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 Foto:  Mikulášská pro děti, prosinec 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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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, Eva Máchová, Martin Řimnáč 
KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: 
Adresa:  OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha – východ, 25067 
Tel.:   220 941 265 (OÚ), 604 273 716 (OÚ), 220 940 984, 602 645 552 (E. Jarošová) 
E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, 
chtěla jsem začít nějak neotřele, ale nakonec mi to typické „rok se sešel s rokem“ připadlo 
přece jen příznačné. Skončil rok, který novináři i politici nazvali svorně rokem velkých 
turbulencí, které budou mít vliv na vývoj příštích týdnů a měsíců.  Můžeme být jen rádi, že naši 
obec žádné velké turbulence, na rozdíl od roku 2015, nepotkaly.  
V prvním pololetí obcí rezonovala oprava příjezdové komunikace, kterou nám závidí i Odolena 
Voda (při rozvážení volebních lístků nevěřili úředníci z Odolene Vody vlastním očím a chtěli 
„návod“, jak opravy dosáhnout). Pokud se podaří získat finanční prostředky na úpravu návsi, 
myslím, že další květiny a nové lavičky by určitě neškodily, pak se tady každý rád projde. 
Ve druhém pololetí se na návsi zaskvěl nově opravený křížek a v říjnu dostal nový háv i svatý 
Václav, přibylo i několik kytiček. Ale jak už to bývá, nemůže být vše jen pozitivní. Velký „kráter“, 
který se jednoho dne objevil u autobusové zastávky, aniž by zde před tím byla byť jen prasklina, 
zůstává záhadou. Zasypání díry je jen provizorní, celková oprava je bohužel možná až na jaře.  
Hlavním tématem druhého pololetí byla kanalizace. Slovo se skloňovalo ve všech pádech 
s přídechem pozitivním i negativním.  Patřím zřejmě mezi ty, kdo přípravu kanalizace přivítali 
s nadšením, a naivně jsem se domnívala, že stejně kladně bude přijata v celé obci. Hodně by 
mohli vyprávět lidé žijící v dolní části obce, kudy zejména ve večerních hodinách protéká 
dešťovou kanalizací nevábně vonící odpadní voda podporovaná bublinkami, které rovněž 
nevoní jasmínem či konvalinkami. Jimi  nasycený potůček se pak vlévá do Vltavy. Nějak mě 
nenapadlo, a to bez nadsázky, že by ve 21. století byl někdo, kdo kanalizaci v obci, jejíž počet 
domů se za posledních 6 – 7 let zvýšil o více než třetinu a totéž platí o počtu obyvatel (proti 
roku 2004 je zde cca o 50% obyvatel více), nebude chtít, ale stalo se. Nicméně o tom až na 
jiném místě tohoto čísla Větrušáku.  
Přes řadu pozitivních věcí, jako jsou výše uvedené opravy či úprava prostoru vedle budovy, kde 
sídlí dětská skupina, oprava místních komunikací, snížení nákladů na odvoz odpadu související 
s příkladným přístupem občanů Větrušic ke třídění odpadů, nebyly zatím zvládnuty některé 

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: 20. 12. 2016 
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další problémy. Zpožďuje se zpracování územního plánu. Po několika úklidových akcích  
a jednání s různými organizacemi se řešení problému s černými skládkami pozastavilo. Obec 
nemá společenskou místnost, což je problém zejména nyní po uzavření místního hostince. 
Přestože do Strategického plánu byla navržena naučná stezka, nebyly zahájeny ani přípravné 
práce.  
Jak vidíte, máme toho poměrně dost za sebou, ale ještě více před sebou. Pokud by se někdo 
chtěl zapojit do pozitivního řešení některé z nastíněných akcí, bude vítán. 
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů popřála 
v nastupujícím roce především hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů, a aby turbulence, 
kterým se občas nevyhne žádná obec, vedly jen k pozitivním řešením, s nímiž bude spokojena 
většina z Vás.                                                            Jana Dyčková, místostarostka obce Větrušice 

 

 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. 10. 2016 
Poř. číslo 11/16 
Přítomni:   7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce,  
   Mgr. J. Dyčková – místostarostka obce, M. Jaroš  - místostarosta 
   obce, M. Buchar, Ing. M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová – viz prezenční 
   listina) 
Omluven:   0 
Počet přítomných občanů:  4 (příchod 18:17, odchod 19:52) 
Zasedání zastupitelstva řídila: P. Šefčíková  (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Mgr. J. Dyčkovou 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je usnášení-
schopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů. Následně navrhla za zapisova- 
tele 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. Buchara a M. Řimnáče.  K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 2 (Buchar, Řimnáč) 
P. Šefčíková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce a zdůraznila, že program byl  
e-mailem rozeslán včas všem zastupitelům: 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Příprava rozpočtu na rok 2017  
3. Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace na kanalizační řad a ČOV pro 
obec Větrušice  
4. Územně plánovací dokumentace obce, schválení zadání po opravě  
5. Pozemky p.č. 212 (Drastecká komunikace) a st. 289 pozemek pod hasičskou zbrojnicí, převod 
na obec  
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6. Nabytí majetku – darováním pozemku p.č. 140/12 paní Ing. Grošovou  
7. Stavební  
8. Činnost úřadu  
9. Závěr  
Zastupitelé schválili program řádného veřejného zasedání hlasováním. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 1/11/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje cenovou nabídku firmy BMTO GROUP a.s. (IČ 
49099361) na zpracování Projektové dokumentace kanalizace a ČOV Větrušice pro územní 
řízení, a to za  299 400,- Kč za PD kanalizace a ČOV Větrušice pro ÚŘ a 84 000,- Kč za projednání 
PD pro územní řízení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Projektová dokumentace bude zpracována 
tak, aby byla umožněna etapizace samotné realizace výstavby kanalizace a ČOV v krátkém 
časovém horizontu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Usnesení 2/11/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje návrh zadání územně plánovací dokumentace 
v předložené podobě. 
Pro: 6  Proti: 1 (Řimnáč)  Zdrželi se: 0 
Usnesení 3/11/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje starostku obce, Petru Šefčíkovou, jako zastupitele odpovědného 
za zpracování územně plánovací dokumentace obce Větrušice. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Šefčíková) 
Usnesení 4/11/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje přijetí daru od paní Ing. Grošové – pozemek parcelní 
číslo 140/12 v k.ú. obce Větrušice o výměře. 956 m

