
VĚTRUŠÁK 
 2/2017                                                zdarma                                                             17. ročník   

 
Děti z větrušické dětské skupiny Větříček (další fotografie naleznete na www.vetrusice.cz) 

Na příští školní rok jsou v dětské skupině ještě volná místa! 
        

 
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 

http://www.obrazky.cz/detail?q=facebook&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=21&ref=http://www.obrazky.cz/?q=facebook&resID=UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&imgURL=http://jjarvis2000.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/logo_facebook-rgb-7inch-785733.jpg&pageURL=http://jjarvis2000.tripod.com/jarvisjackson/id13.html&imgX=320&imgY=120&imgSize=7&thURL=http://media4.picsearch.com/is?UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&thX=128&thY=48&qNoSite=facebook&siteWWW=&sId=DGYmJi5FwdAtfSgXE-UE
http://www.vetrusice.cz/
http://www.obrazky.cz/detail?q=facebook&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=21&ref=http://www.obrazky.cz/?q=facebook&resID=UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&imgURL=http://jjarvis2000.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/logo_facebook-rgb-7inch-785733.jpg&pageURL=http://jjarvis2000.tripod.com/jarvisjackson/id13.html&imgX=320&imgY=120&imgSize=7&thURL=http://media4.picsearch.com/is?UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&thX=128&thY=48&qNoSite=facebook&siteWWW=&sId=DGYmJi5FwdAtfSgXE-UE
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PÁR SLOV NA ÚVOD …. 
 

KDO MUSÍ ŘEZAT DŘEVO  V NEDĚLI V 8 HOD. RÁNO? 
Milí spoluobčané, 
dostává se vám do rukou další číslo občasníku „Větrušák“. Vždy se snažím napsat, co se povedlo a co ne. 
Tentokrát položím otázku jinou. Regulovat či nikoliv? Každý jsme nějakým způsobem omezován regulací 
vycházejících z pera našich ministrů, poslanců a senátorů. Ať už jsou to řidiči, podnikatelé či kuřáci. Podle 
toho, k čemu se přikláníme, s regulací souhlasíme, bereme ji na vědomí, je nám to jedno či vyjadřujeme 
nesouhlas. Asi by nebylo zapotřebí žádné regulace, kdybychom žili v ideálním světě, kde každý chápe, že 
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jistě by bylo ideální, kdyby všichni řidiči brali 
ohled na to, že v blízkosti je škola, pak by tam obec asi nemusela dávat třicítku. Kuřáci by během 
podávání jídel nekouřili, nikdo by si nezapálil, když by v restauraci bylo dítě. Všechny daně by byly řádně 
odvedeny atd. Bohužel takový svět je pouhou iluzí, proto se reguluje, reguluje a reguluje….. 
Naše obec má jedinou (slovy opravdu jedinou) restriktivní vyhlášku, a to vyhlášku o volném pohybu psů. 
Věřte či ne, ale nikdo ze zastupitelů na takovou vyhlášku nepodal návrh. Vyhláška byla přijata po 
několika incidentech s volně pobíhajícími psy a po urgencích některých občanů (či spíše občanek). Jinými 
slovy, kdyby nedošlo k problémům, zajisté by vyhláška nebyla občany požadována. 
Nyní se na nás obrátilo několik občanů (opravdu nehovořím o velkém počtu), kteří si nevědí rady 
s ranním hlukem o nedělích a státem uznaných svátcích, kdy by si lidé měli užít klidný den a místo toho 
je probudí  hluk některých strojů (křovinořezy, pily, vrtačky, sbíječky…). Nikdo z nich ovšem nepožadoval, 
alespoň pokud je mi známo, tvrdý zákaz práce s hlučnými stroji po celou neděli a o svátcích, jak se v obci 
ihned začalo tradovat. Předběžná domluva zněla, omezit, či chcete-li regulovat, možnost práce 
s hlučnými stroji (nevím, proč se stále hovoří jen o sekání trávy, to je nejméně problematické) až od 10 
hod. Osobně si myslím, že to není regulace, ale ohleduplnost a slušnost.  V obci máme maminky na 
mateřské, které se často v noci nevyspí, máme tady starší lidi, některé těžce nemocné, kteří mohou mít 
problém se spánkem, máme zde i lidi trpící během pracovního týdne spánkovým deficitem. Ale máme 
tady bohužel i lidi, kteří již od ranních nedělních hodin řežou dříví, bouchají, bourají, vrtají apod. 
Typickým argumentem je: „Jsme přece na malé vesnici, tak proč cokoliv zakazovat či regulovat“.  

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

 

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

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník          
Datum vydání: 27. 6. 2017 
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Ano, i já jsem přesvědčena, že domluva je nejlepší, ale také vím, že jsou lidé, s nimiž se nedomluvíte. 
Takže, buď se pojďme všichni domluvit, že bez vyhlášky necháme spoluobčany v neděli a o svátcích 
vyspat, anebo udělejme jen malou regulaci – hluk v neděli a o státem uznaných svátcích až od 10 hod. 
Skutečně je takováto ohleduplnost tolik obtěžující?                                     Petra Šefčíková, starostka obce 

 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… 
 

MÁME NOVÉ OBSAZENÍ SOCIÁLNÍ KOMISE, DOPLACENÍ ÚVĚRU, 
FINANČNÍ DAR FOTBALISTŮM A MYSLIVCŮM 
 

VÝPIS USNESENÍ  Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 30. 1. 2017  
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, J. Krušinský,  E. Máchová, 
M. Řimnáč)  a žádný občan   
Program zasedání: 

1. Složení slibu nově nastupující zastupitelky 
2. Kontrola usnesení minulých zasedání 
3. Schválení členů Sociální komise 
4. Doplacení zbývající jistiny úvěru KB 

5. Schválení finančního daru TJ Sokol Větrušice 
6. Schválení finančního daru MS Zdiby-Klecany 
7. Činnost obecního úřadu 
8. Závěr 

Usnesení 1/1/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují za předsedkyni SOCIÁLNÍ KOMISE 
ZASTUPITELKU PANÍ EVU MÁCHOVOU.                  pro: 6,  proti: 0, zdr. se: 1 (Máchová) 
Usnesení 2/1/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují za členy SOCIÁLNÍ KOMISE PANÍ RADKU 
FAJOVOU A PANÍ RADKU KOPECKOU.                  pro: 6, proti: 0, zdr. se: 1 (Máchová) 
Usnesení 3/1/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují záměr DOPLACENÍ JISTINY ÚVĚRU včetně 
příslušenství  v souladu s úvěrovou smlouvou vedenou u Komerční banky. pro: 7, proti: 0, zdr. se: 0 
Usnesení 4/1/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují poskytnutí FINANČNÍHO DARU TJ SOKOL 
VĚTRUŠICE ve výši 35 000 Kč.          pro: 5, proti: 0, zdr. se: 2 (Jaroš,  Buchar) 
Usnesení 5/1/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují poskytnutí FINANČNÍHO DARU MS ZDIBY - 
KLECANY ve výši 5 000 Kč.                                       pro: 7, proti: 0, zdr. se: 0 
 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE, ODMĚNA ZA VÝKON FUKNCE, 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

VÝPIS USNESENÍ  Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27. 2. 2017  
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, J. Krušinský,  E. Máchová, M. 
Řimnáč), P. Šefčíková omluvena a 3 občané   
Program zasedání: 

