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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vážení  a milí spoluobčané, 
zdá se to jen mně nebo i Vám, že čas tak nějak letí víc, než bychom si přáli. Nedávno tu bylo horké 
léto plné nelibé vůně z kalových polí a už tu máme téměř zimu, doufejme, že  pouze s libou vůní 
vánočního cukroví a přiměřeného množství sněhu, aby obyvatelé ulic, jako je Vltavská, nemuseli 
tahat odpad do kontejnerů na ulici Hlavní. Ale to předbíhám. Asi by nejprve bylo dobré shrnout, co 
se událo, neudálo či mělo udát.  
Nejprve bych se zmínila o dětské skupině „Větříček“, kterou se nám podařilo v rekordně krátkém 
čase řádně zaregistrovat u MPSV  a jsme jediná DS na Praze – východ. To by se ovšem nepovedlo 
bez poměrně rozsáhlé rekonstrukce budovy na ulici Hlavní. Nejsem slepá a hluchá, abych nevěděla, 
že nám to mnozí vyčítáte. DS navštěvuje 15 dětí (13 z Větrušic, 2  z jiných obcí)  tak, aby jich v daný 
den nebylo více než 12. Vím, že číslo je na první pohled nízké, ale je to jedna desetina ze všech dětí 
v obci do 15 let a jedna třetina z větrušických dětí, který by mohly navštěvovat předškolní zařízení, 
tj. dětí ve věku od 3 do šesti let. Příslušná vyhláška  udává prostor na dítě, který si nelze jen tak 
nějak přizpůsobit.  Na Den otevřených dveří dorazilo poměrně velké množství rodičů, ale i další 
občanů Větrušic a myslím, že se jim budova líbila. Pominu-li fakt, že bylo vybudováno  hygienické 
zázemí a hezká kuchyňka s jídelnou, došlo k celkové rekonstrukci elektrických obvodů a věřte mi, že 
elektřina  byla ve více než dezolátním stavu.   
V souvislosti s rekonstrukcí nám bylo a připouštím, že i celkem oprávněně, vyčítáno zrušení 
knihovny, protože pro starší spoluobčany není v obci vlastně nic jiného. S paní starostkou se 
snažíme, a doufám, že snaha bude korunována úspěchem, otevřít takový menší „knižní výměník“ 
přímo na Obecním úřadě. Nadšení čtenáři, či spíše čtenářky, by mohli přicházet častěji než jednou 
týdně a knih nebude třeba velké množství, pokud se podaří je obměňovat. 
Jedna volná místnost v budově na Hlavní  12 se využívá na cvičení jógy dvakrát týdně, mohou tam  
v dopoledních hodinách cvičit i děti a v příštím roce tam chceme vybudovat společenskou místnost.  
Emoce vyvolala i „oprava“ (no, oprava, spíše příšerné záplatování) příjezdové komunikace. Obec 

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

 

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

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

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodicita: občasník   Datum vydání:  14. 12. 2015 
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souhlasila s tím, že odstraní starý, již nepoužívaný chodník, čímž značně pomohla odtoku vody 
z komunikace. Bylo nám přislíbeno, že tato „obecní investice“ bude vzata v úvahu v pořadníku na 
skutečnou opravu silnice. Buďme upřímní, to byla přímá podmínka po té, co jsme se dozvěděli, že 
na neprůjezdné obci nemá kraj zvláštní zájem. Takže nyní jsme napsali oficiální žádost a dopis panu 
hejtmanovi a nezbývá než čekat, jak se kraj zachová. Blíží se krajské volby, tak třeba nějaký ten 
peníz pustí i menším obcím. To víte, voliči žijí všude, jen se o nich obvykle ví až před volbami. 
Povedlo se opravit křížek v ulici Vltavská, i když se zpožděním, a teď budeme usilovat o získání 
dotace na opravu sochy Sv. Václava, která byla vyhlášena v roce 2013 kulturní památkou zásluhou 
pana Bandžaka, kterému tímto velmi děkujeme.  
Také nám začaly církevní restituce.  Za sebe mohu říci, že to považuji  za správný krok, otálelo se 
příliš dlouho. Obec má s kým jednat, což dosud nebylo možné. Pozemky byly pod blokačním 
zákonem, státní úřady v zásadě nemohly nic moc dělat a stejně bezmocný byl  Obecní úřad. Vím, že 
oči všech se upírají hlavně na sady, už o nich jednali zástupci všech zainteresovaných obcí. Ale pro 
obec jsou důležité i další pozemky, např. ten pod požární nádrží. 
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o zahájení zpracování územního plánu, který je dnes zákonnou 
povinností,  a v této souvislost vyhlásilo stavební závěru. Jsem přesvědčena o tom, že tento krok je 
v zájmu všech stávajících obyvatel Větrušic.  Na to navazuje snaha o vybudování kanalizace a ČOV,  
a proto bude zadáno zpracování studie na odkanalizování obce. Jistě teď mnozí řeknou, to zas bude 
peněz. Ano, bude! Ale pokud si uvědomíme, že již dnes máme potíže s odvozem kalů a šedých  
odpadních vod, položme si otázku, co bude za pět,  sedm  či deset let. Nemluvě o tom, že nyní je 
poslední dotační období, kdy je možné na odkanalizování obcí čerpat dotace a to až do výše 85%.  
O odpadech už psát moc nebudu, bylo toho řečeno a napsáno dost, takže snad jen maličkost. Za 
komfort se platí a vždy platilo.  Za první třídu ve vlaku zaplatíme víc, než za druhou, i když nám ČD 
také něco dotují. I za Pendolino je to víc než za obyčejný rychlík. Takže, kdo chce mít komfort velké 
nádoby se svozem jednou za týden, zaplatí více než ten, kdo musí sledovat, kdy že se to vlastně 
jednou za 14 dnů vyváží a v létě mu z popelnice nekomfortně trochu zavane a navíc vozí či nosí  
tříděný odpad to kontejnerů častěji. 
Vím, že by obec měla více dbát na místní komunikace a za sebe věřím, že ty největší díry příští rok 
zvládneme opravit.  Také bych ráda viděla hezčí náves a zlikvidované černé skládky.  Na některé 
brigáda stačit nebude, ale všem nadšencům, kteří  nám v září nezištně pomohli, moc děkujeme.  Za 
péči o pomník padlým děkujeme paní Nouzové, starala se o něj moc pěkně po celý rok. Zároveň 
vyjadřuji naději, že při úpravě návsi či ještě jednom úklidu další skládky se nás sejde ještě více.  
A přitom mě napadají  slova J. F. Kennedyho z roku 1961, která  bych parafrázovala: „ Neptej se jen 
na to, co může obec udělat pro tebe, ale ptej se, co i ty můžeš udělat pro obec, kde žiješ.“  

