20 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila  s 
programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti  č. IV-126018524/002 na p. č.  51/38,    
3. Obecní knihovna projednání  - zřizovací listina, knihovní řád, ceník placených služeb  
4. Jmenování knihovnice  
5. Dětská skupina, zhodnocení ročního provozu, dotace z ESFCR, úprava ceníku za služby. 
6. Darovací smlouva na pozemek p. č. 132/1 komunikace Skalní  
7. Projednání a výběr nabídky na demolici přístěnku u stodoly a obnovu chodníku    
8. Schválení žádosti  o  zařazení do programu ,,Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ – restaurování sochy sv. Václava 
9. Činnost úřadu    
10. Závěr 
 
P. Šefčíková dále navrhla dva mimořádné body zasedání zastupitelstva, a to bod Schválení 
pasportu komunikací -  jako bod č. 9 – zdůvodnění: pasport byl po předběžném projednání a 
navržených změnách ze strany obecního úřadu doručen dříve, než se předpokládalo, byl 
předběžně projednán se zastupiteli a členy Komise pro územní řízení a životní prostředí. Jako 
druhý bod P. Šefčíková navrhla bod Stavební, jako bod č. 10.  Zdůvodnění: dne 29. 3. a 30. 3. 
byly doručeny celkem 4 podklady k jednání v oblasti stavebního řízení a starostka obce 
doporučuje, aby tato řízení nebyla zdržována zbytečnými průtahy, které by vznikly  odkladem 
do dalšího veřejného zasedání zastupitelstva.  
 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva   
2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti  č. IV-126018524/002 na p. č.  51/38,    
3. Obecní knihovna projednání  - zřizovací listina, knihovní řád, ceník placených služeb  
4. Jmenování knihovnice  
5. Dětská skupina, zhodnocení ročního provozu, dotace z ESFCR, úprava ceníku za služby.   
6. Darovací smlouva na pozemek p. č. 132/1 komunikace Skalní  
7. Projednání a výběr nabídky na demolici přístěnku u stodoly a obnovu chodníku    
8. Schválení žádosti  o  zařazení do programu ,,Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ – restaurování sochy sv. Václava 
9. Schválení pasportu komunikací 
10. Stavební 
11. Činnost úřadu    
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12. Závěr 
Pro: 5   Proti:  0       Zdrželi se: 0 
 
Usnesení  1/3/16 
Zastupitelé schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti  č. IV-126018524/002 na 
p. č.  51/38 tak, jak byla předložena. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
 
Usnesení  2/3/16 
Zastupitelé schvalují Zřizovací listinu obecní knihovny, Knihovní řád obecní knihovny a Ceník 
služeb obecní knihovny. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
 
Usnesení 3/3/16 
Zastupitelé obce Větrušice jmenují knihovnicí zřizované Obecní knihovny paní J. Šarbochovou. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/3/16 
Zastupitelé obce schvalují provozování  dětské skupiny „Větříček“ pro roky 2016 a 2017 a 
polovinu roku 2018  obcí a zároveň schvalují snížení poplatku za péči o dítě v DS „Větříček“ o 
jednu třetinu, tj. ze 4 500,- Kč na 3 000,- Kč v případě pravidelné docházky denně a snížení 
poplatku za jednodenní péči o dítě v dětské skupině „Větříček“ z 300 Kč na 200 Kč.  
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/3/16 
Zastupitelé obce schvalují  darovací smlouvu v předložené podobě na pozemek parc. č. 132/1, 
která se uzavírá mezi obcí Větrušice, zastoupenou starostkou obce Petrou Šefčíkovou, a paní 
Janou Šafránkovou a paní  Marií Benešovou.  
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/3/16 
Zastupitelé obce schvalují nabídku firmy OLTEX s.r.o,(IČ 25692437) C 61676 vedená u 
Městského soudu v Praze ve výši 89.482 Kč včetně DPH na demolici přístavby stodoly a 68 686 
Kč včetně DPH na obnovu chodníku na parc. č. 206/1 podél příjezdové komunikace do obce (ul. 
Hlavní) a zpevnění plochy před budou obecního úřadu. Pověřují starostku podpisem smlouvy o 
dílo na obě akce.  
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 7/3/16 
Zastupitelé obce schvalují podání žádosti o zařazení do programu ,,Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ – restaurování sochy Sv. Václava.  
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 8/3/16 
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Zastupitelé obce schvalují pasport komunikací v katastrálním území obce Větrušice č. 5955 k 
datu 1. 3. 2016. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Ing. M. Řimnáč) 
 
