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 Foto:  Vypouštění balónků na další větrušické drakiádě dne 23. 10. 2016 
 Další fotografie, nejen z této akce, naleznete ve fotogalerii na www.vetrusice.cz 

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

 
Větrušický zpravodaj je k dispozici i na www.vetrusice.cz 

VĚTRUŠÁK 
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http://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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. 4. 2016 
Poř. číslo 4/16 
VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (Mgr. J. Dyčková – místostarostka obce, M. Jaroš  - 
místostarosta obce, Ing. M. Buchar, J. Krušinský, Ing M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová)  
Omluven:    starostka obce Petra Šefčíková 
Počet přítomných občanů:  2 
Zasedání zastupitelstva řídila: Mgr.  Jana Dyčková 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Ing.  Martina Řimnáče, Ph.D. 
Místostarostka obce J. Dyčková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů a občanů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů M. Řimnáče. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Předsedající J. Dyčková navrhla ověřovateli zápisu M. Buchara a J. Krušinského. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Krušinský) 
J. Dyčková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 

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 
 

 

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: 1. 11. 2016 
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2. Projednání a schválení Směrnice o rozpočtových opatřeních, Směrnice o zadávání 
 zakázek malého rozsahu, Směrnice o cestovních náhradách pro rok 2016 

3. Projednání studie odkanalizování obce a ČOV a schválení poptávky na vypracování 
 projektu odkanalizování obce a výstavby ČOV k územnímu a stavebnímu řízení 

4. Stavební 

5. Schválení mimořádné splátky úvěru z KB 

6. Informace o činnosti obecního úřadu 

7. Závěr 
J. Dyčková navrhla zařazení mimořádného bodu – projednání opravy příjezdové komunikace do 
obce, omezení automobilového provozu v době opravy a možnost opravy středu obce (návsi). 
Navrhla, aby byl projednán jako bod č. 4. Zdůvodnění: dnešního dne, tj. 25. 4. 2016 se na OÚ 
dostavil cestmistr pan Čížek a představitel firmy, která bude komunikaci opravovat, a byly 
prodiskutovány návrhy na řešení průjezdnosti obce v době opravy samotné. Vzhledem k tomu, 
že další zasedání se uskuteční až v době, kdy bude oprava  zřejmě probíhat, považuje za nutné 
zastupitele i občany seznámit s projednanými skutečnostmi. 
Navržený program zasedání po přidání mimořádného bodu: 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 

2. Projednání  a schválení Směrnice o rozpočtových opatřeních, Směrnice o zadávání 
 zakázek malého rozsahu, Směrnice o cestovních náhradách pro rok 2016 

3. Projednání studie odkanalizování obce a ČOV a schválení poptávky na vypracování 
 projektu odkanalizování obce a výstavby ČOV k územnímu a stavebnímu řízení 

4. Projednání opravy příjezdové komunikace do obce, omezení automobilového pro 
 vozu v době opravy a možnost opravy středu obce (návsi). 

