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

 
     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Milí spoluobčané, 
během posledních tří měsíců se v naší obci podařilo mnoho dobré práce.  Pokusím se většinu  
z toho ve stručnosti shrnout v několika větách. 
Po složitém jednání s Krajskou správou a údržbou silnic  se zastupitelstvu podařilo odstartovat 
nutnou prozatímní opravu příjezdové komunikace do Větrušic. Máme připravený koncept  
strategického plánu obce, bez kterého se dále již Větrušice neobejdou. Pracovali jsme na něm  
5 měsíců a nyní Vám ho předkládáme k diskusi na našich webových stránkách.  Jako nejdůležitější 
vidíme vypracování územního plánu obce a vybudování kanalizace v obci.  
Podařilo se nám také vytvořit Spisový a skartační řád  (obci hrozily velice vysoké pokuty za špatné 
zacházení s dokumenty). Za velkého tlaku se podařilo zahájit rekonstrukci budovy č. p. 12, ve které 
bude od září provozována dětská skupina Větříček podle příslušného zákona, vyhlášek  
a hygienických norem.   Úřední hodiny obecního úřadu byly změněny od 15:30 – 19:00 v pondělí  
a ve středu, přizpůsobili jsme je době, kdy občané OÚ reálně navštěvují. Zastupitelstvo obce se 
rozhodlo zrušit obecní knihovnu a to zejména pro malý zájem čtenářů. Místo knihovny bude 
zřízena komunitní místnost sloužící pro nejrůznější setkávání, kroužky a jiné zájmové činnosti 
občanů. Budeme velmi rádi, když se mezi Vámi najdou ti, kteří by chtěli organizovat zájmové 
kroužky, jazykové kurzy, různé akce apod.  Řekla bych, že se nám daří velmi dobře udržovat zeleň  
a čistotu v obci to nejen na obecních pozemcích. Jsou zde i kapitulní pozemky ve správě úřadu pro 
zastupování státu, o které se také musíme postarat. Podařilo se nám snížit mzdové náklady 
související s údržbou obce a taktéž náklady na pohonné hmoty. Trvale se snažíme o úspory ve 
všech oblastech - např. úspory energií, úspory za internet a telefon, odpady. Ráda bych Vás také 
upozornila na možnost třídění starého oblečení a hraček do kontejneru umístěného na návsi vedle 
vývěsní tabule a současně na kontejner na lehké kovy (víčka od jogurtů atd…) umístěného vedle 
vstupu do OÚ.  Situaci v souvislosti  se zápachem  v obci, který pocházel z Drast, jsme intenzivně 
řešili a budeme i nadále monitorovat vývoj událostí v kalovém hospodářství Drasty.  
Všechny důležité informace průběžně zveřejňujeme na vývěskách, webových stránkách obce, 
facebooku a v tomto zpravodaji. 

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:  11. 8. 2015 

 



V červnu proběhl velmi vydařený dětský den a úspěšný fotbalový turnaj o Pohár obce Větrušice. 
Tímto děkuji všem organizátorům i účastníkům. Rybářský kroužek skončil se školním rokem a děti 
budou moci rybařit zase od září.  Poděkování patří i místní restauraci na návsi, která organizuje 
občasné kulturní a jiné akce. 
Jsem velmi ráda, že obec žije aktivně a věřím, že aktivit a dalších akcí bude jen přibývat.  
         Petra Šefčíková, starostka obce 
 

 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23. 3. 2015 
Poř. číslo 4/15 

Datum a čas konání: 23. 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: 13 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková, starostka obce Větrušice 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Janu Dyčkovou 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Miroslava Jaroše a Soňu Zádovou. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
Pro:  6  Proti:         0  Zdrželi se: 1 (Jaroš) 
Zasedání zahájeno v 18:00, ukončeno ve 20:35. 

VÝPIS  USNESENÍ Z 23. 3. 2015: 
Usnesení k bodu 1 c)  
Zastupitelé hlasováním schválili předloženou směrnici na proplácení cestovních náhrad. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 2 
Jan Krušinský, předseda kontrolního výboru, přednesl návrh na složení Kontrolního výboru. Za 
členy Kontrolního výboru navrhl paní Lenku Toupalovou Schliederovou (přítomna, potvrdila i paní 
Kučerovou) a paní PharmDr. Barboru Kučerovou. Protože nebyl vznesen žádný protinávrh, 
zastupitelé navržené složení Kontrolního výboru schválili hlasováním: 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 3 
Zastupitelé schválili předsedou Komise pro územní řízení a životní prostředí pana ing. Martina 
Řimnáče. 
Pro:  6  Proti:         0  Zdrželi se:   1 
Usnesení k bodu 4 
Zastupitelé hlasováním schválili za členy sociální komise paní Radku Fajovou a paní Blanku 
Vocáskovou.  
Pro:  6  Proti:         0  Zdrželi se:   1 
Zastupitelé hlasováním vyslovili souhlas s tím, aby paní S. Zádová byla ustavena jako oddávající. 
Pro:  6  Proti:         0  Zdrželi se:   1 
Usnesení k bodu 5 
Zastupitelé hlasováním schválili Řád ohlašovny požárů obce  
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 6 



Zastupitelé hlasováním schválili vyhlášku obce o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Větrušice 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 8 
Zastupitelé hlasováním zamítli žádost paní L. Mayerové a  E. Máchové (č.j. V0067/15) podanou dne 
2.3.2015. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 9 
Zastupitelé hlasování schválili vypracování projektu na rekonstrukci budovy kulici Hlavní 12 v  
podobě zaslané panem ing. Pavlem Starým. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 10 a) 
Zastupitelé hlasováním schválili uveřejnění záměru pronajmout pozemky par. č. 145/2 a 145/26  
a 145/27   
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 10 b) 
Zastupitelé hlasováním odsouhlasili změnu pronájmu pozemku p. č. 182/7  pro pana Kotelenského  
z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 měsíců pro obě strany. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 11 
Zastupitelé hlasováním schválili poskytnutí navržené částky (tj. 30 000 Kč) a podmínky pro její 
vyplacení (oproti fakturám) na organizaci dětského dne (7.6.2015) 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 12 
Zastupitelé hlasováním schválili poskytnutí navržené částky (tj. 2 000 Kč) rybářskému kroužku i 
způsob předání daru (tj. podepsání darovací smlouvy).  
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 14 
Zastupitelé hlasováním odsouhlasili vyřazení nepojízdného traktoru z evidence obce. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Zastupitelé hlasováním  odsouhlasili záměr zveřejnit postup a podmínky pro odkup nepojízdného 
zahradního traktoru. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Usnesení k bodu 15 
Zastupitelé hlasováním schválili Pracovní řád obce s platností od 23.3.2015. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Zapsala:   Jana Dyčková  
Ověřovatelé:   Miroslav Jaroš, Soňa Zádová  
Starostka obce:  Petra Šefčíková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 4. 2015 
Poř. číslo 5/15 

Datum a čas konání: 27. 4. 2015 v 18:00 
Místo konání: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomno: 7 členů zastupitelstva  - P. Šefčíková (starostka) J. Dyčková (místostarostka), M. Jaroš 
(místostarosta), M. Buchar, J. Krušinský, M. Řimnáč, S. Zádová –  viz prezenční listina 
Počet přítomných občanů: 9  



Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Ing. Michaela Buchara 
Pro:  6  Proti:     0       Zdrželi se:   1 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu J. Krušinského a M. Řimnáče. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
Pro:  7  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Zasedání zahájeno v  18:00, ukončeno ve 21:06. 