Starostka obce:  Petra Šefčíková 
Zapsala:   Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé: Miroslav Jaroš , Jan Krušinský  

 

 
 

REFLEXNÍ PÁSKY PRO CHODCE POVINNÉ 
Dne 20. 2. 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která zavádí novou povinnost pro chodce – 
používání reflexních prvků – viz § 53, odst. 9, který zní: „Pohybuje-li se chodec MIMO OBEC  
za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v MÍSTĚ, které NENÍ OSVĚTLENO 
veřejným osvětlením, JE POVINEN MÍT NA SOBĚ PRVKY Z RETROREFLEXNÍHO MATERIÁLU   
umístěné tak, aby byly VIDITELNÉ pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ 
 

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU 2016 
Týdenní svoz - ÚTERÝ mezi 5:45 – 6:30 ráno 
Čtrnáctidenní svoz - každý lichý kalendářní týden 

1.    5.1. 

3. 19.1. 

5.   2.2. 

7. 16.2. 

9.   1.3. 

11. 15.3. 

13. 29.3. 

15. 12.4. 

17. 26.4. 

19. 10.5. 

21. 24.5. 

23.   7.6. 

25. 21.6. 

27.   5.7. 

29. 19.7. 

31.   2.8. 

33. 16.8. 

35. 30.8 

37.   13.9. 

39.   27.9. 

41. 11.10. 

43. 25.10. 

45.    8.11. 

47. 22.11. 

49.    6.12. 

51. 20.12. 

 

RŮZNÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE VE ZKRATCE 
 Byla zpracována základní studie odkanalizování obce, řeší se dílčí problémy 

zejména v ulici Skalní a částečně Východní. 

 Byl zpracován pasport komunikací, který je nutný k územnímu plánu. 

 Byla přislíbena celková oprava silnice III/2426; zároveň se řeší změna značení 
zóny 40 km/h. 

 Na webu jsou zveřejněny první smlouvy s plněním v roce 2016. 
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 Graficky byl finalizován „Strategický plán obce“. 

 Na svoz odpadu se vybralo 380.510 Kč. 

 Za příspěvky na svoz odpadu starobním a invalidním důchodcům se vyplatilo 
15.500 Kč.  

 V obci je registrováno 150 psů – na poplatcích se vybralo 30.000 Kč. 

 
 

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR OBCE - 25. 6. 2016 
 

Na fotbalovém hřišti ve Větrušicích se 25. 6. uskuteční další ročník fotbalového turnaje v malé 
kopané. Občerstvení pro hráče a diváky zajištěno. Všechny příznivce  srdečně zveme. 
PŘIHLAŠKY MŮŽETE ZASÍLAT DO KONCE KVĚTNA 2016 Janu Malečkovi. 
Tel: 774 164 930 nebo mail: malecekj.26@seznam.cz. 
 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2015 - 2016 - III. A TŘÍDA 
 

