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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Milí spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou další Větrušák, oproti minulému vydání o poznání bachratější; většinu 
obsahu tvoří nově pojaté a transparentnější zápisy z posledních tří jednání zastupitelstva, které 
přinesly mnohé změny. 
Zaběhnuté fungování obce bylo v poslední době narušeno několika nepříjemnými situacemi 
počínaje zjištěním neuspokojivého stavu administrativy obecního úřadu a konče nutným uvedením 
provozu dětského hlídacího zařízení ve Větrušicích do intencí předchozích rozhodnutí 
zastupitelstva. Zjištěné zásadní nedostatky následně vedly k odvolání paní Soni Zádové z pozice 
starostky obce Větrušice, novou starostkou byla zvolena paní Petra Šefčíková. I přes tato zjištění 
patří paní Soně Zádové velký a zasloužený dík za vše, co pro Větrušice během svého starostování 
vykonala. 
Zastupitelé obce se znovu vrací i k řešení dlouhodobých problémů obce, například rekonstrukci 
jediné příjezdové komunikace do Větrušic, která je v katastrofálnímu stavu; nově je otevírána 
otázka likvidace černých skládek v těsném okolí obce a problematika územněplánovací 
dokumentace. Nově byly nastaveny principy pro údržbu veřejné zeleně a hřišť. Věříme, že se ve 
všech těchto aspektech začíná blýskat na lepší časy. 
Jarní počasí posledních dnů mnohé z nás vytáhlo k procházkám po Větrušicích a jejich okolí, po 
zimě přibývá dětského povyku na místních hřištích a rozbíhají se venkovní akce pro děti, ať již jsou 
to akce, při nichž se děti seznamují s činností místního mysliveckého spolku nebo rybaření spojené 
s úlovkem první letošní ryby. 
Život v obci se snažíme průběžně monitorovat na webových stránkách obce www.vetrusice.cz i na 
sociální síti prostřednictvím profilu obce; těm, kteří internetovými technologiemi nevládnou, 
přinášíme alespoň shrnutí nejdůležitějších událostí prostřednictvím tohoto občasníku. 
Přejeme Vám prožití krásného jara. 

zastupitelé obce Větrušice 

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 
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 1. 2015 
                                                  Pořadové číslo       1/15 
Přítomno: 6 členů zastupitelstva (omluven ing. Řimnáč – pracovní povinnosti) 
Počet přít. občanů: 5 
Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili 
navrženého zapisovatele (Jana Dyčková), ověřovatele (Michal Buchar, Petra Šefčíková) a program 
zastupitelstva. 
Program: 
1. Stavební 
2. Školský obvod 
3.  Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc 
4.  Závěr  
1. Stavební 
a) Územní rozhodnutí - vydal městský úřad v Klecanech, Stavební úřad pod č. j. 52/2015 – 
informaci podal Jan Krušinský – projednán zejména bod V 1 – 7 
Bod 7) – diskuse k budoucí výstavbě chodníků, návrh manželů Bucharových postavit na straně 
staré zástavby (viz. Územní rozhodnutí); poznámka pí. Podobové – nutnost vybudovat chodníky  
z důvodu bezpečnosti, zejména chodců. Zmíněn i problém nedodržování rychlosti v obci.  
Požadavek zastupitele Buchara – požadovat od developera příspěvek na rozvoj obce.  
Bod III, (2) – jímky; požadovat přípravu na kanalizaci – požadavek přítomných občanů – diskuse se 
dále týkala možnosti vybudovat v obci kanalizaci – zastupitelé informovali o možnostech v obci 
(problém církevních restitucí, problém záruk pro banku v případě úvěru, chráněná oblast...). 
Bod V (3) – rozšíření ulice Severní v zatáčce od křižovatky Hlavní a Severní, plánovací smlouva – bez 
ní nelze zahájit stavební řízení; zpracovat podle metodiky, nejlépe právníkem 
Bod V, 4 – co nejvíce rozšířit křižovatku Hlavní a Severní; probrána problematika možnosti 
jednosměrných ulic – návrh zastupitelstva: obrátit se dopisem na Odbor dopravy a požádat  
o odbornou pomoc. 
Požadavek rozšíření ulice Hlavní až do Skalní – dojednat schůzku s p. Károu, s paní Šafránkovou, 
paní Benešovou a panem Srbkem o možnosti odkoupit část pozemků přímo sousedících s par.  
č. 209/2.  
Bod V, 5 – odvodnění komunikace tak, aby voda netekla do dvorů současné zástavby. 
Požadavek pana Martina Buchara: uvádět podrobněji plánované stavby ve Větrušáku. 
b) Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pí. Machačkové, bydliště Křižná 80, o zajištění vjezdu  
a výjezdu z pozemku. Bude řešeno paní starostkou a místostarostkou. 
c) Žádost manželů Halaksových o souhlas s povolením přístavby rodinného domu na parc. č. 51/35 
ulice Východní. 
 Pro: 6  Proti:  0  Zdrž. 0 
d) Zastupitelstvo schválilo projekt na par. č. 51/31 investorů paní Liškové a pana Mičana, ulice 
Východní. 
 Pro: 6  Proti:  0   Zdrž. 0 
e) Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Oravce o  pronájem obecních  pozemků na par. 
č. 145/2, 145/26 a 145/27 na dobu 10 let.  Bude řešeno zastupitelstvem po písemném ukončení 
předchozích nájmů. 



f) Zastupitelstvo schválilo žádost pana Novosada o rozdělení domu 284 (na 284/1 a 284/2)  
a pozemků (na par. č. 182/54) na par. č. 182/54 a 182/62 a zřízení vodovodní přípojky v ul. 
Vltavská. Je přiložen geometrický plán.  
 Pro: 6  Proti:  0   Zdrž. 0 
2. Školský obvod:  
Zastupitelstvo schválilo vypracování demografické studie pro Městský úřad Klecany pro účely 
získání grantu na rozšíření mateřské a základní školy v Klecanech, a to v nejlevnější variantě 45.000 
Kč. Na financování uvedené studie se budou podílet tyto obce: Máslovice, Vodochody, Větrušice, 
Klecany, Zdiby a Husinec. 
 Pro: 6  Proti:  0   Zdrž. 0 
3. Zpráva o činnosti úřadu 
a) Zastupitelstvo projednalo zprávu o finanční kontrole, provedenou zastupitelem Michalem  
Bucharem, o finanční situaci za měsíc říjen, listopad a prosinec.    
Zastupitelstvo rozhodlo, že zastupitel Michal Buchar, společně se zastupitelkou Petrou Šefčíkovou, 
vypracují Vnitřní směrnici  o oběhu a správě finančních dokladů, a to příjmových i výdajových. 
4. Závěr:  
Paní starostka Soňa Zádová přítomným poděkovala za účast a další zasedání zastupitelstva svolala 
na 23. 2. 2015. 
Zapsala:      Jana Dyčková  
Ověřili:      Michal Buchar,   Petra Šefčíková        
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23. 2. 2015 
                                                  Pořadové číslo       2/15 
Datum a čas konání: 23. 2. 2015 v 18:00 
Místo konání: Obecní úřad Větrušice, Vltavská 14 
Přítomno: 7 členů zastupitelstva (S. Zádová, J. Dyčková, M. Jaroš, P. Šefčíková, M. Řimnáč,  
J. Krušinský, M. Buchar) – viz prezenční listina 
Počet přítomných občanů: 10 (postupně snížen na 2) 
Zasedání zastupitelstva řídila: S. Zádová 
Zastupitelé pověřili zápisem: Janu Dyčkovou 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu P. Šefčíkovou a M. Řimnáče. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Zasedání zahájeno v  18:00, ukončeno ve 23:17. 
Starostka obce S. Zádová podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné  
a jednání zahájila navrženým programem. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu 
jednání.  
Navržený program zastupitelé schválili. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi  se: 0 
Program: 
1. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Větrušice - S. Zádová 
2. Kontrola úkolů z jednání zastupitelstva dne 26. 1. 2015 - S. Zádová, J. Dyčková a P. Šefčíková 
3. Hlídání dětí předškolního věku v budově Hlavní 12 - M. Řimnáč 
4. Zpráva o hospodaření obce v roce 2014 - M. Buchar 
5. Péče o zeleň a úklid v obci - M. Jaroš 
6. Nákup „traktoru“ na sekání trávy na hřišti  TJ Sokol Větrušice – M. Jaroš 
7. Finanční podpora činnosti TJ Sokol Větrušice  - S. Zádová a M. Jaroš 



8. Finanční výpomoc mysliveckému spolku Zdiby - Klecany 
9. Stavební řízení a územní rozvoj včetně informace o jednání  dne 12. 2. 2015 - J. Krušinský 
10. Odpadové hospodářství – včetně informace o výběru poplatků za svoz odpadu z domácností  

i firem na území obce Větrušice a přípravy nové vyhlášky - M. Řimnáč a J. Dyčková 
11. Svozový víkend- určení data a objednání kontejnerů - P. Šefčíková, S. Zádová 
12. Životní prostředí - M. Řimnáč 
13. Oprava části komunikace III/24219 – J. Dyčková a M. Řimnáč 
14. Žádost ČEZ Distribuce - M. Buchar a S. Zádová 
15. Informace o organizaci úřadu a činnosti úřadu v únoru 2015 – S. Zádová a J. Dyčková 
16. Svolání dalšího veřejného jednání zastupitelstva 
 

1) Schválení Jednacího řádu (S. Zádová) 
Starostka obce S. Zádová předložila k projednání nový Jednací řád zastupitelstva. Jednací řád byl 
zastupitelům rozeslán mailem dne 15. 2. 2015. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky. Jednací 
řád, tak, jak byl zpracován a předložen J. Dyčkovou, zastupitelé schválili a nabyl účinnosti dnem 
schválení.  
 Pro: 7  Proti: 0       Zdrželi  se: 0 
2) Kontrola úkolů z jednání zastupitelstva dne 26. 1. 2015 (evidenční číslo 1/15) 
a) S. Zádová a J. Dyčková podaly informaci o jednání s panem Tichým, ředitelem ZD Klecany, které 

se uskutečnilo dne 2. 2. 2014, s ohledem na silné znečištění účelové komunikace ulice Severní 
v části od křižovatky ulic Hlavní a Severní, až po odbočku do ulice Skalní. S panem Tichým bylo 
dohodnuto, že ZD na vlastní náklady (po opravě manipulátoru) odklidí nahromaděnou zeminu 
na okrajích vozovky, a to do 14-ti dnů od uvedeného jednání. J. Dyčková navrhla, aby obec 
okraje účelové komunikace zpevnila drtí, kterou poskytne ZD Klecany, a následně pak zasypala 
drobným štěrkem, čímž by bylo zamezeno znečištění chodců i automobilů. S. Zádová opět 
mluvila s panem Tichým dne 20. 2. 2015 a ten přislíbil co nejdříve odstranit zeminu (bláto) na 
okrajích vozovky. 

 M. Řimnáč navrhl požádat o převedení takových účelových komunikací do majetku obce 
v blízké budoucnosti. 

 P. Šefčíková navrhla udělat pasport komunikací, o čemž bude zastupitelstvo jednat 
na některém ze svých příštích zasedání. 

 S. Zádová sdělila, že již existovala snaha o převedení vozovky do majetku obce, ZD Klecany 
v době žádosti požadovalo finanční náhradu za asfalt na komunikaci, což obec  odmítla. 
Problémem jsou i majetkové vztahy, protože komunikace vede po pozemcích několika 
různých vlastníků. 