VÝPIS USNESENÍ Z 27. 4. 2015: 
Usnesení č. 1/5/15 
Zastupitelé souhlasí se změnou zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 3. 2015, kde 
bude provedena změna příjmení Kilberger na Albrecht. Změnou pověřuje zapisovatelku J. Dyčko- 
vou a ověřovatele S. Zádovou a M. Jaroše.  
Pro:                   7  Proti:                  0        Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 2/5/15 
Zastupitelé obce Větrušice  schvalují způsob provádění zápisu ze zasedání zastupitelstva tak, jak 
byl navržen starostkou obce Petrou Šefčíkovou s účinností  od 27. 4. 2015. 
Pro:                  7  Proti:                 0        Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 3/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují za členy Komise pro děti, mládež a kulturu paní Lenku 
Bucharovou a pana Václava Šarbocha. 
Pro:                 7  Proti:                 0        Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 4/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují přeložení bodu projednání a schválení složení Komise pro 
územní řízení a životní prostředí na květnové zasedání zastupitelstva. 
Pro:                     7  Proti:                   0        Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 5/5/15 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují budoucí provoz dětské skupiny do 12 dětí dle zákona 
247/2014 Sb. 
Pro:                    7  Proti:                  0  Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 6/5/15 
Zastupitelstvo zamítlo provozování dětské skupiny právnickou osobou dle zákona č 247/2014 Sb. 
Usnesení č. 7/5/15 
Zastupitelé obce Větrušice mění usnesení 3c odrážka 4 ze dne 23. 2. 2015  tak, že schvalují  jako 
budoucího provozovatele  dětské skupiny  obec v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., s účinností 
od 1. 9. 2015, a to se zkušebním provozem na dobu jednoho školního roku v budově č. p. 12 ul. 
Hlavní.  
Pro:                           6                                Proti:                        1                                  Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 8/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují postup, podmínky a lhůty pro výběr budoucího nájemce, par. 
č. 145/2. 145/26 a 145/27.  Budoucí nájemce bude podle doporučení nezávislé výběrové komise 
schválen na příštím řádném zasedání zastupitelstva obce Větrušice v květnu 2015. 
Pro:                 7                   Proti:                 0   Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 9/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují spoluúčast na provizorní opravě přístupové komunikace do 
obce III/24219, a to v rozsahu prací na odstranění celé délky původního chodníku od brány ZD až 
po křižovatku, tak aby bylo dosaženo opětovného samovolného odvodnění celé komunikace. 
Financováno bude z rezervy rozpočtu obce Větrušice. 
Pro:                6   Proti:                0    Zdrželi se:                  1 



Usnesení č. 10/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují předložený projekt rodinného domu Investora pana Ing. 
Štočka poz. č 51/5 za podmínek, že bude zřízeno věcné břemeno na lampu veřejného osvětlení  
a rozvodnou skříň ve prospěch obce. A dále schvalují vstup na pozemek p.č.51/50, který je 
v majetku obce ( komunikace).  Souhlas se vstupem  na parcelu 201/1 není možný, pozemek p. č. 
201/1 není ve vlastnictví obce. 
Pro:                7   Proti:              0   Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 11/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 5. 2015.  
Pro:                7   Proti:             0   Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 12/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují přistoupení obce Větrušice ke svazku měst a obcí VKM, 
schvalují předloženou smlouvu a stanovy svazku.  
Pro:               7   Proti:             0   Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 13/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují stanovy a smlouvu svazku obcí VKM. 
Pro:              7   Proti:             0   Zdrželi se:                  0 
Usnesení č. 14/5/15:  
Zastupitelé obce Větrušice schvalují navrženou delegátku J. Dyčkovou a náhradní delegáty pana 
Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka jmenované zástupce svazku obcí VKM. 
Pro:              6   Proti:            0     Zdrželi se:                  1 
Zapsal:                                      ing. Michael Buchar  
Ověřovatelé:                           ing. Martin Řimnáč, Jan Krušinský   
v.z. místostarostka obce: Mgr. Jana Dyčková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. 5. 2015 
Poř. číslo 6/15 

Datum a čas: 25. 5. 2015 v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomno: 6 členů zastupitelstva - P. Šefčíková (starostka) J. Dyčková (místostarostka), M. Jaroš 
(místostarosta), J. Krušinský, M. Řimnáč, S. Zádová – viz prezenční listina 
Omluven:  M. Buchar – rodinné důvody (omluva doručena písemně a přiložena k prezenční listině) 
Počet přítomných občanů: 3, od 19:09 1 občan 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Janu Dyčkovou 
Pro:  5  Proti:    0   Zdrželi se:   1 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu S. Zádovou a M. Řimnáče. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
Pro:  6  Proti:         0  Zdrželi se:   0 
Zasedání zahájeno v  18:02, ukončeno v 19.56 

VÝPIS USNESENÍ Z 25. 5. 2015: 
Usnesení  1/6/15: 
Zastupitelé schválili složení Komise pro územní řízení a životní prostředí tak, jak bylo navrženo 
předsedou Komise ing. M. Řimnáčem, tj. ve složení ing. M. Řimnáč (předseda), ing. E. Hellebran- 
dová a ing. T. Mudra (členové). 
Pro:  5  Proti:      0  Zdrželi se:   1 
Usnesení 2/6/15: 