TERMÍNY JARNÍ SOUTĚŽE 
 

kolo datum mužstvo mužstvo čas výsledek 

14 27.3.2016 VĚTRUŠICE ZELENEČ B 15:00 h 2 : 1 

15 3.4.2016 RADONICE B VĚTRUŠICE 16:30 h 3 : 0 

16 10.4.2016 VĚTRUŠICE PŘEDBOJ 16:30 h 2 : 1 

17 17.4.216 Větrušice BRANDÝS N L 17:00 h    

18 23.4.2016 KOJETICE Větrušice 17:00 h 
 

19 1.5.2016 Větrušice MĚŠICE  A 17:00 h 
 

20 8.5.2016 ŠESTAJOVICE Větrušice 17:00 h 
 

21 15.5.2016 Větrušice ŠKVOREC A 17:00 h 
 

22 21.5.2016 LÍBEZNICE A Větrušice 17:00 h 
 

23 29.5.2016 Větrušice Hovorčovice 17:00 h 
 

24 5.6.2016 VELEŇ Větrušice 17:00 h 
 

25 12.6.2015 Větrušice BRAZDIM 17:00 h 
 

26 18.6.2016 NEHVIZDY A Větrušice 17:00 h 
  

mailto:malecekj.26@seznam.cz
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Tichou vzpomínku věnujeme 

  
 panu Jindřichu Šimákovi,  
 který zemřel dne 30. 1. 2016 
 ve věku nedožitých 86 let,  
  
 panu Jiřímu Dudášovi, 
 který zemřel 17. 2. 2016 
 ve věku 64 let, 
 
 paní Haně Šimákové,  
 která zemřela 31. 3. 2016 
 ve věku nedožitých 80 let.  
   
 
 

    
     

FOTBALOVÁ KRONIKA 
 

Výborová schůze konaná dne 10. 10. 1990 
Přítomni: Beneš, Vocásek, Novák, Maleček, Šubrt, Plicka, Damek, Srba, Dyntera 
1) Výbor souhlasí s koupí nového autobusu ze s. Stránčice 
2) Výbor souhlasí s prodejem našeho autobusu. Na starosti to má p. Pavlík. 
3) Dyntera - Odolská padesátka - 4 osoby, výdaje Frk, Zpravodaj turistiky, 30 Kč ročně - výbor 
souhlasí. Výbor objednal - časopis týdeník Středočech - Beneš 

 

 

 
    Srdečně blahopřejeme všem, kteří své životní jubileum 
    oslavili nebo oslaví v období lednu až dubnu 2016: 
     Růžena Benešová 

    Hana Blechová 
    Dagmar Chlumská  
    Mojmír Krejčí 
    Miloslava Maternová 
    Libuše Pohlová 
    Svatopluk Raiskup 

     Ladislav Venta 
    Marie Vilímová 
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Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,  
konané dne 10. 7. 1921 o 9 hod. dopolední za přítomnosti 10 členů a to: 

Ludvík Machačko, starosta, V. Vlasák, J Zapotil, Em. Maternová, Marie Nováková, Ant. Šefl,  

J. Strakatý, V. Krejza, T. Vilím, J. Šarboch. 

Pořad jednání: 

1) Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze. 

2) Připojení se obce Větrušické k soudnímu okr. Kralup. 

3) Zákon o velké Praze. 

4) Stavba silnice z Vodochod k Vltavě. 

5) Přístavba školy v Klecanech.  

Usneseno: 

1) Čten a schválen protokol z předešlé schůze. 

2) Okresní správní komise ve Velvarech ze dne 21. 6.  čís. 2005/21 žádá o rozhodnutí obce naší 

zda připojiti se chce k obvodu soudního okresu Kralupského. Po důkladném objasnění celkové 

situace  p. Vlasákem usneseno k návrhu p. J. Zapotil, jednohlasně, aby obec Větrušice ke 

Kralupům se připojila. 

3) Ku příp. okr. spr. komise v Karlíně ze dne 30. 6.t.r. ohledně referátu ředitele okr. úřadu o 

následcích provedení zákona o Velké Praze pro obce nepřipojené. Usneseno, aby zodpovězen 

byl v tom smyslu, že obec Větrušice se hodlá připojiti k okresu Kralupskému a na schůzi dne 24. 

7. t. r. o 8 ½ hod. v hostinci „U Pešků“ v Karlíně vyslán p. Šefl a p. Šubrt. 

4) Ku přípisu okr. správní komise v Karlíně ze dne 30. 6. t.r. čís. 3684 ohledně nouzové stavby 

silnice z Vodochod k Vltavě a počtu nezaměstnaných osob usneseno odepsati, že možno 

očekávati v podzimní době ve zdejší obci velký počet nezaměstnaných. 