1. Kontrola usnesení minulých zasedání 
2. Projednání návrhu zadání ÚPD 
3. Odpadové hospodářství obce za 2016 
Zastupitelstvo obce Větrušice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona: 
a) S C H V A L U J E  ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VĚTRUŠICE, upravené po projednání na základě 
předložené dokumentace; 

1. 4. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  
2. Informace o činnosti obecního úřadu  
3. 5. Závěr 
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b) P O V Ě Ř U J E pořizovatele územně plánovací dokumentace – MěÚ Brandýs n. L.  – Stará Boleslav, 
odbor stavební, územního plánování a památkové péče -  ZAJIŠTĚNÍM ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 
VĚTRUŠICE.                                         pro: 6, proti: 1 (Řimnáč), zdr. se: 0 
Usnesení 2/2/17: Zastupitelstvo obce Větrušice stanovuje ODMĚNU ZA VÝKON FUNKCE 
neuvolněného místostarosty obce, neuvolněného předsedy kontrolního a finančního výboru a 
neuvolněných předsedů komisí  v  maximální částce, s účinností od 1. 3. 2017, dle přílohy č. 1 nařízení 
vlády ze dne 28. 11. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev.                                                                              pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 

 

ÚPRAVY ZPŮSOBU SVOZU BIOODPADU - MAXIMÁLNĚ DVA 
PYTLE BIOODPADU, VELKÉ VĚTVE ODVEZE KAŽDÝ SÁM 

 

VÝPIS USNESENÍ  Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27. 3. 2017  
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, J. Krušinský,  E. 
Máchová, M. Řimnáč)  a žádný občan   
Program zasedání:  
1. Kontrola usnesení minulých zasedání 
2. Projednání střednědobého výhledu 
rozpočtu  

3. Projednání systému svozu bioodpadu pro 
rok 2017  
4. Informace o činnosti obecního úřadu  
5. Závěr  

Usnesení 1/3/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují ÚPRAVU ZPŮSOBU SVOZU BIOODPADU 
s účinností od 1. 4. 2017 takto:  
a) od každé nemovitosti budou svezeny v jednom týdnu (vždy v pondělí) MAXIMÁLNĚ DVA 
PYTLE, přičemž se musí jednat o pytle vydávané obecním úřadem; ODPAD V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 
NEBUDE VYVEZEN; 
b) VELKOOBJEMOVÝ BIOODPAD (větvě) SI OBČANÉ SVEZOU SAMOSTATNĚ do kontejneru 
umístěného v lokalitě „vodárna“ – ulice Hlavní;  
c) při velkém množství bioodpadu si občané mohou OBJEDNAT SVOZ INDIVIDUÁLNĚ, a to na 
obecním úřadě – osobně, telefonicky či e-mailem; nakládku si v takovém případě provedou sami.  
                                                     pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VKM, SPOLUPRÁCE S O.S. PRO OBEC, …  
 

VÝPIS USNESENÍ  Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24. 4. 2017 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková,  J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, J. Krušinský,  E. 
Máchová, M. Řimnáč  a 6 občanů 
Usnesení 1/4/17:  Zastupitelé obce Větrušice schvalují zařazení mimořádného bodu veřejného 
zasedání, a to schválení delegáta na valnou hromadu VKM, která se koná dne 23. 5. 2017.  

pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
Schválený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 

zasedání zastupitelstva  
2. Účetní závěrka obce 
3. Schválení delegáta na valnou hromadu 

VKM dne 23. 5. 2017  

4. Projednání plnění – úprava strategického 
plánu obce  

5. Projednání dlouhodobé spolupráce s o.s. 
Pro obce  

6. Příprava dětského dne 
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7. Projednání pozemkové anomálie 
v katastrálním území obce  

8. Stavební  

9. Informace o činnosti obecního úřadu  
10. Závěr 

Usnesení 2/4/2017:  Zastup. obce Větrušice schvalují ÚČETNÍ ZÁVĚRKU sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2016 bez výhrad s tím, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.                                              pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
Usnesení 3/4/2017: Zastup. obce Větrušice v souladu s § 84 odst.2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů delegují paní  J. Dyčkovou, jako zástupce obce 
Větrušice na VALNOU HROMADU VKM, která se bude konat 23. 5. 2017. Jako náhradníky schvaluje  
a deleguje L. Lesáka  a T. Hrodka.                                                           pro: 6, proti: 0, zdrželi se:1 (Dyčková) 
Usnesení 4/4/2017: Zastupitelé obce Větrušice schvalují navrhovanou SPOLUPRÁCI S O.S. PRO OBCE a 
pověřují starostku podpisem smlouvy o spolupráci.                                          pro:  7, proti: 0, zdrželi se: 0 
Usnesení 5/4/ 2017: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO 190 
BUDOVĚ ÚJF AV ČR a.s. Řež na parcele č. 200 v k.ú. Větrušice u Klecan.              pro: 7, proti: 0, zdr.se: 0 
 

 

SCHVÁLENÍ CELOROČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE, ZPRÁVA 
AUDITORA, STAVEBNÍ ZÁLEŽITOSTI,… 
 

VÝPIS USNESENÍ  Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 29. 5. 2017 
Přítomni: 5 členů zastupitelstva (J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, E. Máchová, M. Řimnáč) a 3 občané; 
omluveni: 2 (písemně omluveni  Šefčíková, J. Krušinský) 
Program zasedání:  
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 
zasedání zastupitelstva  
2. Návrh na přijetí vyhlášky o veřejném 
pořádku 
3. Závěrečný účet obce Větrušice za rok 2016 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

5. Střednědobý výhled rozpočtu na 2018 - 
2019 
6. Finanční dar rybářskému kroužku 
7. Stavební 
8. Informace o činnosti obecního úřadu  
9. Závěr 

Usnesení 1/5/17:   
1) Zastupitelstvo obce Větrušice SCHVALUJE CELOROČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VĚTRUŠICE A 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VĚTRUŠICE ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 
a) roce 2017 důsledně postupovat podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.;  
b) při prodeji nemovitého majetku přecenit majetek reálnou hodnotou v okamžiku prodeje, včetně 
řádného proúčtování;  
2) zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku  obce  Janu Dyčkovou předáním závěrečného účtu 
obce, zprávy auditora a dalších příslušných dokumentů na Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská  11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15. 6. 2017;  
3) Zastupitelstvo obce Větrušice pověřuje místostarostku obce Janu Dyčkovou zveřejněním úplného 
znění zprávy auditora na webových stránkách obce Větrušice do 15. 6. 2017. 
                     pro: 5, proti: 0, zdrželi se:  0 
Usnesení 2/5/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2017, příjmy ve 
výši 20 000 Kč a výdaje ve výši 20 000 Kč.                                                  pro: 5, proti: 0, zdrželi se:  0 
Usnesení 3/5/17: Zastupitelé obce Větrušice: 
1. schvalují projektovou dokumentaci předloženou investory, manžely D. a R.P. s podmínkou dvou 
parkovacích stání na pozemku; 
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2. vydávají souhlas se zřízením sjezdu na komunikaci par. č. 51/50; 
3. schvalují udělení výjimky v souladu s čl. 3 Územního opatření o stavební uzávěře. 
                                                     pro: 5, proti: 0, zdrželi se:  0 
Usnesení 4/5/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují projektovou dokumentaci předloženou 
investory, manžely D.a B. K. na dostavbu rodinného domu s podmínkou zachování dvou parkovacích 
stání na pozemku.                                                                     pro: 5, proti: 0, zdrželi se:  0 
Usnesení 5/5/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují povolení druhého sjezdu  z pozemku na obecní 
komunikaci parc. č 51/50 investorovi panu S.K. s podmínkou zachování dvou parkovacích stání na 
pozemku.                                                                                                                     pro: 5, proti: 0, zdrželi se:  0 
 