5. Stavební 

6. Schválení mimořádné splátky úvěru z KB 

7. Informace o činnosti obecního úřadu 

8. Závěr 
Zastupitelé navržený program s mimořádným bodem č. 4 schválili hlasováním. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Zasedání zahájeno v  18:05, ukončeno ve 20:20 
Usnesení 1/4/16 
Zastupitelé schvalují Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2016, Směrnici o zadávání 
zakázek malého rozsahu a Směrnici o rozpočtových opatřeních ve znění připraveném 
J. Dyčkovou a M. Bucharem. 
Pro:  6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 2/4/16 
Zastupitelé schvalují předloženou studii „Kanalizace a ČOV Větrušice“ od firmy BMTO Group. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 3/4/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují zahájení poptávkového řízení na vypracování projektu pro 
územní řízení a následné stavební povolení. 
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Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 4/4/16 
Zastupitelé obce schvalují přístavbu domu na parc. č. 51/41 investora pana Jana Trochty 
s podmínkou, že na pozemku zůstanou dvě parkovací místa. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 5/4/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují úhradu mimořádné splátky úvěru reg. č. 99012304775 
vedeného u KB ve výši 100 tis. Kč (stotisíc korun českých) 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Zapsal: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Ověřovatelé: Ing. Michal Buchar., Jan Krušinský  
Místostarostka obce: Mgr. Jana Dyčková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 5. 2016 
Poř. číslo 5/16 
VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 16. 5. 2016 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková - starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, Ing. M. Buchar, Ing. M. Řimnáč, Ph.D., S. Zádová) 
Omluven:    J. Krušinský (příchod v 18:50) 
Počet přítomných občanů:    0  
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková  
Zastupitelé pověřili zápisem:  Mgr.  Janu Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním zastupitelů.  
Následně navrhla za zapisovatele mimořádného veřejného zasedání zastupitelů J. Dyčkovou. 
Zastupitelé schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:   0       Zdrželi se:  1 (Dyčková) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu S, Zádovou a  M. Jaroše. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 6  Proti:        0  Zdrželi se:  0 
Zasedání zahájeno v  18:00, ukončeno v 19:02 
P. Šefčíková po úvodní části vysvětlila důvody ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva 
(nebylo by možné delegovat zástupce na řádnou valnou hromadu VKM, je nutné urychleně 
schválit smlouvu o sociálních službách s MěÚ v Klecanech a v souvislosti s tímto krokem pak 
schválit rozpočtové opatření). Dále přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele 
seznámila  s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Schválení   
2. zástupce na řádnou valnou hromadu VKM  
3. Schválení dohody s městem Klecany o poskytování sociálních služeb a schválení výše 
 nákladů na rok 2016  
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 s ohledem na a) mimořádnou splátku úvěru a b) 
 vyčlenění finančních prostředků na sociální oblast  
5. Informace ke stavu a možnosti nákupu komunální techniky  
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6. Závěr    
 Zastupitelé schválili program hlasováním. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 1/5/2016 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují Petru Šefčíkovou jako zástupce na řádnou valnou hromadu 
VKM  a jako náhradníky pana Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka 
Usnesení  2/5/16 
Zastupitelé schvalují Dohodu s městem Klecany o poskytování sociálních služeb tak, jak byla 
předložena MěÚ v Klecanech. 
Pro: 6  Proti:   0  Zdrželi se:  0  
Usnesení  3/5/16 
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 2/2016 s ohledem na mimořádnou splátku úvěru  
včetně přidání nového paragrafu 4351 s částkou 25 000 Kč na sociální služby. 
 Pro: 6  Proti:   0  Zdrželi se:  0  
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé: Miroslav Jaroš, Soňa Zádová    
Starostka obce: Petra Šefčíková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 5. 2016 
Poř. číslo 6/16 
VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 30. 5. 2016 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, J. Krušinský, Ing M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová)  
Omluven:     Ing. M. Buchar (příchod v 19:12) 
Počet přítomných občanů:   7 
Zasedání zastupitelstva řídila:  Petra Šefčíková   
Zastupitelé pověřili zápisem:  Mgr. Janu Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů a občanů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů J. Dyčkovou. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Dyčková) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu J. Krušinského a M. Řimnáče. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele 
hlasováním. 
Pro: 4  Proti:  0  Zdrželi se: 2 (Krušinský, Řimnáč) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Smlouva o spolupráci s psím útulkem Lysá nad Labem 
3. Jmenování kronikářky obce 
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 a zprávy auditora 
5. Projednání návrhu vyhlášky č. 1/2016 o pohybu psů v územním obvodu obce 
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6. Rozpočtové opatření č.3/2016 
7. Schválení financování nákupu nové komunální techniky  
8. Stavební 
9. Informace o činnosti obecního úřadu  
10. Závěr 
J. Krušinský navrhl zařazení mimořádného bodu – Projednání Zprávy Kontrolního výboru. P. 
Šefčíková následně navrhla, aby byl tento mimořádný bod zařazen v programu jako bod č. 9. 
Zastupitelé schválili zařazení mimořádného bodu hlasováním 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Navržený program zasedání po přidání mimořádného bodu: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Smlouva o spolupráci s psím útulkem Lysá nad Labem 
3. Jmenování kronikářky obce 
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 a zprávy auditora 
5. Projednání návrhu vyhlášky č. 1/2016 o pohybu psů v územním obvodu obce 
6. Rozpočtové opatření č.3/2016 
7. Schválení financování nákupu nové komunální techniky  
8. Stavební 
9. Projednání Zprávy Kontrolního výboru 
10. Informace o činnosti obecního úřadu  
11. Závěr 
Zastupitelé schválili program s mimořádným bodem č. 9 hlasováním. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 1/6/16 
Zastupitelé obce schvalují uzavření “Smlouvy o spolupráci“ se útulkem v Lysé nad Labem na 
přednostní umísťování psů nalezených v obci Větrušice. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 2/6/16 
Zastupitelé obce jmenují kronikářkou obce paní Hanu Koutskou a pověřují ji, aby vedla kroniku 
obce Větrušice v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí. 
 Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 3/6/16 
1) Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje celoroční hospodaření obce Větrušice a závěrečný 
účet obce Větrušice za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2015 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření a přijímá tato opatření: 
Přeúčtovat úvěr obce jako úvěr dlouhodobý. Termín: okamžitě  
2) Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje místostarostku obce Mgr. Janu Dyčkovou předáním 
závěrečného účtu obce, zprávy auditora a dalších příslušných dokumentů na Krajský úřad 
Středočeského kraje, Zborovská  11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15. 6. 2016.  
3) Zastupitelstvo obce Větrušice pověřuje starostku obce Petru Šefčíkovou zveřejněním 
úplného znění závěrečného účtu obce a zprávy auditora na webových stránkách obce Větrušice 
do 30. 6. 2016. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 4/6/16 
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Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 3/2016 bez výhrad. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 5/6/16 
Zastupitelé obce schvalují pořízení traktoru John Deere včetně příslušenství, a to valník, radlice 
a rozmetadlo, a financování formou operativního leasingu dle předložené nabídky ČSOB se 
splátkou do 20 000 Kč měsíčně včetně servisu. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  1 (Řimnáč) 
Usnesení 6/6/16 
Zastupitelé obce schvalují záměr změny užívání stavby a provedení přístavby/rekonstrukce 
podle přiložené projektové dokumentace. 
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se:  1 (Šefčíková) 
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková 
Ověřovatelé:  Jan Krušinský, Ing. Martin Řimnáč Ph.D.   
Starostka obce: Petra Šefčíková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 6. 2016 
Poř. číslo 7/16 
VÝPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, J. Krušinský, Ing M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová)  
Omluven:    M. Řimnáč (18:04), Jana Dyčková (18:20) 
Počet přítomných občanů:   6   
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková  (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem:  Ing. Michaela Buchara 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů a občanů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů M. Buchara. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 4  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Buchar) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu S. Zádovou a M. Řimnáče.  K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 4  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Zádová) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Usnesení  3/7/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje záměr stavebních úprav rodinného domu včetně 
doprovodných staveb na parc. č. 51/39, st. 269 investorů manželů Haiselových. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení  4/7/16 
Zastupitelstvo obce ukládá  P. Šefčíkové a M. Řimnáčovi zpracovat  do dalšího veřejného 
zasedání zastupitelstva obce Větrušice (červenec 2016) seznamu podmínek, za kterých je 
možné výstavbu začít projektovat. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení  5/7/16 
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Zastupitelstvo  obce schvaluje poskytnutí daru Rybářskému kroužku ve výši 4.000 Kč (čtyři tisíce 
korun českých) oproti podepsání darovací smlouvy a pověřuje místostarostku obce J. Dyčkovou 
jejím vypracováním. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení  6/7/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o finanční dotaci ve výši 1,1 mil. 
z Nadace ČEZ pro oranžová hřiště. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Zapsal: Ing. Michael Buchar    
Ověřovatelé:  Soňa Zádová, Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Starostka obce: Petra Šefčíková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. 7. 2016 