Zastupitelé obce na svém řádném zasedání dne 25. 5. 2015 schvalují závěrečný účet obce 
Větrušice o hospodaření za rok 2014 a k němu příslušnou zprávu nezávislého auditora o 
hospodaření obce. 
Pro:  6  Proti:     0      Zdrželi se:   0 
Usnesení 3/6/15: 
Zastupitelé schvalují předložené projekty a předložený rozpočet na rekonstrukci budovy na ulici 
Hlavní 12 v katastrálním území obce Větrušice tak, jak byly předloženy. 
Pro:  6  Proti:     0   Zdrželi se:   0 
Usnesení 4/6/15: 
Zastupitelé schvalují zahájení poptávkového řízení a pověřují starostku obce P. Šefčíkovou a 
předsedu Komise pro územní řízení pana ing. M. Řimnáče zadáním poptávkového řízení  na 
zakázku malého rozsahu na rekonstrukci budovy na ulici Hlavní 12  s využitím příslušných 
paragrafů zákona o veřejných zakázkách, a to nejpozději do 5. 6. 2015. 
Pro: 6   Proti:     0      Zdrželi se:   0 
Usnesení 5/6/15: 
Zastupitelstvo obce Větrušice oproti současnému poptávkovému řízení neuzavře smlouvu o 
pronájmu pozemků parcelní číslo 145/2, 145 /26 a 145 /27. Zastupitelstvo bude hledat způsoby 
využití předmětných pozemků, pokud je nenalezne, zváží vypsání nového poptávkového řízení na 
jejich pronájem ve 4. čtvrtletí 2015. 
Pro: 4   Proti:     0      Zdrželi se:   2 
Usnesení č. 6/6/15 
Zastupitelé obce schvalují cenovou nabídku firmy USK  s.r.o. na odstranění nepoužívaného 
chodníku od vjezdu do ZD Klecany ke křižovatce na Drasty. 
Pro: 6   Proti:     0      Zdrželi se:   0 
Usnesení č. 7/6/15 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Vodochody a obcí 
Větrušice o vyvážení a odběru šedých odpadních vod a kalů od občanů Větrušic a pověřují 
starostku obce P. Šefčíkovou uzavřením a podpisem této smlouvy. 
Pro: 6   Proti:     0      Zdrželi se:   0 
Usnesení č. 8/6/15 
Zastupitelé schvalují záměr uzavření smlouvy o spolupráci s panem Františkem Kotelenským na 
vývoz kalů a šedých odpadních vod z nemovitostí občanů Větrušic za výše uvedených cenových 
podmínek. 
Pro: 6   Proti:     0      Zdrželi se:   0 
Usnesení č. 9/6/15 
Zastupitelé schvalují dar na zakoupení poháru na turnaj o Pohár Větrušic, jeho pořadatelem je TJ 
Sokol Větrušice a obec Větrušice, ve výši 1.000 Kč. Částka bude předána v hotovosti proti podpisu 
darovací smlouvy. 
Pro: 5   Proti:     0      Zdrželi se:  1 
Usnesení č. 10/6/2015 
Zastupitelé pověřují místostarostku obce Větrušice Janu Dyčkovou vypracováním Spisového a 
skartačního řádu obce Větrušice, který bude předložen na dalším řádném zasedání zastupitelstva 
obce Větrušice, které se bude konat v červnu 2015. 
Pro: 6   Proti:     0      Zdrželi se:   0 
Zapsala:   Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé:  Soňa Zádová, Ing. Martin Řimnáč Ph.D.   
Starostka obce:  Petra Šefčíková 
Vyvěšeno dne  3. 6. 2015 



 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. 6. 2015 
Poř. číslo 7/15 

Datum a čas: 22. 6. 2015 v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva: P. Šefčíková (starostka) J. Dyčková (místostarostka), M. Jaroš 
(místostarosta), M. Buchar, M. Řimnáč, S. Zádová – viz prezenční listina 
Omluven: J. Krušinský – dovolená (omluva doručena písemně a přiložena k prezenční listině) 
Počet přítomných občanů: 3 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Pro: 4   Proti:      0        Zdrželi se:   2 
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu M. Jaroše a M. Buchara. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
Pro: 6   Proti:  0   Zdrželi se:   0 
1. Informace o činnosti Obecního úřadu 
K navrženému programu byl  P. Šefčíkovou podán návrh na zařazení mimořádného bodu programu 
a to: 

 Projednání a schválení překlenovacího úvěru  na rekonstrukci budovy č. p. 12. 
Nikdo z ostatních zastupitelů nepožádal o další zařazení mimořádného bodu, a proto zastupitelé 
navržený program zasedání zastupitelstva včetně mimořádného bodu schválili. 
Pro: 6   Proti:  0      Zdrželi se:   0 
Usnesení 1/7/15: 
Zastupitelé pověřují starostku obce podepsáním darovací smlouvy s paní ing. Grošovou pozemků 
141/14 a 97 bez žádných věcných břemen. 
Pro: 6   Proti:  0         Zdrželi se:   0 
Usnesení 2/7/15: 
Zastupitelé vydávají souhlas s dodanou projektovou dokumentací developerského projektu paní 
Grošové, avšak trvají na následujících podmínkách: 

 dopravní situace bude řešena výhradně podle předchozího stupně projektové 
dokumentace, tedy jako obytné zóny na komunikacích A-E a páteřní komunikace ulice 
Hlavní (komunikace F), bude provedená v asfaltové verzi. Tento způsob byl projednán  
v rámci územního rozhodnutí pro umístění stavby (včetně připomínek občanů) a obec na 
tomto dohodnutém řešení trvá.  

 převedení veškeré infrastruktury oproti plánovacím smlouvám na budoucí majitele 
nejpozději 2 měsíce od nabytí kolaudačního rozhodnutí a to bez vad a nedodělků. 

 změnit polohu realizace podzemního elektrického vedení na pozemku k.č. 208 

 stanovit podmínku realizace průchodek pod komunikacemi v místě křižovatek. 

 stanovit podmínku zajištující vedení veškeré nákladní automobilové dopravy mimo náves 
V souvislosti se změnou stavu obce od nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí, kdy 
ČOV okolních obcí aktuálně odmítají přijímat splaškové i šedé vody a obec připravuje v nejbližší 
době zahájení odkanalizování obce, zastupitelé doporučují minimálně přípravu projektové 
dokumentace na realizaci splaškové kanalizace v předmětném území. 
Pro: 6   Proti:  0          Zdrželi se:    0 
Usnesení 3/7/15: 
Zastupitelé schvalují firmu Čeněk Polák, Stavební a úklidové práce, IČO 64906949, k realizaci 
stavební zakázky na rekonstrukci budovy Hlavní 12 (pro potřeby dětské skupiny) a pověřují 
starostku obce podpisem příslušných smluv o dílo. 



Pro: 6   Proti:  0   Zdrželi se:   0 
Usnesení 4/7/15: 
Zastupitelé schvalují předložený návrh využít na částečné financování plánovaných akcí 
municipální překlenovací úvěr  ve výši 500 tis. Kč a pověřují starostku obce podepsáním úvěrové 
smlouvy s KB, a.s., za podmínek předložených v nabídce KB, a.s., ze dne 15. 6. 2015. 
Pro:   6  Proti:  0   Zdrželi se:   0 
Usnesení 5/6/15: 
Zastupitelstvo souhlasí s realizací předloženého projektu Martina Hrbka za podmínky parkování 
automobilů na vlastním pozemku, souhlas s přístupem na komunikaci nutno udělit až po nabytí 
právní moci příslušné změny v katastrální mapě. 
Pro:   6  Proti:       0   Zdrželi se:   0 
Usnesení č. 6/7/15 
Zastupitelé obce schvalují zrušení obecní knihovny k 1. 7. 2015 a pověřují starostku obce, aby 
zrušila příslušnou registraci u Ministerstva kultury; uvolněný prostor bude  následně využit 
multifunkčním způsobem. 
Pro:  5  Proti:     1      Zdrželi se:   0 
Usnesení č. 7/7/15: 
Zastupitelé schvalují Spisový a skartační řád obce Větrušice, který vstoupí v platnost dne 
01.07.2015. 
Pro:  6  Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 8/7/15 
Zastupitelé schvalují změnu Jednacího řádu, kde se věta v článku XIV odst. 4, „Po 5 letech se 
předává k archivaci do Státního okresního archivu“ mění na „Po 10 letech se předává k archivaci 
do Státního okresního archivu“. 
Zapsal:   Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.  
Ověřovatelé:   Miroslav Jaroš, Ing. Michael Buchar 
Starostka obce:  Petra Šefčíková 
Vyvěšeno dne:  29. 6. 2015 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 7. 2015 
Poř. číslo 8/15 