Jana Dyčková, místostarostka obce  
 

 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 2. 9. 2015 
Poř. číslo 9/2015 

VÝPIS USNESENÍ – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ DNE 2. 9. 2015 
Usnesení  1/9/15: 
Zastupitelé obce Větrušice schválili Strategický plán rozvoje obce Větrušice na léta 2015 - 2020. 
Pro: 7   Proti: 0          Zdrželi se:  0 
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Usnesení 2/9/15: 
Zastupitelé obce na svém řádném zasedání dne 2. 9. 2015 schválili zadání vypracovaní projektové 
dokumentace na využití pozemku par. č. 140/14 a vypracováním zadání pověřili Komisi pro územní 
plánování a životní prostředí. 
Pro: 7   Proti:   0        Zdrželi se:  0 
Usnesení 3/9/15: 
Zastupitelé uložili Komisi pro územní plánování a životní prostředí, aby zadání projektové 
dokumentace obsahovalo tyto body: 

 rozšíření komunikace 

 vybudování chodníku 

 stanoviště na tříděný odpad 

 parkovací místa 
Pro: 7   Proti:   0        Zdrželi se:  0 
Usnesení 4/9/15: 
Zastupitelé obce na svém řádném zasedání dne 2. 9. 2015 schválili záměr nechat vypracovat 
Územní plán obce Větrušice (v souladu se stavebním zákonem, § 44, odstavec a), tj. z vlastního 
podnětu) a odpovědným zastupitelem za vypracování Územního plánu obce Větrušice schválili Ing. 
Martina Řimnáče, Ph.D., předsedu Komise pro územní plánování a životní prostředí. 
Pro: 7   Proti:   0        Zdrželi se:  0 
Zapsal: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.   
Ověřovatelé: Miroslav Jaroš, Jan Krušinský 
Starostka obce: Petra Šefčíková 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 9. 2015 
Poř. číslo 10/2015 

VÝPIS USNESENÍ – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ DNE  30. 9. 2015 
Usnesení 1/10/15: 
Zastupitelé obce Větrušice schválili rozpočtové opatření č. 1/2015. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se:  0 
Usnesení 2/10/15: 
Zastupitelé obce schválili záměr vypracovat opatření obecné povahy k usnesení 4/9/15, 
tzv. stavební uzávěru a vypracování zadali P. Šefčíkové a M. Řimnáčovi. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 3/10/15: 
Zastupitelé obce schválili dotaci obce na svoz a likvidaci komunál. odpadu v roce 2016 ve výši 30%. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 4/10/15 
Zastupitelé obce schválili zadání vypracování projektu na revitalizaci pozemku parcelní číslo 11/1 
a vypracováním pověřili P. Šefčíkovou a M. Řimnáče. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 5/10/15 
Zastupitelé obce schválili zadání výzvy k podání na veřejnou zakázku malého rozsahu Projektové 
dokumentace pro využití pozemku 140/14 v předloženém znění. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Zapsal: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.   
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Ověřovatelé: Ing. Michael Buchar, Jan Krušinský 
Místotarostka obce: Mgr. Jana Dyčková 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. 10. 2015 
Poř. číslo 11/2015 

VÝPIS USNESENÍ – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ DNE 22. 10. 2015 
Usnesení  1/11/15: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dne 22. 10. 2015 předložený návrh územního opatření  o stavební 
uzávěře (opatření obecné povahy) v rozsahu územní platnosti celého katastrálního území obce 
Větrušice a s platností do nabytí účinnosti územního plánu obce. Návrh územního opatření bude 
vyvěšen na úřední desce po dobu 30ti dnů a bude rozeslán dotčeným orgánům k vyjádření. 
Pro: 7   Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Usnesení  2/11/15:    
Zastupitelstvo obce schvaluje systém poplatků za svoz odpadů dle § 17a zákona č. 185/2001  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro: 7   Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Usnesení  3/11/15: 
Zastupitelé obce schválili dne 22. 10. 2015 vypracování studie odkanalizování obce dle návrhu ze 
dne 14. 10. 2015 pod č.j.: V0443/15 a následně dopracování projektové dokumentace na 
odkanalizování obce a čištění odpadních vod v obci Větrušice firmou  BMTO GROUP a.s. 
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 30. 11. 2015 
Poř. číslo 12/2015 