 

SCHVÁLENÍ NIŽSÍHO POPLATKU ZA DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
 

VÝPIS USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ 14. 6. 2017 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková – starostka obce, J. Dyčková – místostarostka obce, M. 
Jaroš - místostarosta obce, M. Buchar, J. Krušinský, E.Máchová, M. Řimnáč  a 0 občanů 
Navržený program zasedání:  
1. Projednání úpravy poplatku za umístění dítěte v dětské skupině „Větříček“ 
2. Závěr 
Usnesení 1/6/17 
Zastupitelé obce Větrušice SCHVALUJÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 POPLATEK ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V 
DĚTSKÉ SKUPINĚ „VĚTŘÍČEK“ VE VÝŠI 1 000,00 Kč PŘI PRAVIDELNÉ KAŽDODENNÍ DOCHÁZCE A 
POPLATEK ZA JEDNODENNÍ PÉČI VE VÝŠI 100,00 Kč.                                                  pro: 7, proti: 0, zdr.: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 

SMRDÍ, SMRDÍ, TO TO SMRDÍ! 
Obecní úřad podniká všechny možné kroky k zamezení nesmírného zápachu, který se line z kaliště 
Drasty. Bohužel situace není příliš optimistická. Ale nevzdáváme to a budeme  nadále pokračovat v boji 

a čistý vzduch pro obyvatele Větrušic i okolních obcí. Informací a dokumentů je velké množství, 
všechny jsou na www.vetrusice.cz a facebooku. Najdete tam i odkaz na dvě reportáže, 
které o problému byly natočené.  
Děkujeme především Janě Dyčkové, která se problému intenzivně věnuje.  
 

NEVER ENDING STORY - KALIŠTĚ DRASTY 
Zavřít okna! Ne, nežene se orkán, to jen zapáchají kaly načerpané do kalových polích na Drastech. 
Všichni jsme si bohatě užili zápachu již v roce 2015 – neskutečné vedro, doma zápach, venku zápach. 
Rok 2016 nás naladil, páchlo to jen občas a zdálo se, že se blízká na lepší časy. Chyba lávky. Havárie 
trvá. Nevím, jak pro ostatní, ale pro mě havárie znamená poruchu či nehodu způsobenou člověkem či 
technickým zařízením, kterou je třeba neprodleně, bezodkladně, ihned, „štandopede“ a hlavně 
úspěšně odstranit, napravit, opravit….. Nicméně havárie na ústřední čistírně odpadních vod v Praze 

Výpisy z usnesení jsou redakčně zkrácené. 
Plné znění výpisů usnesení a zápisů  ze zasedání obecního 

zastupitelstva naleznete na  ww.vetrusice.cz 
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trvá od roku 2015 a řešení se vytrácí daleko za obzor. Praha má již řadu let problémy s kalovou 
koncovkou (nádoby na vyhnívání kalu se začaly opravovat již v roce 2006! a stále nejsou opraveny), 
protože ČOV, řeknu-li to zjednodušeně, nezvládá přívaly odpadních vod z Prahy. Takže se přepne 
kohout a hurá, čerpáme na Drasty.  
Je třeba říci, že kalové hospodářství je v této lokalitě od roku 1965 (kolaudace v roce 1967 – 
mimochodem, kolaudace je něco jako paní Colombová, každý o ní mluví, ale nikdo kolaudační 
dokument  nikdy neviděl – OÚ tedy určitě nebyl předložen či doložen). Ale podle pamětníků, včetně 
těch, kdo bydlí na Drastech, to nikdy nepáchlo tak silně a nechutně. Proč? Protože se dodržoval 

provozní řád, kde je jasně uvedeno, že na Drasty se mohou čerpat 
vyhnilé kaly, zatímco dnes se kalová pole plní kalem surovým, který má 
podle provozního řádu usazovat v usazovacích nádržích mechanického 
stupně (primární sedimentace) a biologický kal se pak usazuje v 
dosazovacích nádržích (sekundární sedimentace). Primární surový kal je 
odčerpáván přímo do zvláštní, tzv. „mokré jímky“. Teď jde také do 
jímek, ale na Drastech. Podívali jste se za plotem, jak tzv. „betonová“ 
pole vypadají? Polorozpadlé nádrže, do nichž starým potrubím proudí 
páchnoucí něco, určitě však ne vyhnilý kal. Obrátila jsem se na veškeré 
možné příslušné i nepříslušné úřady, orgány, organizace a kolegy. 
Aktivně se zapojil MěÚ Klecany i OÚ Zdiby, přidává se i Spolek 
Klecansko, Větrušicko a okolí.  Ozvali se lidé až z Roztok, protože i do 

toho malebného městečka zápach již plně zavanul. Primární snahou všech je zabránit budoucímu 
využívání kalového hospodářství na Drastech, podnícení další novely zákona o ovzduší (zápach totiž 
není v legislativně definován, a pozor, není definován ani na úrovni EU – jen tak mimochodem, myslíte 
si, že si v Bruselu umí představit nádrže plné smrdutých exkrementů? Snad by ani nevěřili, že něco 
takového v EU existuje). 
Nadále tvrdošíjně požaduji, aby mi někdo odpovědný (např. ČIŽP) sdělil, jak je možné, že v rozporu  
s provozním řádem jsou načerpávány surové kaly? Jak je možné, že ve 21. století je takováto 
technologie ve vyspělém státě, jak nás prezentuje naše politická elita, možná? Zkuste si ve Větrušicích 
pořídit čuníka (nejlépe v nové zástavbě) a uvidíte, jak doběhne hygiena ani se nenadějete. Ale 
otevřené nádrže plné exkrementů vysychající na slunci jsou schváleny a povoleny. 
Nemám v zásadě větší možnosti než vy, jak se bránit. Věřte, že kdybychom měli jiné možnosti, určitě 
bychom je využili. Snažím se být optimista a ve spolupráci se všemi, kdo nás podpořili a připojili se, pak 
doufám, že se nám podaří, buď kalová pole uzavřít, anebo alespoň v nejbližší budoucnosti zabezpečit, 
aby nebyl čerpán surový kal.                                                Jana Dyčková, místostarostka obce Větrušice 
 