Datum a čas: 27. 7. 2015 v 18:00 
Místo: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva - P. Šefčíková (starostka), M. Jaroš (místostarosta), M. Buchar,   
J. Krušinský, M. Řimnáč, S. Zádová – viz prezenční listina 
Omluven: J. Dyčková – plánovaná dovolená (omluva doručena písemně a přiložena k prezenční 
listině) 
Počet přítomných občanů: 1 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
VÝPIS USNESENÍ – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ DNE 27. 7. 2015 
Usnesení č. 1/8/2015: 
Zastupitelé schvalují provedení změny číslování usnesení v zápise poř. č. 7/15 tak, aby místo číslice 
6, každé usnesení obsahovalo uprostřed číslici 7. 
Usnesení  2/8/15: 
Zastupitelé schvalují koncept strategického plánu, který bude zveřejněn v elektronické podobě na 
webových stránkách obce a bude k dispozici v tištěné podobě na OU v úředních hodinách.  
Usnesení  3/8/15: 



Tým ve složení J. Dyčková, M. Řimnáč a M. Buchar vypořádá do příštího jednání zastupitelstva 
podněty od občanů ke konceptu strategického plánu a připraví jeho finální verzi. 
Zapsal:   Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Ověřovatelé:  Soňa Zádová, Jan Krušinský 
Starostka obce:  Petra Šefčíková 
 

 
 

OBECNÍ ZPRAVODAJ ELEKRONICKY MAILEM 
Všichni zájemci o zasílání větrušického zpravodaje elektronicky mailem nahlaste toto na obecním 
úřadě (osobně, tel. nebo mailem na obec@vetrusice.cz). Místo papírové verze do schránky Vám 
bude zasílán v PDF formátu mailem. 
 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY OBCE 
Poděkování starostky obce 
V pátek 26. 6. 2015 byl ukončen provoz hlídacího zařízení pro předškolní děti v budově č.p. 12. 
Bylo nutné celou budovu vyklidit a připravit pro řemeslníky. V rámci úspor se všichni zastupitelé  
rozhodli, že budovu vyklidí sami bez nároku na jakoukoliv odměnu. V sobotu 27. 6. v dopoledních 
hodinách za pomoci i rodinných příslušníků se podařilo vystěhovat a připravit celou budovu tak, 
aby v pondělí 29. 6. mohla začít plánovaná rekonstrukce.   
Děkuji tímto všem zastupitelům, jejich rodinným příslušníkům, dále pak Vaškovi Pavlíkovi, Jirkovi 
Dynterovi, Angelovi Canutovi, Matěji Baňasovi a Ondrovi Pavlíkovi za odvedenou práci a vysoké 
pracovní nasazení.                                                                                                              Petra Šefčíková 

 

INFORMACE O ÚVĚRU 
Vážení a milí spoluobčané, 
jak už to tak bývá, malou obcí, vlastně často nejen malou obcí, ale jakoukoliv obcí se někdy šíří 
zaručené, méně zaručené, ale obvykle zcela nezaručené fámy. Jednou z takových fám je „ověřená“ 
zpráva, že obec si musela vzít úvěr půl milionu, protože nezvládá hospodařit.  Rády bychom tuto 
zprávu uvedly na pravou míru.  
Většina z Vás jistě  ze sdělovacích prostředků zaznamenala smutný fakt, že obce dostaly na účty 
během prvních šesti měsíců podstatně méně finančních prostředků, než očekávaly. Je to důsledek 
horšího výběru daní i uhrazení vysokých vratek DPH ze strany Ministerstva financí. Protože 
skutečně nelze předvídat, kolik peněz a hlavně, kdy je obdržíme, zastupitelstvo rozhodlo, že si obec 
vezme úvěr i přes dostatek finančních prostředků na obecním účtu. K 23.7. bylo na účtu vedeném 
u KB  1 760 000 Kč, což je více, než v loňském roce ve stejném období i přes to, že jsme museli 
uhradit nedoplatky z loňského roku – školský obvod za rok 2014 splatný do konce října daného 
roku, svoz odpadu za 3. čtvrtletí 2014 a plot kolem dětského hřiště vybudovaný převážně v roce 
2014 –  jen tyto položky představují více než půl milionu z obecního rozpočtu cca 4,5 milionu Kč.  
Úvěr bude použit na rekonstrukci budovy na ulici Hlavní 12 pro účely dětské skupiny.  Velké platby 
totiž máme ještě před sebou. Jedná se např. o energie, což je zejména osvětlení obce a plyn, opět 
školský obvod, tentokrát za rok 2015 (jen tato položka představuje více než 270 000 Kč), musíme 
opravit střechu stodoly, kde skladujeme technická zařízení pro úklid obce, protože ta je 
v havarijním stavu již několik let, budeme muset uhradit odstranění chodníku podél příjezdové 
komunikace a nevyhnou se nám ani běžné mandatorní výdaje.  Nikdy nevíme, zda nebude nutné 



opravit místní či účelové komunikace, jejichž stav je více než žalostný, či zda nedojde k jiným 
nečekaným platbám. 
Úvěr od Komerční banky s pohyblivou úrokovou sazbou dle 1M priboru ve výši 1,22% má splatnost 
3 roky s možností kdykoliv předčasně splatit celý úvěr  bez jakýkoliv sankcí za předčasné splacení, 
předpokládáme, že celý úvěr či jeho větší část uhradíme již v příštím roce. 
Pevně věříme, že Vám naše vysvětlení postačí, pokud nikoliv, rády odpovíme na Vaše otázky 
týkající se této problematiky.                Petra Šefčíková, starosta; Jana Dyčková, místostarosta obce 
  

KONTEJNER NA OBNOŠENÉ ODĚVY I OBUV A NA NEPOUŽÍVANÉ HRAČKY  
NA NÁVSI a popelnice na lehké kovy u  obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, 
obecní úřad pro Vás zajistil ve spolupráci s firmou TextilEco, a.s. možnost odkládat nepotřebné 
ošacení, obuv a textilie do nového kontejneru, který je umístěný na rohu ulic Hlavní a Vltavské 
vedle nástěnky OÚ. Kontejner bude k dispozici po celý rok. 
Obec na základě podepsané smlouvy tak zajistí v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území obce po celý kalendářní rok.  
Kontejner je ve vlastnictví firmy TextilEco, a.s. a obec za jeho umístění v obci nebude platit žádné 
finanční prostředky. Naopak, pokud bude využíván, obec od této firmy finanční prostředky získá 
(500 Kč za kontejner). 
Do kontejneru patří: suché, čisté oděvy a obuv, a to i takové, které již nelze použít k nošení, ale lze 
je dále zpracovat. Hračky prosím dávejte jen takové, které by bylo možné běžně použít např.  
v dětských domovech či detenčních zařízeních pro děti 
Do kontejneru nepatří: znečistěné, vlhké či mokré oděvy a obuv, pokažené, rozbité či jinak silně 
znehodnocené hračky. Do kontejneru nepatří jiné věci než ty, které jsou zde uvedeny 
Neodkládejte použité oděvy, obuv a/nebo hračky vedle kontejneru.  
Nedávejte do kontejneru věci v igelitových pytlích. 
Děkujeme, že budete výše uvedené pokyny dodržovat. 
Dále připomínám, že je taktéž k dispozici u budovy OÚ černá popelnice, kde je možnost odkládat 
(třídit) tzv. lehké kovy, jsou to např. plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, smetany apod. 