Poř. číslo 8/16 
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš - místostarosta obce, M. Buchar, J. Krušinský, Ing. M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová)  
Omluven:   0 
Počet přítomných občanů:  0 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková   
Zastupitelé pověřili zápisem:  Mgr. Janu Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů J. Dyčkovou. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Dyčková) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu M. Jaroše a J. Krušinského.  K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 2 (Jaroš, Krušinský) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva   
2. Projednání udělení plné moci pro organizaci ROPID – roční notifikace v Úředním věstníku EU  
3. Projednání podání žádosti o dotaci na obnovu polní cesty na Velký vrch  
4. Stavební  
5. Informace o činnosti obecního úřadu   
6. Závěr 
Zastupitelé schválil program řádného veřejného zasedání hlasováním. 
Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení  1/8/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje vystavení plné moci pro organizaci ROPID za účelem 
provedení roční notifikace v Úředním věstníku EU. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
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Usnesení  2/8/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu polní cesty na Velký 
vrch se spoluúčastí do 30 % a s tím, že vykácení a vymýcení náletových keřů a stromů bude 
obec financovat z vlastních prostředků. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 3/8/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje předložený projekt pro stavbu rodinného domu na parc. 
č. 51/6 investorů manželů Steinerových (bydliště …..) a zároveň jim povoluje výjimku z platné 
stavební uzávěry.   
Pro: 6  Proti:   0       Zdrželi se: 1 (Buchar) 
Usnesení 4/8/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice souhlasí s vydáním výjimky z platné  stavební uzávěry pro stavbu 
rodinného domu investora pana Ing. Martina Štočka (bydliště ……) na pozemku parc. č. 51/5 . 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Usnesení 5/8/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice, která je silničním správním úřadem,  souhlasí s připojením 
pozemku parc. č.  č. 51/5   na komunikaci na pozemku parc. č. 211/1 za podmínky zachování 
příznivých rozhledových poměrů. 
Pro: 7  Proti:   0       Zdrželi se:  0 
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková 
Ověřovatelé:   Miroslav Jaroš, Jan Krušinský  
Starostka obce: Petra Šefčíková 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 8. 2016 
 Poř. číslo 9/16 
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš - místostarosta obce, M. Buchar, J. Krušinský, Ing. M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová  
Omluven:   0 
Počet přítomných občanů:  0 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková   
Zastupitelé pověřili zápisem:  Ing. Martina Řimnáče, Ph.D. 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková  (starostka obce) 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů M. Řimnáče. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu M. Buchara a M. Jaroše.  K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 4  Proti:  0  Zdrželi se: 2 (Buchar, Jaroš) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
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1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání prodeje multikáry z majetku obce 
3. Projednání nabytí majetku v k.ú  Klecany id. 361/5000 st. p.č. 342 a id. 361/5000 
 p.č. 176/7 bezplatným převodem od UZSVM 
4. Příprava voleb 
5. Projednání a schválení zadání ÚPD (územně plánovací dokumentace) 
6. Stavební 
7. Zpráva Kontrolního výboru 
8. Informace o činnosti obecního úřadu  
9. Závěr 
M. Řimnáč, na základě doporučení J. Dyčkové z minulého jednání zastupitelstva a faktu, že jím 
navržený bod nebyl do navrženého programu zařazen, požádal o zařazení mimořádného bodu 
„Diskuze k provoznímu řádu hřiště v ulici Východní“. 
Pro: 4  Proti: 2 (Šefčíková, Dyčková)  Zdrželi se: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání prodeje multikáry z majetku obce 
3. Projednání nabytí majetku v k.ú  Klecany id. 361/5000 st. p.č. 342 a id. 361/5000 
 p.č. 176/7 bezplatným převodem  od UZSVM 
4. Příprava voleb 
5. Projednání a schválení zadání ÚPD (územně plánovací dokumentace) 
6. Stavební 
7. Zpráva Kontrolního výboru 
8. Diskuze k provoznímu řádu hřiště v ulici Východní 
9. Informace o činnosti obecního úřadu  
10. Závěr 
Zastupitelé schválili program řádného veřejného zasedání hlasováním. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení  1/9/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje prodej multikáry obálkovou metodou, kritériem je 
nejvyšší nabídnutá cena, s vyhrazením práva smlouvu o prodeji neuzavřít. Odhad prodejní ceny 
bude zveřejněn předem. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení  2/9/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje nabytí ideální poloviny  pozemku 361/5000, pozemek 
st. parc. č. 342, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, jehož součástí je stavba  bez 
č.p,/č.e. a ideální poloviny pozemku 361/5000, parc. č. 176/7, ostatní plocha, hřbitov, urnový 
háj o výměře 465 m2, vše v katastrálním území města Klecany. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení  3/9/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje doplňující průzkumy a rozbory k územnímu plánu obce 
Větrušice. 
Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení  4/9/16 
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Zastupitelstvo obce Větrušice neschvaluje návrh zadání územního plánu obce Větrušice v 
předložené podobě  a pověřuje M. Řimnáče formulací připomínek a jejich následného 
zapracování. 
Usnesení  5/9/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje umístění nových košů na psí exkrementy v polovině 
severní části ulice Východní na původním určeném místě a u křižovatky Severní x Skalní a 
doplnění stojanu na sáčky u hřiště ve Východní ulici. 
Pro: 4  Proti:  1 (Řimnáč) Zdrželi se: 2 (Buchar, Krušinský) 
Zapsal: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. 
Ověřovatelé:   Ing. Michael Buchar, Miroslav Jaroš   
Starostka obce: Petra Šefčíková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 9. 2016 
Poř. číslo 10/16 
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, Mgr. J. Dyčková – místostarostka 
obce, M. Jaroš  - místostarosta obce, Ing. M. Buchar, Ing. M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová  
Omluven:   1 (J. Krušinský – zahraniční cesta) 
Počet přítomných občanů:  0 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková   
Zastupitelé pověřili zápisem:  Mgr. Janu Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo 
je usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů  J. Dyčkovou. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Dyčková) 
Předsedající veřejného zasedání zastupitelstva P. Šefčíková navrhla ověřovateli zápisu S. 
Zádovou a M. Jaroše.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili 
navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Zádová) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání  zastupitelstva  
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace na kanalizační řad a ČOV 
 pro obec Větrušice 
4. Územně plánovací dokumentace obce - projednání připomínek k zadání ÚPD 
5. Zadání zaměření polohopisu a výškopisu tras pro kanalizační řad a ČOV  
6. Projednání nabytí majetku – darováním pozemku p.č. 140/12 paní Ing. Grošovou 
7. Zvolení třetího člena Kontrolního výboru 
8. Činnost úřadu 
9. Závěr 
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P. Šefčíková požádala o zařazení mimořádného bodu zasedání, a to Projednání a schválení 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu. 
Navrhla bod zařadit jako bod č. 3. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Následně P. Šefčíková přečetla program veřejného zasedání po schválení mimořádného bodu  
č. 3: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání  zastupitelstva  
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 služebnosti a o právu provést stavbu 
4. Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace na kanalizační řad a ČOV 
 pro obec Větrušice 
5. Územně plánovací dokumentace obce -projednání připomínek k zadání ÚPD 
6. Zadání zaměření polohopisu a výškopisu tras pro kanalizační řad a ČOV  
7. Projednání nabytí majetku – darováním pozemku p.č. 140/12 paní Ing. Grošovou 
8. Zvolení třetího člena Kontrolního výboru 
9. Činnost úřadu 
10. Závěr 
Zastupitelé navržený program zasedání schválili s mimořádným bodem č. 3 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 1/10/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují rozpočtové opatření č. 4. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 2/10/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést  stavbu  č. IV-12-6020283/01 mezi 
ČEZ Distribuce a.s. (se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8) a obcí Větrušice 
(Vltavská 14, Větrušice) a pověřují starostku obce podpisem smlouvy s podmínkou, že fyzické 
položení kabelového vedení bude provedeno až po realizaci terénních úprav souvisejících 
s rozšířením křižovatky ulic Hlavní a Severní dle projektové dokumentace investorky, paní Ing. 
Grošové. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 3/10/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje změny v návrhu zadání ÚPD dle předložených 
připomínek a to takto: ad 1) – navýšení počtu obyvatel o 400; ad 2)  - do závorky uvést 
sportovně-rekreační aktivity vyjma ubytovacích kapacit; ad 3)  slovo případně na str. 14, odst. A 
2.4 za slovo „zejména“ a vynechat „včetně možnosti vzniku ubytování“; ad) 4 změna formulace 
na str. 14 „budou prověřeny možnosti vybudování obchvatu návsi a možnosti zajištění další 
příjezdové komunikace do obce“ ad 5)  vypuštěn; ad 6, 7 a 8 odsouhlaseno v plném rozsahu.  
Pro: 5  Proti:  1 (Řimnáč) Zdrželi se: 0 
Usnesení 4/10/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice pověřuje starostku obce předáním připomínek k návrhu zadání 
ÚPD  zpracovateli ÚPD. 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Šefčíková) 
Usnesení 5/10/16 
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Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje zadání zaměření polohopisu a výškopisu tras pro 
kanalizační řad a ČOV panu Michalu Filipovi, IČ 71080252, Paláskova 1107/2, Praha 8 
Pro: 5  Proti:  0  Zdrželi se: 1 (Šefčíková) 
Usnesení 6/10/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí třetím členem Kontrolního výboru obce Větrušice paní Irenu 
Dynterovou, Jižní 115, Větrušice. 
Pro: 6  Proti:  0  Zdrželi se: 0 
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková,  
Ověřovatelé:  Soňa Zádová, Miroslav Jaroš   
Starostka obce: Petra Šefčíková  