2
. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení 5/11/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje výjimku z opatření obecné povahy – stavební uzávěry 
pro investory manžele Haiselovy (Východní č.p. 151), par. č. p.č. 51/39, st. 269 ke stavební akci 
schválené zastupitelstvem dne 29.6.2016. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Zapsala: Mgr. J. Dyčková  
Ověřovatelé:   Ing. M. Buchar, Ing. M. Řimnáč, Ph.D.   
Starostka obce: P. Šefčíková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21. 11. 2016 
Poř. číslo 12/16 
Přítomni:   6 členů zastupitelstva ( Mgr. J. Dyčková – místostarostka obce, M. 
   Jaroš, M. Buchar, J. Krušinský, Ing. M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová)  
Omluven:   1 – P. Šefčíková 
Počet přítomných občanů:  0 
Zasedání zastupitelstva řídila: Mgr. J. Dyčková (místostarostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem:   S. Zádovou 
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Místostarostka obce J. Dyčková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné a zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů. 
Následně navrhla za zapisovatele veřejného zasedání zastupitelů S. Zádovou. Zastupitelé 
schválili navrženého zapisovatele hlasováním. 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Zádová) 
Předsedající J. Dyčková navrhla ověřovateli zápisu J. Krušinského a M. Jaroše. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se: 2 (Krušinský, Jaroš) 
J. Dyčková po úvodní části přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila s 
programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. Program byl rovněž rozeslán 
zastupitelům e-mailem. 
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2017 
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 
4. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  
 služebnosti a o právu vést stavbu 
5. Informace o činnosti obecního úřadu  
6. Závěr 
Zastupitelé schválili program řádného veřejného zasedání hlasováním. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 1/12/16 
Zastupitelé obce Větrušice schvalují navržené sazby poplatků za svoz komunálního odpadu pro 
rok 2017 a pověřují starostku obce zpracováním přílohy k obecně závazné vyhlášce obce 
Větrušice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 2/12/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP-
12-6001851-1001) mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02 a obcí Větrušice. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Závěr:  J. Dyčková přítomným poděkovala za účast a svolala další řádné zasedání zastupitelstva 
na pondělí 19. 12. 2016 na 18:00 hod. 
Zapsala: S. Zádová  
Ověřovatelé:  J. Krušinský, M. Jaroš 
Místostarostka obce: Mgr. J. Dyčková  
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 19. 12. 2016 
Poř. číslo 13/16 
Přítomni:   6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce,  
   Mgr. J. Dyčková – místostarostka obce, M. Buchar, J. Krušinský, 
   Ing. M. Řimnáč Ph.D., S. Zádová – viz prezenční listina) 
Omluven:   1 – M. Jaroš (pracovní povinnost – omluva doručena písemně) 
Počet přítomných občanů:   0 
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Zasedání zastupitelstva řídila: P. Šefčíková  (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Mgr. J. 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 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: 2 (Zádová, 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. Rozpočtové opatření č. 4/2016 
3. Rozpočet na rok 2017 
4. Projednání daru knihovně v Mladé Boleslavi  
5. Projednání daru psímu útulku v Lysé nad Labem 
6. Informace o činnosti obecního úřadu  
7. Závěr 

Starostka obce požádala o opravu čísla rozpočtového opatření, jedná se o rozpočtové opatření 
č. 5/2016. Rozpočtové opatření č. 4/16 bylo schváleno usnesením č. 1/10/16 dne  26. 9. 2016. 
Omluvila se za chybu a zeptala se zastupitelů, zda i v tomto případě chtějí o rozpočtovém 
opatření diskutovat a opatření č 5/16 schvalovat. 
K této opravě nebyly vznesen námitky zastupitelů. 
Zastupitelé schválili program řádného veřejného zasedání hlasováním s opravou bodu číslo   
2  navrženého programu na Rozpočtové opatření č. 5/2016. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 1/13/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 tak, jak bylo předloženo 
starostkou obce. Rozpočtové opatření upravuje rozpočtové příjmy ve výši 988 433 Kč a 
rozpočtové výdaje ve výši 988 433 Kč. Celé rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto 
zápisu. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 2/13/16 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje rozpočet na rok 2017 na závazné ukazatele jako 
vyrovnaný takto: 
Rozpočtové příjmy ve výši 7 168 000  
Rozpočtové výdaje ve výši 7 168 000 
Rozpočet na závazné ukazatele bude zveřejněn společně se zápisem z tohoto veřejného 
zasedání zastupitelstva. 
Usnesení 3/13/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na provoz knihovny v Mladé Boleslavi ve výši 
5 000 Kč  (pět tisíc korun českých) a pověřuje starostku obce podepsáním příslušné darovací 
smlouvy. 
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Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení 4/13/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na provoz psího útulku v Lysé nad Labem ve výši 
5 000 Kč (pět tisíc korun českých) a pověřuje starostku obce podepsáním příslušné darovací 
smlouvy. 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
Zapsala:   Mgr. Jana Dyčková  
Ověřovatelé:    Ing. Martin Řimnáč, Ph.D, Soňa Zádová 
Starostka obce:  Petra Šefčíková  
 

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

 

  
 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - ROK 2017 
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám sdělila několik informací ke komunálnímu odpadu. 
Především bych jménem všech zastupitelů poděkovala, stejně jak to již při listopadovém 
zasedání zastupitelstva učinil Ing. Řimnáč, velké většině z Vás, protože jste poctivě odpad třídili, 
což přineslo pár korunek (skutečně jen pár) navíc z Eko-komu. Znáte to, když se daří, je třeba 
změnit pravidla financování a bonusů. Ještě nevíme přesnou částku. Za 4. čtvrtletí dorazí 
výpočty až během února či března 2017. Pak Vám sdělím celkovou částku, kterou jsme od firmy 
Eko-kom obdrželi na náš účet. Méně jsme rovněž zaplatili za svoz směsného odpadu, protože 
řada z Vás si vzala menší nádoby na odpad (tj. nádoby 80 l). 
Jen bych Vás moc chtěla poprosit, abyste při třídění odpadu dbali i na to, abychom neplatili za 
vzduch. Jinými slovy velké krabice je třeba rozřezat, menší složit a plastové láhve zdupat. FCC 
platíme za vyvážený objem, zatímco Eko-kom nám vrací peníze za kilogramy či tuny. (Opravdu 
chytré, že ano?) Do kontejnerů s papírem nepatří papír znečištěný. Ten je vytříděn  
a nedostaneme vůbec nic.  
Sazby za svoz komunálního odpadu se mírně změnily - budete platit o něco málo méně. 
Vyhověli jsme totiž žádosti obyvatel ulice Vltavská a přidáme kontejnery na plast a papír i do 
této části obce (bohužel jen od jara do podzimu, v zimě by mohly nastat problémy s vývozem). 
Při této příležitosti bych ráda upozornila, že kontejnery na tříděný odpad jsou společné pro 
všechny obyvatele naší obce, a pokud jsou některé kontejnery plné, je možné odpad vhodit  
i v části obce, kde nebydlíte (to neplatí o odpadu směsném).               P. Šefčíková a J. Dyčková 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Větrušice č. 2/2015 
o poplatku za komunální odpad 

V souladu s ustanovením o (maximální) výši poplatku podle § 17a odst. 5 zákona o odpadech 
jsou sazby poplatku vypočítány jako o dotaci ponížený součet předpokládaných nákladů na 
svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu na konkrétní sběrnou nádobu daného objemu 
a frekvenci svozu s poměrnou částí předpokládaných nákladů na svoz a likvidaci tříděného 
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komunálního odpadu rozpočteného podle objemu konkrétní sběrné nádoby a frekvence jejího 
svozu.  
Parametry rozhodné pro výpočet poplatku jsou 
1. předpokládané náklady na svoz a likvidaci 
a) směsného komunálního odpadu ve výši 305 tis Kč 
b) tříděného komunálního odpadu ve výši 215 tis Kč 
2. předpokládaný souhrnný objem směsného komunálního odpadu: 904 tis l 
3. dotace obce na provoz systému nakládání s odpady: 30 % 
 

SAZBY POPLATKU NA ROK 2017 
Objem sběrné 
nádoby 

Sazba na plátce 

Týdenní svoz Čtrnáctidenní svoz 

80 l 1 820 Kč 
(skutečné náklady 2 600Kč) 

990 Kč 
(skutečné náklady 1 410 Kč) 

120 l 2 430 Kč 
(skutečné náklady 3 470 Kč) 

1 330 Kč 
(skutečné náklady 1 900 Kč) 

240 l 3 960 Kč 
(skutečné náklady 5 650 Kč) 

 
 
 
 

(není zajištěn) 

360 l 6 540 Kč 
(skutečné náklady 9 340 Kč) 

770 l 13 560 Kč 
(skutečné náklady 19 370 Kč) 

1100l 17 110 Kč 
(skutečné náklady 24 400 Kč) 

 

Objem sběrné nádoby Sazba na plátce 

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

120 l 1 970 Kč 
(skutečné náklady 2 810Kč) 

 
 

VODNÉ A STOČNÉ 2017 
Společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s. informovali, že se OD 1. 1. 2017 ceny vodného a 
stočného nemění, zůstávají ve stejné výši takto: 
 

Voda pitná a užitková  46,30 Kč/m
3
/bez DPH 53,24 Kč /m

3
/včetně DPH 

Voda odkanalizovaná 34,50 Kč/m
3
/bez DPH 39,68 Kč/m

3
/včetně DPH 

CELKEM   80,80 Kč/m
3
/bez DPH 92,92 Kč/m

3
/včetně DPH 
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 
Je na www.vetrusice.cz nebo je k dispozici na OÚ. 