Petra Šefčíková, starostka; Jana Dyčková, místostarostka 
 

ZÁPACH Z KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA DRASTECH 
Na webových stránkách a facebooku jste si mohli přečíst tyto informace od obecního úřadu: 
Ze schůzky s PVK,a.s. - provozovatelem technologie na Drastech dne 16. 7. 2015, vyplynulo, že 
místní technologie byla skutečně uvedena do téměř plného provozu z důvodu totální havárie 
kalového hospodářství na Císařském ostrově (první zmínky o šířící se havárii ÚČOV Praha v mediích 
cca před 2 měsíci, aktuálně zasažen poslední stupeň čistírny), od konce června bylo na Drastech 
nově a najednou zaplněno 5 celých kalových polí, což ve svém důsledku a při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách (dusno, téměř bezvětří) způsobilo emise pachových látek, které 
obtěžovaly občany v širším okolí areálu. Situace technologie na Císařském ostrově se již dle 
vyjádření PVK stabilizovala, dnešním dnem se vše vrací do "normálního režimu", kdy kaly jsou 
likvidovány anaerobně přímo na ÚČOV Praha, a aerobní provoz na Drastech je opět veden jako 
záloha pro případ havárie. Emise pachových látek by měly aktuálně postupně klesat, žádné další 
nárazové špičky, jak tomu bylo v minulých dnech, nejsou předpokládány; do 14 dnů (nejpozději do 
měsíce) by měly zcela odeznít.                          (Další informace na www.vetrusice.cz a facebooku.)  



 

INFORMACE O VÝVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
Termíny svozů tříděného odpadu firmou ASA: 

PLASTY   - 1 x týdně (čtvrtek) 
PAPÍR   - 1 x týdně (pátek) 
 

SKLO    - 1 x měsíčně 
NÁPOJOVÉ KARTONY  - 1 x měsíčně 

BRIGÁDA, VĚTRUŠICE A OKOLÍ - ÚKLID ODPADKŮ - 19. 9. 2015, ve 14 h. 
Obecní úřad již informoval o tom, že v nejbližších letech udělá vše pro to, aby odstranil černé 
skládky ve Větrušicích a okolí - viz informace na www.vetrusice.cz. Na návrh některých ochotných 
občanů Větrušic však nyní obecní úřad pořádá brigádu, kdy se pokusíme uklidit část odpadků na 
některých místech obce vlastními silami, bez asistence drahé techniky a drahých najatých firem. 
Všechny dobrovolníky, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, zveme 19. 9. na společnou brigádu. Sraz 
bude ve 14 h. před obecním úřadem. S sebou: vhodný pracovní oděv, pracovní rukavice a obuv. 
Obecní úřad zajistí gumové pracovní rukavice, pytle a kontejner a pro dobrovolníky přichystá 
občerstvení. Děti jsou na brigádě vítány. Případné tipy na místa vhodná k úklidu nahlaste na OÚ. 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK - 12. 9. 2015 
Pravidelné očkování psů a koček proběhne 12. 9. 2015 od 9 hod. na obecním úřadě ve Větrušicích. 
Provede ho MVDr. Anton z Klíčan. 

 

 
 

Provozovatel: Oú 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. 
Poděkování: 
Na konci května proběhly dobrovolnické revitalizační práce na pozemku budovy Klubíčku. Iniciativa 
vzešla od rodičů dětí a na pracích se podílel i obecní úřad. Rodiče dětí (manželé Břešťálovi, paní 
Pěkná, paní Čtvrtečková, paní Růžičková, pan Maryška a pan Motejl) zvelebili zahradu a přilehlý 
prostor tak, že děti navštěvující hlídací zařízení mohly strávit červnové dny i v odpoledních 
hodinách venku. Zároveň děti dostaly darem zahradní plastový domeček a pískoviště. Pan Růžička 
ochotně natřel a sestavil ve svém volném čase nové pískoviště. Dobrovolníkům, dárcům  
a obecnímu úřadu patří velké poděkování.                  Jasmína Zimmermannová a Marie Keszeli, tety  

 

Sezóna 2014 - 2015 
Sezóna byla obdobná jako předešlá. Nesla se v duchu - jednou výhra, jednou prohra. V závěru  
sezóny hráči zabrali a nakonec jsme skončili na pěkném 9. místě (ze 14 mužstev). Na příští sezónu 
jsme posílili o tři hráče, tak doufáme, že se to na naší hře projeví. Nová sezóna s sebou přináší 
velké organizační změny. Vše nyní bude v elektronické podobě (zápisy, registrace, atd.). Této 
změně jsme se museli přizpůsobit a na novou sezónu jsme již připraveni. 
Děkujeme divákům a lidem, kteří nás podporují, za přízeň.                                  Mirek Jaroš, předseda 

 



 
VÝSLEDKY JARNÍ SOUTĚŽE 

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

kolo datum mužstvo mužstvo čas 

14 22. 3. 2015 Větrušice Líbeznice A 1 : 1 

15 28. 3.2015 Nehvizdy A Větrušice 1 : 0 

16 5. 4. 2015 Větrušice Kojetice 1 : 4 

17 11. 4. 2015 Veleň Větrušice 2 : 3 

18 19. 4. 2015 Větrušice Odolena Voda 1 : 5  

19 25. 4. 2015 Vyšehořovice Větrušice 3 : 0 

20 3. 5. 2015 Větrušice Klecany B 2 : 1 

21 9. 5. 2015 Měšice A Větrušice 3 : 0 

22 1. 5. 2015 Větrušice Škvorec 1 : 0 

23 23. 5. 2015 Hovorčovice Větrušice 1 : 0 

24 31. 5. 2015 Větrušice Předboj 2 : 1 

25 6. 6. 2015 Toušeň Větrušice 2 : 6 

26 14. 6. 2015 Větrušice Radonice B 6 : 2 
 

 

 
PLÁN PODZIMNÍ SOUTĚŽE 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2015 - 2016 - III. A TŘÍDA 

kolo datum mužstvo mužstvo čas den 

1 22.8.2015 ZELENEČ B VĚTRUŠICE 17:00  SOBOTA 

2 30.8.2015 VĚTRUŠICE RADONICE B 17:00  NEDĚLE 

3 6.9.2015 PŘEDBOJ VĚTRUŠICE 17:30  SOBOTA 

4 12.9.2015 BRANDÝS N L Větrušice 16:30  SOBOTA 

5 20.9.2015 Větrušice KOJETICE 16:30  NEDĚLE 

6 26.9.2015 MĚŠICE  A Větrušice 16:30  SOBOTA 

7 4.10.2015 Větrušice ŠESTAJOVICE 16:00  NEDĚLE 

8 10.10.2015 ŠKVOREC A Větrušice 16:00  SOBOTA 

9 18.10.2015 Větrušice LÍBEZNICE A 15:30  NEDĚLE 

10 24.10.2015 Hovorčovice Větrušice 14:30  SOBOTA 

11 1.11.2015 Větrušice VELEŇ 14:00  NEDĚLE 

12 7.11.2015 BRAZDIM Větrušice 14:00  SOBOTA 

13 15.11.2015 Větrušice NEHVIZDY A 13:30  NEDĚLE 

 