PROČ JE DŮLEŽITÉ ODKANALIZOVAT NAŠÍ OBEC? 
Vážení spoluobčané,  
dovolte mi ještě vysvětlit Vám, proč je důležité, abychom měli veřejnou kanalizaci s centrální čistírnou 
odpadních vod (dále jen ,, ČOV“). 
V celé České republice je již odkanalizováno téměř 94% obcí a měst, prakticky všechny města  
a obce využily možnost financování takto finančně náročné akce dotacemi. Jak jistě víte, v naší obci 
nebyla v minulosti vůle a snaha takto náročnou akci realizovat. Nebyly vyřešeny pozemkové církevní 
restituce a stále se hledal vhodný pozemek pro ČOV.  
Doba se výrazně změnila, zpřísnily se i zákony na ochranu životního prostředí a může se stát, že za 
několik let budou ještě přísnější. Vezměte si např. nový zákon o odpadech, který rokem 2024 úplně 
zakazuje skládkování komunálního odpadu. Naše odpady (ty které nevytřídíme) se budou spalovat ve 
spalovnách, což náklady na likvidaci takového odpadu výrazně prodraží pro každého z nás.  
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Co jsou to „splašky“?  
Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale  
i z kuchyně, koupelny, prádelny atd. V mnoha nemovitostech jsou tyto odpady odděleny (bude nutné 
je úpravami v domech sloučit) nebo naopak propojeny se střešními svody, odvodněním dvorů, zahrad 
apod. Nově musí být všechny splaškové vody napojeny do splaškové kanalizace a oddělené dešťové 
vody do stávající dešťové kanalizace či zasaky na vlastním pozemku..  
Stejně tak odvoz splašků z našich žump bude čím dál obtížnější někam odvézt. Kapacity okolních ČOV 
jsou plné, a tak s delší dopravou a nejen tou, můžeme počítat s tím, že i legální odvoz ze žumpy bude 
dražší a dražší. Nemluvě o tom, že musíme zapomenout na budoucí vypouštění odpadních vod do 
dešťové kanalizace.  
Musíme myslet na budoucnost! Níže v bodech uvádím zásadní důvody proč ano! 

- Cena za likvidaci splašků ze žump stále poroste 
- Zákony zakazují vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace 
- Dotační programy na období 2014-2020 jsou poslední, které poskytují dotace na 

odkanalizování a ČOV 
- Obec musí kontrolovat likvidaci splašků u fyzických osob 
- S vybudováním kanalizačního řadu a napojením všech nemovitostí zlepšíme výrazně životní 

prostředí v naší obci a ochráníme podzemní vody 
- Připojením na kanalizační řad zhodnotíme své nemovitosti v řádu 20% 
- Odpadnou nám starosti, kam se splašky  
- Většina z nás bude napojena gravitačně, odpadnou starosti s čerpadly 

Neexistence kanalizační sítě 
Tam, kde splaškové vody nelze odvádět do stokové sítě –  není vybudována, jsou splaškové vody 
svedeny do žumpy. Žumpy nesmí být opatřeny odtokem a musí být odvětrány - § 6 Vyhlášky 137/1998 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 
Majitel žumpy musí pravidelně zajišťovat likvidování odpadních vod  - vyvážení žumpy oprávněnou 
osobou a na výzvu příslušného orgánu (může být OÚ)  musí doložit doklady o vývozu odpadních vod na 
ČOV. Totéž platí pro povolené DČOV při likvidaci odpadních vod v zimním období.  
Upozorňujeme! 
Na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 1 písm. b) se 
přestupku dopustí ten, kdo vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě 
do dešťové kanalizace  v rozporu s vodním zákonem. 
Za takový přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč. 
Pro každého z nás připojení na veřejnou kanalizaci bude znamenat finanční zatížení v podobě 
vybudování přípojky ke své nemovitosti, ale berme toto jako investici do svého majetku. Tím, že 
budeme ochotni se všichni napojit, obec lépe zvládne financování a splní podmínky dotace. 
a) Pro čerpání maximální poskytnuté výše dotace je důležitý počet připojených domácností, který je 

uveden v projektu a na nějž byla celá kanalizace + ČOV projektována. Každá nepřipojená 
domácnost pod stanoveným počtem v projektu bude mít za následek krácení dotací a tím logicky 
větší finanční zatížení obce. 

b) Pro čerpání maximální poskytnuté výše dotace je důležitá míra vyčištění splaškových vod v ČOV, 
která je uvedena v projektu – jinak řečeno čím více splaškových vod do čističky půjde, tím lépe, 
protože míra vyčištění (zachycení a odfiltrování kalů a nečistot) bude vyšší. Neboli z opačného 
pohledu: pokud naředíme splaškovou vodu vodou povrchovou a dešťovou (z cest, dvorů, zahrad, 
střech apod.), bude vstupující voda příliš „čistá“, nedojde k potřebnému poklesu míry znečištění  
a opět může být důsledkem krácení poskytnuté dotace a nárůst finančního zatížení obce.            pš 
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ČÁSTO SE NÁS PTÁTE:  
JAK TO AKTUÁLNĚ VYPADÁ S KANALIZACÍ VE VĚTRUŠICÍCH ? 
Pokusím se být stručná: 
1. Byl zpracován výškopis a polohopis. Zpracovává se projekt a dobrou zprávou je, že to vypadá na 

nižší cenu. Hurá! (No, neříkejme hop, ještě jsme nepřeskočili). 
2. Začínají se zakreslovat přípojky k jednotlivým nemovitostem dle pokynů vedoucí projektu (Ing. 

Matějková – pouhá shoda jmen s Ing. Matějkovou pro územní plán). 
3. Proběhlo jednání na Státním fondu ŽP, kde souhlasí a podporují tezi, aby obec s 600 obyvateli byla 

odkanalizována jednorázově. Pokud bychom přece jen přistoupili (viz zápisy OZ) na jakousi 
etapizaci požadovanou některými obyvateli ulice Východní (např. po 10 či 15 letech),  
a v první etapě by měla být odkanalizována stará obec, kde již nedojde k výraznému navýšení 
staveb, pak nám povolí ČOV jen pro cca 400 až 450 obyvatel, což za pár let (ve svém věku mohu 
potvrdit, že 15 let uplyne jako voda) znamená vysoké výdaje na nový projekt a zásadní rozšíření 
ČOV (stavba ČOV by se tedy výrazně prodražila). 

4. Nejlevnější bude zřejmě odkanalizování ul. Skalní, kde budou čerpadla. Poměrně nenáročné 
s ohledem na geologické poměry v obci a staré uličky v centru obce by mělo být odkanalizování 
Východní, Severní, Jižní a Řežské (jak jsem koupila, tak prodávám). Nejobtížnější bude 
odkanalizovat Chaloupky (pokud to vůbec půjde) - viz taras. 

5. Agentura ochrany krajiny a přírody podporuje centrální odkanalizování obce  - lépe se hlídá jedna 
ČOV, než odpadní vody např. ze 70 DČOV. 

6. Podnikatelé se k nám se svými sídly nějak nehrnou, a to ani ti, kteří tady bydlí a sídla mají v Praze 
(např. v ÚP Klecan je využití pozemků u Aholdu určeno  k další výstavbě např. logistických center, 
pronajímají objekt kasáren apod.) a my určitě nechceme rušit sady, takže z tohoto důvodu není 
třeba neúměrně navyšovat kapacitu ČOV. 

7.  Dle názoru kolegů z VŠE (demografie) – je počet 1 000 obyvatel naddimenzován.  
Mezi Severní a Skalní se bude v průběhu cca 10 let (viz délka výstavby ve Východní) stavět 35 
rodinných domů,  dále by se mohlo objevit 6 domů v těsném sousedství Skalní a 8 domů na 
pozemku Real Executivu Celkem tedy cca 50 domů, což je cca 200 nových (či staronových) obyvatel 
(počítáno průměrem 4 lidé na jeden rodinný dům, i když i to je celkem iluzorní  - např. ve Skalní je 
průměr 3,1 obyvatel na jeden dům a ve Východní  jakbysmet). Kapacita ČOV by tedy měla být 
skutečně dostačující. 