 

INFO O AKCÍCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ MAILEM A PROSTŘEDNICTVÍM SMS 
Kdo ještě nedostává info o akcích do mailu či formou SMS a měl by o tyto informace zájem, 
pošlete či předejte svůj mail příp. telefonický kontakt na obecním úřadě nebo na 
obec@vetrusice.cz.  
 

VYUŽÍVÁNÍ KONTEJNERU NA POUŽITÝ TEXTIL 
V roce 2016 jste prostřednictvím kontejneru na použitý textil nasbírali krásných 2. 235 kg 
textilu pro dobročinné účely. Děkujeme Vám a věříme, že i nadále budete kontejner využívat 
k odkládání nepotřebného textilu.                                                                            Petra Šefčíková  

 

 
 

STŘÍPKY Z VĚTRUŠICKÝCH KRONIK 
Vánoce 57,  Silvestr 66, hasičstvo, obecní sanity a legenda MUDr. Tincl   

 
 

Kronikář Josef Burda: ... "lidé se připravovali na radostné prožití vánočních svátků. Nastala 

doba domácích zabíjaček a příprava darů pod vánoční stromeček v každé rodině. A byly to dary 
cenné, protože každý měl zajištěn slušný výdělek a o 70 důchodců ze 350 obyvatel se poctivě 
starala vláda lidově demokratické republiky  v čele s KSČ. Jen "koledy" hladových dětí nebyly 
slyšet. ...a je ku  konci roku - vánoce 1957. Tichý večer a mír nad celou vlastí. Polní práce 
skončily  a ve všech oknech domků vesnice hoří světla a do ulic a návsi září vánoční stromky.  
U nich šťastné děti nad dárky, které pro jejich čistou radost přinesli rodiče  
a mohli je koupit, protože poctivě pracují. Vesmírem plují kolem Země dvě nové hvězdy, které 
do vesmíru poslal sovětský člověk. Hvězdy míru je i naši lidé nazvali. A mír lidé potřebují." 

Kronikář Josef Šarboch: ... "V posledním dnu roku 1966, na Silvestra, odpoledne v půl třetí, 

zazněla v obci siréna na poplach HOŘÍ!!!!  Všichni občané se začali sbíhat  do JZD, kde hořela  
připravená sláma ku stlaní pod dojnice. Pohotovostí pracovníků JZD a požárníků podařilo se 
oheň uhasit. K větší škodě nedošlo. Díky, že oheň u kravína nehořel v noci, neb lidé spěchající 
pomoci potloukli by se jistě  přes rozházené polní nářadí a v blátě, neb prostranství před 
kravínem  není osvětleno. Bezpečnostní opatření jest ve špatném stavu. Hasicí přístroje  
nefungovaly,  ač jejich zkoušky byly provedeny  k 1. 6. 1966. Ve zmíněném objektu nebylo ani 
lopaty a trochu písku, což jest nejzákladnější ochrana v tak velkém objektu, kde jest ustájeno 
96 kusů dojnic a krmení pro ně a hlavně seno." 
V obci tehdy nehořelo prvně, ani naposledy. 

Kronikář Josef Burda: "Je pondělí, 9. února 1953, 19 hodin večer. Družstevníci jdou na svou  

výborovou schůzi a na cestě zpozorují, jak přímo za Jabůrkovou stodolou vyšlehla  rudá záře. 
Běží tam a stoh JZD, kde byla uložena všechna sláma -  pšeničná, ječná, žitná i ovesná, v ceně 
asi 400 tisíc korun - byl v plamenech. Za malý okamžik přijeli i přiběhli vojáci z Klecan, místní 
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   Tichou vzpomínku věnujeme  
   paní Miloslavě Šmejkalové,  
   která zemřela v prosinci 2016 ve věku 79 let. 
  
   

hasiči již položili hadice, ale hasičský stroj selhal. Půl druhé hodiny nebyla voda. Lidé rvali slámu 
i rukama, a tak zachránili asi 20 žebřiňáků slámy. Stoh hořel celý týden. Celý týden, po celé dny 
tam pracovaly ženy  družstevnice a neptaly se - ZAČ?. Také muži chodili po práci  pomáhat 
přehazovat slámu, alespoň z části zachráněnou a dusit oheň na požářišti. Nejvíce se obětoval 
velitel místní hasičské Jednoty Václav Novák, který  po celý týden řídil požární opatření  
a vydatně pomáhal. Oheň - to byla práce třídního nepřítele. V tom směru jsme byli všichni málo 
bdělí a ostražití..." 

A kdy byl v obci založen Sbor hasičský? 
Kronikář Jan Zapotil: "V roce 1936 založen Sbor hasičský a v následující schůzi 16. 10. 1936 
zvoleni byli: starosta sboru: Antonín Svoboda, velitel: František Novák č.p. 26, náměstek 
velitele: František Materna, jednatel: Antonín Macal, pokladník: Antonín Novák č.p. 13, 
zbrojmistr Jan Javůrek, vydělavatel: Bohumil Knop. Sboru hasičskému zapůjčila obec obnos 
úhrnem korun 61 923,40 na výzbroj a výstroj, stříkačku, hadice, postavení zbrojnice, na 
pojištění auta Hasičskou pojišťovnou, na olej a vaselinu a pojištění hasičů pojišťovnou Praha. 
Sbor hasičský zakoupil velké zánovní osobní auto za Kč 5 tisíc, které nechal zříditi jako auto 
sanitní."  Vlastní sanitku měla obec potom ještě jedenkrát. 

Kronikář Josef Burda: "Byla postavena garáž  u řeznictví J. Zikmunda na sanitní motorový vůz 

koupený v dubnu 1950 za 106 tisíc korun. Tento obnos byl pořízen zápůjčkou u místních 
občanů, kterou zajistil zárukou splatnosti  místní Sbor hasičů spolu s MNV. 

A poslední střípek z větrušických kronik navazující tak trochu na sanitu.  
Kronikář Josef Šarboch: "V roce 1970 při lékařské péči zemřel náhle MUDr. Vladimír Tincl  
z Klecan. Léčil občany celého obvodu od roku 1934 a znal všechny jménem a znal i jejich 
nemoci."  
Vážení pamětníci, máte-li k uvedeným "střípkům" z větrušických kronik své vlastní vzpomínky, 
případně dobové fotografie, ráda se s vámi setkám k rozhovoru.  