FOTBALOVÁ KRONIKA 
 

Výborová schůze konaná dne 8. 8. 1990 
Přítomni: Novák, Šubrt, Maleček, Plicka, Dyntera, Veselý, Pavlík, Vocásek, Beneš 

  1) Kontrola zápisu z minulé schůze 
  2) Pokladna - Fiala - Vocásek 
  3) Veselý Radek - přestup - Pavlík, Šubrt 
  4) Hráč Žovinec - 1.500 Kč 
  5) Autobus - vyčistit do mistr. utkání 

6) Zájezd turistický oddíl - Dyntera, Šubrt - 16. 9. 1990 

 

 
 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,  
konané dne 6. 3. 1921v 9 hod. dopol. v místnostech obecního úřadu  

za přítomnosti následujících členů:  

starosta L. Machačka, M. Nováková, Em. Maternová, T. Vilím,  

V. Vlasák, Jos. Šarboch, Jos. Šubrt, Ant. Šefl,  Fr. Vojtíšek, Jos. Strakatý 

 

Starosta zahájil schůzi a připomíná, že jest ze 12 členů obecního zastupitelstva přítomných 10.  

Tím, že jest schůze způsobylá k usnesení. 

Pořad jednání: 

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze. 

2. Schválení obecních a chudinských účtů za rok1920. 

3. Schváleni obecního a chudinského rozpočtu na rok 1921. 

4. Volné návrhy. 

Usneseno: 

1. Protokol z předešlé schůze přečten a jednomyslně schválen. 

2. Přikročeno k prozkoumání obecních a chudinských účtů za rok 1920. Starosta připomíná, že 

během14ti denní lhůty, kdy byli obecní a chudinský účty za rok 1920 vyloženy, žádné námitky ze 

strany občanstva proti nim podány nebyli. 

Tím přikročeno k bedlivému prozkoumání těchto účtů shledáno, že obecní příjem za rok 1920 byl 

K 9.826, 17 a vydání bylo K 8.842,13 tak, že koncem roku zbývá K 9.84,04. 

Příjem chudinské pokladny za rok 1920 byl K. 1.250,68; vydání K 628,75 tak, že v chudinské 

pokladně koncem roku 1920 zbývá K 621,93. 

Tím bylo jednání o účtech obecních a  chudinských skončeno jednomyslně. Oba účty schváleny. 

3. Dále přikročeno k projednání obecního a chudinského rozpočtu na rok 1921. Starosta připomíná, 

že během 14ti denní lhůty, kdy byli tyto rozpočty veřejně vyloženy, že nebylo proti nim rovněž ze 

strany občanstva žádných námitek podáno. Dále připomíná, že finanční komise přiklonila se ke 

všem položkám obecní radou stanovených v tomto rozpočtu vyjímaje položky na správu obecních 

cest. Kde obecní radou navrženo bylo K 1.000 a finanční komise navrhla K 2.000. Přimlouvá se za 

to, aby rozpočet schválen byl tak, jak ho navrhla finanční komise. Tím přikročeno k bedlivému 

prozkoumání tohoto rozpočtu a shledáno, že spotřeba n rok 1921 jest K 7.476,77 a úhrada pro tento 

schodek jest K 1.942,62. Neuhrazeno zbývá K 5.5534,15, 

Na návrh Josefa Šubrta byl tento rozpočet jednomyslně schválen a neuhrazených K 5.534,15 uhradí 

se 31 % přirážkou k dani činžovní v obci předepsané K 239,18, která vynese K 71,75 h. a 93% 

přirážkou k ostatní dani v obci předepsané K 5873,55 h., která vynese K 5.462,40 a tím bude celý 



     

    Tichou vzpomínku věnujeme  
    panu Emilu Damkovi 
    který zemřel dne 10. 4. 2015 
    ve věku 70 let. 
     

schodek úplně uhrazen K 5.534,15. Tím bylo jednání o rozpočtu obecním skončeno a přikročeno 

k projednání rozpočtů chudinského.  

Spotřeba rozpočtů chudinského na rok 1921 vykazuje K 540, která se uhradí ze zbytku z roku 1920, 

který jest K 621,93. 

Na návrh Fr. Vojtíška byl tento rozpočet jednomyslně schválen. Tím bylo celkové jednání v těchto 

účtech a rozpočtech skončeno a starosta děkuje zastupitelstvu za jejich jednomyslné schválení. 

4. Přikročeno k bodu volné návrhy. Starosta připomíná, že mezi dobou svolání dnešní schůze 

obecního zastupitelstva došla žádost obecnímu úřadu od p. Josefa Chartváta čp. 37, aby byl přijat za 

příslušníka obce Větrušické a připomíná, že proti němu žádných vylučujících podmínek nestává. Na 

návrh J. Šarbocha byl p. Josef Chartvát jednomyslně za příslušníka přijat. 

V. Vlasák činí návrh, aby byla řádně doplněná kniha příslušníků a občanů v obci bydlících. Za tím 

účelem doporučuje, aby se provedlo místní sčítání lidu, které mají provésti členové obecního 

zastupitelstva, návrh byl jednomyslně přijat.  

V. Vlasák navrhuje, aby byl syn Josefa Bendy, Josef Benda vyloučen z obce Větrušické, poněvadž 

se v obci nechová slušně a veškeré napomínání obecním úřadem přímo ignoruje. A dána mu lhůta 

jeden týden, v pádu neuposlechnouti budiž pořádána okresní správní politická v Karlíně, o asistenci 

četnickou k odvedení jeho do jeho domovské obce Mlazic okres Mělník. Návrh byl jednomyslně 

přijat. 

Poněvadž již nikdo žádných návrhů nečiní starosta schůzi končil. 

Šubrt Josef, Václav Vlasák, Tomáš Vilím, Frant. Vojtíšek, Josef Strakatý, Josef Šarboch, Marie 

Nováková, Ludvík Machačko, starosta 

 

 

 
Srdečně mezi námi vítáme  
Lily Havlíkovou, která se narodila v dubnu Petře a Petrovi Havlíkovým, 
Tomáše Halaksu, který se narodil v květnu Markétě a Robertovi Halaksovým,  
Zuzanku Němcovou,  která se narodila v červenci Evě a Petrovi Němcovým 
a Petra Drevka, který se narodil také v červenci Anetě Drevkové a tatínkovi Petrovi Kačírkovi. 
             Přejeme jim v životě hodně sluníčka. 
 