8. Na SFŽP nám bylo sděleno, že v příštím programovacím období již výzvy nebudou. Nezbývá nám, 
než jim věřit. V tomto období peníze pomalu, ale zato s naprostou jistotou docházejí. Žadatelů je 
moc a peněz málo. Úvěr bude muset být, ať se nám to líbí, či spíše hodně nelíbí, ale jak známo, 
splátky se platí z cash-flow, a to má naše obec dobré. (K 1. lednu 2017 měla obec na účtech 
(zaokrouhleno) 3.550.000 Kč, nyní ve druhé polovině června má na účtech (zaokrouhleno) 
5.750.000 Kč, tj. o 2 200 000 Kč více (a to splácíme leasing na traktor). No, nejásejme předčasně, 
ale řečeno slovy bývalého premiéra pana Paroubka: „Kdo z Vás na to má?“ Ale zcela vážně - mladí 
lidé si kolem věku 30 let berou hypotéky na 20 a více (!) let, kdy splátka může představovat třetinu 
jejich měsíčního příjmu, a to se možná držím při zemi. Aby bylo jasno, nikomu nepřeji nic zlého, ale 
kdo z těchto mladých lidí, kteří logicky touží se svými dětmi lépe bydlet, ví, že neonemocní, 
nezůstane na splátky sám, nebude mít nehodu, nepřijde o práci. Obec má prozatím jistotu příjmu 
cca 10 000 Kč na obyvatele za rok, bojujeme za navýšení určení daní z DPH + máme další malé 
dotace. Za stávající situace se 50 - 60.000 Kč jeví jako přijatelná splátka. Nechceme přece peníze na 
aquaparky, superhřiště, golfová hřiště a jiné zbytné věci,  jen se chceme ve 21. století připojit k té 
drtivé většině obcí, které již kanalizaci mají.                                                                                              jd 
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„HOPSA HEJSA NA ÚŘADY JEN DO BRANDEJSA“ 
Informace o přemístění agend z Prahy do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi přišly formou strohého 

oznámení z ORP Brandýs nad Labem. Následoval rozhořčený dopis podepsaný velkou většinou 

starostů obcí spadajících pod ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bohužel z vyjádření ředitelky 

Krajského úřadu, JUDr. Kateřiny Černé vyplývá, že zvrátit usnesení rady města bude velice obtížné, 

neboť město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se zavázalo k přemístění agend z pražského 

pracoviště do zrekonstruovaného objektu Ivana Olbrachta č.p. 59/2, Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav v podmínkách přidělení účelové dotace na nákup a rekonstrukci tohoto objektu. Jednání se 

starosty za účasti Ing. Picka proběhne 28. 6. (Cituji: „bezúplatně užívat administrativní objekty  

v majetku státu na území hlavního města Prahy nejdéle tři měsíce od nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu vydaného po rekonstrukci objektu Ivana Olbrachta č.p. 59/2, Brandýs nad 

Labem - Stará Boleslav, nejdéle však do 31. prosince 2017).  

VODÁRNA NENÍ SBĚRNÝ DVŮR!  
Upozorňuji všechny občany a majitele nemovitostí ve Větrušicích, že prostor tzv. vodárny (ulice Hlavní) 
není sběrným dvorem, a tudíž není možné sem vyvážet nepotřebné věci (např. lednice, pračky, nábytek 
atd.). Navíc tento pozemek nepatří obci. Je soukromým majetkem a obec začala pozemek vyklízet, 
protože jej bude muset vrátit majitelce (náhradou jsou dva vedlejší pozemky). O prostorách pro sběr 
velkoobjemového odpadu, který se koná dvakrát ročně, rozhodnou zastupitelé. 
                                                                       Všem děkuji za pochopení. Jana Dyčková,  místostarostka obce 
 
 
 
 
 

V ŘÍJNU BUDOU VOLBY DO PARLAMENTU 
V říjnu, ve dnech 20. - 21. října, se budou konat volby do dolní komory Parlamentu České republiky.  
K 1. 5. 2017 bylo ve Větrušicích 468 oprávněných voličů. 
 

BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE UŽ PAPÍROVĚ EXISTUJE 
Budova požární zbrojnice v obci nebyla od jejího vzniku, tj. od roku 1937, nikdy zapsána 
v pozemkových knihách a poté ani v katastru nemovitostí; kolaudační rozhodnutí nebylo dohledáno.  
Obecnímu úřadu, jmenovitě starostce obce, se podařilo prokázat existenci stavby jako takové, 
nicméně nebylo jednoduché prokázat vlastnictví této budovy a vlastník pozemku musel toto vlastnictví 
uznat. Na základě notářského zápisu byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Takže budova 
de jure existuje, je obce Větrušice a snad nám ji úředníci i zapíší.                                                      jd 
 

DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ  
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné 
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických 
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje 
podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat 
potřebnou podporu. MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky 
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich 
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky 
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně 

NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÝ DVŮR JE V KLECANECH V ULICI TOPOLOVÉ: 
Tel. +420 739 032 165; Provozní hodiny: úterý 12 - 15; čtvrtek 12 - 15; neděle 8 - 12 
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zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje 
tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je 
umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné 
době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání 
nejvhodnějšího řešení.  
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje 
vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro 
žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Jako nejaktivnější 
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů Příjem žádostí o podporu potrvá do 30. 11. 
2017. Více na www.mmr.cz a na OÚ a obecním webu. 

 

POMNÍK PADLÝM JE JAKO NOVÝ 
V rámci revitalizace návsi probíhá úprava pomníku padlým v 1. a 2. světové válce. Pomník byl očištěn, 

písmo pozlaceno a naše milé spoluobčanky, paní Nouzová a Koutská (kterým tímto velmi děkujeme), 

se postaraly o výsadbu květin. Jsou sestříhávány zanedbané keře a konečně bude natřen i plůtek 

kolem pietního místa. 

NĚCO Z HISTORIE 
 

 

VETROCH, VĚTROŠ, WYETR……VÍTR 
                           BEZ VĚTRU SI VĚTRUŠICE NEUMÍME PŘEDSTAVIT! 
 

HISTORIE PODLE P. KASÍKA Z HERALDICKÉ KANCELÁŘE 
Větrušice se v pramenech poprvé připomínají v roce 1316, kdy ves dědil Domaslov z Drastu. V roce 
1390 se jako držitelé části vsi objevují Václav a Mařík z Větrušic. Ve vsi byly také statky, které vlastnila 
královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Kapitulní statky zastavil císař Zikmund  
v roce 1436 Jindřichovi z Lerojid. Další osudy vsi nejsou zcela zřejmé. Z listiny z roku 1519 vyplývá, že 
do držení části vsi se opět dostala vyšehradská kapitula a další listina z roku 1522 hovoří o Janovi 
Pytlíkovi ze Zvoleněvsi, že drží vsi Větrušice, Znojčice a Zlonín. V držení Větrušic se pak v roce 1559 
připomíná Václav Služský z Chlumu (= 1566). Ves dědil Jan mladší, snad jeho syn. Jako vlastník Větrušic 
se okolo roku 1620 připomíná Václav Matyáš z Borovska na Bukoli, který od povstalých stavů kupoval 
některé klášterní majetky, které však byl po porážce stavů na Bílé Hoře nucen 
vrátit. Pravděpodobně tak vrátili Větrušice vyšehradské kapitule, protože 
protokol konfiskační komise z roku 1629 jej za účast ve stavovském povstání 
odsoudila pouze ke ztrátě statku v Bukoli. Další osudy Větrušic byly až do konce 
patrimoniální správy v roce 1850 spojeny s vyšehradskou kapitolou. (Královská 
kolegiátní kapitula na Vyšehradě byla založena po roce 1070 českým knížetem, 
později králem, Vratislavem II. .) 
JAZYKOVĚDCI ČINÍ O VÝZNAMU NÁZVU VSI NÁSLEDUJÍCÍ VÝKLAD: 
Původní podoba místního jména je Větrošice a to lze vysvětlit jako ves lidí Větrošových nebo 
Větrochových. Osobní jméno Vetroch nebo Větroš má původ ve jménu Wyetr a to je odvozeno od 
slova vítr.  