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 30. 11. 2015 
Usnesení 1/12/15 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální 
odpad v předloženém  znění. Ukládají starostce obce, aby byla vyhláška zveřejněna na úřední 
desce obce a na oficiálních webových stránkách obce Větrušice do 2. 12. 2015. 
Pro: 7   Proti:        0   Zdrželi se:  0 
Usnesení 2/12/15 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují vyhlášku č. 3/2015 , o místních poplatcích v předloženém  
znění. Ukládají starostce obce, aby byla vyhláška zveřejněna na úřední desce obce a na oficiálních 
webových stránkách obce po právním rozboru MVČR. 
Pro: 7   Proti:        0   Zdrželi se:  0 
Usnesení 3/12/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují návrh rozpočtu na rok 2016  a ukládají starostce obce, aby 
návrh rozpočtu obce  zveřejnila na úřední desce obce a na oficiálních webových stránkách obce 
Větrušice do 2. 12. 2015. 
Pro: 7   Proti:        0   Zdrželi se:  0 
Usnesení 4/12/2015 
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Zastupitelé obce Větrušice schvalují přistoupení k DSO Údolí Vltavy ke dni 1. 1. 2016 . Tímto 
schválením zastupitelé obce Větrušice zároveň schvalují smlouvu o přistoupení k DSO Údolí Vltavy 
a stanovy DSO Údolí Vltavy. 
Pro: 6   Proti:        0         Zdrželi se:  1 (S. Zádová) 
Usnesení 5/12/2015 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují za delegáta na řádnou Valnou hromadu VKM konanou dne  
8. 12. 2015 paní Mgr. Janu Dyčkovou, místostarostku obce Větrušice. Jako náhradníky schvalují 
pana Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka, zástupce Svazku obcí VKM. 
Pro: 6   Proti:        0       Zdrželi se:  1 (J. Dyčková) 
Usnesení  6/12/15: 
Zastupitelé obce schvalují návrh smlouvy o dílo na vypracování studie odkanalizování obce a ČOV, 
mezi obcí Větrušice (zastoupena starostkou obce P. Šefčíkovou) a firmou BMTO GROUP a.s.  
v podobě, která jim byla předložena a pověřují starostku obce jejím podpisem. 
Pro: 7   Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Usnesení  7/12/15: 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují pana Ing. arch. Zdeňka Kindla (IČ  425 48 250) pro vypracování 
územně plánovací dokumentace dle cenové nabídky. Zároveň pověřují starostku obce Petru 
Šefčíkovou podpisem smlouvy o dílo tak, jak byla předložena. 
Pro: 7   Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Usnesení  8/12/15: 
Zastupitelé obce Větrušice pověřují Ing. M. Řimnáče a členy komise pro územní řízení a ŽP 
vypracováním metodiky pro schvalování námitek a výjimek ze stavební uzávěry, a to do  
22. 12. 2015. 
Pro: 7   Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Usnesení  9/12/15: 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují zadání a vypracování pasportu komunikací v katastrálním 
území obce Větrušice firmou GEODATA, s.r.o. a pověřují starostku obce podepsáním smlouvy  
o dílo dle předložené cenové nabídky.  
Pro: 7   Proti:     0      Zdrželi se:  0 
Zapsala: Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé: Soňa Zádová,  Jan Krušinský   
Starostka obce: Petra Šefčíková 
 

 
 
 

     

    
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO  
   přeje všem občanům krásné vánoční svátky  
      a šťastný rok 2016.                  
         Především pevné zdraví,  
             hodně štěstí a životní pohodu. 
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RŮZNÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE VE ZKRATCE 
 
ÚZEMNÍ PLÁN  Bylo zahájeno řízení  k územnímu plánu obce Větrušice a v této souvislosti byla 

  vydána stavební uzávěra. První veřejné projednání se konalo 9. 12. 2015. 

KANALIZACE Byla podepsána smlouva o dílo  na  vypracování studie odkanalizování  obce a 

  ČOV. 

SILNICE  Bylo zadáno vypracování pasportu komunikací v obci Větrušice –  nutné pro  

  převedení účelových komunikací na komunikace místní. 
ROZPOČET 2016  Byl schválen návrh rozpočtu na rok 2016. Je k dispozici na  www.vetrusice.cz.  

 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - aktualizovaný přehled 
 
PLASTY - pondělí (2x Východní a 1x u bývalého obchodu) a čtvrtek (všechny kontejnery) 
PAPÍR - 1x týdně (pátek) 
SKLO - 1x měsíčně (středa) 
KARTONY - 1x měsíčně 
LEHKÉ KOVY - dle potřeby 
 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Zastupitelstvo na konci každého roku schvaluje výši poplatků za komunální odpad na příští období. 
Letos navíc dochází k podstatné revizi celého systému poplatků; ukázalo se, že některé typy 
svozových nádob byly dotovány podstatně více nežli nádoby jiné, například u týdenního svozu 
120 l nádoby byla sazba poplatku 1700 Kč, avšak jen náklady na svoz směsného odpadu takového 
objemu představovaly 2000 Kč, naopak náklady na čtrnáctidenní svoz 80 l popelnic (dnes zejména 
senioři) byly o něco nižší než vybíraný poplatek. 
Lze konstatovat, že naše obec dlouhodobě nadprůměrně třídí odpad (po započtení zpětné dotace 
je likvidace tříděného odpadu oproti směsnému odpadu mnohem levnější), tento trend proto 
bude obec nadále podporovat. Naopak jako finančně problematická se jeví situace, kdy vytříděný 
odpad „chybí“ ve vyvážených sběrných nádobách na směsný odpad, chcete-li když svozová 
společnost vyváží poloprázdné popelnice. Obec jí totiž hradí svoz nádoby paušálně, tedy nezávisle 
na tom, zda je popelnice plná či prázdná; zůstává-li v popelnici po vytříděném odpadu místo, pak 
likvidace tohoto odpadu je uhrazena hned dvakrát a tudíž se provoz takového systému notně 
prodražuje. 
Zastupitelstvo v rámci revize systému přistoupilo ke srovnání výše dotace na všechny typy 
sběrných nádob, kterou sjednotilo na výši 30%. Zároveň rozhodlo, že sazby poplatků budou 
výhradně vycházet z nákladů obce na daného plátce, tedy že sazba poplatku bude vypočtena 
(nikoliv odhadnuta jako v minulosti) podle objemu (80/120/240/1100l) nádoby a četnosti jejího 
svozu (týdenní/14denní/sezonní), přičemž k nákladu za svoz směsného komunálního odpadu 
daného svozovou společností budou poměrně přičítány i náklady na svoz odpadu tříděného 
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(bohužel přičtení nákladů za tříděný odpad podle počtu poplatníků, které by bylo lepší 
a spravedlivější alternativou, není ze zákona možné). 
Na první zdání dochází ke zvýšení sazby poplatků, na druhé však mnozí občané mohou ušetřit, 
zejména pokud více třídí (a tím minimalizují náklady obce na nakládání s komunálním odpadem), 
pak mohou zvážit, zda-li pro ně není dostačující levnější menší sběrná nádoba či frekvence svozu. 
Končí tak období, kdy obec občanům „doporučovala“ větší a tudíž dražší 120 l popelnice, naopak 
srovnáním dotace chceme občany motivovat k minimalizaci svých, v důsledku i obecních, nákladů. 
Občany, kteří plánují výměnu 120 l popelnice za 80 l žádáme, aby nám tuto skutečnost oznámili 
předem a výměna popelnic proběhla bez problémů. 
Jakkoliv považujeme zdražování za nepopulární, věříme, že nový, zcela transparentní systém 
přispěje k lepšímu pochopení systému s nakládání s odpady a ve svém důsledku povede ke snížení 
nákladů obce v této oblasti; ušetřené prostředky pak mohou být rozpočtově využity efektivněji, 
například k investičním akcím do infrastruktury obce. 
Žádáme občany, aby známky na popelnice pro rok 2016 hradili až v měsících lednu a únoru 2016, 
kdy budou rozšířeny úřední hodiny, nikoliv jako v předešlých letech již v listopadu či prosinci. Tyto 
změny úzce souvisí s účetnictvím obce, kdy vybraný příjem v daném roce je čistě příjmem daného 
roku, i kdyby se příslušný poplatek vztahoval k roku následujícímu. 
 