Plné znění výpisů a zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva  
naleznete na ww.vetrusice.cz. 

 

  
 

 INFORMACE  PRO OBČANY - REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA 
Vytápíte domácnost  kotlem na tuhá paliva? 
Pak si vám dovolujeme připomenout novou povinnost pro domácnosti. Na základě novely 
zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mají majitelé (resp. provozovatelé kotlů na tuhá 
paliva) povinnost do konce roku 2016 realizovat první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na 
nově zakoupené kotle). 
Zákon nařizuje provádět podle § 17 odst. 1 písm. h) jednou za dva roky kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva. 
Povinné revizi podléhají spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 
10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění, krbové vložky a krbová kamna s výměníkem. Výkon kotle v kW najdete na výrobním 
štítku nebo v návodu k jeho instalaci či obsluze. 
Revize musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016 a platnou revizi  má právo provést jen 
způsobilá osoba, kterou proškolila Asociace podniků  topenářské techniky a vystavila jí 
certifikát. 
Od 1. 1. 2017 si od Vás může úřad s rozšířenou působností (MÚ Brandýs nad Labem)  vyžádat 
protokol o revizi. Jeho kontroly budou namátkové, pokud nebudete mít vše v pořádku, můžete 
čelit obvinění z přestupku a nebo  správnímu deliktu a zaplatit pokutu až do výše 20 tisíc Kč.  
Orientační cena revize je cca 1.000,- až 1.500,- . 
Odkaz, kde najdete seznam způsobilých osob: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 
Vzor dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zák.  
č. 201/2012 Sb., naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí. 
                                                                                                                             Petra Šefčíková, starostka 

JAK  POKRAČUJEME S ÚZEMNÍM PLÁNEM? 
V současné chvíli se nacházíme ve fázi zadání územního plánu. Na posledním zastupitelstvu 
jsme probrali připomínky k vypracovanému zadání, některé jsme schválili, některé odmítli. Ty, 
které byly schváleny, budou ještě dodatečně zapracovány do zadání ÚPD. Následně bude návrh 
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zadání ÚPD zveřejněn a rozeslán všem dotčeným orgánům (cca 50 dotčených orgánů). 
Pořizovatelem bude odbor územního plánování a památkové péče Brandýs nad Labem.    
          Petra Šefčíková, starostka 
Co bude dále ukazuje orientační schéma procesu pořizování územního plánu:  
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    Tichou vzpomínku věnujeme  
    paní Růženě Benešové,  
    která zemřela v srpnu  2016. 
     