5) Jelkož v Klecanech má se opět přistavovati škola, usneseno k návrhu p. Vlasáka, aby zástupce 

obce zdejší v místní školní radě v Kleanech, p. V. Krejza, při schůzi místní školní rady 

v Klecanech, v tom příp., že by obec Husinec vlastní školy nestavěla prohlásil, že obec naše 

postaví si vlastní školu a žádati bude na obci Klecanské procentuální vrácení obnosu dle odhadní 

ceny školy v té době na jaké výši valuta naše pohybovati se bude rovnající se odhadní ceně.  

Odůvodněno tj. tím, že obce Klecany zbavena by byla na dlouhá léta jakékoliv přístavby školy. 

Tímto schůze skončena. 

J. Zapotil, J. Šubrt, T. Vilím, A. Šefl, M. Nováková, E. Maternová, L. Machačko, starosta 

 

 
 
Provozovatel: Obec Větrušice( P. Šefčíková, J. Dyčková) - tel. 604 273 716, obec@vetrusice.cz 
Aktuality  z  dětské skupiny budou uveřejňovány  na www.vetrusice.cz a rodiče dětí budou 
přímo informováni emailem nebo telefonicky. 
 

PANÍ ZIMA A DALŠÍ ZÁŽITKY VE VĚTŘÍČKU 
V pátek 18. prosince 2016 přišel do DS Větříček Ježíšek! Děti obdaroval velkou kopou pěkných 
didaktických her a hříček (za které patří velký dík obecnímu úřadu) – radost byla převeliká.  
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A ještě ten den děti připravily pro rodiče besídku. Sešlo se opravdu hodně rodinných 
příslušníků a dětem se vystoupení plné říkanek a tanečků povedlo. Po vánočních svátcích se 
děti začaly věnovat novému tématu, totiž tématu „Paní zima“… a dokonce napadl sníh! Děti tak 
trávily spoustu času venku, při zimních radovánkách. Bobování, lopatování či koulování se ale 
nestaly jedinou aktivitou těch dní – děti například vyrobily sněhuláky z vaty, zasněženou 
krajinu, nebo třeba krmelec pro ptáčky. „Měsíc pohádky“, neboli únor, se nesl ve znamení, 
vyprávění, převleků, tajemna, veselosti – zkrátka všude ve Větříčku se to hemžilo nejrůznějšími 
pohádkovými bytostmi. A vše završil maškarní bál, na který zavítala opravdová princezna!  
  

 
 
 

 
 

JAK JSME SI UŽILI KARNEVAL PRO DĚTI (28. 2. 2016)? 
Karneval pro děti se opět vydařil. Především díky neuvěřitelnému 
baviči, klaunovi Ferdovi. Jeho vtípky rozesmějí spolehlivě děti  
i dospělé. Karneval si užilo přes 40 dětí a mnoho dospěláckého 
doprovodu. Letos nás navíc navštívila zebra Marty až z Madagas- 
karu. Masky byly krásné a nápadité. Všechny okouzlila Medúza, 
vosa, Pipi punčochatá,..... Kouzelní byli Cipísek, Červené karkulky, 
kočička, Šmoula,.... Nechyběli překrásné víly, berušky, princezny, 
modelky, motýlci, vojáci, piráti, Zorro,....no, bylo na co se koukat. 
Dle rozesmátých tváří na fotografiích je jasné, že děti si to 
maximálně užily. 
Těžké bylo vybrat tři nejlepší masky. Nakonec se to povedlo a po 
sečtení všech hlasů získala 3. místo Linda Krchovová (Červená 
Karkulka), 2. místo Kája Máchová (Medúza) a první místo získal 
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neuvěřitelný smíšek, Adélka Pavlíková (vosa). Ale nikdo nepřišel zkrátka, odměny byly 
připravené pro všechny. 
Děkujeme panu hospodskému Novosadovi, že zdarma propůjčil, připravil a vytopil sál restau-
race. Všechny  fotografie najdete na www.vetrusice.cz nebo na facebooku. Kdyby se někomu 
nelíbilo, že je zveřejněna jeho fotografie, dejte vědět, okamžitě ji smažeme. 
(Nějaký statečný mladý muž zapomněl na karnevalu svůj kord. Může si jej vyzvednout na OÚ.) 
                                               Obecní úřad + Sokol + Klubíček 