CENY POPELNIC OD 1. 1. 2016 - SAZBY POPLATKU 
 

 

Týdenní svoz Čtrnáctidenní svoz

1 860 Kč 1 000 Kč
(skutečné náklady 2 650 Kč) (skutečné náklady 1 430 Kč)

2 480 Kč 1 360 Kč
(skutečné náklady 3 540 Kč) (skutečné náklady  1 940 Kč)

4 050 Kč
(skutečné náklady 5 790 Kč)

6 690 Kč
(skutečné náklady 9 550 Kč)

13 870 Kč
(skutečné náklady  19 820 Kč)

17 560 Kč
(skutečné náklady 25 080 Kč)

Ceny  popelnic od 1. 1. 2016 - sazby poplatku

Objem sběrné nádoby
Sazba na plátce

120 l

Sezonní svoz (od 1. 5. do 31. 10. 14 denní, jinak týdně)

2 010 Kč
(skutečné náklady 2 870 Kč)

Sazba na plátce

není zajištěn

80 l

120 l

240 l

360 l

770 l

1 100 l

Objem sběrné nádoby



9 

 

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ OD 13. 12. 2015 
Nové jízdní řády linek PID (i 374 a 371) platné od 13. prosince 2015 najdete na www.ropid.cz nebo 
na www.vetrusice.cz. 
 

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. 

 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2015 - 2016 - III. A TŘÍDA 
 

VÝSLEDKY PODZIMNÍ SOUTĚŽE 
 

kolo datum mužstvo mužstvo VÝSLEDEK 

1 22.8.2015 ZELENEČ B VĚTRUŠICE 5 : 2  

2 30.8.2015 VĚTRUŠICE RADONICE B 3 : 1  

3 6.9.2015 PŘEDBOJ VĚTRUŠICE 2 : 1  

4 12.9.2015 BRANDÝS N L Větrušice 3 : 1 

5 20.9.2015 Větrušice KOJETICE 0 : 3 

6 26.9.2015 MĚŠICE  A Větrušice 3 : 1 

7 4.10.2015 Větrušice ŠESTAJOVICE 0 : 2 

8 10.10.2015 ŠKVOREC A Větrušice 4 : 2 

9 18.10.2015 Větrušice LÍBEZNICE A 5 : 0 

10 24.10.2015 Hovorčovice Větrušice 4 : 0 

11 1.11.2015 Větrušice VELEŇ 6 : 0 

12 7.11.2015 BRAZDIM Větrušice 1 : 3 

13 15.11.2015 Větrušice NEHVIZDY A 1 : 0 
 

 
Začátek podzimní části se nám vůbec nepodařil. Na každý zápas jsme se dobře připravili, ale zase 
nás zradila koncovka. Když přišla druhá půlka podzimní části, začalo se dařit a pět posledních 
utkání jsme plně bodovali a dostali jsme s na 11. místo v tabulce (viz celkový přehled na další 
straně). 
Zimní přípravu budeme absolvovat v multifunkční hala v Klecanech. Držte nám palce v jarní 
polovině sezóny. 
Přejeme Vám hezké prožití Vánoc a hodně štěstí a lásky v novém roce 2019. 
                  Mirek Jaroš, předseda 
 

http://www.ropid.cz/
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FOTBALOVÁ SEZÓNA 2015 - 2016 - III. A TŘÍDA - podzim - celkové přehled 
 

 
 

TURNAJ FUTSAL FIFA PRAHA-VÝCHOD, 2015/2016 
 

I. - III. kolo bude odehráno od 23. 1. do 2. 2. 2016  
v SH Kralupy nad Vltavou 

 

23. 1. 2015  9:00. SC Veltěž B FC Větrušice 

 
10:00 FC Větrušice FC Struhařov 

 
11:00 SC Veltěž B FC Struhařov 

6. 2. 2015 9:00 FC Větrušice FC Struhařov 

 
10:00 FC Struhařov SC Veltěž B 

 
11:00 FC Větrušice SC Veltěž B 

27. 2. 2015 9:00 FC Struhařov SC Veltěž B 

 
10:00 SC Veltěž B FC Větrušice 

 
11:00 FC Struhařov FC Větrušice 

                
 

FOTBALOVÁ KRONIKA 
 

Výborová schůze konaná dne 12. 9. 1990 
Přítomni: Plicka, Damek, Šubrt, Pavlík, Beneš, Maleček, Srba 
 

Poř. Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. Sokol Měšice 13 9 1 3 33:16:00 28 10

2. AFK Nehvizdy 13 8 2 3 39:17:00 26 5

3. TJ Sokol Škvorec 13 8 1 4 41:23:00 25 7

4. TJ Sokol Šestajovice 13 7 2 4 21:15 23 5

5. SKK Hovorčovice 13 6 4 3 44:24:00 22 1

6. TJ Jiskra Kojetice 13 6 1 6 22:23 19 1

7. FK Brandýs n.L. B 13 6 1 6 25:28:00 19 1

8. Svornost Brázdim 13 5 3 5 34:32:00 18 -3

9. Sokol Předboj 13 5 2 6 25:25:00 17 -1

10. SK Zeleneč B 13 5 1 7 35:49:00 16 -5

11. Sokol Větrušice 13 5 0 8 25:28:00 15 -3

12. 1.FC Líbeznice 13 4 3 6 19:33 15 -6

13. Slavoj Veleň 13 2 3 8 22:52 9 -12

14. Slavia Radonice B 13 2 2 9 17:37 8 -13



     

 Tichou vzpomínku věnujeme 
 panu Stanislavu Baškovi, 
 který zemřel dne 5. října 2015 
 ve věku 89 let.    
     