 
   
   Srdečně mezi námi vítáme  
Medu Šteinerovou, která se narodila v červenci 2016 Martině a Martinovi Šteinerovým, 
Michala Pačiska, který se narodil v sprnu 2016 Barboře a Michalovi Pačiskovým, 
Kristýnu Kučerovou, která se narodila v srpnu 2016 Barboře a Davidovi Kučerovým, 
Jana Roubala, který se narodil v září 2016 Janě a Jiřímu Roubalovým, 
Marka Betku, který se narodil dne v září 2016 Aleně a Markovi Betkovým, 

Přejeme jim v životě hodně sluníčka! 
 
 
   Dodatečně blahopřejeme  
   paní Renatě Raiskupové a paní Matildě Červeňákové, 
   které oslavily v říjnu a listopadu  
   své významné životní jubileum.   
 

 
 
 

 

 

 
 

O Palpostu ve Větrušicích se naše kroniky příliš nezmiňují. Ve Státním okresním archivu 

P-V v Přemyšlení ve, zde uložené, výroční zprávě TJ Sokol se píše, že za Větrušice  v okresním 
přeboru hrávali i vojáci z Palpostu. Druhou zmínku o Palpostu jsem v Přemyšlení našla mezi 
řádky ve zprávě sepsané u příležitosti 60 let vzniku JZD Klecany. Mj. se tam píše: Po zrušení  
větrušické posádky na Palpostu zde vznikla drůbežárna s 5.000 nosnicemi. 
Slovník Wikipedie vysvětluje slovo palpost: slangový výraz pro palební postavení na bojišti ex 
post (dodatečně). Palposty fungovaly v 50. až 6O. letech a mělo z nich být v případě vojenského 
konfliktu "chráněno" letiště. 
Bližší informace k Palpostu mi nyní poslal pan Pavel Minařík, Československé vojenství -
 www.vojenstvi.cz:   
"Ve Větrušících se nacházelo palebné postavení baterie 85mm PLK vz. 44 od 164. 
protiletadlového dělostřeleckého pluku z Kostelce nad Labem. Postavení bylo vybudováno ze 
železobetonových prefabrikátů v polovině 50. let. Po zániku 164. pldp v roce 1960 bylo  
i s příslušnou baterií předáno do sestavy 161. pldp s velitelstvím ve Staré Boleslavi a využívalo 
se do roku 1962, kdy byl i tento pluk v souvislosti s raketizací protivzdušné obrany obráněného 

http://www.vojenstvi.cz/
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
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prostoru Praha zrušen. Postavení se zaujímalo v případě, že příslušná baterie byla zařazena do 
pohotovostního systému protivzdušné obrany, do kterého byla vyčleňována jedna třetina sil  
a prostředků pluku. Vzhledem k uvedenému způsobu rotace mohlo být obsazováno jednou za 
tři týdny. Je ovšem možné, že různé baterie pluku zaujímaly stejné palebné postavení, což 
mohlo ovlivnit četnost využívání zmíněné lokality. Výzbroj baterie představovalo šest 
sovětských 85mm PLK vz. 44, rozmístěných do šestiúhelníku, v jejichž středě se nacházel 
střelecký radiolokátor (plánován SON-4A). Ochranu před letouny působícími v malých výškách 
měl zabezpečovat jeden 30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53. Obsluhu zbraní a techniky 
tvořilo sedm desítek vojáků, ovšem do palebného postavení nemuseli být z kasáren odesíláni 
všichni příslušníci baterie, což se týkalo i protiletadlové techniky (mírově byla k dispozici 
obsluha pouze pro čtyři 85mm protiletadlové kanony). Každá baterie  měla své vlastní 
hospodářské družstvo zabezpečující přípravu stravy pro vojáky."  
Prostudovat si stránky www.vojenstvi.cz  vřele doporučuji. Budete překvapeni jejich bohatým 
rejstříkem historických dokumentů a odkazů. 
Prosím větrušické pamětníky o jakoukoliv  vzpomínku na náš vojenský palpost za vsí. Ráda ji do 
kroniky poznačím. Děkuji.  

Hana Koutská, kronikářka, kontakt: vetrusickakronika@seznam.cz nebo přes obecní úřad 

 

 
  

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2016 - 2017 - III. A TŘÍDA 
 
 
 

kolo datum mužstvo mužstvo výsledek 

1 28. 8. 2016 Větrušice Sluhy 0 : 2 

2 4. 9. 2016 Šestajovice Větrušice 6 : 2 

3 11. 9. 2016 Větrušice Líbeznice A 1 : 2  

4 18. 9. 2016 Sibřina Větrušice 4 : 1 

5 25. 9. 2016 Větrušice Brandýs n/L 3 : 4 

6 2. 10. 2016 Větrušice Brázdim 2 : 0  

7 8. 10. 2016 Mochov Větrušice 3 : 2 

8 16. 10. 2016 Větrušice Nehvizdy A 1 : 2 

9 22. 10. 2016 Kojetice Větrušice 4 : 3  

10 30. 10. 2016 Větrušice Předboj 2 : 1  

11 6. 11. 2016 Bášť Větrušice 
 

12 13. 11. 2016 Větrušice Zeleneč 
 

13 19. 11. 2016 Měšice Větrušice 
 

http://www.vojenstvi.cz/
mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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FOTBALOVÁ KRONIKA 
 