Dodatečně blahopřejeme těmto oslavencům,  
kteří v dubnu až červenci 2015 oslavili svá životní jubilea:   

 pan Jindřich Šimák 
 pan Josef Vohradník 
 pan Gustav Pauzr 
 

 

   

 

  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i566.photobucket.com/albums/ss106/taytaymybaybay04/sunshine.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/jackcanfield/comments&usg=__c1HaTdoXrnX4y6TWyz3pq_l5zGA=&h=445&w=500&sz=26&hl=cs&start=52&sig2=wiNu3esgFH7TNODv6Ijn_A&zoom=1&itbs=1&tbnid=lwCmVqM3h0oUKM:&tbnh=116&tbnw=130&prev=/images?q=slun%C3%AD%C4%8Dko&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=98SXTID6HNCB4QaexaD_Aw


 
 

ZAPOMENUTÁ DĚTSKÁ BUNDA NA DĚTSKÉM DNI 
Po dětské dni na hřišti zůstala modrá dětská  bundička velikost 3 - 4 roky. Pokud jí někdo z rodičů 

postrádá je k vyzvednutí na OÚ.   

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 – ČERVNOVÉ AKCE 
V sobotu 6. 6. 2015 uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany cvičné střelby na střelnici 
sousedního Mysliveckého spolku v Bašti. Tyto střelby byly zároveň přeborem, v němž účastníci 
soutěžili o hodnotné ceny s mysliveckou tématikou. Za krásného počasí se sešlo 16 střelců, kteří 
prokazovali své umění ve střelbě na asfaltové terče v disciplíně trap (baterie). Panovala přátelská, i 
když sportovně-soutěžní nálada. Dá se říci, že jsme strávili příjemné dopoledne. 

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

 



Tak, jako pořádá náš Myslivecký spolek každý rok cvičné střelby, konají se i akce k zazvěřování 
honitby. Z líhňařského střediska Skuheř bylo zakoupeno 17 kusů dospělé bažantí zvěře, která byla 
umístěna do aklimatizační voliéry. Z té je pak po několika dnech vypuštěna do revíru ve zdibské 
části naší honitby. Protože se jedná o mladou zvěř, předpokládáme, že vypuštěné bažantí slepice 
v příštím roce zasednou na hnízda a vyvedou kuřata. I když se někdy zdá naše snaha o zazvěřování 
zbytečná, nepřinášející odpovídající výsledky, budeme se snažit touto cestou udržet zvěř v naší 
honitbě i nadále.  
Na základě informace o výskytu černé zvěře v okolí okrajových obydlí ulice Na vinici jsme 11. 6. 
2015 instalovali pachový ohradník. Překlenuje ochoz u vyústění strže, která láká zvěř biologickým 
odpadem. Na ilustračních fotografiích je zřetelná pěšinka (ochoz).  
Do konce června se bude obnovovat nástřik kondenzátu u pachového ohradníku při komunikacích 
protínajících území naší honitby či případné doplnění nosičů.    
Závěrem přejeme čtenářům i redaktorům zpravodaje příjemně prožité prázdniny či dovolené a 
těšíme se na opětné setkání na stránkách tohoto časopisu.                                      Ing. Jindřich Trpák 
 
Myslivecký spolek by tímto chtěl poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek.  
 

 
 

ZŘÍCENINY U MLADÉ BOLESLAVI 
Michalovice a Zvířetice 

(od Větrušic cca 70 km) 
 
Popis trasy výletu: výlet na zříceniny 
hradů Michalovice a Zvířetice, možné spojit 
s návštěvou Mladé Boleslavi 
Popis výletu: pěší 
Vhodné pro kočárky: sportovní do terénu 
Terén: kopcovitý 
Celková délka trasy:  3 km 
V okolí Mladé Boleslavi najdeme dvě zajímavé 
zříceniny hradů – Michalovice a Zvířetice. 
Michalovice se nacházejí hned u Mladé 

Boleslavi. Když přejedeme řeku Jizeru, na první odbočce zahneme doprava a po chvilce se 
dostaneme do chatové oblasti. Zde můžeme zaparkovat. Procházíme osadou, než po levé straně 
uvidíme železniční přejezd, přejdeme jej a pokračujeme do kopce. Po 200 metrech jsme u vstupní 
brány zříceniny hradu Michalovice. S kočárkem se dostaneme pouze do předhradí, prohlídka 
pokračuje po schodech k horní části hradu a dále na vyhlídku ve věži, z které je hezký pohled do 
údolí řeky Jizery. V prohlídce se můžeme u kočárku vystřídat, pod hradem se nalézají lavičky. Platí 
se tu vstupné.  
Zvířetice jsou od Mladé Boleslavi o pár kilometrů dále, směrem na Bakov nad Jizerou. 
Zaparkujeme v obci Podhradína parkovišti přímo pod kopcem, na kterém se zřícenina vypíná. 
Popojdeme k rozcestí, napojíme se na modrou turistickou značku, projdeme pod železničním 
mostem a stoupáme ke zřícenině (cca 300 m). Kopec je v závěru strmější, ale jedná se opravdu  
o kousek. Zřícenina hradu Zvířetice je dobře přístupná a lze se na ni dostat i s kočárkem. V areálu 
hradu se nalézá velká travnatá plocha, vstup není zpoplatněn.  



Prohlídky zřícenin Michalovice a Zvířetice je možné spojit s návštěvou Mladé Boleslavi, která jistě 
stojí také za to. Pěkná je například procházka 
po Staroměstském náměstí, z kterého lze dojít k 
hradu, ve kterém sídlí muzeum Mladoboleslavska 
s muzeální hernou pro děti. Rodiny s dětmi 
mohou též zavítat do nedalekého Městského 
paláce Templ. Pod Staroměstským náměstím 
vedle podzemních garáží zájemce o historii 
zaujme Podzemní labyrint, který představuje 50 
metrů chodeb a sklepů vytesaných do pískovcové 
skály, které nedávno odhalili archeologové. Pro 
děti jsou tu přichystány herní prvky. Pro milovníky 
automobilů je v Mladé Boleslavi velkým lákadlem muzeum Škoda Auto.                        
Zdroj: http://www.vylety-zabava.cz/ 

 
 

BYLINKY VŽDY PO RUCE 
Dostali jste chuť jíst zdravě a vařit z čerstvých bylinek? Není nic jednoduššího, než si 

je zasadit do truhlíku na zahrádku nebo na balkon.  
Výběr z bylinek….  
BAZALKA 
Bazalka je vděčná bylinka, která vám vyklíčí už po týdnu. 
Je charakteristická pro italskou kuchyni, ale zabydlela se 
už i u nás. Je skvělá jak na těstoviny, tak do salátů  
KORIANDR 
Koriandr je stálicí asijské kuchyně a je vyhledávaný i v 
sušené podobě pro svoji specifickou chuť. Je také skvělý 
do salátů nebo k masu. Doporučuje se ho posypat na již 
hotový pokrm.  
MEDUŇKA 
Čaj z meduňky pomáhá na celkové zklidnění organismu a 
dobrý spánek. Proto by neměla chybět mezi vašimi 
bylinkami. 
MÁTA 
Máta se dobře uplatní jak v koktejlech typu mojito, také v ovocných salátech anebo skvěle 
doplní pokrmy ze skopového masa. Máta je nezmar, tedy pokud ji vysadíte do zahrady, může 
se z ní stát dokonce plevel. Rozrůstá se velmi rychle podzemními oddenky. 
PAŽITKA 
Pažitka je skvělou jemnou a navíc dekorativní náhražkou syrové cibule. Neměla by chybět  
v žádné kuchyni. Zdobí se jí polévky, pomazánky a zeleninové saláty. 
PETRŽEL 
Pro někoho možná až příliš aromatická, pro někoho nepostradatelná - petržel. Přidává se do 
polévek, hodí se k bramborám a do salátů. 