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 
2) Posvícení 
3) Sál 
4) Zpráva fotbalového oddílu 
5) Zpráva ZRTV 
6) Různé přívěsky, sběr šrotu, 5.000 Kč 
7) Žádost o stavbu na MNV - Beneš 
8) Kiosek - střecha - Plicka  

9) Kiosek - elektrika - Srba 
10) Damek - příspěvky odevzdány 
11) Sběr šrotu - Plicka - 29. 9. 1990 
12) 22. 9. kapela - Pavlík 
13) v r. 1991 - turnaj M. Heisnera 
14) Prodej a koupě autobusu - Pavlík - 
Damek 

 

 
 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,  
konaného dne 26. 4. 1921 o 7 hod. večerní za přítomnosti následujících členů:  

starosta Ludvík Machačka, Marie Nováková, Václav Vlasák, Tomáš Vilím,  

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

Pořad jednání: 

1) Přečtení a schválení protokolu s předešlé schůze. 

2) Zavezení louže na návsi. 

3) Volné návrhy. 

Usneseno: 

1) Protokol přečten a schválen z předešlé schůze. 

2) Poněvadž na základě komisionálního řízení ze dne 24. dubna 1921 nebylo podáno námitek ze 

strany občanstvo proti zavezené louži, Pan Josef Šubrt navrhuje navrhuje, aby se tato louže, což se 

jednohlasně schvaluje. 

3) Jelikož volných návrhů nebylo schůze skončena. 

Tomáš Vilím, Josef Strakatý, Emilie Maternová, Marie Nováková, Václav Krejzar, Václav Vlasák, 

Ludvík Machačka 

 

 

 
Srdečně mezi námi vítáme  
Sáru Nenutilovou, která se narodila v červnu 2015 Ivetě Márové a Oldřichu Nenutilovi, a 
Charlotte Elbogenovou, která se narodila v říjnu 2015 Adrianě Holečkové a Petrovi Elbogenovi. 
Vítáme také Daniela Christiana Šolce, Lukase Horáka a Mariannu Mullerovou, kteří se narodili 
v září až v listopadu 2015.                                     Přejeme jim v životě hodně sluníčka. 
 
 
    Blahopřejeme paní Janě Srbové,  
    která oslavila v prosinci své životní jubileum. 

   

 

 

 

 

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


   

 

 
 

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

VZNIK DĚTSKÉ SKUPINY VĚTŘÍČEK 
V pondělí 7. září 2015 se to stalo – po mnohých 
byrokratických, technických a dalších složitostech  začala 
fungovat dětská skupina Větříček - přišly děti! Seznámení 
se s novým prostředím a kamarády proběhlo velice rychle 
a dobře. Protože žijeme v místě, které je obklopeno 
krásnou přírodou, podstatnou část září i příjemně teplého 
října trávily děti ponejvíce venku – při této příležitosti 
založily větříčkovský herbář, do kterého po celý podzim 
sbíraly rostliny a plody. Na herbář jsou děti velmi hrdé a 
již nyní plánují, že na jaře budou moci v jeho rozšiřování 
pokračovat. V říjnu děti obdivovaly barvy podzimu nejen 
venku, ale i při výtvarných aktivitách. V listopadu jsme se 
začali věnovat tématu „Péče o zdraví a moje tělo“. 
Poučné bylo rozlišování „dobrých“ a „špatných“ potravin 
a nápojů, zábavná byla tvorba papírového chlapce v 
životní velikosti a umísťování vlasů, očí, nosu, úst, uší a 
základních břišních orgánů. V pátek 4. prosince navštívil 
DS Větříček Mikuláš s andělem (čertů nebylo třeba – 
větříčkovské děti byly a jsou moc hodné), což si všichni 
užili, nikdo neplakal a každý byl obdarován. Pomalu, ale 
jistě, začínáme s dětmi trénovat a připravovat vánoční 
besídku. 
Dětská skupina Větříček navázala spolupráci s mateřskou školou v Máslovicích – navštívili jsme 

máslovické děti a zúčastnili jsme se 
představení o hudbě a hudebních nástrojích. 
V prosinci nás čeká další návštěva. Spolupráci 
plánujeme navázat i s klecanskou školičkou 
Klíček, která se znovuotevřela teprve před 
pár týdny. 
Děkujeme všem dobrým duším, které 
věnovaly Větříčku hračky, ale i jiné 
sponzorské dary, jmenovitě paní Malcové (a 
hlavně jejím dcerkám), manželům Šípovým, 
paní Toupalové, manželům Halaksovým, 
manželům Martínkovým, paní Mokré, panu 
Pavlíkovi, Vilmě a Aničce Friede. Děkujeme! 
Marie Keszeli, Jasmína Zimmermannová 
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SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ STROMKU A MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI (6. 12. 2015) 
Na prvním společném rozsvícení vánočního stromu ve Větrušicích se 

nás sešlo opravdu hodně. Málem nám nestačil trávník před obecním 

úřadem.... Obecní úřad ve spolupráci s místním hostincem připravil 

občerstvení v podobě domácích dobrůtek a nealkolického punče pro 

děti i toho pravého punče pro dospěláky. Na úvod nás potěšily děti  

z dětské skupiny Větříček, které si se svými vychovatelkami, 

Maruškou a Jasmínou, připravily básničku a písničku a byly kouzelné. 

Krásně nazdobený stromek čekal jen na spuštění světelných ozdob. 