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

 

 
  
 
Srdečně mezi námi vítáme  Sofii Řehákovou, 
která se narodila v listopadu 2016 Miladě a Jaroslavovi. 
Přejeme jí v životě hodně sluníčka! 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

Životní příběh Jacka Burnse. Jako čtyřletý putuje s matkou po přístavech 
Severního moře a snaží se vypátrat otce, který před nimi zřejmě úspěšně 
uniká. V Kanadě chodí do dívčí školy, kam smějí i chlapci, a v „moři“ dívek se 
rychle rozvíjí jeho sexualita… Na vysoké hraje studentské divadlo, vyniká  
v ženských rolích. Zažívá strmou kariéru, slaví umělecké úspěchy, je bohatý, 
obletovaný kráskami. Smrt matky jeho pohled na život změní: zjistí, že příběh 
o hledání otce byl ve skutečnosti jiný. Otec neprchal, naopak se zoufale snažil 
synovi přiblížit. 

 

 

 
  

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 3 : 0 

12 13. 11. 2016 Větrušice Zeleneč 3 : 5 

13 19. 11. 2016 Měšice Větrušice 5 : 0 
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FOTBALOVÁ KRONIKA 
 

Ustavující schůze TJ výboru konaná dne 27. 3. 1991 
Přítomni: Beneš, Šubrt, Maleček, Jaroš, Braunová 
Program: 1. Rozdělení funkcí nového výboru - schválení 
 2. Předání náležitostí 
 3. Program oddílů - nejbližší budoucnost 
1) Schválení výboru. 
2) Karel Šubrt podal zprávu ze schůze okresního vazu fotbalu.  
3) Nově zvoleni členové výboru TJ - rozdělení funkcí: 
 - předseda - M. Beneš, st. 
 - zástupce -  K. Šubrt 
 - hospodář - Vl. Maleček 
 - předseda fotbalu - V. Pavlík 
 - předseda ZRTV - I. Braunová 
 - předseda turistika - J. Dyntera 
 - kulturní - M. Jaroš 
 - členové revizní komise: J. Novák st., E. Damek, L. Plicka st.  
 

 

 
Mikulášská pro děti a rozsvěcení vánočního stromu ve Větrušicích 
V neděli 4. 12. 2016 v podvečer jsme v naší obci slavnostně přivítali advent. Přišel k nám 
Mikuláš s andělem i čertem a větrušické děti si báječně užily mikulášskou besídku. Každé dítě 
dostalo mikulášský balíček a všichni se těšili na slavnostní rozsvícení našeho vánočního stromu. 
Před 18 h. se sešla před obecním úřadem snad celá obec. Stejně jako v loňském roce jsme 
losem vybírali, kdo z dětí bude mít to štěstí a rozsvítí slavnostně náš vánoční strom. Los padl na 
Lucku Vovsovou, která krátce po šesté hodině za hlasitého odpočítávání 
strom rozzářila.  
Pak přišly na řadu koledy. Zahájili jsme písní Tři oříšky pro Popelku, kterou 
nám nádherně zazpívala paní Polcarová, a po ní už všichni nadšeně tleskali 
talentované, desetileté Nikol Svobodové, která nám zazpívala šest koled a 
nutno říct, že svým pěveckým výkonem nás všechny ohromila.  
Dospělí jsme se zahřáli vánočním punčem a svařeným vínem, zatímco děti 
dostaly teplý čaj. Po všech dobrotách, které jsme připravili, se jen zaprášilo. 
Atmosféra byla úžasná, byla radost se dívat, jak si lidé povídají a přejí 
krásné a klidné svátky. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a 
těšíme se opět příští rok.  
Poděkování: Bez těchto obětavých lidiček by se tato akce nekonala: M. a M. Bucharovým,  
J. Čáhové, J. a P. Dyčkovým, E. Jarošové, O. Kotelenskému, V. Pavlíkovi, L. Šefčíkovi,  
A. Vohradníkové a členkám sociální komise, které připravily mikulášské balíčky. 
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Děkujeme za pomoc jak s přípravou, tak při samotné akci.   

Zvláštní poděkování: ZD Klecany – sponzorský dar - krásný smrk; Hostinec u Kamelota – bez- 
platné zapůjčení sálu na Mikulášskou besídku; Ahold Czech Republic, a.s. – cukrovinky  
a ovoce do mikulášských balíčků pro větrušické děti a dětské knihy pro děti do Dětské skupiny 
Větříček. 
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii na webových stránkách a dvě videa jsou na 
facebooku. Autoři foto a video: L. Desertová, E. Jarošová, L. Šefčík, K. Svobodová 

 Za obecní úřad Petra Šefčíková, Jana Dyčková, Miroslav Jaroš 
 

VŠECHNY FOTOGRAFIE najdete na www.vetrusice.cz a facebooku. 
 
 

 
 

Souhrnné stanovisko 24 rodin z Východní ul. ve Větrušicích  
k Informaci ke kanalizačním přípojkám k domům 11/2016 ze dne 7. 12. 2016 
 
Na základě výzvy obecního úřadu nazvané Informace ke kanalizačním přípojkám k domům 
11/2016 zveřejněné dne 7. 12. 2016 na webových stránkách obce sděluji, že nesouhlasím 
se změnou politiky obce v oblasti nakládání s odpadními vodami v naší ulici. Tento nesouhlas 
opírám o 
• veřejný příslib obce, že ulice Východní nebude odkanalizována, 
• požadavek na oboustranné dodržení dohody (technologie, financování realizace výhradně 
občany, provoz, právní stav) mezi dnešními majiteli nemovitostí a tehdejším statutárním 
zástupcem obce o řešení likvidace odpadních vod prostřednictvím certifikovaných domácích 
čistíren odpadních vod, 
• skutečnost, že odkanalizováním ulice dochází k faktickému zabránění možnosti využívat 
recyklované vody k zalévání, které s ohledem na globální klimatické změny (katastrofální  sucho 
v minulých letech) i lokální mikroklima a geologické podmínky (stále vanoucí vítr vysušující 
nevelkou vrstvu spraše na jílovém podloží) považuji za 
◦ oboustranně ekonomicky výhodné (nižší nároky na kapacitu veřejného vodovodu, nižší  vodné 
a stočné pro občany, nižší náklady obce), 
◦ ekologické (oproti vypouštění jinak využitelné vody po skále do Vltavy), 
◦ předcházející škodám během období sucha, které v posledních letech bývá s železnou 
pravidelností vyhlašováno Středočeským krajem (a z něj plynoucí zákaz ostatního využívání 
vody z veřejných vodovodů, včetně právě zalévání), 
◦ žádoucí a efektivní nadlepšování dešťové zálivky rostlin v nejsušší oblasti České republiky, 
◦ v souladu s aktuálními trendy ve vodohospodářství přiklánějící se v malých obcích  
k decentralizovaným řešením a to včetně prvních, aktuálně již vypsaných dotačních titulů na 
realizaci takových technologií, 
◦ adekvátní vůči záměru ministerstva zemědělství progresivně zpoplatnit vodné za nadlimitní 
spotřebu 
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• možné kapacitní problémy vodovodu při znásobení požadovaného objemu při absenci 
recyklované vody; tlak ve vodovodním řadu již nyní v horních částech obce v letním období 
vykazuje značný pokles (patrně způsobený večerním zaléváním v jiných částech obce). 
Naopak při případné realizaci kanalizace v obci uvítám možnost likvidace kalů z domácích 
čistíren odpadních vod v kalovém hospodářství obecní čistírny odpadních vod. 
Domnívám se, že 
• recyklace odpadních vod prostřednictvím domácích čistíren odpadních vod tam, kde jsou pro 
to technické podmínky, může obci napomoci jak v oblasti ekonomické (provozní náklady na 
domácí čistírny odpadních vod hradí výhradně majitelé nemovitostí), tak z pohledu dalšího 
rozvoje obce, zejména s ohledem na přísně stanovený limit maximálního objemu vyčištěných 
odpadních vod z obecní čistírny vypouštěných do místní vodoteče, 
• obec jako řádný hospodář by měla vyhledávat ekonomicky přínosná a dlouhodobě držitelná 
řešení, nikoliv se kriticky zadlužit na mnoho let dopředu navíc s vidinou limitů zabraňujícímu 
dalšímu rozvoji (a tedy nadlepšování rozpočtu) obce 
• odkanalizování výhradně těch částí obce, které jinou možnost likvidace odpadních vod 
technicky nemají a jejichž aktuálně používané technologie patrně způsobují fekální znečištění 
místní vodoteče, může efektivně snížit finanční náročnost celé akce a tím i dostupnost 
soudobého řešení i pro sociálně potřebné, zejména pak seniory v těchto částech obce žijících. 