Přítomní zastupitelé souhlasí s výše uvedeným provizorním řešením zpevnění účelové 
komunikace ulice Severní pro příjezd do ulice Východní a Skalní. 
 Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se: 0 

b) S. Zádová a J. Dyčková informovaly o průběhu řešení stížnosti p. Machačkové, Křižná 80, 
ve věci údajného nesprávného způsobu parkování automobilu manželů Jeřábkových, který 
brání výjezdu z pozemku manželů Machačkových. Dne 9. 2. 2015 proběhlo jednání 
s vedoucím strážníkem obecní policie (OP) Zdiby Luďkem Wachtlem. Jednání se kromě  
S. Zádové a J. Dyčkové dále zúčastnil starosta Zdib, pan Jan Tvrdý. Pan Wachtl převzal kopii 
stížnosti a přislíbil prověření šíře ulice Křižná, aby zjistil, zda je v této ulici možné parkování 
podle zákona č. 361/2000Sb ve znění pozdějších předpisů. O jednání byla paní Machačková 
telefonicky informována J. Dyčkovou dne 11. 2. 2015. Nyní očekáváme výsledky měření.  
V návaznosti na stížnosti občanů Větrušic, na nízkou frekvenci „patrol“ OP ve Větrušicích 
a překračování nejvyšší povolené rychlosti v obci některými řidiči, starosta Zdib informoval 



o nedostatku členů OP Zdiby a nedostatečném finančním zajištění jejich činnosti, z čehož 
plyne i nezájem o tuto práci. Přítomní zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 
S. Zádová dále informovala, že obecní policie od té doby již dvakrát navštívila ulici Křižnou za 
účelem kontroly (18. 2. a 19. 2.), nicméně uvedený automobil manželů Jeřábkových na místě 
nestál, takže nebylo možné zjistit, zda brání vyjíždění z pozemku. J. Dyčková navrhla 
přeměření komunikace a P. Šefčíková opět poukázala na nutnost pasportu ulic a komunikací 
v k.ú. obce Větrušice. 

c) S. Zádová předložila požadované doklady týkající se nákupu linolea pro obecní úřad, barvy na 
malování zdí (proplaceno ve faktuře z 12/2014 firmě Gabčo – Gabčová v rámci celkové 
faktury, bez konkrétního uvedení výše požadovaných částek). Zastupitelé (M. Jaroš, 
M. Buchar) konstatovali cenu zakázky nad horní hranicí ceny, navíc k linoleu bylo 
po započtení 21% DPH (firma nárokuje zpět odpočtem) přičteno 15% DPH obci. K tomu je 
nutno připočíst i výrazné předražení samotné práce (pokládka linolea a malování zdí). 

d) P. Šefčíková a M. Buchar předložili Směrnici 1/2015 Obecního úřadu Větrušice, Oběh 
účetních dokladů a Směrnici 2/2015 Obecního úřadu Větrušice, Provádění pokladních 
operacích s hotovostní. S oběma směrnicemi byli zastupitelé seznámeni prostřednictvím  
e-mailů a na úpravách se podílela účetní obce paní Dana Krušinská. Zastupitelé směrnice 
uvedené v bodě 1d) schválili. 
          Pro: 7        Proti: 0         Zdrželi se: 0 
P. Šefčíková následně podala návrh, aby hotovost v trezoru skutečně nepřekročila limit 
50 000 Kč.   
J. Dyčková informovala o zavedení Pokladního deníku (vedeného ručně). Deník lze 
zastupitelům kdykoliv na jejich vyžádání předložit. 

e) M. Jaroš a M. Buchar informovali o způsobu proplácení faktur a J. Dyčková o zavedení 
objednávek na služby (zeleň, IT, úklid, apod.). Zastupitelé systém proplácení faktur i vedení 
objednávek schválili. 

  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
f) M. Buchar požádal o schválení „Žádanky o přepravu“, která by byla využívána při objednávání 

přepravy materiálu (např. štěrku apod.) obecní multikárou občany Větrušic. Zastupitelé způsob 
objednávek přepravy schválili, přičemž cena za přepravu bude stanovena na příštím řádném 
zastupitelstvu. 

          Pro: 7        Proti: 0  Zdrželi se: 0 
S. Zádová informovala, jako odpověď na dotaz zastupitele M. Řimnáče, o podepsání „Smlouvy na 
zřízení školského obvodu s MŠ a ZŠ v Klecanech“. Na jednoho žáka obec Větrušice platí 6.700 Kč 
ročně. S. Zádová upřesnila, že smlouva je podepsána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 
Smlouva je zveřejněna na webových stránkách obce. 
3) Hlídání dětí předškolního věku v budově Hlavní 12. (M. Řimnáč) 
M. Řimnáč shrnul závěry přípravných pracovních schůzek ve věci problematiky hlídacího zařízení 
tzv. Centrum Dětský klubíček (2. 2. 2015 za přítomnosti všech zastupitelů, včetně starostky 
a místostarostů, a současných pečovatelek paní E. Máchové, paní L. Mayerové, a paní 
J. Zimmermannové; druhé pak dne 12. 2. 2015 – za přítomnosti S. Zádové, J. Dyčkové, M. Řimnáče, 
M. Buchara a všech pečovatelek výše uvedených). Uvedl, že stávající právní stav není komfortní ani 
pro (faktické) provozovatelky zařízení/pečovatelky ani pro obec. Zatímco zastupitelé rozhodli 
o zprovoznění zařízení (červen 2013), tedy nikoliv provozování, statutární zástupce obce vystupoval 
zejména v posledním období v roli provozujícího subjektu (avšak bez nutné registrace proti 
školskému zákonu), na straně druhé pečovatelky (s živnostenským oprávněním č 72. „Mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“; volná živnost) zajišťovaly 
reálný provoz zařízení (odpovídající založení zařízení podle živnostenského zákona v souladu  



s původní vůli zastupitelstva). Zatímco zastupitelé byli opakovaně ujišťováni o vyrovnaném 
hospodaření zařízení, M. Buchar na základě rozsáhlé interní analýzy nicméně zjistil opakovanou 
značnou deficitnost rozpočtu. M. Řimnáč konstatoval, že současnou právní nekomfortnost je nutné 
neprodleně vyřešit (nejen s odkazem na zmatečné potvrzení o tzv. školkovném); dále uvedl, že 
provoz zařízení bude muset být rovněž v blízké budoucnosti upraven ve smyslu nařízení zákona 
247/2014 Sb., O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, platného od 1. 1. 2015, 
s přechodným obdobím 12 měsíců a navrhl toto vzít v potaz při následných krocích. 
Bod 3a: Poskytování služby poskytování péče o dítě v dětské skupině ve Větrušicích 

 Obec Větrušice má zájem, aby v jejím katastrálním území bylo provozováno neziskovým 
způsobem zařízení poskytující službu poskytování péče o dítě v dětské skupině ve smyslu 
zákona 247/2014 Sb. (dále jen poskytování služby) prioritně zaměřené na děti s trvalým 
pobytem v obci Větrušice. Za tímto účelem obec Větrušice vyhrazuje prostory v budově 
Hlavní 12, Větrušice a poskytovateli služby garantuje: 
o bezúplatné užívání prostor v č. p. 12 poskytovatelem za účelem poskytování služby (*1) 

ve smyslu zákona 247/2014 Sb §5 odstavec 1 písmeno b). 
o udržování budovy č. p. 12 v řádném stavu odpovídajícímu zákonu 247/2014 Sb, zejména 

§5 odstavec 1 písmeno  
o možnosti využívání přilehlého pozemku pro potřeby poskytování služby, 
o poskytování dotace na spotřebované energie (elektřina, voda, plyn) a služby (popelnice) 

v obvyklé výši. 
Po přechodné období do konce roku 2015 je pro obec i poskytovatele postačující závazek uvádět 
budovu a chod zařízení do stavu vyžadovaném zákonem 247/2014 Sb. 

Zastupitelé tuto obecnou deklaraci o záměru umožnit provozování takového zařízení 
potvrdili. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Bod 3b: Změna smluvní formy mezi obcí a poskytovatelkami služby hlídání dětí ve Větrušicích 

 Zastupitelé (M. Řimnáč, J. Dyčková, P. Šefčíková) konstatovali nutnost změnit formu smluv 
a smluvních ujednání týkající se současného provozu zařízení tzv. Centrum Dětský klubíček 
k 1. 3. 2015 z ústně uzavřených smluv na smlouvy uzavřené písemně v termínu do 1 měsíce. 
Od 1. 3.2015 nebude možné využívat bankovní účet obce pro transakce provedené 
ve prospěch hlídacího zařízení. 

 Nejpozději k 1. 4. 2015 zajistit pokračování činnosti hlídacího zařízení formou písemně 
uzavřené smlouvy mezi obcí Větrušice a (ideálně jednou) právnickou osobou, která bude 
provoz zařízení podle platné právní úpravy vycházející z aktuálního faktického stavu 
garantovat.  
Součástí předmětné smlouvy bude: 

   - deklarace provozovatele 

 o výhradním užíváním prostor pro účely hlídání dětí s výjimkou stávající 
knihovny, noclehárny pro řidiče a půdy, 

 o zajištění služby hlídání dětí minimálně do 30. 6., maximálně do 21. 8. 
2015; 

 o zajištění přednosti umístění dětí s trvalým pobytem v katastrálním 
území Větrušice. 

  - právní úprava zapůjčení (investičního) movitého majetku obce zahrnující hmotnou 
odpovědnost provozovatele, 
- obec Větrušice poskytne součinnost při převodu smluv, zejména při přeregistrování klientů 
zařízení. 



Obec Větrušice doporučuje současným faktickým provozovatelkám/pečovatelkám zřízení 
právnické osoby v podobě spolku či ústavu, který by nadále provozoval hlídací zařízení. 
Zastupitelé schválili transformaci současných smluvních ujednání o provozování hlídacího 
zařízení do písemně uzavřené smlouvy. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Bod 3c: Dlouhodobá forma spolupráce mezi obcí a poskytovatelem služby péče o dítě 

 Obec Větrušice podnikne přípravné kroky (konzultace, projekt, případné dotace) pro 
uvedení prostor zařízení do stavu vyžadovaném zákonem 247/2014 Sb., zejména pak do 
souladu s nařízením 281/2014 Sb. 

 Na základě finanční náročnosti se zastupitelstvo obce do 1. 5. 2015 rozhodne o konečné 
maximální kapacitě zařízení (5 dětí, 6 dětí, 12 dětí, >12 dětí ve skupině). (J. Dyčková v tento 
okamžik přerušila čtení návrhu ustanovení a upozornila, že kapacita více  než 12 dětí znamená 
stejné, zejména hygienické, podmínky jako pro mateřskou školu,  což uvedená budova č. p. 12 
nebude moci splňovat ani po stavebních úpravách). 

 Bude-li koncová kapacita zařízení vyžadovat stavební úpravy budovy č. p. 12 (ulice 
Hlavní), budou tyto probíhat v období letních prázdnin (tj. červenec a srpen 2015). Bude-li mít 
libovolný subjekt zájem provozovat hlídací zařízení v průběhu prázdnin podle bodu 3b, 
po dobu rekonstrukce nebude provoz hlídacího zařízení v budově č. p. 12 umožněn; obec 
Větrušice poskytne součinnost při minimalizaci doby rekonstrukce. 

 Při nekolidování s podmínkami pro získání dotace obec Větrušice otevře do 1. 5. 2015 
po dobu jednoho měsíce poptávku na provoz zařízení poskytující službu péče o dítě, 
předpokládaná smlouva bude uzavírána na jeden školní rok, s možností opce na rok další. 
Hodnocenými kritérii nabídek bude zejména: 

 počet dětí využívající službu tak, aby budova odpovídala kapacitně; 

 kvalita plánu výchovy a péče o dítě vytvořeného ve smyslu zákona 247/2014 Sb., 
§10 odstavec 2 včetně doložení kvalifikace poskytovatele podle zákona 247/2014 
Sb., 

 měsíční cena za poskytování služby (v plném a částečném rozsahu) 
Zastupitele navržený harmonogram převodu hlídacího zařízení na zařízení poskytující služby péče 
o dítě v dětské skupině schválili. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Na dotaz pana Mayera, zda se bude jednat o neziskovou organizaci, odpověděl M. Řimnáč (ve 
smyslu již schváleného bodu 3a) kladně.  
Zastupitelka P. Šefčíková upozornila na požadavky s ohledem na čtvereční metry na jedno dítě 
(3m

2
). J. Dyčková upozornila, že zastupitelé nemají vůli uzavírat smlouvu o bezúplatném pronájmu 

budovy na dobu delší, než je trvání jejich mandátu (říjen, listopad 2018).  
Na dotaz pana Mayera, zda „bude v květnu výběrové řízení“, odpověděl M. Řimnáč kladně s tím, že 
se nejedná o výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, ale o poptávku. Uvedl, že obec 
je mimo jiné povinna zveřejnit záměr propůjčit dané prostory (§ 39 zákona o obcích). J. Dyčková 
byla ochotna tento paragraf poskytnout k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neprojevil zájem. 
V tomto okamžiku požádal pan Evžen Mayer o stažení investičního záměru, který byl podán pod  
č .j. 23/V-15 paní Lucií Mayerovou a paní Evou Máchovou z jejich vlastní iniciativy dne 20. 2. 2015, 
k projednání zastupitelstvu na jednání dne 23. 2. 2015. Přestože o stažení projektu nepožádaly 
samy předkladatelky, zastupitelstvo žádosti vyhovělo, protože předkladatelky byly osobně přítomny 
jednání a stažení uvedeného projektu se nebránily ani ústně, ani písemně. V tom okamžiku se 
uvedený projekt stal soukromým dokumentem předkladatelek a podle toho s ním bude nadále 
nakládáno. Pan Mayer (nikoliv předkladatelky) požádal, aby zastupitelé od tohoto okamžiku 
pomlčeli o obsahu projektu, a to i před rodinnými příslušníky. 



I přes velmi nestandardní postup (nežádaly předkladatelky, ale rodinný příslušník jedné z nich), 
zastupitelé souhlasili se stažením předmětné žádosti o projednání projektu a s nešířením jeho 
konkrétního obsahu od daného okamžiku. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Poznámka: Zastupitelé upozorňují, že veškeré dokumenty, které jsou podány v rámci žádosti o projednání zastupitelstvem podle 
zákona 128/2000 Sb., §16 odstavec 2 písmeno f jsou podkladem pro jednání zastupitelstva a  tudíž jsou dokumenty veřejnými, 
nejsou-li (jejich části) v režimu utajení, na což musí žadatel předem prokazatelně upozornit. 