Náhodný los vybral mezi mnoha dětmi pro tento čestný úkol Jenůvku 

Kezseli a ta úkol zvládla na jedničku a rozsvítila stovky světýlek. 

Nechyběly ani koledy, letos spíše z reproduktoru. Děkujeme statečné 

Anně Pelcerové, která nám bez předchozí přípravy zazpívala 

Purpuru. Věříme, že toto milé sousedské setkání bylo pro všechny 

přítomné příjemně prožitým okamžikem v hektickém adventním čase 

a všichni si jej užili. 

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, speciálně panu Pavlíkovi (nejen za zapůjčení zvukové 

aparatury), celému týmu lidí za postavení a ozdobení stromku, za dobroty Janě Dyčkové a Petře 

Šefčíkové. 

Doufáme, že se podařilo vytvořit novou  větrušickou tradici a těšíme se, že se u stromečku sejdeme  

i příští rok.  

(Do příště máme nesnadný úkol najít statečné zpěváky a muzikanty, aby to zpívání koled mělo ten 

správný náboj. Budeme rádi za jakékoliv tipy na zpěváky a muzikanty, nejlépe z našeho okolí.) 

Po společném rozsvícení stromu se děti přesunuly do sálu restaurace U Kamelota, kde se pro ně 

chystala Mikulášská. Tu si užilo 

přes 50 dětí a nespočet 

dospěláků. Sál restaurace byl 

zcela zaplněn. Čert Ferda nás 

opět bavil všemi svými vtípky, 

legráckami i tancem. Dokonce nás 

přišel navštívit i Kačer Ronald. Na 

závěr skotačení nás poctil svou 

návštěvou i sám pan Mikuláš, 

který v závěru obdaroval děti 

mikulášskou nadílkou. Dle 

rozesmátých dětských i dospě- 

láckých tváří, bylo jasné, že akce 

se všem líbila.  

Děkujeme obecnímu úřadu za 

financování a organizaci celé akce a panu hostinskému Novosadovi a jeho týmu za perfektní 

spolupráci, přípravu a vytopení sálu a pronájem sálu zdarma. 

Fotografie z akce najdete na www.vetrusice.cz a www.facebook.com/vetrusice. 
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JAK JSME SI UŽILI DRAKIÁDU? 
Tradiční větrušická drakiáda se letos konala 25. 10. Na fotbalovém hřišti se sešlo okolo 60 dětí s 
velmi početným dospěláckým doprovodem. Můžeme říci, že počasí se 
vyvedlo, i když nefoukalo. O to víc jsme ocenili všechny, kterým se podařilo 
dostat draka do vzduchu. Děti měly za úkol splnit dračí pětiboj. Odměna 
byla připravena pro každého, kdo splnil všech pět dračích úkolů. Jako 
každoročně náš velký obdiv patří všem, kteří měli draka vlastní výroby. 
Tento rok se vytáhli Filip, Danka a Hanka Hovanovi, Adélka Pavlíková, Klára 
a Gita Chalupovy a, již tradiční šikulky, Eliška a Terezka Malcovy.  
Bohužel letos se rozbil bombondér, který umí vytvořit bonbónový déšť. 

Strejda Pišta ale nezaváhal a statečně bombondér zastoupil. Dobrou 
atmosféru pomohly vytvořit i různé dobrůtky. Nechyběly bramborové 
spirály, cukrová vata, horké jablko a svařák, aj.  Děti si mohly koupit 
nádherné nafukovací balónky. Letošní specialitou byl pravý maďarský guláš 
a maďarské placky - pagáče, za které děkujeme obecnímu úřadu, Marii 

Kezseli a hlavně panu Tomášovi 
Kezseli. Guláš byl opravdu vynikající.  
Za pomoc děkujeme: Báře a Terezce 
Ujkovým, Andreje Vohradníkové, 
Míše Jakšové, Páje Petrovkové, 
Majdě a Kubovi Veselým, Veronice Jarošové,  Adrianě 
Vilímové, Petře Šefčíkové. Za fotky díky Markétě Haflantové.  
Za perfektní přípravu hřiště, kabin, ozvučení  a zajištění 
pitného režimu patří poděkování Václavu Pavlíkovi. 

Akci připravili: OÚ + TJ Sokol + Klubíček  
Fotografie z drakiády najdete na www.vetrusice.cz a www.facebook.com/vetrusice.  

UZAVÍRKA MOSTU VE CHVATĚRUBECH  
Od 22. 10. 2015 do 20.6.2016 proběhne úplná uzavírka mostu u Chvatěrub z důvodu kompletní 
rekonstrukce. Objízdná trasa povede kolem areálu chemických výrob – ulicí Veltruská a Teplická 
(viz příloha). Dojde ke zrušení autobusových zastávek V Pískovně a U Kovošrotu, a to bez náhrady. 

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENORY V KLECANECH 
Denní stacionář pro seniory je odlehčovací služba určená pro seniory s kognitivními problémy, pro 
seniory ohroženými demencí a pro seniory s demencí. Stacionář funguje v rámci Oddělení 
kognitivních poruch Národního ústavu duševního zdraví. Díky tomu je možné poskytnout 
komplexní péči osobám s kognitivní poruchou (Alzheimerovou nemocí, i s jinými typy demence)  
i pokud mají další psychiatrické komorbidity. Tým stacionáře se sestává z různých profesí. V týmu 
najdete sociální pracovníky, psychology, zdravotní sestru. 
Cílem služby je zajistit seniorům s Alzheimerovou nemocí sociální kontakt s vrstevníky, nácvik  
a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, poskytnout pomoc 
se vyrovnat s příznaky a důsledky nemoci a zároveň pomáhat rodinám a pečujícím osobám při 
zvládání jejich obtížné životní situace, umožnit jim pracovat nebo poskytnout čas na nezbytný 
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odpočinek. Kromě péče o seniory je cílem denního stacionáře i poskytování základního sociálního 
poradenství pro pečující osoby, poskytování informací o nemoci, seznámení se s nemocí, aby se 
předcházelo sociálnímu vyloučení seniorů s Alzheimerovou nemocí. 
Stacionář je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 16:30 hod. 
Pro další informace nebo pro podání žádosti o pobyt v denním stacionáři prosím kontaktujte 
sociální pracovníky: 
Romanu Jarošovou, tel.: 283 088 153, e-mail: romana.jarosova@nudz.cz 
Bc. Jakuba Sobotku, tel.: 283 088 154, e-mail: jakub.sobotka@nudz.cz 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ - BUFET 

VÁCLAV ŠŤASTNÝ 
Otevřeno od 24. 11. 2015.  