Podpisy jsou k dispozici na Obecním úřadě 
 
REAKCE OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTRUŠICE  NA  VÝŠE UVEDENÉ STANOVISKO 
OBYVATEL Z VÝCHODNÍ UL. 
 
Vážení spoluobčané, rádi bychom se vyjádřili k uvedenému Stanovisku k Informacím ke 
kanalizačním přípojkám k domům, které podepsalo 24 rodin POUZE z ulice Východní. 
Autorem či přinejmenším spoluautorem zde doslovně přetištěného stanoviska je zastupitel Ing. 
Martin Řimnáč Ph.D., který byl prvním členem stávajícího zastupitelstva, který začal velmi 
výrazně prosazovat kanalizaci v obci. Zde všechny občany odkazujeme na zápis č. 7/15 ze dne 
22. 6. 2015, kde je jasně uvedeno, že komise, jíž tento zastupitel předsedá, byla proti schválení 
výstavby v severní části obce (mezi ulicemi Severní a Skalní), a to z důvodu absence kanalizace 
v obci s odůvodněním, že rozvoj nelze povolit, dokud nebude vybudována kanalizační síť  
a čistírna odpadních vod (ČOV). Tento názor je pak explicitně vyjádřen v usnesení 2/7/15, kde 
se doslovně uvádí: „…. obec připravuje v nejbližší době odkanalizování obce …“. Není zde 
jakkoliv zpochybněno, že by neměla být odkanalizována celá obec (usnesení navrhl zapisovatel 
Ing. Řimnáč). Byl to právě Ing. Řimnáč, kdo podpořil spolupráci s firmou BMTO Group s.r.o., 
s jejímiž zástupci celou obec osobně prošel.  Návrh na odkanalizování obce byl následně 
zapracován i do Strategického plánu obce (viz zápisy 8/15 a 9/15). Tolik na úvod ke genezi 
vzniku myšlenky konečně v 21. století odkanalizovat naši obec ležící pouhých 12 km od hranice 
Prahy. Nyní k jednotlivým bodům stanoviska.  
 

1. Veřejný příslib: Není nám známo, že by obec dala v minulosti veřejný příslib (správní právo 
nic takového nezná), že konkrétně ulice Východní nebude nikdy odkanalizována. Žádáme 
občany, kteří stanovisko podepsali, aby příslib doložili. Pokud bychom vůbec brali možnost, 
že obec může dát veřejný příslib, musí být dán např. usnesením zastupitelstva. Žádný 
zvolený zastupitel nemůže svévolně dávat jakýkoliv slib za obec. (Starosta je orgánem 
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výkonným.)  Naopak, v době, kdy byla budována nová část obce (Skalní a Východní), byly již 
k dispozici studie na kanalizaci, ponechme stranou jejich nízkou úroveň. Že nebyla ochota 
tehdejšího vedení obce  podstoupit složitý proces získání dotace, je bohužel smutnou 
pravdou, což ovšem neznamená, že to nejde. 
 

2. Dodržení oboustranné dohody: Ve stanovisku se zřejmě hovoří o dohodě na ochranu 
soukromých investic, o které nám rovněž není nic známo. V celé obci je vodoprávním 
úřadem povoleno pouze 7 domácích čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), z toho dvě 
jsou v ulici Východní. Všechny ostatní DČOV jsou postaveny a provozovány v rozporu se 
stavební projektovou dokumentací, tedy nelegálně. Domy byly schváleny a zkolaudovány 
se žumpami. Občany nikdo nenutil DČOV budovat, bylo to na svobodném rozhodnutí 
každého, zda bude mít dům v souladu s projektem či zda si vybuduje neohlášenou či 
nezkolaudovanou DČOV. Jistě je pohodlnější mít DČOV než žumpu, o čemž by mohli dlouze 
vyprávět obyvatelé bytovek, kteří čekají na kanalizaci jako na spasení. Pokud výhradně 
s obyvateli ulice Východní statutární zástupce nějakou  dohodu uzavřel, nechť ji občané 
doloží. Podle zákona o obcích lze následně posoudit, zda je legální.  
 

3. Využívání recyklované vody: Více než 90 % České republiky je odkanalizováno,  cca jedna 
čtvrtina obyvatel ČR žije trvale na venkově, velké množství obyvatel měst má na venkově 
chalupy.  Jak jen mohou mít zahrady, když většina z nich má kanalizaci?  Abychom 
parafrázovali: „odkanalizováním obce dojde k faktickému zabránění znečišťování 
povrchových a podzemních vod.“ V současnosti existuje silná podpora recyklace vody, a to 
zejména vody dešťové. MŽP má na „chytré využívání vod“ – nejen splaškových, a to je 
třeba zdůraznit – vyčleněno celkem 7 miliard Kč (což vypadá hodně, ale např. jedna jediná 
výzva na výstavbu či rekonstrukci kanalizačních řadů a ČOV je více než polovina této částky, 
a to 3,6 miliardy Kč). Podporuje se zejména recyklace dešťových vod, úprava malých 
vodních nádrží v obcích, mokřady apod. Na DČOV bylo vyčleněno pouze 100 000 milionů Kč 
pro případy, kdy kanalizace není technicky či ekonomicky možná, jedná se o hornatý terén 
a domy jsou roztroušeny daleko od sebe.  
 

4. Sucho: Je neoddiskutovatelnou skutečností, že Česko zasáhlo v roce 2015 extrémní sucho 
(v roce 1997, 2002 a 2010 to byly extrémní deště).  Nezpochybňujeme ani globální změny  
a místní mikroklima, ale to je snad v celé obci, nikoliv jen v ulici Východní. Stanovisko uvádí, 
že ve Východní ulici je  spraš na jílovém podloží. Tato skutečnost je známa i vodoprávnímu 
úřadu, kterým je pro naši obec odbor životního prostředí ORP Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.  Při jednání s tímto odborem nám bylo zcela jasně sděleno, že není možné, a to 
podtrhujeme, povolit 10,15, 20 a více DČOV v řadě na malých pozemcích (kolem 700 – 900 
m

2
) v těsné blízkosti vedle sebe, protože nelze vodu dlouhodobě zasakovat, navíc  na jílu. 

Proto rozhodnutí o povolení DČOV uvádějí, že „v mimovegetačním období budou 
přečištěné vody odváženy oprávněnou organizací“. Skutečně se tak děje? Jen na okraj, 
odbor ŽP si může doklady o likvidaci vyžádat. 
 