Prodáváte něco nebo nabízíte zdarma něco, co máte doma a už to nepotřebujete? Nebo 
naopak něco sháníte? Dejte si inzerát na www.vetrusice.cz do naší nové rubriky  

VĚTRUŠICKÝ BAZAR. Služba je pro občany Větrušic a okolí zdarma. 

Text inzerátu zašlete na:  
mail - jarosova74@seznam.cz nebo   SMS - 602 645 552 (začněte prosím textem „BAZAR“). 

Inzerát můžete také vhodit do schránky obecního úřadu nebo Evě Jarošové (Jižní 122) 
Uveďte popis, příp. pošlete foto. Přidejte kontakt, který bude zveřejněn - minimálně mail. 

 
 
 
 

 
 

 
 

MYSLIVECKÝ PLES 
 

 
 

V sobotu dne 16. ledna 2016 uspořádal náš Myslivecký spolek Zdiby – Klecany v sále sokolovny 
ve Veltěži tradiční, v pořadí již šestý, myslivecký ples.  
Na zahájení vystoupili trubači se slavnostními loveckými fanfárami, aby přivítali hosty, včetně 
zástupců města Klecany, obce Zdiby i obcí okolních.  
Zaplněnému sálu hrál k tanci i poslechu oblíbený Taneční orchestr Stanislava Douši. Tak jako 
každý rok proběhlo i losování cen bohaté zvěřinové tomboly. Dá se říci, že ona, kvalitní hudba  
a příjemné prostředí velkého sálu táhne návštěvníky každý rok. 

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 
Veškeré zednické, obkladačské a malířské práce. M. Valenta, Větrušice, Křižná 64, 
602 882 951 
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Je potěšitelné, že mezi nimi se každoročně objevuje mnoho mladých lidí, kteří si slavnostní 
atmosféru plesu užívají. Zájem veřejnosti nás zavazuje k tomu, abychom v plesové tradici 
pokračovali.  
Těšíme se na shledání na příštím plese v lednu 2017.                                            Ing. Jindřich Trpák  

 
MYSLIVECKÉ JARO 

 

V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a procházky honitbou jsou, i když je počasí 
značně nestálé, veselejší. Začínají kvést jarní byliny a keře a stromy nasazují na listí. Rodí se 
první mláďata zajíců, selata divočáků i muflončata. Probíhá tok bažantů, kdy můžeme spatřit 
bažantí kohouty ve svatebním šatu s výraznými červenými poušky na hlavě. Přilétají skřivani, 
špačci, divocí holubi i husy.  
Zvěř již přestává být postupně závislá na naší péči, přesto jí ještě v krmelcích ponecháváme 
jadrné krmivo (zrní, granule) a hlavně liz (kusovou sůl k lízání). Při přechodu na zelenou stravu  
a při větším příjmu může, 
hlavně srnčí zvěř, trpět 
zažívacími potížemi, 
střevními katary, vedoucími 
někdy až k úhynu. Příjem 
minerálů a stopových prvků 
je v tomto období důležitý i 
pro parožení srnců a 
intenzivní vývoj plodu v těle 
samic.  
Do konce dubna je však již 
třeba bažantí zásypy i srnčí 
krmelce vyčistit od zbytků 
krmiva, vydezinfikovat 
vápnem a upravit okolí. Při 
této příležitosti je vhodné 
provést opravy škod, které v zimním období na krmných zařízeních vznikly. 
5. března proběhlo Krajským úřadem nařízené pravidelné jarní sčítání zvěře, které nám 
vypovídá o skutečných počtech zvěře v honitbě, o zimních ztrátách a zároveň slouží 
k mysliveckému výkaznictví a plánování. Dá se říci, že kmenové stavy se udržují v úrovni 
loňského roku, jen u zajíců došlo k poklesu i přesto, že se již několik let neloví. O příčinách 
tohoto trendu jsme se již mnohokrát zmiňovali.   
I když černá zvěř není u nás předmětem plánování, je stabilní zvěří v naší honitbě i přes 
intenzivní odlov. V minulých 3 letech bylo uloveno, převážně individuálním lovem na čekané 
celkem 109 kusů černé zvěře. 
Jak již bylo řečeno, jarní období rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře, kdy velmi záleží na dobrém 
počasí. Důležitý je však také klid na polích a lesních pozemcích. Žádáme proto všechny, kteří 
vstupují do honitby, aby svou činností neplašili zvěř a hlavně aby své psí miláčky nepouštěli 
volně a bez dozoru, a to nejen proto, že je to zakázáno zákonem i obecní vyhláškou, ale 
zejména proto, aby i touto formou přispěli k ochraně přírody.                          Ing. Jindřich Trpák 
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JAK JSME SI UŽILI PROCHÁZKU DO LESA (9. 4. 2016)? 