4) Zpráva o hospodaření obce v roce 2014 (M. Buchar) 
M. Buchar informoval, že obec Větrušice hospodařila v roce 2014 s výnosy v celkové výši 
5,8 milionu Kč. Výnosy ze státního rozpočtu, které tvoří hlavní příjmy, byly 4,8 mil Kč. Ostatní 
výnosy byly ve výši 1,0 mil. Kč. Tyto výnosy tvoří především poplatky od rodičů na provoz hlídacího 
zařízení a stravu pro děti, dále pak poplatky za odvoz odpadu. Tyto výnosy pouze „protékají“ 
přes obecní účet (jsou v nákladech i výnosech). Celkové náklady obce činily 5,1 mil. Kč. Kromě 
výdajů, které obec musí dle zákona hradit, byly výdaje použity na udržování a rozvoj obce (údržba 
obce, oprava komunikace). Obec hospodařila s přebytkem 0,7 mil. Kč, který bude využit v roce 
2015. 
Podrobná kontrola však odhalila následující nedostatky: 
a) Léčba zatoulané kočky v celkové výši 18.760 Kč, placeno ve třech částkách, přičemž došlo 
k nedodržení úředního postupu při nalezení zatoulaného zvířete dle nového občanského zákoníku, 
jež vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2014. 
Dotaz paní Vocáskové (občanka Větrušic), jaký je postup při nalezení zatoulaného zvířete, dostala 
odpověď od P. Šefčíkové s odkazem na občanský zákoník platný v dané době t. j. rok 2014. 

P. Šefčíková navrhla dát k náhradě starostce obce výše uvedenou částku. Po diskusi (J. Dyčková, 
M. Jaroš, P. Šefčíková), ze které vyplynulo, že zastupitelé lidsky chápou paní starostku a její 
pohnutky i skutečnost, že se domnívala, že postupuje podle zákona, nicméně z hlediska řádného 
hospodaření obce je nutno dodržovat platné zákony (vyvěsit nález, postarat se o nalezené zvíře, 
kontaktovat útulek či případné zájemce), uvedený návrh zastupitelé schválili:  
  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
b) Uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, pojistné  ve výši 14.680 Kč (smlouva 
uzavřena neoprávněně). P. Šefčíková konstatovala, že paní starostka uzavřela smlouvu, kde obec 
vystupovala  jako zřizovatel a provozovatel  školky. Vzhledem k tomu, že obec nebyla 
provozovatelem zařízení, nemohla tudíž uzavřít smlouvu na úrazové pojištění hlídaných dětí. Po 
právní stránce je smlouva nulitní. Zastupitelky (P. Šefčíková, J. Dyčková)  konstatovaly, že paní 
starostka nekonzultovala se zastupiteli tento krok a ani následně zastupitelé nebyli o této 
smlouvě informováni. Po právní stránce děti pojištěny nebyly a případné pojistné plnění by bylo 
nevymahatelné.    Zastupitelé schválili, aby starostka obce paní Soňa Zádová škodu ve výši 
14.680 Kč nahradila. 
  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
c) Koupě kupónu MHD pásmo P,0 ve výši 4.750 Kč jako výdaj na cestovné (dle zákona 
o cestovních náhradách nelze takto proplatit). 
Řešení situace bylo odloženo do příštího řádného veřejného zasedání zastupitelstva, kdy 
zastupitelé rozhodnou, zda a jak open card vyúčtovat, zda existuje možnost proplacení jen 
poměrné části vztahující se ke služebním cestám do Prahy. 
Paní B. Vocásková  (občanka Větrušic, přítomna na jednání) uvedla, že se domnívá, že tato 
možnost existuje, přičemž vycházela ze své zkušenosti přísedící u soudu.  S odložením závěru 
k tomu bodu zastupitelé souhlasili. 
  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
d) Nepřiměřená a zastupitelstvem neschválená fakturace za rekonstrukci interiéru obecního 
úřadu - firma Gabčo+Gabčová – byla projednána dne 16. 2. 2015, kdy byly starostkou obce 



poprvé předloženy i faktury za PVC a barvy. M. Buchar a M. Jaroš sdělili, že zakázka byla  
(s odkazem na bod 2c) nepřiměřeně předražena a zastupitelé nebyli o proplacení tak vysoké 
faktury paní starostkou informováni. 
e) Výdaje na nákup drobného provozního materiálu, PHM, dopravu dětí na výlety, které nebyly 
schváleny zastupitelstvem obce. Uvedené výdaje byly podrobně probrány na schůzce všech 
zastupitelů a paní starostky dne 16. 2. 2015 s panem Vávrou a panem Vinkrem. Výdaje byly 
detailně zkontrolovány a bylo konstatováno (M. Buchar a M. Jaroš), že jejich výše je opět 
nepřiměřená.  
Zastupitelé vzali zprávu o hospodaření na vědomí a konstatovali (M. Jaroš a P. Šefčíková), 
že docházelo k neúměrnému plýtvání prostředky daňových poplatníků. Z diskuse vyplynulo 
(J. Dyčková), že bude nutné vypracovat vnitřní směrnici o proplácení cestovních náhrad tak, aby 
byla v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou na rok 2015. 
Zastupitelé pověřili M. Buchara vypracováním stručné směrnice o proplácení cestovních 
náhrad. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Z další diskuse (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš) vyplynula nutnost zaopatřit i drobný hmotný 
majetek inventarizačními štítky. 
Zastupitelé pověřili P. Šefčíkovou s pomocí J. Dyčkové a dalších zastupitelů, dle jejich časových 
možností, podrobnou inventarizací  drobného majetku a opatřením  jednotlivých položek 
inventárními čísly. Konkrétní termín nebyl stanoven s ohledem na množství položek, které se 
nacházejí v budově Obecního úřadu (Vltavská 14) a v budově Hlavní 12. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
5) Péče o zeleň a úklid v obci (M. Jaroš) 

   a) M. Jaroš informoval zastupitele, že připravuje směrnici ohledně péče o zeleň (sekání trávy,      
   ořezání větví), a úklid v obci (odpadky, odpadkové koše, instalace košů na psí exkrementy, kdy  
   S. Zádová konstatovala, že již byly zakoupeny). Důvodem je provedení změny a snížení nákladů 
na zeleň (zejména pohonné hmoty). Byl osloven Úřad práce (P. Šefčíková, J. Dyčková) a zároveň  
i pan M. Vinkr, který prostřednictvím paní Vocáskové, podal nabídku na pokračování v práci na 
údržbě zeleně – nabídka byla převzata na tomto veřejném zasedání zastupitelstva a zaevidována 
pod číslem jednacím V0066/15). 
P. Šefčíková informovala, že z Úřadu práce jsou schopni poskytovat 70% platu zaměstnance, který 
bude o úklid a zeleň v obci pečovat. M. Jaroš doporučil využít nabídky Úřadu práce na zkoušku,  
a to na půl roku. Smlouva bude tedy uzavřena, pokud to bude možné ze strany Úřadu práce, na půl 
roku, s možností prodloužení, pokud bude obec s prací spokojena. Výše uvedená směrnice bude 
obsahovat veškeré povinnosti daného zaměstnance. M. Jaroš rovněž informoval, že již vytipoval 
případného nezaměstnaného občana obce. P. Šefčíková konstatovala, že se jedná o dobrý nápad, 
který obci ušetří finanční prostředky. Úspora bude vysoká. Uvedla, že na základě informací, které 
získala ona a J. Dyčková na Úřadě práce pro Prahu –Východ (paní Homoláčová) by nový 
zaměstnanec úřadu mohl nastoupit od 1.4. na plný úvazek. P. Šefčíková navrhla v současné době 
ukončit spolupráci s panem Vávrou (dohoda o provedení práce), smlouva bude prodloužena jen na 
nezbytně nutnou dobu, pokud pan Vávra bude souhlasit. S. Zádová doporučila podepsat 
jednorázovou dohodu o provedení práce na leden, únor a březen  2015. 
Zastupitelé odsouhlasili postupovat formou spolupráce s Úřadem práce a současně podepsat 
jednorázovou dohodu o provedení práce s panem L. Vávrou na  měsíce leden, únor a březen 2015 
na základní úklid obce. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 



b) Předání techniky zajistí M. Jaroš s panem L. Vávrou během nejbližšího možného termínu, dle 
časových možností pana Vávry a zastupitele M. Jaroše.  Zastupitelé posléze rozhodli, že předání 
proběhne do 14 dnů od konání tohoto jednání zastupitelstva. 
6) Nákup traktoru pro TJ Sokol Větrušice (M. Jaroš) 
M. Jaroš informoval o technických problémech se stávajícím zahradním traktorem (starý 7 let), 
který se stal nepojízdným. Zařízení bylo převezeno do firmy Mountfield, kde byla oprava 
odhadnuta na 16.000 Kč a více. 

 M. Jaroš dále uvedl, že levnější zahradní traktor, než nabízí Mountfield, nebylo možné zajistit. 
Nový zahradní traktor (s šířkou nože 102 cm) lze pořídit za cca 88.990 Kč.  Pro porovnání   
M. Jaroš (na dotaz zastupitele M. Řimnáče) podal informaci, že v parametrech odpovídající 
zahradní traktor Husquarna stojí 139.000 Kč. 

 Paní Vocásková (občanka Větrušic) v diskusi navrhla využít stávající zahradní traktor (rovněž 
v majetku obce a používaný pro sekání trávy v obci, mimo fotbalové hřiště) i pro Sokol  
s  ohledem na šetření finančních prostředků obce, o nichž se po celé jednání zastupitelstva 
hovoří. 

 P. Šefčíková pak v reakci na uvedený podnět sdělila, že nový zahradní traktor bude také  
v majetku obce. Pokud cenu rozpočítáme a budeme počítat s životností 7 – 10 let, pak je tato 
investice spíše výhodná. Navíc, travnaté plochy v obci jsou poměrně rozsáhlé a členité  
a občané si stěžují, že obec nezvládá plochy sekat dostatečně rychle a včas . 

 M. Jaroš se domnívá, že pokud by se jeden zahradní traktor pokazil, nelze v obci sekat trávu, 
nelze sekat hřiště. Je tedy pro nákup nového zahradního traktoru. 

Zastupitelé souhlasí s nákupem nového zahradního traktoru, který bude v majetku obce, 
ale bude určen na sekání trávy na hřišti.  Přednostně požadují koupi zn. Mountfield, aby 
starý stroj bylo možné použít na náhradní díly. 

  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
7) Finanční podpora činnosti TJ Sokol Větrušice  (S. Zádová, M. Jaroš) 
S. Zádová informovala o každoročním  daru pro TJ SOKOL Větrušice. M. Jaroš s odkazem 
na schválený rozpočet obce  na rok 2015 požádal o uvolnění daru ve výši schválené rozpočtem, tj. 
35.000 Kč. Tato částka je určena na činnost a rozvoj TJ Sokol Větrušice.   
Zastupitelé schválili finanční dar TJ Sokol ve výši 35.000 Kč. Dar bude vyplacen proti podepsání 
darovací smlouvy, kterou předložila místostarostka obce J. Dyčková. Zastupitelé rovněž požádali 
o podání informací o činnosti TJ Sokol na zasedání zastupitelstva v červnu 2015. Informace podá 
člen TJ SOKOL Větrušice. 

  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
8) Finanční dar pro Myslivecký spolek Zdiby – Klecany (S. Zádová) 
Starostka obce S. Zádová informovala o žádosti podané Mysliveckým spolkem Zdiby–Klecany 
o finanční dar, který obec na jejich činnost každoročně poskytuje.  Dar byl schválen v rozpočtu 
obce na rok 2015. 
Paní Vocásková (občanka Větrušic) se přihlásila o slovo a vznesla dotaz, zda by mohla být obcí 
poskytnuta i dotace místnímu rybářskému kroužku. 
Bylo jí odpovězeno zastupitelem M. Jarošem, aby si zástupce rybářského kroužku požádal obec 
standardním způsobem.  
Zastupitelé schválili finanční dar  Mysliveckému spolku Zdiby-Klecany ve výši 3.000 Kč dle žádosti 
ze dne 18. 11. 2014. Dar bude vyplacen proti podepsání darovací smlouvy, kterou předložila 
místostarostka obce J. Dyčková. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 



9) Stavební řízení a územní rozvoj včetně informace o jednání dne 12. 2. 2015 (J. Krušinský) 
Jan Krušinský informoval o dále uvedených žádostech a dalších bodech z oblasti stavebního 
a územního řízení. 
a) Žádost manželů Skramuských (ulice Východní č. p. 177, o zazdění jednoho okna směrem 
do ulice). Zastupitelé žádost schválili. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
b) S. Zádová informovala o jednání konaném dne 3. 2. 2015 na OÚ Větrušice za účelem 
předložení nových dokladů ve věci nepovolených terénních prací a opěrné zdi p. č. 148/9 v ulici 
Vltavská č. 93, Větrušice a předložila protokol z tohoto jednání. Jedná se  
o vybudování opěrné zdi. Zastupitelé vzali danou informaci a vědomí. 
c) J. Krušinský podal informaci o obdrženém vyjádření k vedení sítě NN v ulici Severní  č. p. 57; 
jedná se o úpravu stávající sítě NN od odboru dopravy městského úřadu Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav (č. j. 150/4519/2015). S. Zádová vysvětlila, že se jedná o vedení pomocí 
„nástřešákem“ přes obecní  komunikaci.  
Zastupitelé  navržené řešení schválili při dodržení výškového limitu. 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi  se:  0 
d) J. Dyčková informovala o  jednání konaném dne 12. 2. 2015 na OÚ Větrušice za účelem řešení 
dopravní situace v obci s ohledem na novou výstavbu v severní části obce  
a odkázala na zápis z tohoto jednání, který byl rozeslán dne 12. 2. 2015 všem zúčastněným 
stranám a je přílohou tohoto zápisu. Připomínky por. Hanouzkové (viz mail ze dne  12. 2. 2015) 
byly do zápisu zapracovány.  
Zastupitelé vzali uvedený zápis na vědomí a požádali o zveřejnění zápisu na oficiálních  
webových stránkách obce. Zveřejnění zařídí starostka obce. 
Termín: bezodkladně. 
e) V souvislosti s předchozím bodem se diskutovala problematika nejvyšší povolené rychlosti 

v obci. Zastupitel M. Řimnáč konstatoval, že současné řešení (včetně dopravního značení) 
je nevyhovující. 

f) J. Krušinský informoval o své účasti 18. 2. 2015 na geodetickém zaměření hranic pozemků parc. 
č. 140, parc. č. 142/1, parc. č. 144 a parc. č. 120/2 v katastrálním území obce Větrušice, z níž 
pořídil fotodokumentaci. 