5. Tím se dostáváme k povolování DČOV. Ve všech rozhodnutích (bez rozdílu!!) se jasně 
uvádí, že DČOV jsou povoleny „do doby vybudování splaškové kanalizace v dané lokalitě 
obce. Stavebník potom přepojí odkanalizování rodinného domu na tuto splaškovou 
kanalizaci…a DČOV odstaví úplně z provozu.“ Není nám jasné, když existoval, dle tvrzení 
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těch, kdo stanovisko podepsali, veřejný příslib, že Východní ulice nebude odkanalizována, 
proč ti, kdo mají DČOV povoleny, nepředložili tento veřejný příslib a nepožádali o trvalé 
schválení svých DČOV? Proč ti, kdo je mají DČOV načerno, nepředložili tento veřejný příslib 
a o povolení si nezažádali?  
 

6. Zákaz zalévání pitnou vodou: Tento zákaz nebyl Středočeským krajem vyhlášen. Vyhlásily 
jej pouze některé obce. SK vydal výstrahu před suchem (týkala se zakládání ohňů), což je 
běžné téměř každý rok. 
 

7. Malá obec, aktuální trendy: Co to je malá obec? Např. dotace pro úpravu intravilánu jsou 
poskytovány malým obcím do 500 obyvatel. Naše obec, která má kolem 650 trvale 
přihlášených obyvatel, již tedy malou obcí není, zejména pokud vezmeme v úvahu její 
rozvoj v posledních letech. Příklon k decentralizovanému řešení je v obcích do cca 200 - 250 
obyvatel, proto bylo prozatím uvolněno jen oněch výše zmíněných 100 mil. Kč. Ing Řimnáč 
v osobních diskusích k současným trendům uváděl příklad České Lípy a Lázní Mšené. 
Podívejme se na tyto příklady blíže. Česká Lípa je i s předměstím kompletně 
odkanalizována. Nicméně od roku 2005, v důsledku úbytku obyvatel, a tudíž odlivu peněz, 
se k městu připojila malá obec Častolovice – dnes 50 domů, z nichž velká část jsou chalupy, 
které nejsou celoročně obývány a jsou roztroušeny poměrně daleko od sebe.  Kanalizace by 
pro těchto 50 domů stála 50 milionů bez ČOV (u nás je pro cca 200 domů počítáno s cca 71 
miliony včetně ČOV), proto zastupitelé České Lípy rozhodli podpořit DČOV příspěvkem 
jednotlivým domácnostem až do výše 100 000 Kč. Druhým příkladem jsou Lázně Mšené, 
kde se ovšem o žádné DČOV nejedná. ČOV zde opět funguje jen pro centrální část obce,  
4 přidružené obce (nikoliv ulice) odkanalizovány nejsou, protože náklady by dosáhly 120 
milionů (!!). Byl tedy vypracován projekt kanalizačního přivaděče v délce 4980 m a zároveň 
byla vybudována jímka na 60 m

3
. Zprovoznění přivaděče bylo podmíněno rekonstrukcí 

stávající ČOV Mšené-lázně, aby byla schopna zpracovávat kaly z odpadních jímek. V tomto 
přivaděči končí obsahy odpadních jímek z místních částí, které jinak nejsou odkanalizovány. 
Důležité je ovšem sdělit, a to bylo cudně zamlčeno, že všichni platí solidární stočné (sic!)  
a obec částečně dotuje svoz odpadu. 
 

8. Progresivní zdražování vody: MŽP navrhlo novelu zákona o vodách, která měla podle 
kritiků zvednout poplatky za vodu až o 17 %.  Novela se týkala výhradně spodních vod (aby 
nedocházelo k jejich nadměrnému čerpání a zároveň byla chráněna jejich čistota). Novela 
byla po kritice stažena a ministr ŽP na tiskové konferenci sdělil,  že pokud předloží do vlády 
novelu někdy znovu, nebude již žádným způsobem cenu vody zvyšovat. Poplatky za 
nadlimitní spotřebu vody  byly MZe pouze okrajově navrženy, a to na  prvním místě   
z důvodu napouštění bazénů  a až pak zalévání. Tento tarif by byl přímo motivován reálným 
a okamžitým nedostatkem vody. Uvedené opatření by však bylo závislé na implementaci 
vhodné technické infrastruktury (digitální vodoměry umožňující provádět odečty spotřeby 
v reálném čase!!!), na rozdíl od zavedení časově neomezených cenových tarifů, umožňující 
jednoduchou zpětnou kalkulaci v rámci ročního vyúčtování spotřeby vody. 
 

9. Možné kapacitní problémy vodovodu. Dotazem na VKM nám bylo sděleno, že kapacita 
vodovodu je dostačující, proto také vodohospodáři povolili další výstavbu v obci. Problémy 
v nové části obce jsou obecně způsobeny nízkým tlakem, který nelze zvýšit, protože v dolní 
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části obce je již nyní nadlimitní. Problémy s tlakem se objevují i v zimních měsících, kdy 
(snad) nikdo nezalévá. 
 

10. Kaly: Odvážet kaly z DČOV do obecní ČOV by se jistě líbilo každému. Neplatit stočné (to ať 
platí jiní) a mít to blízko, takže doprava rovněž téměř zadarmo. Zde odkazujeme na Mšené 
a solidární platby stočného.  
 

11.  Ekonomická oblast: Nelze nikterak vyvrátit, ani se o to nepokoušíme, že náklady na 
realizaci kanalizace v obci budou velmi, velmi vysoké. Ale to jsme všichni věděli od začátku 
(dokonce i Ing. Řimnáč, když kanalizaci v obci začal prosazovat). Bez dotace (alespoň oněch 
85 %) nebude výstavba absolutně možná. Jak již bylo uvedeno, obec bohužel nevyužila 
dotací v minulých letech, kdy se dalo získat 90 a více procent, ale toto programovací období 
je dle informací posledním, kdy lze příslušnou dotaci získat. Samozřejmě musíme mít  
i nějaké vlastní zdroje a nemůžeme se zbavit veškerých rezerv (nyní máme na účtu 3 850 
000 Kč – nejvíce v historii obce). Jinými slovy, nebude dostatečná dotace – nebude 
kanalizace. Ale abychom to zjistili, musíme (bohužel) zpracovat projekt a zahájit územní 
řízení. V poslední výzvě bylo nejvíce bodů za novou ČOV a délku kanalizačního řadu. 
Předběžný výpočet ukazuje, že ulice Východní by mohla stát 8 milionů Kč (výpočet Ing. 
Řimnáče) z celkových cca 71 milionů, což je přibližně 11,2 % z celkové částky, avšak stočné 
by obci platilo zhruba 25 % domácností (celá nová část pak představuje až třetinu 
stočného), takže pro obec, jako dobrého hospodáře, je naopak ekonomicky výhodné 
kanalizaci v ulici Východní vybudovat.  
 

12. Zabránění rozvoje obce z důvodu výstavby kanalizace: Opět odkazujeme na zápis č. 7/15, 
kde se uvádí, že bez kanalizace není rozvoj možný. Nyní není naopak rozvoj možný proto, že 
zde bude kanalizace. Obrázek si udělejte sami.  
 

13. Je nehorázností tvrdit, že další části obce nemají jinou možnost likvidace odpadních vod,  
a proto napojme jen tyto části obce. Mají, existují žumpy. Ano, vodoteč je znečišťována 
odpadní vodou ze staré části obce, ale kam je vypouštěna voda z DČOV  ve Východní ulici 
v zimních měsících? Opravdu jsou si všichni v nové části obce  jisti, že neznečišťují 
podzemní vody zasakováním přečištěných odpadních vod? Je obecně známo,  že ani 
certifikované DČOV dostatečně neodbourávají např. fosfor. 
 