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

http://www.mmr.cz/
mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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FOTBAL - HISTORIE - KRONIKA 
 

SOKOL KOUPIL PRAČKU A ŽDÍMAČKU DO KABIN! 
Zápis výborové schůze TJ Sokol Větrušice - 28. 5. 1991 
Přítomni: Beneš, Šubrt, Maleček, Jaroš, Dyntera, Baunová 
Program: 
1) Pronájem sálu u Zikmunda - cvičení - zábavy. 10 Kč proud, 10 Kč úklid za hodinu, 100 Kč měsíčně za 
sklad nářadí - schváleno 
2) Akce „sběr železa - schváleno 
3) Akce - údržba hřiště - schváleno 
4) Ve spolupráci s hasičským sborem a finančním přispěním obecního úřadu uspořádáme dětský den 
na hřišti - organizaci má na starosti Braunová - příspěvek TJ Sokol 300 Kč 
5) Údržbu autobusu uděláme v letní přestávce - schváleno 
6) Dokoupení materiálu pro oddíly 
7) Dokončit převod autobusu prodaný p. Vaňkovi do Vyšehořovic 
8) Přihlašujeme do nové sezóny 1 mužstvo a 1 mužstvo žáků 
9) Trenérský kurz 4. třídy - není zájem 
10) Připravit příspěvky TJ k výběru na konci sezóny - Maleček - Beneš 
11) Každý funkcionář si řídí svůj oddíl sám 
12) Zakoupena pračka a ždímačka do kabin 
 
 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

  

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2016 - 2017 - III. A TŘÍDA 
 

kolo datum mužstvo mužstvo výsledek 

14 25.3.2017 Sluhy Větrušice 2 : 2 

15 2.4.201 Větrušice Šestajovice 1 : 5 

16 8.4.2017 Líbeznice A Větrušice 2 : 2 

17 16.4.2017 Větrušice Sibřina 0 : 6 

18 22.4.2017 Brandýs n/L Větrušice 4 : 0 

19 29.4.2017 Brázdim Větrušice 3 : 1 

20 7.5.2017 Větrušice Mochov 5 : 1 

21 13.5.2017 Nehvizdy A Větrušice 7 : 1 

22 21.5.2017 Větrušice Kojetice 0 : 3 

23 27.5.2017 Předboj Větrušice 1 : 0 

24 4.6.2017 Větrušice Bášť 0 : 2 

25 10.6.2017 Zeleneč Větrušice 2 : 3 

26 18.6.2017 Větrušice Měšice 4 : 2 
 

TATO SEZÓNA SE 
NEPOVEDLA! 
 
Ročník 2016/17 se nám nepodařil 
a příští rok si zahrajeme IV.  třídu 
skupiny A. Vím , že se oklepeme  
a budeme znovu bojovat do 
skupiny, do které patříme.  
Děkuji všem divákům za podporu  
v této špatné sezoně a těšíme se 
na tu novou. 
 
Přeji všem krásné léto  
         
Mirek Jaroš, za TJ Sokol Větrušice 
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        TICHOU VZPOMÍNKU VĚNUJEME  
    paní Růženě Dandové († 26. 2. 2017); 
    paní Lidiji Marchak († 5. 3. 2017);  
    panu Josefu Hanušovi († 13. 1. 2017); 
    panu Gustavovi Pauzrovi († 15. 4. 2017);  
      paní Miluši Máchové († 22. 4. 2017).  

    
  
   

KNIHOVNA  

KNIHOVNA NA OBECNÍM ÚŘADĚ  OBCE VĚTRUŠICE  
je otevřena každou středu od 16:30 - 17:30.  

Tip na knihu z naší obnovené knihovny: 
 

13. KOMNATY MŮŽETE OBJEVIT BĚHEM LETNÍCH 
DOVOLENÝCH… 

Čtenář se v knize seznámí nejen s podrobným vylíčením uměleckých i osobních 
kariér čelných osobností populárního českého hereckého nebe od Emy 
Destinnové přes Ljubu Hermanovou, Miroslava Horníčka až k Miloši Kopeckému. 
Autor vypráví především o temných a vesměs dodnes diskutabilních, nejtajnějších 
stránkách jejich životů a duší, tak jak se mu je podařilo vystopovat, neboť právě 
tyto dodnes nezveřejněné skutečnosti je poznamenaly největší měrou. Autor  
u všech osobností, o nichž píše, uvádí zajímavé i dosud nepublikované 
podrobností, které jistě čtenáře zaujmou. Ke všem, o nichž vypráví, přistupuje 
citlivě a s osobním respektem, neboť nejednoho z umělců osobně znal. Tato 
publikace je ve svém celku autentickým pohledem do "zákulisí" českých umělců i 

do doby, ve které žili. Kniha je vybavená velkým množstvím obrazového materiálu. 
 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

S RADOSTÍ MEZI SEBE VÍTÁME 
Ariana Buľáka, který se narodil v únoru manželům Buľákovým   

a  Nikolu Krátkou, která se narodila v březnu manželům Krátkým. 

                                                    Přejeme jim v životě hodně sluníčka! 
 

DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME  
paní Jolaně Strakaté, Václavě Nývltové  
a panu Antonínu Vilímovi,  
kteří své jubileum oslavili v březnu až květnu. 
Předem blahopřejeme paní Anně Štrosové,  
která své jubileum oslaví v srpnu. 

 

 

 
 

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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USKUTEČNĚNÉ AKCE 
 

DĚTSKÝ DEN - 3. 6. 2017 
Letošní dětský den se opět vydařil na 
výbornou a věříme, že si všechny děti 
„větrušický vesmírný prostor“ pořádně 
užily.  Pro skoro 90 dětí nebylo určitě 
snadné najít drahokam v červí díře (mezi 
živými červy), objevit meteorit, hledat 
hvězdy, házet na Slunce, či Zeměkoulí. 
Poslepu hledat mimozemšťany, nebo 
přistát s létajícími talíři. Skákací 
mimozemšťan zůstane na trvalé návštěvě 
na větrušickém hřišti, kde ho mohou děti 
najít dokud ho déšť nesmyje. Složení 
vesmírných puzzle zvládly šikulky skvěle. 
Kdo chtěl, mohl se proměnit v zeleného 
mimozemšťana. Každý si vyrobil své vlastní UFO nebo se proletěl s raketou po mléčné dráze. Děti si 
vytvořily své vlastní souhvězdí – některá uvidíte na fotografiích. Nelze opomenou zlatý hřeb našeho 
dětského dne – návštěvu mladé dámy, Nikolky Svobodové, která nás okouzlila nádherným zpěvem,  
a setkání s vesmírným pejskem Panem Čudlou v doprovodu našeho oblíbeného divadélka Romaneta. 
 Kdo měl po tanci a zpívání ještě energii, mohl se vydovádět na skákacím hradu, svézt na policejních 
motorkách, projít policejním testem,  příp. si mohl nechal ozdobit obličej, či nechat vyrobit zvířatko  