http://www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/659-mestsky-palac-templ-v-mlade-boleslavi
http://www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/659-mestsky-palac-templ-v-mlade-boleslavi
http://www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vychodni-cechy/114-vylety-a-zabava-s-detmi/muzea-vystavy-atrakce/stredny-cechy/105-muzeum-skoda-auto


 
 

JÓGA VE VĚTRUŠICÍCH - HOSTINEC U KAMELOTA  
Každou neděli od 9 do 10 h. cvičíme na sále místního hostince na návsi. 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 

 

FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI - 19. 9. 2015 - ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, PRAHA 7 
Farmářskou slavnost pořádaná Ministerstvem zemědělství, se koná 19. 9. 2015 v Národním 
zemědělském muzeu, Kostelní 1300/44, Praha 7- Holešovice. Jedná se o nekomerční, veřejnou akci 
určenou pro širokou veřejnost a podporující lokální zemědělce a producenty kvalitních potravin. 
Vstup na akci je zdarma. Cílem Farmářských slavností je přiblížit spoluobčanům venkov, představit 
místní zemědělce a podpořit prodej ze dvora od regionálních výrobců. www.farmarskeslavnosti.cz 
 

MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ - 17. 10. 2015 
Zdobení dýní, pochoutky a vaření z dýní, pohádkový a strašidelný les. 
Více info o programu na www.maslovice.cz 
  

BETLÉM Z MÁSLA TVOŘÍME A VYSTAVÍME - 21. 11. 2015 
dílna pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet tvoření z másla- Více na www.maslovice.cz 
 

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI HRAD OKOŘ 2015 - 26. 9. 2015 
Velká slavnost na hradě se blíží - šermířské souboje, zábava pro děti, dobové tržiště, netradiční 
prohlídky, divadlo, hudba, tanec, zpěv....  
Další informace: Hrad Okoř, 721 528 635 

 
 
Rybářský kroužek se bude po prázdninách konat zase každý pátek od 4. 9. 2015. 
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 

 

 
 

JAK JSME SI UŽILI DĚTSKÝ DEN (7. 6. 2015)? 
Letošní dětský den se opět vydařil skvěle. Bylo to také zásluhou nádherného počasí. I když to bylo 
napínavé a trochu jsme se obávali přívalových dešťů a bouřek. Dopoledne jsme se sešli u rybníka, 
kde nám hasiči z Husince i naši větrušičtí hasiči připravili zábavu s hasičskými stříkačkami. Myslím, 
že spršce nikdo neunikl. Odpolední program začal vzácnou návštěvou indiánů z Rosehillu, kteří 



nám poodhalili střípky z indiánského života. Následovalo 15 indiánských úkolů – např. plazení, sběr 
brambor, lov ryb, sběr vajec, lov bizona, lukostřelba, želví závody. Za splnění všech úkolů si děti 
vybraly odměny. Navíc si mohly ozdobit obličej, nechat vyrobit zvířátko z nafukovacích balónků, 
zastřílet v paintballové střelnici. Policisté ze Zdib připravili dopravní úkoly a jízdy na motorce. 
Větrušický jezdecký kroužek skvěle zajistil jízdy na koníčcích. Ve výtvarné dílně jsme tvořili šperky a 
jiné předměty z FIMO a korálků. Uskutečnil se další větrušický rekord. Tentokrát ve střelbě 
paintbolovou pistolí. Novými větrušickými rekordmany se stali ve svých kategoriích N. Svobodová, 
D. Nepraš a M. Steiner.  Sešlo se na 100 dětí a nespočet dospěláků. Zaslechla jsem jednu paní, 
která mě míjela, jak řekla něco ve smyslu: „To je paráda, děti se baví a dospěláci popíjejí a klábosí.“ 
A to se mi moc líbilo. To je cílem těchto akcí. Sejít se, poklábosit, pobavit se,….. To se, myslím, 
povedlo na 200%. 
Poděkování za zdárný průběh dětského dne patří celé řadě lidiček: 
Především děkujeme obecnímu úřadu, který 
celou akci financoval a ve spolupráci s TJ Sokol a 
Klubíčkem zorganizoval. Za dopolední program 
u rybníka patří díky hasičům z Husince, ale i M. 
Máchovi, J. Malečkovi a L. Brábníkovi a S. 
Zádové. V. Pavlíkovi a jeho rodině děkujeme za 
přípravu fotbalového hřiště a zajištění pitného 
režimu. Za sladké dobroty děkujeme rodině 
Panchártků i J. Dyčkové. Za přípravu ohniště a 
buřtů M. Baňasovi a J. Dynterovi. 
Za lukostřelbu O.+ O. + M. Nouzovým. Za zapůjčení totemu E. Mayerovi. Děkujeme L. Mayerové  
a E. Máchové, které zdarma malovaly dětem na obličej. 
Za jízdy na koních patří velké díky holkám z jezdeckého kroužku - A. Vilímové, A. Drdlové, K. 
Kostrhúnovi  i jejich trenérkám K. Kvítkové a J. Vejdovské. Lize proti rakovině děkujeme za 
věnování omalovánek pro děti. Za fotografie díky M. Haflantové. 
Nejen na stanovištích pomáhali tito obětaví dobrovolníci: 
M. Buchar, M. Bucharová a M. Šteiner, J. Čáha, F. Damek, manželé Dyčkovi, D. a B. Kučerovi, D. a J. 
Krušinští, J. Maleček, M. a L. Šebestovy, P. a H. Petrovkovy, N. Ponocná, K. Rejšková a D. Fiedler, P. 
Šefčíková, B. Ujková, M. a J. Veselí, P. Vilím a Marek. 
Fotografie z dětského dne jsou na www.vetrusice.cz  J. Čáhová, A. Vohradníková a E. a M. Jarošovi.                                                                                   
DĚTSKÝ KLUBÍČEK:    
www.vetrusice.cz, jarosova74@seznam.cz, 602 645 552, E. Jarošová, J. Čáhová, A. Vohradníková. 
 

 
Více  informací o jezdeckém kroužku 

ve Větrušicích  
u trenérky pí Kvítkové  

tel. 739 955 912  
nebo mail:  SJKKlecany@seznam.cz.  

 
 
 
 
 

 

 

 

FACEBOOK JEZDECKÉHO KROUŽKU  
„KROUŽEK ŽIVOT V SEDLE" 

 

 
 

http://www.vetrusice/dětský