14. V osobní diskusi, kdy na OÚ zavítali občané z Východní, sdělil Ing. Řimnáč, že podle § 15a  
zákona č. 251/2001 Sb.,  o vodách, lze DČOV pouze ohlásit stavebnímu úřadu (stejně jako 
třeba pergolu). Není tomu tak. Ohlašuje se vodoprávnímu úřadu a přiměřeně se použijí 
náležitosti stavebního zákona, přičemž musí být splněna řada podmínek, včetně zpracování 
projektu. A navíc podle vyjádření vodoprávního úřadu, bude tento požadovat souhlasné 
vyjádření obce.  Pokud by byl použit § 15 stavebního zákona odst. 1, písm. d), opět se 
hovoří o speciálním stavebním úřadu, který může povolení pro stavby vydat jen se 
souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí a  ten 
pak  ověřuje dodržení jeho podmínek. Dotazem na stavební úřad v Klecanech nám bylo 
sděleno, že dodatečná legalizace DČOV není možná, a navíc se majitelé vystavují pokutám 
ze strany stavebního úřadu i úřadu vodoprávního. 
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TAKŽE POJĎME SI TO SHRNOUT: 
- Máme zde v ulici Východní (a nejen tam) xx nelegálních certifikovaných DČOV. 
- Stanovisko vodoprávního odboru říká, není možné povolit 10,20 či 40 DČOV vedle sebe na 

jílovém podloží a spraši a povolit zde zasakování (legalizace tedy není možná), což potvrzuje  
i úřad stavební. 

- Ty DČOV, co jsou řádně povolené a zkolaudované, mají povolení jen do doby možnosti 
napojení na splaškovou kanalizaci. 

- Jsme přesvědčeni, že odkanalizováním ulice dojde k faktickému zabránění znečišťování 
podzemních vod a okolní  zemědělské půdy. 

- Ptáme se, co s přečištěnou vodou z DČOV dělají majitelé v zimním období, zejména  
v mrazech?    

- Navržená kapacita centrální ČOV je dostatečná, je plánována na 1000 EO (ekvivalentních 
obyvatel), tedy i s budoucím napojením obyvatel lokality 35-ti rodinných domů mezi ulicemi 
Skalní , Severní a Hlavní.  

- Budoucí rozvoj obce bude určen územním plánem a po případných nových investorech bude 
požadováno vybudování samostatné ČOV či finanční náklad na rozšíření ČOV obecní.     

-  Zastupitelé zvolili ze dvou možných variant odkanalizování obce tu nákladnější pro obec, 
tedy gravitační připojení i tam, kde by majitelé nemovitostí  jinak museli být napojeni tlakově 
(náklady na pořízení a provoz čerpadel u většiny nemovitostí nebudou, což platí i pro ulici 
Východní). 

- Budoucí stočné – vypočítává se ze skutečných provozních nákladů obce na likvidaci 
splaškových vod a průměrně se pohybuje mezi 30-40 Kč/m3. 

- Od občanů nelze požadovat příspěvek např. 60 000 Kč na vybudování kanalizace jako takové, 
zákon to neumožňuje. Jak přinutit občany k takovému daru? Občané si budou hradit přípojku 
a revizní šachtu, které budou v jejich vlastnictví. 

Závěrem lze konstatovat, že část obyvatel této obce by chtěla zachovat nelegální stav 
s požehnáním zastupitelstva či zpracovatele územního plánu, neplatit stočné a nejlépe své 
kaly z DČOV likvidovat v naší obecní ČOV. Co vy na to, ostatní obyvatelé naší obce???        

 Petra Šefčíková, Jana Dyčková, Miroslav Jaroš, Michael Buchar, Jan Krušinský  
 

 

 
 

NAHÁŇKY NA ČERNOU ZVĚŘ 
Podzimní měsíce znamenají pro myslivce období sklízení plodů celoroční péče o zvěř. Proto se 
v listopadu a prosinci konají hony na drobnou zvěř. V naší honitbě, a nejen v naší, však zajíc 
téměř vymizel a i bažantí zvěř je dlouhodobě pod kmenovými stavy. Příčiny této situace jsou 
všeobecně známé a již mnohokrát jsme se o nich zmiňovali v článcích ve Zpravodaji.  
Současný stav v drobné zvěři nám umožňuje pouze činit kroky k zachování těchto živočišných 
druhů v přírodě a zabránit jejímu dalšímu úbytku. Proto nakupujeme dospělou bažantí zvěř 
z voliérových chovů a vypouštíme ji do honitby, přikrmujeme ji v době nouze a tlumíme 
škodnou. Právě z tohoto důvodu již po několik let nepořádáme hony na drobnou zvěř. 



19 

 

Je zajímavé, že civilizační zásahy do přírody a velkoplošné zemědělské hospodaření se 
negativně neprojevilo na stavech černé zvěře, naopak došlo k jejímu prudkému nárůstu. 
Z původně vzácné, většinou oborní zvěře, se stala značně početná lovná zvěř se všemi s tím 
souvisejícími dopady na přírodu, ostatní zvěř, 
zemědělské plodiny i soukromé pozemky. 
Černé zvěři vyhovují velké souvislé lány např. 
kukuřice či řepky, ve kterých nalézá kryt i 
obživu a ve kterých dokáže též způsobit 
značné škody na pěstovaných plodinách. 
Divoká prasata jsou též nebezpečím pro 
ostatní zvěř tím, že jsou schopna zlikvidovat 
jejich mláďata. Se škodami na soukromých 
pozemcích se v poslední době setkáváme čím dál častěji. Protože se však jedná většinou  
o nehonební plochy, jsou možnosti myslivců k zásahu značně omezené. 
Na honebních plochách však mohou probíhat jak individuální (na čekanou), tak společné hony 
(naháňka, nátlačka). Myslivecký spolek Zdiby-Klecany uspořádal ve dnech 26. 11. 2016 a 10. 12. 
2016 naháňky na černou zvěř v části honitby Husinec-Řež, Větrušice a Klecánky.(situační foto) 
Za účasti cca 20 střelců a honců a s pomocí loveckých psů byly procházeny skalnaté svahy nad 
Vltavou. Ačkoli nebyla jistota, že divoká prasata budou právě v těchto lokalitách, lovecké štěstí 
nám přálo. Na první naháňce bylo uloveno 6 kusů a na druhé 4 kusy. Jednalo se o mladou zvěř, 
hlavně selata. Podle mysliveckých zvyků byl po honu proveden výřad veškeré ulovené zvěře  
a úspěšným střelcům předán úlomek, což je větvička, kterou smí lovec nosit na klobouku až do 
večera toho dne. Je třeba zdůraznit, že veškerá ulovená černá zvěř je označena evidovanou 
plombou a je veterinárně vyšetřena na trichinelózu (svalovčitost). 
Naháňky budou pokračovat i nadále, aby stavy černé zvěře zůstaly na udržitelné úrovni. 

                                                                     Ing. Jindřich Trpák, Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 

 

 
 

 
                           
Mikuláš s andělem přišel i do Větříčku. 
 