Výborová schůze konaná dne 9. 1. 1991 
 
Přítomni: Beneš, Šubrt,  Štráchal, Pavlík, Maleček, Plicka 
Program: 
1) Šubrt - F.O.; 2) ZRTV - Štráchal; 3) Pokladní - Frk; 4) Turistika - Dyntera; 5) Revize pokladny 
6) Autobus - hokej - 26. 1. - 23. 2. 1991, disko 16. 2. 1991 
7) Dary 50 let, J. Strakatý, L. Venta, R. Raiskupová, E. Veselá, M. Vocásková 
8) Pozvánky - Beneš  
9) Příprava VČS - 26. 1. - 2. 2. 1991. Dar na VČS - Beneš 
Pohoštění - guláš Čermák, dorty děti. 70 večeří. 
10) Volby:  Braunová, Beneš, Pavlík, Šubrt, Maleček, Dyntera, Plicka, Jaroš, ZRTV 
 

 
 

Knihovna je otevřena každou středu od 16:30 - 17:30. 
Tip na knihu z naší obnovené knihovny: 

 

DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY (Richard Dean Rosen) 
Na osudech tří židovských dívek – z Polska, Holandska a 
Francie – autor otevírá téma židovských dětí, které 
přežily druhou světovou válku v úkrytech. 
Dočteme se o polské Židovce Sophii, které spolu s její 
matkou zařídil jejich otec falešné doklady a rodné listy 
prokazující křesťanský původ. Sám krátce poté zmizel  
a rodina o něm už nikdy neslyšela; matka tak s malou 
Sophií zůstala sama a v neustálém strachu z prozrazení 
přežily celou válku. Díky tomu, že hovořila německy, 
pracovala jako písařka u místního SS důstojníka, který 
ani netušil, že zaměstnává Židovku. Malou Floru 
odložila matka nejprve do kláštera, a když i tento úkryt 
začal být příliš nebezpečný, putovala holčička do 
bezdětné rodiny francouzsko-švédských manželů, kteří 
byli chráněni švédskou ambasádou. Malou Carlu zase 
spolu s její matkou ukrýval holandský holič.  
Kniha se věnuje i tematice vlivu dětských traumat na 
život v dospělosti obecně: v kariéře, navazování vztahů, 
ale i v psychické vyrovnanosti a povědomí o vlastních 
kořenech. 
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VZPOMÍNÁNÍ NAD STARÝMI FOTOGAFIEMI 

 
Příjemný podvečer zažily pamětnice z Větrušic, které 
se setkaly 9. října v budově dětské skupiny Větříček. 
Nad kávou a bábovkou se rozpoutal živý rozhovor a 
přinesené fotografie připomínaly obyvatele Větrušic, 
jejich život, zábavu, i to, jak obec vypadala před lety. 
Setkání bylo plné emocí, smíchu i posmutnění, že vše 
se časem mění....                                 
                                                          Radka Fajová 

 

DRAKIÁDA 

Další větrušická drakiáda (23. 10. 2016) se povedla na výbornou a počasí nám celkem přálo. 
Sešlo se přes 60 dětí s početným dospěláckým doprovodem. A byla to krásná přehlídka dračích 
modelů kupovaných, ale i několik vlastnoručně vyrobených, které jsme všichni obdivovali. 
Drakiádu uvedli naši milí modeláři ze Sedlce. Následovalo hromadné vypuštění heliových 
balónků se vzkazem - uvidíme, zda někdo najde nějaký náš balonek. Draků pak bylo na obloze 
opravdu hodně a občasné propletení provázků všichni brali s humorem. V rámci dračího 
pětiboje děti absolvovaly létání s drakem a další čtyři dračí úkoly. Kdo vše zvládl, mohl si jít 
vybrat odměnu. U stánků jsme si mohli koupit různé dobroty, balonky a různé hračky. Věříme, 
že si to děti skvěle užily a my dospělí jsme se rádi setkali a poklábosili u svařáku a pivíčka. 
Doufáme, že draky uvidíme létat nad Větrušicemi i jindy, než na drakiádě. Poděkování patří 
obecnímu úřadu za financování, Petře D. za speciální trika, za fotografie Markétě H. a všem 
ostatním za pomoc při akci - Adéla V., Jitka Č., Verča J., Áďa V., Kuba a Majda V., Radka F., Jana 
D. Kdyby někomu vadila jeho zveřejněná fotografie, dejte vědět na jarosova74@seznam.cz. 
Omluva za velké množství fotek - víc promazat to už nešlo. Eva a Mirek J. 

 
 

                 
 

VŠECHNY FOTKY a VIDEO z vypouštění balónků najdete na www.vetrusice.cz a facebooku. 
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INVAZNÍ DRUHY 
 

V článku o psíku mývalovitém bylo uvedeno, že se jedná o invazní živočišný druh a že se k této 
problematice ještě vrátíme, což činíme tímto příspěvkem. 
Invazní druh, někdy se uvádí jako invazivní nebo vetřelecký, je živočišný či rostlinný druh na 
daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovatelně šíří, přičemž agresivně vytlačuje 
původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě jako on. U zvlášť nebezpečných invazí 
může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovatelně, že rozvrací celé 
ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám, potlačení či likvidaci mnoha původních 
druhů, kdy může dojít až k jejich úplnému vyhynutí. Z tohoto pohledu lze za invazní druh 
považovat i člověka, jehož působení na přírodu vedlo a vede také k výše uvedeným následkům.  
Ekologické katastrofy vyvolané vlivem zavlečení invazního druhu jsou známy již od starověku, 