J. Krušinský dále informoval o ochotě ing. Grošové poskytnout obci pozemek vymezený stavebním 
úřadem v Klecanech jako veřejné prostranství (viz územní Rozhodnutí ze dne 9. 1. 2015). Paní ing. 
Grošová chce projednat se starostkou obce vrty na vodu. U Větrušické rokle nájemci obecních 
pozemků zasahují cca 1m do pozemků ing. Grošové, která nechce momentálně danou situaci 
nikterak řešit. Zastupitelé vzali informace uvedené J. Krušinským na vědomí. 
10) Odpadové hospodářství – včetně informace o výběru poplatků za svoz odpadu z domácností 
i firem na území obce Větrušice a přípravy nové vyhlášky (J. Dyčková, M. Řimnáč) 
a) J. Dyčková informovala o výběru poplatků za svoz odpadu z domácností a firem se sídlem 

v obci Větrušice. Celkem bylo doposud vybráno 276 390 Kč. Svoz odpadu dosud neuhradilo 13 
domácností podle stávajícího seznamu. Navrhla, aby občané, kteří dosud nezaplatili (vždy 
jeden člen domácnosti), byli starostkou obce telefonicky vyzváni, aby dlužnou částku uhradili 
do 10 dnů od data konání tohoto jednání zastupitelstva. Pokud tak neučiní, budou vyzváni 
doporučeným dopisem a následně bude částka vymáhána přes exekuční úřad.  Dále sdělila, že 
obec dostává finanční prostředky z Eko-komu za třídění odpadu, a to ve výši cca 85.300 ročně 
(vloni např. 85.265,50 Kč). 

J. Dyčková rovněž informovala o celkových nákladech na svoz odpadu:  

Komunální odpad – popelnice: 446 640 Kč 

Papír  59 867 Kč 



Plast 117 291 Kč 

Sklo  13 533 Kč 

Nápojové kartony  11 178 Kč 

Bioodpad  27 276 Kč 

Nebezpečný odpad  25 240 Kč 

Velkoobjemový odpad  57 240 Kč 

  Celkem: 758 565 Kč 

Náklady obce v procentech: Obec doplácí cca  50,2 % 

Dotace na jednoho občana: cca 675 Kč 

Dle dostupných informací se řadíme k obcím s velmi vysokou dotací na svoz odpadu. 
Zastupitelé vzali zprávu J. Dyčkové na vědomí a uvedený postup výběru nedoplatků za svoz 
odpadu schválili: 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
b) M. Řimnáč informoval o nutnosti vypracovat novou vyhlášku o odpadech, která bude 

odpovídat současné právní formě. Stávající vyhláška obce o odpadech (z roku 2002) je zcela 
nevyhovující. Na základě bodu 9a) vyzval zastupitele, aby se do 14 dnů vyjádřili ke způsobu 
budoucího financování nakládání s odpady, zejména stanovení výše poplatku (variantně 
na obyvatele nebo číslo popisné, sleva pro trvale hlášené obyvatele (viz dotace ze strany 
obce), sleva pro důchodce, atp. 

 Následná diskuse se týkala formy poplatků, které by měly být řešeny (návrh P. Šefčíkové) 
samostatnou vyhláškou. 

 P. Šefčíková sdělila, že zjišťovala výběr poplatků za svoz odpadů v okolních obcích, 
přibližně stejně velkých. Podpořila návrh dát slevu občanům s trvalým pobytem v obci 
Větrušice. Toto by mohlo fungovat jako pobídka pro přihlašování občanů  k trvalému 
pobytu. 

Zastupitelé schválili vypracování nové vyhlášky o svozu odpadů v obci Větrušice a přípravu 
vyhlášky o poplatcích za svoz odpadu a vypracováním pověřili M. Řimnáče a výbor pro životní 
prostředí. 
Termín: informace o postupu přípravy vyhlášky podat na příštím řádném jednání zastupitelstva 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
11) Svozový víkend (P. Šefčíková) 
P. Šefčíková upozornila na nutnost neprodleně objednat kontejnery, s čímž souhlasila starostka 
obce i všichni zastupitelé. Svozový víkend se uskuteční ve dnech 10. - 12. 4. 2015 a jeho organizací 
byla pověřena starostka obce. Zastupitelé souhlasí s organizací svozového víkendu dle návrhu 
v bodě 10). 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
12) Životní prostředí (M. Řimnáč) 
M. Řimnáč seznámil zastupitele s únorovou agendou výboru pro životní prostředí, včetně 
informaci o možnosti sanace černé skládky v NPR Větrušické rokle a navrhl vzít na vědomí dále 
uvedené body. 

a) žádost M. a E. Jarošových o pokácení suchých dřevin na pozemku číslo 182/23, 
b) žádost J. Růžičky o pokácení dvou hrušní na pozemku číslo 211/1, 
c) žádost T. Novotné k přístupu do NPR Větrušické rokle za účelem analýzy a sběru rostlin 

pro potřeby bakalářské, popř. diplomové práce na Př. F. UK a požádat o zaslání výsledků 
práce, případně o prezentaci; 

d) žádost J. Čáhové o pokácení vzrostlého šípkového keře v ulici Jižní.   
Informace uvedené v bodech 11 a), b), c) a d) vzali zastupitelé na vědomí. 



e) M. Řimnáč dále navrhl odpovědět na dotaz o možnosti existence sítí: Obec Větrušice 
v předmětném úseku vodního toku Vltavy (v katastrálním území obce Větrušice) 
nevlastní žádné inženýrské sítě, které by mohly být překážkou při prohlubování dna. 

Zastupitelé souhlasí s odpovědí na dotaz. 
  Pro: 7  Proti: 0    Zdrželi se: 0 
f)  Zastupitelé vzali na vědomí změnu organizační struktury Agentury pro ochranu přírody a krajiny 

ČR, 
g)  Ve věci sanace černé skládky v NPR Větrušické rokle je třeba zjistit, kdo je vlastníkem 

postižených pozemků, a popřípadě vyvolat jednání s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR, 
která může požádat o dotaci na opatření vedoucí k likvidaci skládky ve chráněném území (EVL i 
NPR). M. Řimnáč požádal paní E. Jarošovou (která byla jednání zastupitelstva dne 23. 2. 2015 
osobně přítomna) o zjištění předmětných parcelních čísel. Zastupitelé poděkovali E. Jarošové a 
vzali danou informaci na vědomí. 

13) Oprava části komunikace III/24219 (J. Dyčková, M. Řimnáč) 
J. Dyčková a M. Řimnáč informovali o zpracování a následném odeslání urgentní žádosti (dle 
rozdělovníku) o opravu části komunikace III/24219 (zejména křižovatka u sadu na Drasty - 
Větrušice). Žádost bude zveřejněna na webových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. 
Zastupitelé vyslovili souhlas s rozesláním urgentní žádosti o opravu části komunikace III/24219 
a zveřejněním na oficiálních webových stránkách obce. Vyřízením byla pověřena starostka obce. 
Termín: bezodkladně 
  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
14) Územní rozvoj 
a) S ohledem na nutnost uzavřít v blízké budoucnosti plánovací smlouvu k developerskému 
projektu pí Grošové zajištující možnost rozšíření východní části ulice Severní (číslo parcelní 208) v 
souvislosti s budováním nové části ulice Hlavní (číslo parcelní 209/1) a předběžným požadavkem 
dopravního inspektorátu Policie ČR (viz bod 8c), navrhl M. Buchar zaslat žádost na ČEZ Distribuci 
s technickými dotazy ohledně ochranného pásma trafostanice a elektrického vedení v okolí 
komunikace. 
Zastupitelé schválili podání oficiální žádosti na ČEZ Distribuci jako provozovatele distribuční     

       soustavy NN, VN a VVN o vyjádření. Podáním žádosti byla pověřena starostka obce. 
Termín: bezodkladně 
   Pro: 7            Proti: 0         Zdrželi se: 0 
b) S. Zádová navrhla zorganizovat jednání (návrh dopisu byl zastupitelům rozeslán mailem dne 16. 
2. 2015) v kanceláři Obecního úřadu Větrušice za účelem možného převodu (prodeje) části 
pozemků, ležících v těsném sousedství pozemku parcelní číslo 209/2 – místní komunikace 
v majetku obce Větrušice. Tato komunikace by měla být s plánovaným dělením pozemků 140  
a 141, za účelem výstavby RD, investorky ing. Hany Grošové, rozšířena dle platných předpisů tak, 
aby mohla být označena jako páteřní, stahující dopravu ze stávající, plánované a budoucí zástavby 
v severní části. Aktuálním cílem obce je dokončení rozšířené, normám odpovídající komunikace až 
do ulice Skalní, což zatím není možné, neboť obec není vlastníkem předmětných pozemků. 
Zastupitelé souhlasí s vytyčeným aktuálním cílem a berou návrh jednání na vědomí. 
15) Informace o organizaci úřadu a činnosti úřadu v únoru 2015 (S. Zádová, J. Dyčková) 
a) Dyčková informovala o práci OÚ a změnách v organizaci spisů a čísel jednacích. Všem 

zastupitelům jsou nyní k dispozici k nahlížení složky s objednávkami služeb a zboží, stížností 
občanů Větrušic, je veden seznam čísel jednacích v systému spisové služby; jsou řádně 
zakládány pozvánky na zasedání zastupitelstva (nově uveřejňovány i na webových stránkách 
obce Větrušice) a zápisy z veřejného jednání zastupitelstva. 



b) J. Dyčková informovala o poptávce na renovaci dveří (6 dveří) na OÚ. Projednání a rozhodnutí 
bylo odloženo na příští veřejné zasedání zastupitelstva. 

c) J. Dyčková informovala o nabídce Nákupní společnosti s.r.o., účastnit se elektronických aukcí 
(např. na svoz odpadů), a předložila materiály zaslané touto společností. Zástupce společnosti 
je ochoten zúčastnit se jednání zastupitelstva a podat přesnější informace. J. Dyčková byla 
pověřena pozváním uvedeného zástupce dle časových možností zastupitelů. 

d) S. Zádová informovala o jednání starostů okresu Praha – východ, které se konalo dne 18. 2. 
2015 v Brandýse na Labem. Sídlo pro Prahu-východ zůstane v Praze v ulici Orebická (OP, ŘP) 

e) J. Dyčková informovala o nových smlouvách se společností T-mobile, které výrazně zlevní 
telefonické hovory úřadu. Smlouvy nově zajistila S. Zádová. 

f) V diskusi M. Řimnáč dále informoval o zamítnutí žádosti okolních obcí o zřízení preferenčního 
jízdního pruhu na zmodernizovaném úseku pražské ulice Ústecká (II/608). Podivil se, že obec 
Větrušice stála stranou této aktivity. 

g) M. Řimnáč informoval o probíhajícím řízení povolování stavby nové vodní linky ústřední 
čistírny odpadních vod (NVL ÚČOV) Praha v intencích vodního zákona. 

Zastupitelé (M. Buchar, J. Dyčková (místostarostka), M. Jaroš (místostarosta), J. Krušinský, 
M. Řimnáč a P. Šefčíková) po krátké přestávce požádali s ohledem na aktuální vyhrocenou situaci 
kolem hlídání dětí předškolního věku o zařazení mimořádných bodů jednání. 
Žádost o zařazení bodů do programu jednání zastupitelstva 23. 2. 2015: 

 Řešení stávající situace hlídaní dětí předškolního věku po podání „Oznámení o ukončení 
poskytování služby“ paní E. Máchovou a paní Lucií Mayerovou ke dni 28. 2. 2015 panem 
Mayerem a panem Máchou jménem výše uvedených pečovatelek.  