Na letošním setkání s myslivci nám počasí přálo - bylo sice chladno, ale nepršelo. Před obecním 
úřadem, kde byl sraz, se sešlo asi 18 dětí  a přibližně 5 dospěláků jako doprovod. Myslivci 
s sebou měli dva pejsky - mladého pejska německého ohaře a starší fenku českého fouska  
a letos nově i dravce. Viděli jsme ukázku práce psů, např. šoulání, hledání kořisti po stopě, 
aport. Také jsme viděli, jak se pes chová, když zavětří kořist (ukázka s živou křepelkou). Zašli 
jsme se podívat ke krmelcům, kde jsme se dozvěděli, proč jsou teď vyčištěné a povápněné. Děti 
viděly káně Harrisova (samce a samici) a překrásnou ochočenou sovu pálenou - Elišku. Dověděli 
jsme se něco ze života dravců a k jakému druhu lovu se používají. Děti dostaly možnost vzít si 
na ruku v rukavici tyto dravce.Velký zájem byl hlavně o sovu Elišku. Před rozchodem děti ještě 
odpovídaly na otázky pana hospodáře -  co si zapamatovaly  z výkladu a nakonec všichni dostali 
sladkou odměnu od myslivců a na památku od nás píšťalky.                                               J. Čáhová 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografie: Jiří Čáha, jr. 
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GARDEN PARK JENEČ U PRAHY - KVĚTINOVÝ PARK 
(vzdálený 35 km od Větrušic) 

 
Areál Garden park se nachází ve Středočeském kraji na západní hranici Prahy a vznikl na území 
bývalého zahradnického podniku Sempra Praha v Jenči v roce 1992. Navazuje na více než 
150letou místní zahradnickou tradici.  

Areál Garden park nabízí oázu klidu pro 
odpočinek, relaxaci, zábavu a inspiraci. Je 
zaměřen na vše, co souvisí se zahradní a 
domovní architekturou. 
V Garden parku v Jenči  uvidíte mnoho tisíc 
květů (tulipánů, narcisů a jiných cibulovin, 
skalniček, letniček, rododendronů, azalek, jiřin, 
kan a dalších kvetoucích rostlin dle ročních 