 
 
 
 
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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SVÍČKÁRNA, MÝDLÁRNA, MINIFARMA,….. - ŠESTAJOVICE U PRAHY 
(z Větrušice cca 20 km) 

Česká svíčkárna, myd-
lárna a kosmetika Rod-
as v Šestajovicích  
u Prahy umožňuje 
veřejnosti ve vybra-
ných dnech prohlídku 
továrny se strojovou 
výrobou. 
Ve výrobní dílně si 
můžeme sami vytvořit 
svíčky, voskové pastel-
ky, mýdla, koupelové 
soli a voskové lampy. V 
knoflíkárně si lze odlít 
knoflík z pryskyřice a v 
perníkové chaloupce 
vyrobit perníkový 
obrázek. V mýdlové cukrárně si uděláme radost výrobou různých koupelových setů. V prodejně 
je možné si koupit výrobky značky RODAS za podnikové ceny.  
V areálu svíčkárny děti potěší minifarma. Prohlédneme si tu: shetlandské poníky, kvésánské 
mini ovečky, holandské mini kozičky, gottigenská mini prasátka, bažanty, husy labutí, sovy 
pálené, zdrobnělé slepičky a jiné. Mateřský podnik svíčkárny RODAS Šestajovice u Prahy má 
pobočky v Liberci, Plzni a Olomouci. Více na WWW.RODAS.CZ. 
 

 
 



21 

 

 
 
 

 

KLÍČKY NAD ZLATO: JAK A ČÍM DOPLNIT VITAMÍNY TEĎ V ZIMĚ! 
 

Tipy, jak a čím doplnit vitamíny teď v zimě! 
Zima letos udeřila se vším všudy. Pokud se letos chcete staré známé chřipce vyhnout 
obloukem, tak si naordinujte pestrý jídelníček a nechejte si naklíčit tuto vitamínovou bombu. 
Zelenina a ovoce vás v krámě dvakrát nepřesvědčí o tom, že jsou plné vitamínů a celé řady 
prospěšných látek? Dáváte totiž přednost tomu čerstvému, co k vám nemusí vážit předlouhou 
cestu? Tak pak pro vás máme super tip. 
Pochutnejte si na luštěninových klíčcích, které 
vás svým obsahem vitamínů přesvědčí o tom, že 
pro zdraví vás i celé rodiny prostě víc udělat 
nemůžete, než se vydat do zdravé výživy, koupit 
si sáček semínek a nechat si je v prostředí 
domova naklíčit za pár korun v rozmezí asi třech 
dnů. 
Klíčky všude, kam se podíváš. Nenechejte se 
zmýlit a rozhodně nesáhněte po semínkách ze 
zahradnictví, které nejsou primárně určeny pro 
naklíčení, ale pro zasetí. Sáček vás vyjde v řádech desítek korun a vydrží vám určitě na 
několikrát. Pokud nevíte, zda vám budou chutnat, tak si zajděte do obchodu již pro hotové 
klíčky. 
Zkuste naklíčit červenou čočku, báječnou cizrnu, fazolky mungo, adzuki, vojtěšku, ředkvičku, 
římský hrách nebo dokonce pšenici. 
Základem je jejich namočení ve studené vodě, která je probudí k procesu klíčení. Po té je nutné 
proplachování (až třikrát denně). 
Naklíčené semínka je připraveno vyživit novou rostlinku, a proto obsahuje vitamíny, minerály 
(vápník, fosfor), antioxidanty, proteiny a jiné cenné látky, které jsou s naším zdravím jedna 
ruka. Pomohou navýšit imunitní systém, harmonizují trávení díky obsahu nespočtu enzymů,  

a i když se to může zdát neuvěřitelné, tak vás rozhodně nebudou 
nadýmat, a to i za předpokladu, že se jedná o luštěninové klíčky. 
Uplatnit je můžete také při dietě nebo v rámci detoxikační kúry, 
která pročistí organismus. 
Kam s klíčky? 
Můžete je využít jenom tak, když jimi posypete zapečené těstoviny či 
žitný chléb s tvarohovou pomazánkou, skvěle chutnají také  
v zeleninovém salátu s kousky lososu s jemným jogurtovým 
dresinkem. Báječný humus je z naklíčené cizrny. Pokud vám chutný 
ten klasický, tak rozhodně zkuste i tento. 

Tipy plné zdraví! 

 Udělejte si zdravý koktejl za pomoci rýžového mléka s mangem. Je fajn dát kopačky 
kravskému mléku, a to alespoň tu a tam. 
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 Nezapomínejte ani na oblíbené smoothie. Přisypat do něj můžete třeba chia semínka, 
nebo zamíchat zelený práškový čaj zvaný matcha. 

 Připravte si rybu či mořské plody. Máte chuť na hamburger? Zkuste raději ten fish  
v domácí verzi s ledovým salátem, celozrnnou bagetou, s vajíčkem natvrdo, s kousky 
lososa, nebo osmahnutých krevet na víně a olivovém oleji spolu s kořením. 

 Pijte zelený a bílý čaj. Jsou totiž zásobárnou nejenom báječné chuti, ale i cenných 
benefitů pro náš organismus. Navíc pomáhají například s redukcí hmotnosti či proti 
zubnímu kazu. 

 

 
 

DŘEVĚNÉ DIVADLO - O PRINCI Z KNÍŽKY - ODOLENA VODA 
 

Datum konání: 25. 2. 2017,  16:00 - 16:35 
Místo konání: Klub Aero  
Revoluční 305, Odolena Voda 
Druh akce: DC Sluníčko 
Vstupné: 30,- Kč 

 
VODOLSKÝ MASOPUST, 4. 3. 2017 - ODOLENA VODA 
 

 
Město Odolena Voda Vás srdečně zve na  
4. ročník Vodolského Masopustu se zabijačkou,  
který se uskuteční 4. 3. 2017.  
 
9:00 před restaurací + možnost vyrobit si vlastní masku 
10:00 průvod masek městem 
12:00 masopustní hostina a taneční rej v klubu 
 
 

MINIGALERIE - ODOLENA VODA - DVĚ VÝSTAVY 
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AKCE V KLECANECH V ROCE 2017 

 
 
 

AKCE V MÁSLOVICÍCH V ROCE 2017 
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AKCE VE VĚTRUŠICÍCH V ROCE 2017 
 

KARNEVAL pro děti   

s klaunem Ferdou  
na sále restaurace ve Větrušicích 

sobota 25. 2. od 15 h. 

(vstupné dobrovolné) 
 

KROUŽKOVÁNÍ PTÁČKŮ  
dopoledne s ornitologem  
akce nejen pro děti  
Větrušice (před obecním úřadem)  

sobota 18. 3. od 10 h. 

na akci je nutné se přihlásit na OÚ nebo na 
jarosova74@seznam.cz 
(zdarma) 
 

DIVADLO PRO DĚTI pohádka Princezna 

Konvalinka  
divadlo Pohádka 
sál restaurace U Kamelota ve Větrušicích  

sobota 22. 4. od 16 h. 

(vstupné dobrovolné) 
 

PROCHÁZKA S MYSLIVCI DO LESA - ÚNOR - DUBEN  
DĚTSKÝ DEN - ČERVEN  
DRAKIÁDA - ŘÍJEN 
MIKULÁŠSKOU A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU - 3. 12. 2017 

 

JÓGA VE VĚTRUŠICÍCH  
 

KAŽDOU NEDĚLI od 9 do 10 h. a KAŽDOU STŘEDU od 18 do 19 h.. 
V přízemí budovy č.12 na návsi (budova Větříčku).  
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 
 
 

Pro další informace o akcích sledujte www.vetrusice.cz, facebook a vývěsky n návsi. 

http://www.sohamjoga.cz/