 Možnost odvolání starostky S. Zádové 
Zastupitelé odsouhlasili projednání obou mimořádných bodů jednání pod čísly programu 15 a 16. 
  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
16) Řešení stávající situace hlídání dětí předškolního věku po podání „Oznámení o ukončení 
poskytování služby“ paní E. Máchovou a paní Lucií Mayerovou ke dni 28. 2. 2015 panem 
Mayerem a panem Máchou jménem výše uvedených pečovatelek. 
Zastupitelé vzali na vědomí „Oznámení o jednostranném ukončení poskytování služby“ podané 
dne 23. 2. 2015 ve 21:15 na Obecním úřadě panem Mayerem a panem Máchou jménem svých 
manželek. Zastupitelé pověřili S. Zádovou, M. Řimnáče a J. Dyčkovou neprodleným jednáním 
a k přijetí příslušných kroků k zachování provozu hlídacího zařízení minimálně do 30. 6. 2015. 
Dohodli se vyvolat, pokud to bude možné, jednání s rodiči, jejichž děti jsou umístěny v zařízení 
pro hlídání dětí předškolního věku, a to na úterý 24. 2. 2015 od cca 13:00 – 16:00 hodin. 
Zastupitelé pověřili M. Řimnáče kontaktovat pečovatelku paní J. Zimmermannovou a pokusit se 
navázat na stávající spolupráci, protože paní Zimmermannová oznámení o ukončení poskytování 
služeb nepodala. 
17) Možnost odvolání starostky S. Zádové 
Zastupitelé požádali písemnou formou starostku obce o svolání mimořádného zastupitelstva 
na nejbližší možný termín s preferencí na 10. 3. 2015 od 18:00, se třemi body programu, a to:  

 návrh na odvolání stávající starostky paní Soni Zádové, 

 hlasování o odvolání starostky paní Soni Zádové, a 

 volba nového starosty. 
Paní Soňa Zádová v 23:15 ukončila zasedání zastupitelstva, poděkovala přítomným za účast  
a svolala řádné jednání zastupitelstva na 23. 3. 2015. 
Starostka obce:  Soňa Zádová  
Zapsala:   Jana Dyčková  Ověřovatelé:   Petra Šefčíková, Martin Řimnáč 

(*1) Které je tímto oznámeno ve smyslu §39 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn 
 



Zápis z mimořádného jednání obecního zastupitelstva  
konaného dne 10. 3. 2015 
Ev. číslo       3/15 
Datum a čas konání: 10. 3. 2015 v 18:00 
Místo konání: Obecní úřad Větrušice, Vltavská 14 
Přítomno: 7 členů zastupitelstva (S. Zádová, J. Dyčková, M. Jaroš, P. Šefčíková, M. Řimnáč, 
J. Krušinský, M. Buchar) – viz prezenční listina 
Počet přítomných občanů: 22 (postupně se snižoval) 
Zasedání zastupitelstva řídil/a: Jana Dyčková 
Zastupitelé pověřili zápisem: Martin Řimnáč 
Zasedání zahájeno v 18:00, ukončeno ve 20:18 
Předsedající J. Dyčková přivítala přítomné zastupitele a občany, starostka obce S. Zádová potvrdila 
souhlas s převzetím řízení tohoto mimořádného zasedání paní místostarostkou J. Dyčkovou.  
J. Dyčková následně navrhla zapisovatelem M. Řimnáče. 
Zastupitelé s volbou řídícího i zapisovatele souhlasí. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu M. Buchara a J. Krušinského. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
Ověřovatelé zápisu byli tímto schváleni. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
Předsedající J. Dyčková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné  
a jednání zahájila uvedením důvodů pro svolání mimořádného jednání zastupitelstva, které 
vyplynuly ze zjištěných nedostatků diskutovaných na minulém řádném zasedání (dne 23. 2. 2015). 
Navrhla následující program jednání: 
1. Schválení členů finančního výboru 
2. Schválení členů kontrolního výboru 
3. Projednání a následné schválení  jednacího řádu finančního a kontrolního výboru 
4. Návrh na odvolání současné starostky Soni Zádové z funkce 
5. Hlasování o odvolání starostky paní Soni Zádové z funkce dle § 84 odstavce 2 písmena m) 

zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění 
6. Volba nového starosty/starostky 
K programu nebylo vzneseno protinávrhů, zastupitelé navržený program schválili. 
 Pro: 7  Proti: 0   Zdrželi se:  0 
1. Schválení členů finančního výboru (M. Buchar) 
M. Buchar navrhl, aby členy finančního výboru byli: David Kučera, Ing. Lucie Jeřábková, M. Buchar 
(předseda). J. Dyčková upozornila, že členem finančního výboru nemůže být starosta a/nebo 
místostarosta obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadu (podle zákona 128/2000 Sb., o obcích). Konstatovala, že předložený návrh tyto zákonné 
podmínky splňuje. 
Zastupitelé schvalují výše navržené členy finančního výboru. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
2. Schválení členů kontrolního výboru (J. Dyčková) 
J. Dyčková informovala o předběžné konzultaci zastupitelů, která doporučila kandidaturu současné 
předsedkyně kontrolního výboru P. Šefčíkové na pozici starostky pro případ, že by v bodě 5 tohoto 
mimořádného zasedání došlo k odvolání starostky obce S. Zádové. Vzhledem k možné zákonem 
128/2000 Sb., o obcích nedovolené kumulaci funkcí starosty a předsedy kontrolního výboru 
požádala o přerušení projednání tohoto bodu a jeho odložení až po projednání bodu 5. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 



3. Projednání a následné schválení  jednacího řádu finančního a kontrolního výboru (J. Dyčková, 
P. Šefčíková, M. Buchar) 
J. Dyčková informovala o jednacích řádech finančního a kontrolního výboru, oznámila, že budou 
vyvěšeny na úřední desce, jakmile bude sejmut zápis z jednání zastupitelstva ze dne 23. 2. 2015. 
Pokud by se s řády chtěl kdokoliv z občanů seznámit dříve, řády jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadě. Řády budou zveřejněny i na webových stránkách obce. Zastupitelé v diskuzi potvrdili, 
že uvedené řády si prostudovali. M. Řimnáč navrhl řády naformátovat uceleným způsobem. 
a) Zastupitelé schvalují M. Bucharem předložený jednací řád finančního výboru. 
 Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se:  0 
b) Zastupitelé schvalují P. Šefčíkovou předložený jednací řád kontrolního výboru. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
4. Návrh na odvolání současné starostky Soni Zádové z funkce (J. Dyčková) 
J. Dyčková uvedla, že 6 ze 7 zastupitelů na minulém řádném jednání zastupitelstva konaném dne 
23. 2. 2015, jako důsledek projednaných bodů, požádalo o svolání mimořádného zastupitelstva, na 
jehož programu byl návrh na odvolání S. Zádové z funkce starostky. Navrhla formát projednání 
tohoto bodu, kdy nejprve se všichni zastupitelé jednotlivě vyjádří k tomuto bodu, po té se k bodu 
vyjádří starostka obce a následně se budou moci vyjádřit občané. Zastupitelé s tímto způsobem 
projednání souhlasili, nikdo z občanů neměl výhrady. 
Diskuze zastupitelů k odvolání S. Zádové z funkce starostky: 

 J. Dyčková (první místostarostka) uvedla, že ve Větrušicích bydlí cca 6 let, po roce  byla přizvána 
paní starostkou, abych se podílela na práci v zastupitelstvu, od voličů k tomu dostala mandát. 
V průběhu tohoto mandátu jí vždy přišlo, že úřad funguje bezchybně, nebyly žádné náznaky 
možných problémů. Pro toto volební období byla současnou starostkou navržena na funkci 
prvního místostarosty, zvažovala její přijetí pro časovou náročnost, nakonec ji přijala. 
Při předávání agendy však zjistila zásadní nedostatky, například nedostatečně vedenou spisovou 
službu (možnost pokuty 250 až 500 tis. Kč) nebo chybějící smlouvy k pronájmu některých 
obecních pozemků. Dále konstatovala, že některé exekutivní úkony paní starostka vykonávala 
mimo mandát zastupitelstva, jako příklad uvedla hlídací zařízení (zřízené rozhodnutím minulého 
zastupitelstva v červnu 2013), kde žádná ze smluv nebyla zastupitelstvu předložena, ani s ním 
konzultována. Nicméně je přesvědčena, že paní starostka konala v dobré víře. 

 M. Jaroš (druhý místostarosta) podpořil vyjádření J. Dyčkové; uvedl, že je mnoho věci, které 
současné zastupitelstvo musí dát do pořádku. Uvedl, že i on byl v minulém zastupitelstvu; 
konstatoval, že se s velkou důvěru spolehl na J. Nouzu (první místostarosta 2010/2014)  
a J. Kolína (druhý místostarosta 2010/2014). Jako velký aktuální problém uvedl neuspokojivý stav 
administrativy. Konstatoval, že starostka obce nechávala řešení problémů na sebe, a že nikdy 
nikoho ze zastupitelů nepožádala o pomoc. Omluvil se za minulé působení, zejména za 
podcenění kontrolní činnosti. 

 P. Šefčíková uvedla, že i ona byla v předchozím zastupitelstvu, souhlasí s M. Jarošem; potvrdila, 
že nikdy zastupitelé nebyli požádáni o pomoc, osobně nabídnutá pomoc byla starostkou vždy 
odmítnuta. Konstatovala, že administrativa nebyla vedena řádným způsobem. Upozornila, že 
starostka nerespektovala rozhodnutí zastupitelů a řešila „si věci po svém“. 

 M. Buchar (aktuálně finanční výbor) při přebírání agendy zjistil některé nejasnosti v období 
mandátu minulého i současného zastupitelstva, konstatoval však, že nebylo zjištěno žádné 
neoprávněné obohacení. Upozornil na zjištění, že některé výdaje nebyly řádně schváleny 
zastupitelstvem. Uvedl, že neinformováním zastupitelstva o veškerých výdajích ztratila paní 
starostka jeho důvěru. Jako nápravné opatření do budoucna vypracoval směrnici ke kontrole 
oběhu dokladů. 



 J. Krušinský uvedl, že do současného zastupitelstva vstupoval s přesvědčením, že vše funguje; 
což se ukázalo iluzí. Podotkl opakované nerespektování rozhodnutí zastupitelstva. 

 M. Řimnáč na vysvětlenou uvedl, že starosta obce (ze zákona 128/2000 Sb. o obcích) pouze 
exekutivně plní rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva, například uzavírá smlouvy. 
K projednávanému bodu uvedl, že jej překvapila četnost smluv uzavíraných ústně a to i na 
provoz pro obec důležitých činností. Konstatoval, že nevýhodnost tohoto způsobu uzavírání 
smluv není pouze domnělá, ale byla prokázána; jako konkrétní příklad uvedl provoz hlídacího 
zařízení, kdy se obec díky ústně uzavřeným smlouvám skutečně dostala do značných problémů. 
Uvedl, že při řešení problematiky hlídacího zařízení, ve kterém je angažován, nezjistil zlý úmysl; 
faktický stav vykazuje konání starostky obce v dobré víře, avšak mimo intence rozhodnutí 
(minulého) zastupitelstva. Dodal, že z jeho pohledu došlo ke značnému podcenění komplexnosti 
provozu hlídacího zařízení včetně všech souvislostí a konsekvencí. 

Vyjádření starostky obce S. Zádové k výše uvedeným výtkám: 
 S. Zádová uznala uvedená pochybení, jmenovala zejména administrativu. Nedocenila možné 

dopady svých rozhodnutí a konání; dále uvedla, že neznalost zákona nikoho neomlouvá. 
Připustila, že některé věci měly být provedeny jinak, a že si je toho po provedené sebereflexi 
vědoma. Uvedla, že nikoho nechtěla svými činy poškodit, připustila možné odchýlení svého 
konání od rozhodnutí zastupitelstva. Na závěr konstatovala, že aktuálně svoji funkci starosty 
nezvládá. 

Teze vyjádření přítomných občanů: 

 Zastupitelé byli vyzváni, aby se styděli s tím, že odvolávají hodnou ženskou, která se snažila lidem 
pomáhat, navíc bez byrokracie. 

 Na dotaz „Jak fungovaly kontrolní mechanismy?“ bylo odpovězeno, že kontrolní a finanční výbor 
prováděly kontroly na základě starostkou předložených dokumentů. Až zpětně se prokázalo, že 
předložené dokumenty nebyly kompletní.  Obec prošla externím auditem. 

 Konstatování, že zejména zastupitelům působícím i v minulém zastupitelstvu není hanba. 
Zastupitelé nemají dostatečný morální profil, nahrazují fungující obec administrativou. 

 Konstatování, že S. Zádová má důvěru občanů Větrušic, získala nejvyšší počet preferenčních 
hlasů, avšak chod obce ovlivňuji zastupitelé s nejmenším počtem hlasů, ale velkými ambicemi. 

 Občanka Větrušic uvedla, že S. Zádová se snažila vždy lidem pomoci, uvedla blíže 
nespecifikovaný případ se svoji maminkou. 

 Na dotaz z řady občanů J. Dyčková uvedla, že celý problém začal díky faktickému stavu provozu 
hlídacího zařízení, kdy obec (neoprávněně, mimo rozhodnutí zastupitelstva) převzala provoz, což 
dokládají smlouvy o hlídání dětí uzavřené s rodiči jménem obce (s podpisem statutárního 
zástupce obce S. Zádové). P. Šefčíková upozornila na rozhodnutí zastupitelstva z června 2013, že 
uvedené hlídací zařízení zprovozníme za daných podmínek. Toto rozhodnutí mělo být exekutivně 
převzato paní starostkou, což se u smluv s pečovatelkami stalo jen částečně, avšak smlouvy  
s rodiči o hlídání dětí neměly být obcí nikdy uzavřeny. J. Dyčková k této věci uvedla, že ještě 
v prosinci 2014 na opakované dotazy k provozu hlídacího zařízení bylo paní starostkou sděleno, 
že zařízení funguje, jak má, tj. i bez finančních problémů. Konstatovala, že ani ústní, ani písemné 
smlouvy, ani další z provozu hlídacího zařízení vyplývající smlouvy nebyly zastupitelstvu 
předloženy (na rozdíl od smluv ostatních). Reflektovala svoje působení ve finančním výboru 
a přiznala spoluzodpovědnost. 