Klecany v ulici Do Kaštan 

Otevírací doba prodejny: úterý - pátek 7:00 - 18:00 

 

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

 

mailto:romana.jarosova@nudz.cz
mailto:jakub.sobotka@nudz.cz
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MYSLIVECKÝ PODZIM 
 

Na začátku podzimu čeká myslivce kontrola a případné opravy krmelců a zásypů před krmnou 
sezónou. Tato krmná zařízení někdy utrpí škody nejen přírodními vlivy, ale též zásahy nenechavých 
lidí. Stejně tak je třeba opravit kůly a obnovit nástřik účinné látky pachových ohradníků kolem 
silnic, aby se zabránilo střetům spárkaté zvěře s auty. 
V tomto období se již začíná přikrmovat, i když počasí je příznivé a zvěř má v přírodě dostatek 
potravy. To platí hlavně v posledních letech, kdy přicházejí vcelku mírné zimy bez velkého množství 
sněhu a silných mrazů, kdy zvěř rozhodně nestrádá hladem. Včasné zahájení přikrmování slouží 
k soustředění zvěře k těmto zařízením a také k posílení tělesné zdatnosti před blížící se zimou, kdy 
si zvěř vytváří tukové zásoby.  
Náš Myslivecký spolek Zdiby – Klecany zakoupil dostatek jadrného krmiva jak pro bažantí zvěř, tak 
pro srnčí. Protože se v loňském roce velice osvědčilo podávání granulí obohacených o minerály 
srnčí zvěři, máme i pro letošek jejich dostatečné zásoby. Toto krmivo má blahodárný účinek na 
zažívání zvěře, protože zabraňuje průjmovým onemocněním po požití většího množství řepky, což 
je jediné zelené krmivo na polích přes celou zimu, kterého je v našem okolí skutečně mnoho.  
 
Zajistili jsme též sůl pro zvěř, kterou podáváme do krmítek jako liz. Každý člen spolku pak má za 
povinnost zajistit dostatek kvalitního sena. 
Podzimní měsíce bývají pro myslivce vyvrcholením sezóny, kdy se pořádají hony na drobnou zvěř. 

To však pouze za předpokladu, že 
je této zvěře dostatek. Jak je vidět 
na našich polích, zajíc z našich 
honiteb mizí a stává se ohroženou 
zvěří. Příčiny dlouhodobého 
úbytku stavů zajíce jsou všeobecně 
známé (velkoplošné zemědělství  
a chemie, doprava, škodná),  
a protože životní podmínky zvěře 
se v dohledné době asi nezmění,  
a také proto, že se zajíce nedaří 
odchovávat uměle, je budoucnost 
této zvěře nejistá. 

U bažantí zvěře je situace poněkud lepší i proto, že každý rok vypouštíme do honitby dospělé 
bažanty z odchovny ve Skuheři. Rozhodli jsme se, že letos žádný hon na drobnou zvěř pořádat 
nebudeme. Nezbývá než věřit, že stavy drobné zvěře v honitbě se v budoucnu zase zvýší.  
O to více se budeme věnovat odlovu černé zvěře, a to jak individuálním lovem, tak na společných 
naháňkách. Slibujeme si od toho redukci stavu divokých prasat v honitbě, a tím snížení jimi 
působených škod na honebních i nehonebních pozemcích. 
Závěrem se můžeme zmínit i o další aktivitě našich členů v tomto období, a to přípravě tradičního 
mysliveckého bálu, na který Vás srdečně zveme. 
                                                                                                                                    Ing. Jindřich Trpák 
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DIVOCÍ KONĚ, ZUBŘI A PRATUŘI V MILOVICÍCH 
(Milovice jsou od Větrušic cca 45 km) 



18 

 

Poprvé na světě. V Česku vznikla první lokalita,  
kde jsou divocí koně, zubři a pratuři 

Česko má světový unikát. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy 
Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal prvním místem, kde se vyskytují všechny tři klíčové druhy 
velkých kopytníků Evropy. Tedy divocí koně, zubři a pratuři. 
„Podobný pohled se lidem nenaskytl možná několik posledních tisíc let,“ říká Dalibor Dostál, 
ředitel společnosti Česká krajina.  
Zubři byli v přírodě vyhubeni až počátkem dvacátého století, pratuři o tři sta let dříve  
a koně zřejmě již před mnoha sty lety a možná i tisícovkou let.  
„Sleduji i velmi pozitivní vliv velkých savců na proměnu stepní krajiny Milovicka, kde se opět šíří 
vzácné druhy rostlin. Budu i nadále pozorně sledovat, jak se zde bude zvířatům dařit,“ ocenil 
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. 
Doufáme, že zubři a divocí koně budou postupně napravovat to, co člověk zanedbal. Šetrným 
cíleným spásáním se vytváří podmínky pro obnovu původní skladby ohrožených stepních biotopů v 
této oblasti,“ konstatoval Jaroslav Král, starosta města Benátky nad Jizerou. 
Podle jeho slov chce město navíc vybudováním naučné cyklostezky a pozorovatelny přiblížit toto 
téma široké veřejnosti a šetrnou turistikou citlivě zvýšit osvětu a propagaci celého území. Péči o 
zvířata bude zajišťovat Správa městských lesů Benátky nad Jizerou. 
 