období).  Park okrášlují 30 i víceleté vzrostlé okrasné i ovocné stromy. 
jako perla Garden parku je originální rosarium s růžemi (popínavými, pokryvnými, atd.). Pokud 
se vám v parku líbí nějaká rostlina, můžete si ji koupit v zahradnické prodejně s odborným 
poradenstvím, ve které vám bude nabídnut kvalitní sortiment zvláště od předních českých 
pěstitelů. 
V parku najdete soustavu jezírek a rybníčků plných ryb, obojživelníků a jiných vodních 
živočichů, které můžete zblízka pozorovat. Středem parku protéká Jenečský potok. Od jara do 
podzimu se můžete zaposlouchat do žabích koncertů doprovázených ptačím zpěvem. 
Areál Garden park celoročně nabídne romantické a vzdělávací procházky. Kulturní zážitky pod 
širým nebem přinesou koncerty, divadelní a filmová představení. Některé akce proběhnou v 
kryté hale. Žáci všech stupňů včetně univerzit zde najdou živý atlas rostlin, základy ekologie a 
dalších přírodních věd. Své místo v areálu dostanou i odborné přednášky, konference, soutěže, 
ale i módní přehlídky na vodním molu před velkým vodopádem. V programu parku jistě 
zaujmou květinová korza. Rozmanitost terénu nabízí i sportovní a relaxační aktivity. 

Více na www.gardenpark.cz 
 

 
 

ALOE VERA - CELÁ LÉKÁRNA V JEDNÉ ROSTLINĚ… 
.... je až neuvěřitelné, kolik pokladů se v ní skrývá. 

Aloe je velice nenáročná na pěstování, jsou jen dvě základní věci, na které je třeba pamatovat - 
nemá ráda přílišnou zálivku a nepřestojí mráz. Péče o ni je opravdu jednoduchá, stačí jí zajistit 
dostatek světla, jednou týdně zalít a za tak málo péče se nám stokrát odvděčí..  
 (V těhotenství by se aloe užívat vnitřně neměla). 



22 

 

LÉČIVÉ ÚČINKY ALOE 
Tato rostlina má výrazné posilující účinky. Můžeme ji užívat při stavech vyčerpanosti, 
rekonvalescenci po nemocích, oslabeném imunitním systému, stresu, nervozitě a neklidu. Dále 
je vhodná při potížích s trávením, nechutenství, chronické zácpě a zánětech tlustého střeva. 
Vstřebává i uvolňuje vlhkost, regeneruje, hojí, uklidňuje, odstraňuje otoky, udržuje a celkově 
chrání pokožku. 
POSILUJÍCÍ VÍNO S ALOE 
Potřebujeme: 2 lžíce čerstvých listů aloe, 0,5 l kvalitního červeného vína, 1 lžíci medu, 2 lžíce 
60% lihu či ovocné pálenky, špetku skořice, 3 tlučené hřebíčky, 1 tlučený badyán 
Postup: Aloe pořádně rozmixujeme, smícháme s ostatními ingrediencemi a vše necháme 14 dní 
odpočívat. Nesmíme zapomenout denně protřepávat. Poté přecedíme a hotový likér užíváme 
3× denně 1 čajovou lžičku. Víno s aloe skladujeme v ledničce. Tento 
přípravek by se neměl užívat déle než 30 dní. 
TINKTURA Z ALOE VERA 
Potřebujeme: 1 lžíci čerstvě nasekaného listu aloe, 2 dl 60% lihu či 
ovocné pálenky 
Postup: Aloe zalijeme lihem a vše necháme 14 dní na klidném místě 
louhovat. Nesmíme zapomenout 2× denně protřepávat (aby se 
uvolnily cenné látky). Po uplynutí této doby přecedíme, tinkturu 
nalijeme do skleněné lahvičky a po dobu 4 týdnů (ne déle) užíváme 3× denně 30 kapek 
nakapaných do 3 dl vlažné vody. 
KLOKTADLO Z ALOE 
Tato rostlina má hojivé a protizánětlivé účinky, takže ji můžeme použít při zánětech dutiny 
ústní nebo bolestech v krku. 
Půl lžičky gelu a aloe smícháme s 1 dl vlažné vody a vzniklou směs můžeme použít ke kloktání či 
výplachu dutiny ústní. 
ALOE LÉČÍ UŠNÍ ZÁNĚTY 
Při zánětech uší se osvědčil tento jednoduchý přípravek: 
Potřebujeme: 1 lžičku panenského olivového oleje, 5 kapek gelu z aloe 
Postup: Olej smícháme s gelem a vzniklou směs 5× denně kapeme do vnějšího zvukovodu a 
necháme 10 minut účinkovat. Tento postup okamžitě uklidňuje veškeré záněty. 
LÉČIVÉ OBKLADY Z ALOE 
Zevně můžeme listy použít k obkladům. Paličkou na maso pořádně rozklepeme listy a následně 
je přiložíme na zanícená, bolavá místa i hemoroidy. Rozdrcené listy aloe výborně hojí 
nejrůznější poranění i kožní neduhy. Jsou vynikající i na bolavé klouby. 