z  nafukovacích balonků. Nechyběla ani, u dětí 
tak oblíbená, výtvarná dílna FIMO, kde si děti 
mohly vykouzlit náušnice a přívěsky nebo 
ozdobit zrcátka, lžičky, vidličky, krabičky,… Na 
závěr nás čekala velká událost. Skvělý Vašek 
Šarboch pro děti sestrojil BONBONDÉR, tedy 
model letadla, které umí vyrobit bonbónový 
déšť. Sice bylo dost větrno a ovládat letadlo 
bylo opravdu jen pro zkušené, povedlo se 
několik bonbónových náletů na děti. Vašku, 
ještě jednou díky! Těšíme se na příští 
bonbónový déšť. 
Nemohu nepoděkovat celé řadě lidí, kteří bez 

nároku na finanční odměnu obětovali své sobotní odpoledne a pomohli zajistit pro naše malé cvrčky 
dětský den. Na stanovištích pomáhali: Adrianka Vilímová, David Zimmerman, Jakub Kostrhun, Jenůvka 
Kezseli, Jirka Čáha, Josef, Kája Máchová, Kája Prokopovičová, pí Koutská, Kryštof Mokaň, Lucka 
Vovsová, Ondra Liška, Pája Petrovková, Patrik Vraný, Radka Fajová, Terezka Nováková, Terka Jarošová, 
Terka Ujková, Verča Jarošová, Verča Smrčková, Vilma Friede. Dále děkujeme: Filipu Damkovi, Jardovi 
Dyčkovi, Lukáši Šefčíkovi, Matěji Baňasovi, Petře Dyčkové, Vaškovi Pavlíkovi, Pavlovi Vilímovi, 
Tomášovi Borovičkovi a policistům ze Zdib. Za úžasné fotografie a skvělá videa děkujeme Markétě 
Haflantové a Leoši Hembalovi. Poděkování patří samozřejmě obecnímu úřadu za financování dne dětí 
a také za aktivní pomoc zastupitelů – Evy Máchové, Jany Dyčkové, Martina Řimnáče, Mirka Jaroše, 
Petry Šefčíkové. Velké poděkování patří především Jitce Čáhové a Adéle Vohradníkové.                                       

 ej 
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MÁJKA,  ČARODĚJNICE A TANEČNÍ ZÁBAVA - 30. 4. 2017 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

DIVADLO PRO DĚTI V HOSTINCI - 22. 4. 2017 
 

 
 

PROCHÁZKA DO LESA S MYSLIVCI A KLUBÍČKEM - 1. 4. 2017 
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ORNITOLOG - KROUŽKOVÁNÍ PTÁČKŮ - 18. 3. 2017 
 

 
 

V sobotu 18. 3. nás ve Větrušicích navštívili dva sympatičtí ornitologové. Bohužel nám počasí nepřálo  
a do sítí se nechytili žádní opeřenci. Paní ornitoložka měla ale náhradní plán a kroužkovali jsme ptáčka 
z ovčí vlny, dozvěděli jsme se mnoho informací o ptáčcích, kroužkování a poslechli jsme si několik 
jejich pěveckých etud. Věříme, že i přes nepříznivé počasí, si všichni akci užili. Děkujeme obecnímu 
úřadu za financování této akce. Věříme, že se podaří takto zajímavou akci zase zopakovat.        ej 
 

TANEČNÍ ZÁBAVA  - 11. 3. 2017 
 
Taneční zábava se fakt vydařila. Neustále plný parket, což byla 
zásluha kapely Grošáci; plné sklenice, což byla zásluha pana 
hostinského a jeho kolegů; fakt bohatá a vtipná tombola, což 
byla zásluha Mirka Jaroše a všech, kteří do tomboly přispěli  
a super zábava, což byla zásluha všech přítomných, kteří vytvořili 
neuvěřitelnou atmosféru.  
  

        

DĚTSKÝ KARNEVAL - 25. 2. 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neděli 25. 2. se ve větrušickém hostinci sešla opravdu pestrá společnost od medvěda, kočičky, 
berušky, papouška, pavouka, motýlka, krokodýla, přes mušketýra, Zora, Spidermana, až po Šmloulinku, 
Elzu, Catwomen a vílu….. Sešlo se přes 40 dětí v nádherných kostýmech a další dětský karneval mohl 
začít. Opět k nám zavítal náš oblíbený klaun Ferda, který bavil děti i dospěláky, jako vždy. Nechyběly 
legrácky, tanečky, kouzelnické triky, ani zvířátka z nafukovacích balónků. Klaun s sebou opět přivezl 
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svého kamaráda, tentokrát masopustní prasátko, které nás pobavilo svým zpěvem. Probíhala také 
soutěž o nejkrásnější masku. Pro vítěze byly připravené sladké odměny. Třetí místo patřilo skvělému 
Ninjovi (Mareček P.), o druhé místo se podělila kouzelná víla (Terezka K.) a roztomilá kočička (Viktorka 
H.) a první místo a dort vybojovala úžasná Šmoulinka (Adélka P.). Odměny byly ale připravené pro 
všechny děti, takže věříme, že nikdo nebyl zklamaný. Za přípravu karnevalu karnevalu děkujeme 
hostinci, Sokolu, Klubíčku a za financování obecnímu úřadu. 
 

FOTOGRAFIE ZE VŠE AKCÍ najdete na www.vetrusice.cz a facebooku. 
 
 

DĚTSKÁ SKUPINY VĚTŘÍČEK 
 

DĚTI VE VĚTRUŠICKÉM VĚTŘÍČKU SE FAKT NENUDÍ! 

Provozovatel dětské skupiny: Obec Větrušice; P. Šefčíková - tel. 604 273 716, obec@vetrusice.cz. 
Aktuality  z  dětské skupiny najdete  na www.vetrusice.cz. 
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UCHO  
 