 J. Dyčková na dotaz občana uvedla, že byla osobně přesvědčena (a přesvědčována paní 
starostkou) o bezproblémovosti provozu hlídacího zařízení. Na doplnění dotazu k aktuální 
finanční bilanci provozu zařízení uvedla, že toto bylo pro obec za rok 2014 značně deficitní, 
přestože zastupitelé byly informování o bilanci vyrovnané. 



 Diskutován propad J. Dyčkové na kandidátní listině v posledních volbách. Ta sdělila, že jako 
„novousedlík“ to čekala. Následně bylo vyzváno ke konání nových voleb v nejbližším možném 
termínu. 

 Na dotaz k aktuálnímu stavu P. Šefčíková konstatovala, že od prosince 2014 zastupitelé dávají 
postupně věci do pořádku za součinnosti stávající starostky, avšak nová zjištění jsou závažná  
a nelze je bagatelizovat. Uvedla, že bude ráda, pokud S. Zádová zůstane řadovou zastupitelkou. 

 M. Řimnáč uvedl, že cílem obce nadále bude nezatěžovat občany byrokracií. Dle jeho názoru má 
obec zajišťovat služby tak, aby se občané na ně mohli spolehnout. Dále uvedl, že všichni 
zastupitelé chtějí udržet provoz hlídacího zařízení; zastupitele čeká mnoho práce, aby mohli 
zařízení v září  otevřít. 

 V reakci na vystoupení M. Řimnáče padlo obvinění, že zastupitelé podbourávají zdravý selský 
rozum, přeměřují silnice atp. Uvedený zastupitel byl nařknut, že chce zaplavit obec nesmyslnými 
dopravními značkami. 

 V reflexi aktuálního stavu M. Jaroš uvedl, že současná starostka obce před zastupiteli uvedla, že 
nemá sílu dále pokračovat. P. Šefčíková konstatovala, že za zásadní považuje nezvládnutí 
administrativy; ocenila, že S. Zádová se vždy snažila všem pomoci. S. Zádová v reakci uvedla, že 
administrativu spíše neřešila, neb ji zcela nezvládala a není v jejích silách ji zvládat ani 
v budoucnu. 

 Občané vyjádřili pocit, že původní zastupitelé nic nedělali a noví vše překopali. 

 V reakci na dotaz P. Šefčíková uvedla, že S. Zádová sama nominovala místostarosty J. Nouzu  
a J. Kolína, kteří ji (zpětně hodnoceno) prokazatelně se zákonem uloženou administrativou 
moc nepomohli. Kontrolní činnost je obecně o kontrole usnesení zastupitelstva (přičemž 
kontrolní orgány byly opakovaně ujištěny o bezproblémovosti). 

 Diskutována problematika nulitní pojistky hlídacího zařízení. 

 Diskutována problematika financování svozu komunálního odpadu, na dotaz k údajně 
plánovanému zdražení poplatku na 3.000 Kč odpovězeno zastupiteli negativně. 

 M. Jaroš k problematice činnosti zastupitelstva uvedl, že se zejména podílel na mnohých 
volnočasových aktivitách pro děti (uvedl potřebu značné časové dotace) a v poslední době  
s řešením technických záležitostí obce. Zmínil dlouhodobé hromadění problémů, poukázal 
například na propadlé technické prohlídky u všech vozidel obecního úřadu. 

 P. Šefčíková na dotaz uvedla, že starosta musí respektovat rozhodnutí zastupitelstva. 

 K dotazu na současný právní dohled J. Dyčková reagovala kladně, v současné době obec 
aktivně využívá bezplatného poradenského servisu Ministerstva vnitra, poradenské linky pro 
zastupitele i právní konzultace z okolí zastupitelů; obec se snaží minimalizovat finanční 
náročnost (není při běžných sazbách jednoduché, zároveň není cíl utrácet za velké množství 
právních analýz), v kritických případech však obec spolupracuje s erudovanou právní 
kanceláří. 

 S. Zádová na přímý dotaz, zda chce být nadále starostkou, odpověděla záporně. Zopakovala, 
že nezvládá svoji současnou pozici. V reakci na tuto odpověď  občané uvedli, že se jí ani nediví 
s odkazem na to, co a jak jí zastupitelé vyčítají. 

 Diskutována zodpovědnost (nového) starosty, diskutován proces výběru starosty. Zastupitelé 
obviněni z alibismu. 

 P. Šefčíková požádala o odložení volby starostky, v současné době si chce vzít dobu na 
rozmyšlenou; nechce být dělícím prvkem obce. 

 J. Dyčková uvedla, že na své funkci místostarostky nelpí, pokud by to pomohlo k vyřešení 
situace, nabídne ji k dispozici. Uvedla stejné pohnutky jako P. Šefčíková. 

5. Hlasování o odvolání starostky paní Soni Zádové z funkce dle § 84 odstavce 2 písmena m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 



Na základě uvedených výtek zastupitelů uvedených v bodě 4 a vyjádření S. Zádové v témže bodě 
zastupitelé přistoupili k hlasování o odvolání S. Zádové z funkce starostky obce Větrušice. 
 Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 
Tímto okamžikem byla paní Soňa Zádová odvolána z funkce starostky obce Větrušice. 
6. Volba nového starosty/starostky 
J. Dyčková zopakovala nominaci P. Šefčíkové, vůči které přislíbila vzdání se své funkce 
místostarosty, pokud by to P. Šefčíková uznala za vhodné. J. Krušinský a S. Zádová podpořili 
kandidaturu P. Šefčíkové. 
P. Šefčíková uvedla, že cítí značnou zodpovědnost a chtěla svoji kandidaturou pomoci (i přes svoji 
nesnadnou rodinnou situaci). Uvedla, že je jedním ze starousedlíků. Vzhledem k negativním 
postojům některých přítomných občanů, které zazněly v průběhu diskuze, si potřebuje svoje 
rozhodnutí přijmout kandidaturu rozmyslet. 
Zastupitelé následně diskutovali poměr zaznělých negativních hlasů vůči všem volitelům v obci, 
přislíbili svoji osobní pomoc nové starostce při exekutivě. 
J. Dyčková informovala všechny přítomné o alternativní možnosti mít neuvolněného starostu  
+ tajemníka, preferuje však kandidaturu P. Šefčíkové na uvolněného starostu. Okrajově zmíněna 
možnost nemít funkci starosty dočasně ustanovenu, avšak upozorněno, že nastartované změny by 
nemohly být implementovány a došlo by k paralyzování provozu obce, což v současné situaci není 
žádoucí. 
P. Šefčíková reflektovala svoje dosavadní působení a dospěla k závěru, že nabídnutou kandidaturu 
na funkci starostky přijme. 
Na návrh zastupitelů byla formálně P. Šefčíková nominována na funkci starostky obce Větrušice. 
Zastupitelé následným hlasováním zvolili paní Petru Šefčíkovou starostkou obce Větrušice. 
 Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se:  1 
Předsedající J. Dyčková navrhla mimořádné zařazení bodu Volba předsedy kontrolního výboru. 
Zastupitelé zařazení tohoto bodu na program jednání schválili. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
7. Volba předsedy kontrolního výboru. 
Předsedající J. Dyčková navrhla J. Krušinského (aktuálně předsedajícího komisi územního rozvoje  
a staveb) za předsedu kontrolního výboru. Uvedla, že další možností (co nejvíce ponechávající 
současné rozložení výborů) je nominace S. Zádové, avšak tato volba není komfortní, neb by po 
překryvné období tak řečeno kontrolovala sama sebe. Dále padl návrh na spojení komise 
územního rozvoje a staveb a komise životního prostředí do jediného celku. 
J. Krušinský na dotaz, zda nominaci na předsedu kontrolního výboru přijímá, odpověděl kladně.  
M. Řimnáč, předsedající komisi pro životní prostředí, na dotaz, zda souhlasí se spojením komisí, 
rovněž odpověděl kladně. 
P. Šefčíková podpořila spojení komisí, následně se v této věci kladně vyjádřili M. Jaroš, M. Buchar  
i S. Zádová. 
Zastupitelé tímto schvalují J. Krušinského předsedou kontrolního výboru a zároveň jej zprošťují 
vedení komise územního rozvoje a staveb. 
 Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 
Vzhledem k tomu, že se nikdo ze zastupitelů ani posledních přítomných občanů nepřihlásil do 
diskuze, bylo mimořádné zasedání zastupitelstva ve 20:18 ukončeno. 
Zapsal: Martin Řimnáč   
Starostka obce: Petra Šefčíková  
Ověřovatelé: Michael Buchar, Jan Krušinský   
 



 
 

SBĚROVÝ VÍKEND - 10. - 12. 4. 2015 
V pátek 10. 4. budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na již tradiční místa (bytové domy, hráz 
rybníka, sběrový dvůr). V neděli 12. 4. dopoledne provedou členové místního Sokola svoz starého 
železa od jednotlivých domácností.  
V neděli 12. 4. od 9 do 11 hod. proběhne sběr charity a nebezpečného odpadu na obvyklém místě 
u vodárny.  
Věci pro charitu: oblečení, peřiny, záclony, zbytky příze i látek, nádobí a jiné vybavení domácností, 
knihy. Více informací na OÚ. 
PROSÍME PŘIPRAVIT ŽELEZO PŘED DOMY AŽ V NEDĚLI, ABY NÁM HO NEODVEZL NĚKDO JINÝ. 

 Děkujeme, TJ SOKOL  
 
ČISTOTA A POŘÁDEK  V OBCI 
Čistota a pořádek v obci je společným zájmem nás všech. Čistotě přispívá i úklid po našich psích 
miláčcích. Proto obec postupně nainstaluje 3 koše se sáčky na psí exkrementy. Nyní probíhá 
vytipování míst pro umístění košů. Postupně bychom chtěli koše rozmístit i na další místa v obci. 
Instalace prvních tří košů proběhne již v měsíci dubnu. Uvítáme jakékoliv podněty ohledně 
umístění košů v obci (bud emailem na obec@vetrusice.cz nebo osobně na úřadě.  
Děkujeme předem spolupráci.                                                                                      Zastupitelé obce  
 

SKUTEČNĚ SE CHCEME VĚTRUŠICE UTOPENÉ MEZI SKLÁDKAMI? 

 
S přicházejícím jarem mnozí vyrážíme na procházky 
do okolí Větrušic a soudě podle reakcí občanů 
vídáváme vedle po zimě se probouzející přírody  
i černé skládky, které jsme dosud neviděli, anebo 
vidět nechtěli. Některé jsou na méně využívaných 
přístupových komunikacích, avšak černá skládka se 
nalézá i na kraji obce hraničící s přírodní rezervací 
Větrušické rokle – vznik této skládky (nebo přesněji 
skládek) těžko přisuzovat někomu jinému než 
občanům Větrušic. 
Přestože je nepovolené skládkování odpadu zákonem 
pod přísnými sankcemi zakázáno, přestože obec 
vynakládá nemalé finanční prostředky na likvidaci 
odpadu (včetně organizace svozových dnů konaných 
dvakrát ročně, kdy občané mají možnost odevzdat 
například železný odpad přímo před svým bydlištěm), 
přesto se najdou mezi námi tací, kteří raději svůj 
odpad pohodí do přírody kousek od svého domova. 
Apelujeme proto na občany, aby se nezbavovali 
odpadu nelegálním způsobem, existuje mnoho 
způsobů, jak se svého odpadu zbavit legálně a třeba 
vytříděný odpad po recyklaci znovu někde využít. Na mnoho otázek o nakládání s odpadem 
odpovídá nově schválená vyhláška Větrušic číslo 1/2015, která má být rádcem, jak postupovat při 

mailto:obec@vetrucice.cz


třídění a likvidaci odpadu; pakliže v ní nenaleznete odpověď jak s konkrétním odpadem naložit, 
přijďte se informovat na obecní úřad. 
Zároveň žádáme občany, aby v případě nalezení černé skládky tuto skutečnost hlásili na obecním 
úřadě (ideálně včetně čísla parcelního). Věříme, že ani vy nechcete žít v obci lemované odpadky. 
Jsme rádi, že ke svému okolí nezůstáváte lhostejní. Předem děkujeme za vaši pomoc. 