kdy nejstarší záznamy máme ze starého Říma. Nejznámějším 
případem v novodobých dějinách je umělé zavlečení králíka do 
Austrálie, který se zde přemnožil a způsobil narušení celého 
ekosystému. Řešením se zdálo být vysazení koček, které měly králíky 
lovit. Místo toho se začaly živit místními ptáky a drobnými 
obratlovci, kteří pro ně byli snadnější kořistí. Podobným příkladem 
je vysazení zvířat lovících jedovaté hady, například promyk na 
Karibské ostrovy, kde se jejich kořistí kromě hadů staly spíše místní 
druhy savců. V případě rozšíření krys, potkanů a myší dochází kromě 
ekologických dopadů k značným dopadům ekonomickým, ať již kvůli 
škodám na úrodě či kvůli nákladům na likvidaci těchto zvířat, 
nemluvě o nebezpečí šíření zhoubných nemocí a parazitů.  
Důvodů zavlečení nepůvodních druhů je více. Některé druhy byly 
člověkem úmyslně vysazeny s cílem obohacení přírody či vyšších 

výnosů. Příkladem může být asijský jelen sika, akát, topinambury či některé druhy borovic. Bez 
úmyslného přispění člověka se dostaly do volné přírody některé 
rostlinné druhy původně sloužící jako okrasné v zahradách. 
Příkladem může být známý bolševník velkolepý. Stejně z domácích 
chovů do přírody „utekly“ druhy jako například želva nádherná, 
nutrie říční, mýval severní, nosál červený či některé druhy raků.  
Významným způsobem šíření invazních druhů je mezinárodní 
doprava, ať již pozemní, letecká či lodní, která je umožňuje 
přemisťovat na značné vzdálenosti.  
Nejvýznamnějšími rostlinnými invazními druhy u nás jsou již 
zmíněný bolševník velkolepý, křídlatka japonská, netýkavka 
žláznatá či trnovník akát. Mezi živočišnými jsou to hlavně psík 
mývalovitý, mýval severní, veverka popelavá, rak pruhovaný, nutrie říční či norek americký. 
Z hlediska dopadů na myslivecké hospodaření jsou to hlavně psík mývalovitý a mýval severní, 
kteří jsou schopní lovit mláďata lovné zvěře či likvidovat snůšky vajec ptáků v hnízdech.  
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Evropská unie vydala „Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014“, kterým se 
reguluje zavlékání a rozšiřování invazních druhů. Na něj navazuje seznam 23 živočišných a 14 
rostlinných druhů, které významným způsobem ohrožují přírodu, ekonomiku či zdraví obyvatel 
v Evropské unii. Je zajímavé, že na seznamu nejsou některé druhy, které způsobují problémy 
právě v České republice, jako je například psík mývalovitý a bolševník velkolepý. Lze 
předpokládat, že se na evropský seznam dostanou v nejbližší době.  
 
HISTORIE MYSLIVECKÉHO SPOLKU ZDIBY – KLECANY 
Jak již z názvu spolku vyplývá, jednalo se původně o dvě honitby, na kterých byl výkon práva 
myslivosti provozován odděleně až do roku 1978, kdy došlo k jejich sloučení.  
V předválečném období vykonával myslivost vlastník pozemku, který většinou zaměstnával 
lovecký personál. Tak tomu bylo i v Klecanech, kdy nadlesní pan Dřevíkovský zajišťoval 
mysliveckou činnost na pozemcích pana Beniese. Po druhé světové válce bylo, na základě 
zákona o myslivosti z roku 1947, právo myslivosti vázáno i nadále na vlastnictví honebního 
pozemku, ale kromě vlastních vznikaly i společenstevní honitby vytvořené ze souvislých 
pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního území obce. Zákon stanovil minimální výměru 
honitby na 200 hektarů u vlastních a 150 hektarů u společenstevních. Představitelem 
společenstevní honitby byl honební výbor, který mohl provozovat myslivost ve vlastní režii 
nebo honitbu pronajmout.  
Tak tomu bylo i v případě honitby Zdiby, kdy po Závodním mysliveckém klubu Tatra – Smíchov 
získala v roce 1953 honitbu do nájmu Lidová myslivecká společnost Zdiby při JZD Zdiby. Celková 
výměra honitby činila 730 hektarů a počet členů společnosti byl 11. Předsedou byl Jaroslav 
Brzobohatý a mysliveckým hospodářem František Trpák. V průběhu let došlo několikrát 
k úpravě hranic honitby. V roce 1962 byla přičleněna část honitby Chabry o výměře 69 hektarů 
a zároveň přijato 5 členů z MS Chabry a v roce 1973 pak bylo přičleněno 251 hektarů ze zaniklé 
honitby Státního statku hlavního města Prahy v Bohnicích a přijato 5 členů z MS ČKD – Troja, 
který honitbu do té doby provozoval. Po všech těchto úpravách, které v honitbě nastaly, 
obhospodařovalo Myslivecké sdružení Zdiby 1 050 hektarů a mělo 24 členů.  
Slučování se nevyhnulo ani MS Klecany, kdy v roce 1958 došlo ke sloučení s řežskou honitbou. 
Sdružení pak obhospodařovalo 628 hektarů honební plochy a mělo 24 členů. Předsedou byl 
Václav Macal a mysliveckým hospodářem Josef Šubrt.  
K největšímu zásahu do mysliveckého hospodaření došlo v roce 1978, kdy byly sloučeny 
honitby Zdiby, Klecany a část honitby Vodochody. Vznikla tak honitba o výměře 2 021 hektarů, 
na které vykonávalo myslivost nové Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany s 50 členy. Předsedou 
se stal Václav Macal a mysliveckým hospodářem František Trpák. V takto vytvořené velké 
honitbě byly stanoveny normované kmenové stavy lovné zvěře takto:  
 