  
 

Více informace na: www.ceska-krajina.cz 
 

 
 

Přírodní antibiotika vám možná rostou na zahrádce 
Velice účinná přírodní antibiotika jsou přitom všude kolem nás – bylinky, česnek, křen, zázvor… 
Přírodní antibiotika je navíc možné užívat bez následků, které na nás zanechávají kvanta tablet 
užívaných i v případě, kdy to vůbec není potřeba. 
Je známo, že antibiotika jsou léky, které hubí bakterie. Předepisování antibiotik na virózy bývá 
častým selháním a zbytečným preventivním opatřením řady lékařů. Časté užívání antibiotik vede 
ke vzniku rezistence, zátěži vnitřních orgánů, rozvoji alergií a přemnožení kvasinek a plísní v těle. 
Předtím než začnete užívat antibiotika, měli byste mít jistotu, že máte silnou bakteriální infekci. To 
je možné zjistit pomocí CRP vyšetření z krve, které by vám měl lékař, před tím než vám antibiotika 
předepíše, udělat. Řada lékařů dnes již nabízí CRP vyšetření ve svých ordinacích z kapky krve 
odebrané z prstu na počkání. 

http://www.vitalia.cz/n/antibiotika/
http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/alergie/
http://www.vitalia.cz/n/krev/
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Existuje celá řada přírodních přípravků s výraznými dezinfekčními účinky, které skvěle fungují jako 
účinná antibiotika, antivirotika nebo antimykotika. V mnoha případech dokážou klasická 
antibiotika plně nahradit. 
Lichořeřišnice větší běžně roste na zahrádkách 
Rostlina má výrazné antibiotické působení, hubí obrovské množství nejrůznějších streptokoků  
a stafylokoků, E. Coli, salmonely, Proteus vulgaris a řadu dalších baterií. Užívání lichořeřišnice se 
doporučuje v případě jakékoli bakteriální infekce. 
Brusinky a borůvky na dezinfekci močových cest a střev  
Brusinky se využívají především při zánětech močových 
cest, hubí streptokoky a E.Coli, borůvky rovněž, ale jejich 
úkolem je pro změnu dezinfekce trávící soustavy. Kromě 
obsahu cenných vitamínů a vlákniny mají příznivý vliv na 
zrak, pomáhají při cukrovce a jsou velice účinné při 
bolestech v krku a angínách.  
Česnek, cibule, křen i zázvor vyženou nemoc z těla 
U všech těchto zmíněných přírodních antibiotik se můžete kromě antibiotického spolehnout také 
na antivirové a antimykotické působení. Zázvor je známým dezinfekčním prostředkem, česnek je 
zase odborníkem je plísně a kvasinky všeho druhu a křen i cibule jsou na virózy a chřipky jak 
dělané. 

Čajovníkový olej proti zlatému stafylokoku 
Čajovníkový olej, známý jako tea tree oil, je výborným 
antimykotikem, antivirotikem i antibiotikem. Výborně účinkuje při 
zánětech pokožky i sliznic, při ekzémech, používá se ředěný 
v přípravcích při mykózách pohlavních orgánů, k dezinfekci ústní 
dutiny, na opary, afty a podobně. 
Jako antibiotikum hubí zlatého stafylokoka, který rád cizopasí na 
pokožce atopiků a způsobuje rozsáhlé ekzémy. Čajovník dokonce 

i skvěle funguje při vymítání zákožky svrabové. 
Propolis pomáhá na všemožné neduhy, ale pozor na alergii 
V neposlední řadě je třeba zmínit velice účinné přírodní antibiotikum, které můžete najít jedině ve 
včelím úlu. Používá se k léčbě a dezinfekci sliznic i pokožky. Hojí rány, pomáhá při zánětech v krku 
a ústech, aftech, oparech, paradentóze, vředech, ekzémech, využívá se při nachlazení, angínách, 
zánětech kdekoli na těle, např. zánětech pohlavních orgánů, pokožky nebo i vnitřních orgánů. 

Čtěte více na: www.vitalia.cz 

 

CVIČENÍ V KLECANECH (ZŠ) 
ROZVRH HODIN (www.aerobik-klecany.webnode.cz) 
pondělí     20.00 - 21.00     P-class         Radka 
středa       19.30 - 20.30     posilování     Dáša 
čtvrtek      20.00 - 21.00     aerobik          Radka 

http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/ekzem/
http://www.vitalia.cz/clanky/prirodni-antibiotika/#ixzz3uEsq57pt
http://aerobik-klecany.webnode.cz/
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JÓGA VE VĚTRUŠICÍCH je nyní 2x týdně  
KAŽDOU NEDĚLI od 9 do 10 h. a KAŽDOU STŘEDU od 18 do 19 h.. 
Obecní úřad a místní hostinec se dohodly na přemístění cvičení jógy  
do místnosti v přízemí budovy č.12 na návsi (budova Větříčku a Klubíčka). 
Informace také na www.vetrusice.cz 
Kontakt na lektora na http://www.sohamjoga.cz/ 
Na cvičení si vezměte karimatku, pohodlné oblečení, příp. lehkou přikrývku. 
Vstupné: 100 Kč, permanentka za sníženou cenu.  
Těší se na Vás lektor Maitrey.  
Kontakt: www.sohamjoga.cz. Tel. 605 859 430 

 
 
 
Dne 19. 9. 2015 proběhly dětské rybářské závody 
na našem místním rybníku. I přes prvotní 
nepřízeň počasí se zúčastnilo 9 soutěžících. Po 
dvou hodinách snahy o nejvíce úlovků zaslouženě 
zvítězil Ondra Vinkr. Po závodech jsme si uvařili 
čaj, soutěžící obdrželi diplomy a věcné ceny. 
Všem se akce líbila. 
 
Kontakt:  
I. Veselý - 733 174 795, R. Vejražka - 731 777 888, 
rybarsky.krouzek.vetrusice@seznam.cz 

 
 

 
 

Trenérka, paní Kvítková,  přestěhovala koně  
do Klecánek, kde i nadále pokračuje jezdecký 

kroužek. 
Více  informací o jezdeckém kroužku  

u trenérky pí Kvítkové  
tel. 739 955 912  nebo mail:  

SJKKlecany@seznam.cz. 
 
 
 

 
 
 

 

 

FACEBOOK JEZDECKÉHO KROUŽKU  
 „KROUŽEK ŽIVOT V SEDLE" 

 

 
 

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