 

 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2014 - 2015 - JARNÍ SOUTĚŽ - III. A TŘÍDA 

kolo datum mužstvo mužstvo čas den 

14 22. 3. 2015 Větrušice Líbeznice A 1 : 1 
 15 28. 3.2015 Nehvizdy A Větrušice 15:00 h sobota 

16 5. 4. 2015 Větrušice Kojetice 16:30 h neděle 

17 11. 4. 2015 Veleň Větrušice 16:30 h sobota 

18 19. 4. 2015 Větrušice Odolena Voda 17:00 h neděle 

19 25. 4. 2015 Vyšehořovice Větrušice 17:00 h neděle 

20 3. 5. 2015 Větrušice Klecany B 17:00 h neděle 

21 9. 5. 2015 Měšice A Větrušice 17:00 h sobota 

22 17. 5. 2015 Větrušice Škvorec 17:00 h neděle 

23 23. 5. 2015 Hovorčovice Větrušice 17:00 h sobota 

24 31. 5. 2015 Větrušice Předboj 17:00 h neděle 

25 6. 6. 2015 Toušeň Větrušice 17:00 h sobota 

26 14. 6. 2015 Větrušice Radonice B 17:00 h neděle 
 

FOTBALOVÁ KRONIKA 
Schůze výboru konaná dne 11. 7. 1990 

Přítomni: Srba, Novák, Dyntera, Šubrt, Veselý, Maleček, Beneš, Vocásek, Damek, Vilím, Plicka, Frk 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 
2) Zpráva o konferenci OVČSM - Šubrt - 
Dyntera 
3) Práce na hřišti + dětské atrakce 
4) Zhodnocení MDD 
5) Zpráva F.O. + žáci  

6) Zpráva základní 
7) Revizní zpráva do příští schůze 
8) Vyrovnání finanční - pohledávky 
9) Zapůjčení sálu JZD + autobusu M.S. 
10) Zpráva turistiky 

Konference - informaci podal K. Šubrt. 
Zpráva F.O. mužstvo bylo první, poslat do 3. třídy. 
Na rozlosování soutěže je delegován z výboru Šubrt a Beneš. 
Přihlášku oddílů - Beneš 
Příspěvky - Beneš, Dyntera, Damek 
Pouťová zábava - Vacek Klecany - objedná Maleček - 11. 8. 1990. 
Plakáty na pouť - Beneš. 
 



     

    Tichou vzpomínku věnujeme  
    paní Bedřišce Plickové, 
    která zemřela 20. února 2015  
    ve věku nedožitých 78 let. 
     

 

 
Dodatečně blahopřejeme těmto oslavencům,  
kteří v lednu až březnu 2015 oslavili svá životní jubilea:   
    pan Antonín Chlumský 

   paní Miloslava Šmejkalová  
   pan Arnošt Weidl  
   paní Růžena Dandová 
   pan Emil Damek 

 
Předem blahopřejeme panu  Františku Perglovi  
    a panu Josefu Nouzovi,  
    kteří svá životní jubilea oslaví v dubnu a květnu 2015.    

 

 
 
 
 

 

  

 
 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,  
konané dne 2. dubna 1921 o 7 hod. večer za přítomnosti 10 členů a sice: starosta 

Ludvík Machačka, Václav Vlasák, Tomáš Vilím, Jan Zapotil, Frant. Vojtíšek, Josef 

Šarboch, Josef Šubrt, Václav Krejza, Josef Strakatý, Marie Nováková.  

Pořad jednání:  

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze. 

2. Stavba silnice z Vodochod k Vltavě. 

3. Žádost červeného kříže o příspěvek. 

4. Zvolit bytovou komisi. 

5. Volné návrhy. 

Usneseno: 

1) Čten a schválen protokol z předešlé schůze. 

2) Usneseno, že na stavbu silnice z Vodochod ku Vltavě obec nijakým obnosem přispět 

nemožno, ke komisi Vodochod na 16. IV. o 2 hod. odpol. se dostaví za obec p. Václav 

Vlasák, p. Josef Šarboch, p. Frant. Vojtíšek. 

3) Na červený kříž usneseno dáti K 50 a učiniti sbírku v obci. 

4) Do bytové komise zvoleni byli p. Jan Zapotil, p. Alois Novák, p. Josef Strakatý, p. 

František Levý. 



5) Přípis od školního výboru v Karlíně č. 792 ze dne 9/III 1921 odložen ku vyřízení na 

dobu pozdější. 

6) Usneseno, aby obec požádala za novou koncesi přívoznickou, která koncem června t.r. 

vyprší a sice na dobu dalších 5 let. Zároveň se požádá o zvýšení poplatku převoznického 

na 20 hal. na jednu stranu. 

Tím schůze skončena. 

M. Nováková, V. Krejzar, V. Vlasák, T. Vilím, J. Šarboch, J. Strakatý, L. Machačka  
 

 
 

V knihovně je k dispozici 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ MÍSTO INTERNETU ZDARMA.  
(Internet - info na OÚ - tel. 732 948 813) 

Knihovna - každé pondělí od 16,00 do 17,00 h. ( PO a ST na  OÚ).  

Na našich webových stránkách (www.vetrusice.cz) je seznam všech titulů 
z nového souboru naší knihovny pro rok 2015. Zde je jeden tip: 

 

KRUTÝ FARAON - ZMIZENÍ KRÁLOVNY (Violaine Vanoyeke) 
Historický román ze starověkého Egypta líčí boj o trůn po smrti faraona 
Tutanchamona. Hlavní hrdinkou románu je mladá ovdovělá královna 
Anchesenamon, která se ocitá ve složité situaci. Nadbíhá jí velekněz Aje  
i generál Haremheb. Ona by však upřednostnila chetitského prince. Kniha je doplněna souborem 
map starověkých zemí Blízkého východu, souborem map hrobek v Údolí králů, chronologickým 
přehledem vládců starověkého Egypta a genealogickým stromem prvních faraonů 18. dynastie. 

 

 
 

BIATLONOVÝ ODDÍL V KLECANECH PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY! 
Oddíl biatlonu je určen pro děti od osmi let. V současné době chodí do oddílu 10 dětí ve věku od 8 
do 13 let. Plánujeme najmout dalšího trenéra, abychom se mohli rozdělit do dvou věkových 
kategorií. Oddíl je zaštítěný Pravým Hradcem o.s. Spolupráce s občanským sdružením umožňuje 
využívat rozlehlý objekt v klecanských kasárnách, kde jsou pro tréninky ideální podmínky. 
http://www.klubklicek.cz/kurzy/biatlon/ 
Tréninky, vedené profesionálním trenérem Martinem Tryznou, se zkušenostmi  
z reprezentace a kontakty na jablonecký biatlon, jsou jednou týdně ve středu od 15:30. Slučují 
sportovní, atletickou, pohybovou přípravu se základy střelby. Jedná se tedy  
o komplexní rozvoj a přípravu, nikoliv jen o střelbu. Tréninky probíhají celoročně venku, jen  
v případě nepříznivého počasí jsou přizpůsobeny a organizují se v rekonstruovaném objektu  
v bývalých kasárnách. Připravujeme se na letní biatlon (běh a střelba) i na zimní biatlon (lyže  
a střelba), včetně závodů. Lyžařský výcvik probíhá v sobotu nebo neděli dopoledne v okolí Jablonce 
nad Nisou. Střelba se trénuje na vzdálenost deseti metrů ze vzduchové biatlonové zbraně. Součástí 
tréninku je také zimní a letní týdenní soustředění. Přijďte mezi nás! Neváhejte nám napsat nebo 

zavolat. Šimon Matoušek, mobil: 774 583 694, e-mail: s.matous@volny.cz; Jakub Červenka, mobil: 

737 110 808, e-mail: jcervenka@golfdevelopment.cz 

http://www.databazeknih.cz/autori/violaine-vanoyeke-6139
http://www.klubklicek.cz/kurzy/biatlon/
mailto:s.matous@volny.cz
mailto:jcervenka@golfdevelopment.cz


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. 

 
 

 
 

 
 

  
 

MYSLIVOST – PROCHÁZKA S MYSLIVCEM 
V příspěvcích do místních zpravodajů okolních obcí se snažíme seznamovat čtenáře s historií  
a tradicemi myslivosti, s lovnou zvěří v našich honitbách i s aktuální činností členů Mysliveckého 
spolku Zdiby – Klecany. Mezi vydařené akce v poslední době lze zařadit setkání s dětmi z Větrušic 
pod patronací klubu Dětský Klubíček. Na obecních webových stránkách a  nástěnce byla 
„vyvěšena“ pozvánka  na akci „Procházka s myslivcem“ a zásluhou paní Jarošové z Klubíčku se 
v sobotu 28. února ve 14 hodin sešlo na větrušické návsi devět dětí v doprovodu maminek. 
Z našeho mysliveckého spolku se dostavilo šest členů, z nichž dva přivedli své lovecké psy Bajka  
a Bena.  
Celá skupina se přesunula do větrušických zahrad. Cestou si děti vyslechly zajímavé vyprávění 
mysliveckého hospodáře pana Matějky o zvěři, která se vyskytuje v naší honitbě, doplněné  
o ukázky fotografií, shozů srnčího paroží či zubů divokého prasete. Při této příležitosti se jak děti, 
tak dospělí zajímali o to, jak se zachovat při setkání právě s černou zvěří. Je pravda, že v poslední 
době tato setkání nemusí být tak vzácná, a proto je dobré vědět, co v takovém případě dělat. 
Černá zvěř je většinou plachá a není-li zraněna či ohrožena, člověku se vyhne. V praxi se osvědčilo, 
že není třeba se bát, počkat až sama odejde, a pomáhá i třeba normálně klidně hovořit.  
V zahradách byly připraveny ukázky výcviku loveckých psů, což se asi dětem líbilo nejvíce. Pan 
Hájíček a slečna Samcová předvedli některé disciplíny výcviku jako je hledání, vlečka s přinášením 
pernaté zvěře (bažant), srstnaté zvěře (liška), klid před zvěří či odložení psa včetně klidu při střelbě, 
kdy ležící pes se nesmí zvednout, ani když jeho pán odejde z dohledu. Potom následovala 
prohlídka krmných zařízení pro srnčí zvěř s předsedou MS dr. Holým. Na závěr pak děti dostávaly 
otázky týkající se toho, co odpoledne viděly a slyšely. Za správné odpovědi pak dostaly sladkosti.  
V přírodě jsme strávili příjemné odpoledne i proto, že nám přálo počasí. Všichni zúčastnění se 
dobře bavili a bude-li zájem a příležitost, můžeme si „Procházku s myslivcem“ zopakovat. Nejen ve 
Větrušicích.  
Další akcí bylo povinné sčítání zvěře v sobotu 7. března, po jehož skončení jsme si udělali brigádu 
na obnově pachových ohradníků kolem silnic ze Zdib do Chaber a do Klíčan a z Klecan do Větrušic  
a Řeže. Znamenalo to vyrobit nové kůly a doplnit je na ta místa, kde v zimě nejvíce utrpěly. 
Následně pak na kůly nastříkat pěnu s látkou odpuzující zvěř, aby v kritických místech 
nepřecházela silnice a nedocházelo tak ke střetu s motorovými vozidly. Pachové ohradníky 
považujeme za účinný prostředek hlavně kvůli srnčí zvěři, i když střetům s vozidly nelze úplně 
zabránit. 

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 
Veškeré zednické, obkladačské a malířské práce. M. Valenta, Větrušice, Křižná 64, 602 882 951 

 



Na závěr se chceme pochlubit dlouholetou spoluprací členů mysliveckého spolku s Liony Praha 
Strahov St. Giorgio v akci pod jménem Lví očko - prevence tupozrakosti u dětí předškolního věku. 
Screening se provádí již od roku 2011 a za tu dobu bylo změřeno celkem 803 dětí. U 129 dětí byla 
zjištěna odchylka s doporučením návštěvy oftalmologa.                                               Luboš Smetana 

 

MYSLIVECKÝ BÁL 
Milí přátelé, chtěli bychom poděkovat všem, kteří navštívili Tradiční myslivecký bál, námi pořádaný 
v sobotu 17. 1. 2015 v sokolovně ve Veltěži.  Těšíme se na opětovné  setkání  v lednu 2016. 
Přikládáme několik fotografií.                                                          Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 
 

  
    Slavnostní zahájení     Plný parket 

 

Myslivecká latina 
Podle mysliveckého slovníku naučného je myslivecká latina slovní nebo výtvarné zobrazení lovu, 
lovce či zvěře, které více či méně neodpovídá skutečnosti, ale na první pohled může působit 
věrohodně. Jejím účelem je potěšit, pobavit, rozesmát a má být podávána tak, aby i laik nakonec 
poznal, že se jedná pouze o „latinu“. Nesmí obsahovat nemožné, a proto známé příhody barona 
Prášila nejsou latinou, ale spíše fantazií. 
 