Zajíc: Zdiby  295 kusů 
 Klecany  214 kusů 
 Vodochody 100 kusů 
 celkem  609 kusů 
Bažant: Zdiby  177 kusů 
 Klecany  130 kusů 
 Vodochody   50 kusů 
 celkem  357 kusů 

Koroptev: Zdiby  500 kusů 
 Klecany  370 kusů 
 Vodochody   90 kusů 
 celkem   960 kusů 
Srnčí: Zdiby  18 kusů 
 Klecany    6 kusů 
 Vodochody   2 kusy 
 celkem  26 kusů 



Pro srovnání, jarní sčítané stavy v roce 1978 činily: zajíc 546 kusů, bažant 601 kusů, koroptev 
777 kusů a srnčí 36 kusů. Dá se říci, že i po započítání koeficientu přírůstku u jednotlivých 
druhů zvěře se začínal projevovat úbytek u zajíce a hlavně u koroptve, který se v následujících 
letech ještě dále prohloubil. Přesto se jednalo o docela dobře zazvěřenou honitbu. Porovnáme-
li tento stav se současností, zjišťujeme, že skladba zvěře se změnila. Koroptev z naší honitby 
takřka vymizela a kvůli nízkým stavům se již několik let nepořádají hony na drobnou zvěř.  
U zajíce a bažanta se soustřeďujeme alespoň na zachování této zvěře v honitbě, a to formou 
hájení, přikrmování a tlumení škodné, u bažanta též vypouštění dospělé zvěře z umělých chovů. 
I přes vzrůstající negativní vlivy na životní prostředí se zatím neprojevuje úbytek u srnčí zvěře, 
naopak u zvěře černé došlo k prudkému nárůstu stavů. Důsledkem jsou škody na drobné zvěři, 
zemědělských plodinách i nehonebních pozemcích. 
S ohledem na nový občanský zákoník došlo v roce 2015 k transformaci Mysliveckého sdružení 
na Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, který v současnosti vykonává právo myslivosti 
v pronajaté honitbě o celkové výměře 1 713 hektarů (stav k roku 2000). Spolek měl k datu 
konání výroční schůze 25. 2. 2016 celkem 26 členů, 7 členný výbor a 3 člennou kontrolní 
komisi. Předsedou je JUDr. Václav Holý a mysliveckým hospodářem Antonín Matějka.  
Dá se říci, že historie MS Zdiby – Klecany odráží v průběhu let události celé české myslivosti. Jak 
již bylo uvedeno, spolek si prošel obdobím slučování, kdy zásahem státních orgánů se vytvářely 
nové stále větší honitby z důvodu ubývání honební plochy, vlivem sídlištní zástavby či budování 
dálnic a též kvůli stále větším lánům scelených polí, kdy na velké ploše byla pěstována 
monokultura rostlin s dopadem na stavy lovné zvěře. Za zmínku stojí též fakt, že po roce 1989 
došlo v některých případech k opětovnému rozdělení honiteb z důvodu změny majetkových 
poměrů u zemědělské půdy. Pozitivním jevem je, že po období, kdy rozhodující slovo 
v mysliveckém hospodaření měl uživatel zemědělské půdy, což byla většinou JZD a státní 
statky, se situace vrátila k přirozenému stavu, kdy toto slovo má vlastník pozemku.  
 

 
 
Bez ohledu na politickou situaci byli myslivci v Klecanech, Zdibech i okolí vždy hospodáři se 
zvěří a ochránci přírody. Aktivně pomáhali v obcích, zemědělských  
a lesních organizacích při brigádách, pořádali kulturní akce, jako jsou plesy, výstavy, publikovali 
články v časopisech, přispívali k výchově mládeže v kroužcích mladých přátel myslivosti  
a ochrany přírody či v poslední době populárních “Procházkách s myslivcem“. V těchto 
činnostech chceme i nadále pokračovat.                                                             Ing. Jindřich Trpák 
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Milí přátelé, maminky, tatínkové, 
od září do našeho Větříčku přibyly dvě nové vychovatelky Viola a Iveta. Spolu s již zavedenou 
vychovatelkou Jasmínou si užijeme nadcházející školní rok. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provozovatel: Obec Větrušice  
Kontakt: P. Šefčíková, J. Dyčková - tel. 604 273 716, obec@vetrusice.cz.  
Aktuality  z  dětské skupiny najdete  na www.vetrusice.cz.  
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE, Klecany, 12. 11. 2016 

MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY - KLECANY,  
FARA KLECANY,  
SPOLEK HUMBUK  
ZA PODPORY MĚSTA KLECANY  
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA  TROUBENOU A  
ZPÍVANOU SVATOHUBERTSKOU MŠI 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech, v sobotu 12. 11. 2016 od 11:00 
hodin.  
V provedení trubačů při FLD ČZU v Praze a 
pěveckého sboru KLENOTA celebruje P. PAVEL 
KUNEŠ. 

JÓGA VE VĚTRUŠICÍCH opět od září 
 

KAŽDOU NEDĚLI od 9 do 10 h. a KAŽDOU STŘEDU od 18 do 19 h.. 
V přízemí budovy č.12 na návsi (budova Větříčku). Informace také 
na www.vetrusice.cz  Kontakt na lektora 
na http://www.sohamjoga.cz/ 
Na cvičení si vezměte karimatku, pohodlné oblečení, příp. lehkou 
přikrývku. Vstupné: 100 Kč, permanentka za sníženou cenu. Těší se 
na Vás lektor Maitrey. Kontakt: www.sohamjoga.cz. Tel. 605 859 430 
 
 

AKCE VE VĚTRUŠICÍCH v r. 2016 do konce roku 
 

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI    4. 12. 2016 

ROZSVĚCENÍ VÁN. STROMU    4. 12. 2016 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO                                                          prosinec 2016 

 
Změny v plánu jsou možné:-) O každé akci budeme včas informovat na WEBu , facebooku, 
mailem a na vývěskách.                                                                      OÚ Větrušice + Sokol + Klubíček 

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