RECEPT NA POSILUJÍCÍ LÉČIVÝ SIRUP Z ALOE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ podle Pavla Váni: 
250g gelu z listů aloe, 500g medu, 500ml kvalitního červeného vína, 100ml konzumního lihu 
- vše důkladně promícháme a na několik dní uložíme v tmavé nádobě do chladu. Užíváme 3x 
denně 1 čajovou lžičku v době mezi jídly (1-2 hodiny před jídlem) ne déle než po dobu 2 měsíců 
jednou za rok.         
Sirup z aloe nám ale může být pomocníkem, i když nemáme zrovna pocit, že nám něco chybí. 
Pomůže nám zvýšit obranyschopnost našeho těla a zlepší odplavování usazených toxinů. 
Někteří odborníci tvrdí, že aloe dokáže ochránit naše tělo před některými druhy rakovinného 
bujení a že je jedním z nejsilnějších přírodních zpomalovačů stárnutí organismu. 
Zdroj: www.vitalia.cz a www.bylinky.eu 
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Opět začal rybářský kroužek ve Větrušicích. 
Více informací u p. Vejražky - Roman Vejražka - 731 777 888, Mr.Corrado@seznam.cz 

 
 

JÓGA VE VĚTRUŠICÍCH je nyní 2x týdně  
KAŽDOU NEDĚLI od 9 do 10 h. a KAŽDOU STŘEDU od 18 do 19 h.. 
Obecní úřad a místní hostinec se dohodly na přemístění cvičení jógy  
do místnosti v přízemí budovy č.12 na návsi (budova Větříčku a Klubíčka). 
Informace také na www.vetrusice.cz 
Kontakt na lektora na http://www.sohamjoga.cz/ 
Na cvičení si vezměte karimatku, pohodlné oblečení, příp. lehkou přikrývku. 
Vstupné: 100 Kč, permanentka za sníženou cenu. Těší se na Vás lektor 
Maitrey. Kontakt: www.sohamjoga.cz. Tel. 605 859 430 
 

AKCE VE VĚTRUŠICÍCH v r. 2016 
 

 
Změny v plánu jsou možné:-) 
Plán akcí je předběžný, snad se nám podaří všechny tyto (a možná i další) akce realizovat. 
O každé akci budeme včas informovat na WEBu , facebooku, mailem a na vývěskách. 

OÚ Větrušice + Sokol + Klubíček 

KARNEVAL                                                                  28.2.2016

PROCHÁZKA S MYSLIVCI                                          9. 4. 2016 od 14:00

BrRIGÁDA - ÚKLID NEPOŘÁDKU V OBCI 16.4.2016

DEN ZEMĚ - UKÁZKA HADŮ                                    16.4.2016

ČARODĚJNICE a stavění májky 30.4.2016

DĚTSKÝ DEN                                                                28. 5. 2016 od 15:00

TURNAJ MALÁ KOPANÁ                                           25.6.2016

TĚŠÍME SE NA PRÁDNINY:

PŘEHAZOVANÁ TURNAJ                        26. 6. 2016 od 10:00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI     26. 6. 2016 od 16:00

VÝLET BUSEM                                                            září 2016

DRAKIÁDA                                                                 říjen 2016

ROZSVĚCENÍ VÁN. STROMU + MIKULÁŠSKÁ       4.12.2016

BETLÉMSKÉ SVĚTLO                                                  prosinec 2016

SILVESTROVSKÝ BĚH DO VRCHU                       31.12.2016

http://www.vetrusice.cz/
http://www.sohamjoga.cz/
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