Neexistuje jen myslivecká latina, ale také latina rybářská či houbařská. Tak, jako se rybáři chlubí, že 
ulovili „tááákhle“ velkou rybu, točí se i myslivecká latina kolem kapitálních úlovků, střeleckého 
umění či neuvěřitelných vlastností loveckých psů. 
Myslivecká latina je proto především obsahem mysliveckého humoru, mysliveckých vtipů. 
Například: Parta myslivců se dohaduje, kdo řekne největší lež. Jeden lovec tvrdí, že jednou ranou 
střelil deset kachen. „Jak jsem to dokázal? Při výstřelu jsem zakroužil hlavní pušky, broky měly větší 
rozptyl, a proto zasáhly tolik kachen“. „To může být pravda“, zhodnotí ostatní. Druhý se chlubí, že 
jednou kulí skolil pět divočáků: „Počkal jsem, až byli pěkně v zákrytu, a pak stačilo jen stisknout 
spoušť“. „To také může být pravda“, praví další myslivci. Třetí pak dává k lepšímu: „Po úspěšném 
lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit. Vyndám láhev z brašny, otevřu ji, přivoním, a pak jsem si 
to rozmyslel a vrátil ji zpět do brašny“. A ostatní mají jasno: „To je největší lež, jakou jsme slyšeli“. 
Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný jelen šestnácterák. Myslivec však nevystřelí  
a jelen mizí v lese. „Proč jsi nestřílel?“, diví se kolega myslivec, když tuto historku slyší. „Ále, i 
kdybych se trefil, stejně by mi to nikdo nevěřil“. A jeden stručný nakonec: „Pepo, dneska ti volala 
ta kachna, co jsi ji byl minulou neděli lovit“. 
 



 
chytrá liška                                 hajní v zimě 

 
Myslivecká latina je stará jako lov sám a zůstala součástí mysliveckých zvyků dodnes. Velkou 
měrou k ní jedinečným způsobem přispěl Josef Lada, jehož veselé, roztomilé obrázky si zamilovali 
mnozí myslivci, i když si z nich mnohdy s oblibou „střílí“. 
                                                                                                                                         Pavel Sobotka 

 

 
 

ZOOPARK CHOMUTOV  
(od Větrušic cca 100 km) 

 
Chomutovský zoopark začínal před 40 
lety s poníky, dnes chová 163 druhů 
zvířata. Naleznete zde 1050 zvířat. 
Rozlohou největší česká zoologická 
zahrada bude o víkendu  
25. - 26. 4. 2015 slavit své kulatiny. 
Zajímavý program oslav bude zasazený 
do příjemného prostředí krušnohorské 
vesnice včetně sobotního koncertu 
hudební skupiny STO ZVÍŘAT mohou lidé 
sledovat po OBA DNY ZDARMA. V Zoo je 
i jezdecký areál a Eurosafari, velký výběh 
kde je možné pozorovat  volná zvířata z 
projíždějícího Safari expresu. Od r. 2005 je při zooparku budován skanzen, kde jsou i vidění typické 
stavby a prvky podkrušnohorské vesnice (hrázděná kaple, statek, větrný mlýn, roubená chalupa 
aj.). V rámci zooparku funguje záchranná stanice. Děti se mohou pobavit na několika dětských 
hřištích a svézt na lanové dráze. 
 



 

TŘAPATKA NACHOVÁ (ECHINACEA PURPUREA) 
Je to pozoruhodná rostlina, která se v knihách o léčivých bylinkách vyskytuje poměrně sporadicky. 
Pochází z plání Severní Ameriky a odjakživa byla léčivou 
bylinou všech Indiánů.  
Má jednu přednost v jejím rychlém účinku a v širokém záběru. 
Dá se kombinovat s ostatními bylinami, jejichž účinek se 
v tradičních receptech díky Echinacei zesílí. Její hlavní účinky 
jsou antibakteriální a antivirové, čistí krev, zlepšuje 
obranyschopnost a hojí rány. Urychluje zotavení z nachlazení, 
při chřipkách, bolestech v krku, pomáhá při chronických 
nemocích tohoto typu, léčí zánět středního ucha, podporuje 
odolnost a obranyschopnost dýchacích cest, léčí chronickou 
bronchitidu, zánět dutin, snižuje horečku, pomáhá při 
vykašlávání žlutého nebo zeleného hlenu z plic, je vhodná na 
odstranění oparů, pomáhá při hojení kožních problémů jako jsou lupénka, ekzémy a akné, působí 
proti kožním vyrážkám infekčního typu a zraněním, stimuluje imunitu a zvyšuje počet bílých 
krvinek, čistí krev a zvyšuje obranyschopnost proti chronickým infekcím, vylučuje z těla toxické 
zatížení, které vyvolává např. naběhlé mízní uzliny, tupé bolesti hlavy, vracející se vředy, bolesti 
v krku. Pomáhá pročistit mízní systém, léčí hnisání, odstraňuje plísňová onemocnění, léčí chronické 
záněty močového měchýře a močových cest a ledvin, léčí ženské pohlavní orgány a prostatu, 
pomáhá léčit krvavé močení a hemeroidy. Pomáhá při uštknutí nebo poštípání od jedovatých 
živočichů, od různých boláků a bércových vředů, zarudlých pupenů na kůži, chorobných skvrnách, 
hnisavých zánětech kůže, zlepšuje celkovou vitalitu. Podporuje porušenou imunitu pří rakovině po 
chemoterapii a ozařování.                                                                      Více na www.honzazkrkonos.cz 
 

 
 

SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ 
23. 5. 2015 - sobota - sportovní hry v Panenských Břežanech. Setkání obcí svazku Dolní 
Povltaví.  
 

NOC KOSTELŮ NEJEN V KLECANECH  
29. 5. 2015 – pátek 
Nejen v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech. 

 
KLECANSKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU  
ŘEZBOVÁNÍ   
30. -  31. 5. 2015 - víkend 
Pořádá spolek Humbuk v Klecánkách u Vltavy. Šestý ročník 
řezbování.  

http://www.honzazkrkonos.cz/?attachment_id=593


 

DĚTSKÝ DEN  V KLECANECH 
31. 5. 2015 - neděle 
Pořádá TJ Sokol Klecany. Od 14 hodin akce pro děti na fotbalovém hřišti – soutěže a hry. 
 

 
VETERÁN RALLYE KLECANY  
13. 6. 2015 - sobota 
Výstava a soutěž historických vozidel,  
jízda historických automobilů a motocyklů. 
Začátek od 9.00 hodin v Klecanech  
na náměstí Třebízského. 
 
 
 
 

ŘEŽ - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  „LÉTO JAKO VYMALOVANÉ“ 
Termíny 
1. turnus:  13. 7. - 17. 7. 2015 
2. turnus:             24. 8. - 28. 8. 2015 
Každý den od 8 do 16 hodin.  
Max. počet dětí 12, věk 6 -11 let. 

S výtvarnicí a zastánkyní zdravého životního stylu Ing. Jarmilou Královou a s lektorkou angličtiny 

pro děti a tance Mgr. et  Bc. Petrou Annou 
Kovařčíkovou. 
Program 
Seznámení se s různými malířskými technikami, 
práce s keramickou hlínou s důrazem na 
rozvoj osobnosti a individuality dítěte.  
Jako bonus letošního roku bude část programu 
vedená dvojjazyčně (angličtina). Při příznivém počasí 
pobyt venku, jógová cvičení, hry a malování 
v přírodě. 
Strava 
Výborný oběd a osvěžující pitný režim bude pro vaše děti zajištěn.  Svačinu přibalte dětem  s 
sebou. 
Cena 
Cena včetně materiálu a stravy 3.200,- Kč 
Závazné přihlášky přijímáme do 1. června 2015.  
Místo bude pro vaše dítě rezervované po zaplacení zálohy ve výši 1.500,- Kč na účet 
502812009/2700. 
S přihláškami a případnými dotazy se obracejte na tel. 602 884 688 nebo emailem 
petra.ann.kovarcikova@gmail.com  

Atelier JKArt, Červená Skála 331;  Husinec – Řež (10 min z Kobylis autem) 
 



 
 
Dne 1. 3. 2015 byla slavnostně zahájena rybářská sezóna 2015 dětského 
rybářského kroužku.   
I přes chladného počasí jsme dorazili do naší klubovny. Po nutné prvotní 
přípravě náčiní jsme po chvilce vyrazili k vodě, nadšeně nahodili letos 
poprvé pruty a po hodině a půl snažení byl úlovek 2 ks perlín 24 a 26 cm 
a jeden karas 35cm.  
Nejlepším rybářem z kroužku se stal Ondra Vinkr. Po ukončení jsme si v 
klubovně na zahřátí uvařili horký ovocný čaj.  
Na pátečním rybářském kroužku dne  13. 3. 2015  byl přijat nový člen 
Jan Smrčka. 
I přes nepřízeň počasí jsme zaznamenali 2 pěkné úlovky, které byly 
samozřejmě šetrně vráceny zpět do vody. V klubovně jsme se zahřáli 
horkým čajem a rozešli se domů. 
Zájemci o členství v rybářském kroužku se mohou přihlásit u pana Vejražky nebo na OÚ nebo se 
každý pátek od 16 do 17 hodin přijít nezávazně podívat k rybníku. 
Kontakt: I. Veselý - 733 174 795, R. Vejražka - 731 777 888, rybarsky.krouzek.vetrusice@seznam.cz 

 

 
 
Více informací, případné dotazy a přihlášky přijímáme na tel. čísle 739 955 912 (formou SMS nebo 
telefonátem), nebo na e-mailu: SJKKlecany@seznam.cz. Do přihlášky prosím uveďte celé jméno 
dítěte, věk a den účasti na kroužku. Po domluvě lze domluvit individuální lekce.  
Trenérka a vedoucí kroužku: pí Kvítková 
Ceník: Platba kroužku: 500 Kč/ měsíc, při docházce 1x týdně. (při častější účasti 600 Kč na měsíc). 
Jednotlivé vstupy na kroužek 150 Kč/lekce. Individuální výuka 250 za hodinu. 

 
NABÍDKA LETOŠNÍCH TÁBORŮ - letní prázdniny 2015 

Příměstské tábory se budou pořádat v pěti termínech:  
1. turnus:  6. 7. - 10. 7. 2015  
2. turnus:  13. 7. - 17. 7. 2015 
3. turnus:  20. 7. - 24. 7. 2015 

4. turnus:   17. 8. - 21. 8. 2015 
5. turnus:   24. 8. - 28. 8. 2015 

Pořádat budeme i pobytové tábory a to v termínech:  
26. 7. - 1. 8. 2015;   2. 8. - 8. 8. 2015;   8. - 15. 8. 2015  
Cena za příměstské tábory je 2.900 Kč a za pobytové tábory je 4.200 Kč.  
V ceně je u příměstských táborů teplý oběd svačina dvakrát denně a celodenní pitný režim  
u pobytových je navíc snídaně a večeře. Děti se můžou těšit na celotáborové hry, čtyři koníky, 
výtvarné a sportovní aktivity a výlety do přírody.  
Pokud budete mít zájem napište na kvitkova3@seznam.cz. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Facebook jezdeckého kroužku - „Kroužek Život v sedle" 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

JAK JSME SI UŽILI KARNEVAL (22. 2. 2015)? 
Doufám, že parádně. Děti si zatančily, zasmály se, zadováděly, zasoutěžily a, doufám, že si to 
opravdu užily i v tak malém prostoru, jakým jsou prostory na fotbalovém hřišti. Letos nás kromě 
klauna Ferdy navštívil i kačer Donald. 
Sešlo se na 35 dětí s početným doprovodem. Masky byly opět nápadité. Od krásných princezen, víl 

družiček, tanečnic, bílé paní a kovbojky; přes 
hrozivé čarodějnice, čerty, piráty, čaroděje; až 
po zvířátka - myšku, veverku, ježka, berušku, 
motýly, méďu. Navštívil nás i Spiderman, 
Aventures a Ellisa. Originální byl také Pan Blbý  
a pastelka. K akci byli připraveni hasič, policajt  
a indián. Nádherná byla muchomůrka. 
Nejvýraznější maskou byl jistě fialový hrozen 
vína.  
Dospěláci mohli hlasovat o nejkrásnější masku. 
Dort letos vyhrála za 1. místo čertice Adélka 
Pavlíková. Čokolády čekaly na muchomůrku 
Viktorku Břešťálovou na 2. místě a Mirka 

Máchu na 3. místo. Odměnu si ale zaslouženě odnesl každý. Fotografie jsou na www.vetrusice. cz  
a facebooku.  
Ještě jednou děkujeme všem, kteří akci připravili - opět trojka - Sokol, Klubíček a obecní úřad 
(jmenovitě rodina Pavlíkova, Vohradníkova, Jarošova a Jana Dyčková).                                            EJ 
 

 
 

Jaká byla procházka s myslivci  
(28. 2. 2015)? 
AKCE BYLA JEDNÍM SLOVEM  Ú Ž A S N Á !  
Jen škoda, že se zúčastnilo pouze 9 dětí a několik 
dospělých. 
Velice děkujeme všem myslivcům za zajímavé 
vyprávění a ukázky. Poděkování patří těmto 



myslivcům: Eva Samcová, Ing. Jiří Samec, David Hájíček, Ing. Jindřich Trpák, myslivecký hospodář 
Antonín Matějka. Za ochotnou organizaci celé akce děkujeme panu JUDr. Václavu Holému. 
Nesmíme zapomenout poděkovat i dvojici pravých 
mysliveckých psů.  
FOTOGRAFIE Z AKCE NALEZNETE www.vetrusice.cz  a na 
facebooku.           
Dětský KLUBíček a obecní úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DĚTSKÝ KLUBÍČEK - akce:  Větrušice, www.vetrusice.cz - rubrika dětský klubíček  
602 645 552, jarosova74@seznam.cz, E. Jarošová, J. Čáhová, A. Vohradníková. 

 
DĚTSKÝ KLUBÍČEK - hlídání dětí: informace na OÚ nebo H. Zimmermannová (777 304 014) 

Tradiční akce se letos ponese 
v indiánském duchu. Těšit se můžeme 

na pravý indiánský příběh ze života 
indiánské vesničky, budeme mj. zpívat 

a dokonce i tančit hadí tanec).  
Plakátek s podrobnějšími informacemi 

bude včas na vývěskách, webu a FB. 

DĚTSKÝ DEN 

VĚTRUŠICE  

7. 6.   

od 15 h.  

 

http://www.vetrusice/dětský