OPOŽDĚNĚ CHCI UVÉST NĚKTERÉ ASPEKTY NA PRAVOU MÍRU! 
Stanovisko M. Řimnáče k článku otištěném ve Větrušáku 1/2017 v rubrice „UCHO“  
Milí sousedé, 
vzhledem k tomu, že vydavatel Větrušáku – obecní úřad Větrušice - nepovažoval za důležité mi jako 
názorové protistraně poskytnout prostor pro otištění stanoviska k článku „Reakce obecního 
zastupitelstva obce Větrušice na výše uvedené stanovisko obyvatel ulice Východní“ publikovaného  
v rubrice „Ucho“ ve Větrušáku 1/2017 (o jehož vzniku jsem neměl ani ponětí),  dovolte mi, abych Vás 
oslovil alespoň touto opožděnou cestou a mohl tak uvést některé aspekty na pravou míru. 
Předně chci podotknout, že podporuji technicky, ekonomicky a ekologicky podložené koncepční řešení 
likvidace odpadních vod, čemuž ve většině částí obce z důvodů urbanistických (menší pozemky), 
geologických (pozemky na skále) a ekologických (ochranná pásma rezervace/natury) odpovídá 
realizace splaškové kanalizace připojené na čistírnu odpadních vod. Jako předseda komise 
zodpovídající za problematiku stavební, životního prostředí i (v té době) územní rozvoj obce jsem se 
účastnil mnohých jednání včetně výběru firmy, která by připravila studii odkanalizování celé obce.  
Z oslovených firem jsme vyhodnocovali dvě podané nabídky, jednu v rozsahu předchozí studie (obec 
již zaplatila jednu studii odkanalizování, která navrhovala (levnější) tlakovou kanalizaci, však 
nedokázala odpovědět na základní otázku, jak naložit s vyčištěnou vodou – čistírna odpadních vod byla 
plánována v místě dnešní multifunkční plochy v ulici Východní; domnívám se, že absence způsobu 
finální likvidace mohla být i důvodem, proč předchozí zastupitelstva od realizace takového projektu 
ustoupila) a druhou od firmy BMTO Group, která vedle návrhu (převážně gravitační) kanalizační sítě  
a umístění čistírny slibovala předběžný odhad ceny a předjednání podmínek pro vypouštění 
vyčištěných vod do místní vodoteče. Z výše naznačených důvodů jsem zastupitelstvu doporučil 
druhou, byť výrazně dražší, ale o to detailnější a pro zodpovědné rozhodování vhodnější nabídku 
zpracování studie odkanalizování. 
Jak jsem již uvedl na veřejném představení studie, považuji za klíčové, že tato studie proveditelnosti 
pokrývá celou obec; tedy nemůže se v budoucnu stát, že bychom takzvaně na něco zapomněli. Během 
přípravy studie v terénu mi byly vysvětleny důvody, proč systém několika menších čistíren (jehož 
koncept mi původně přišel adekvátnější místním podmínkám i z důvodu možného dalšího využití 
předčištěných vod) je výrazně ekonomicky i technologicky problematičtější a proč tedy studie bude 
navrhovat čistírnu jednu. Tu studie finálně umísťuje k požární nádrži (níže položené pozemky, byť by 
byly technologicky vhodnější, narážejí na ochranná pásma obytných domů a zejména na ochranné 
pásmo rezervace). Z čistírny má být vyčištěná voda odváděna místní vodotečí do Vltavy. Neboť 
vodoteč následně protéká rezervací, do parametrů studie výrazně promluvila (formou předběžného 
stanoviska) Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky, která stanovila pro ni 
akceptovatelný roční limit objemu vypouštěných vyčištěných vod na necelých 55 tisíc m³, nejvyšší 
poměr vyčištěných vod ku stávajícímu průtoku 17:15, podmínku tzv. terciálního čištění (vyžadující další 
stupeň čištění – velmi podobné jako čistírny v národním parku Šumava) a podmínku odtrubnění 
vodoteče pod nádrží (další prokysličování podporuje čistící procesy). Uvedené číselné limity jsou v 
souladu s navrhovanou kapacitou čistírny odpadních vod stanovenou na 1000 EO (ekvivalentních 
obyvatel). Dle studie této kapacitě odpovídá (s 10% rezervou) 604 trvale hlášených obyvatel , 180 EO 
pro developerský projekt mezi ulicí Severní a Skalní včetně zbývající proluky k nemovitostem z ulice 
Skalní a rezerva 100 EO pro potenciální projekt malometrážních bytů za návsí. Celková předpokládaná 
cena realizace projektu je stanovena na 71.7 milionu Kč včetně DPH, z toho 28.6 milionu připadá na 
čistírnu odpadních vod. 
V dnešní době je možné na odkanalizování obce žádat o dotace, našemu projektu by dnes odpovídala 
aktuálně vypsaná 42. výzva Operačního programu životní prostředí. Velmi zjednodušeně řečeno nabízí 
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85% uznatelných nákladů, přičemž splnění dílčích kritérií rozhoduje o umístění projektu v pořadníku 
(nikoliv o výši dotace). Obráceně řečeno, dotační titul od investora vyžaduje 15% vlastních prostředků, 
což jen proti předpokládané ceně kanalizace a čistírny odpovídá 10.75 mil Kč; obec aktuálně disponuje 
cca 3.85 mil Kč. I kdyby (například) vyčlenila 2.75 mil Kč, bude si muset zajistit externí financování, 
patrně dlouhodobý úvěr, řekněme ve výši 8 mil Kč. Při úrokové sazbě optimistické 1% na 15 let je roční 
splátka cca 575 tis Kč, při spíše reálné 2% sazbě na 15 let pak 618 tis Kč (přeplatíme 1.3 mil Kč)  či 2% 
sazbě na 20 let pak 485 tis Kč ročně (přeplatíme 1.7 mil Kč). Podle mých zjištění, s přihlédnutím  
k rozpočtovým možnostem obce a již aktuálně spláceným závazkům – leasing za traktor, by mohl být 
akceptován úvěr na vlastní zdroje uznatelných nákladů se splátkou řádově kolem 500 tis Kč ročně. 
Upozorňuji na sousloví „jen na uznatelné náklady“ - již dnes víme, že obec bude muset hradit 
vícepráce, například opravu poničených komunikací mimo předepsanou plochu kanalizačního výkopu, 
tyto náklady je nutné připočíst (laickým odhadem 10% délky gravitační kanalizace, tj. 460 m 
normované komunikace za cca 6 mil Kč; jen započtením této vícepráce se dostáváme při sazbě 2% na 
20 let na roční splátku 850 tis Kč, která dle mého názoru evidentně převyšuje možnosti obce). Možné 
jsou však i další vícepráce vyplývajících z rizik, ať již dané podložím (narazí se na skálu), hydrogeologií 
(prameny v místě čistírny odpadních vod), škody způsobené výstavbou kanalizace (porušení statiky 
domů) či odtrubnění. Přestože mnou vedená komise s těmito orientačními předběžnými výpočty  
a situací seznámila zastupitele, nadpoloviční počet zastupitelů (a zde podotýkám, že zcela legitimně) se 
rozhodl aktuálně nepřihlížet k rizikům a usnesl se na zadání přípravy projektové dokumentace 
odkanalizování obce v celém rozsahu, tedy zamítl komisí explicitně požadovanou (dlouhodobou) 
etapizaci výstavby kanalizace, v první etapě výrazně redukující rozsah kanalizace na nejpotřebnější 
části obce a tím snížení ceny nutné investice. 
Předmětné usnesení jsem jako zastupitel nepodpořil, neboť se obávám, že i pokud by obec dotaci 
získala, nebude mít dostatečné vlastní prostředky na kofinancování projektu. Lze samozřejmě 
eliminovat vícepráce, tedy ponechat obec na 20 let (po dobu splácení úvěru) rozkopanou (sám jsem se 
přistěhoval z obce, která postavila kanalizaci a následně zjistila, že nemá na obnovu komunikací – 20 
let se tam jezdí po provizorním tankodromu a nezdá se tam, že by se situace mohla lepšit). 
Alternativou je možnost extrémní, chcete-li nejvyšší možné výše poplatku za zhodnocení nemovitosti 
připojením ke kanalizaci (podle §10c zákona o místních poplatcích), kde by veškeré vícepráce musely 
být rozpočítány na metr čtvereční zastavěného území Větrušic a takto hrazeny majiteli nemovitostí 
(vícepráce za 6 mil Kč rozpočtené na 1000 EO dávají orientační průměrný příspěvek  kolem 6000 
Kč/EO). 
Aby toho nebylo málo, zastupitelstvo se na návrh J. Dyčkové usneslo, že návrh zadání územního plánu 
bude obsahovat klauzuli o odkanalizování celé obce a zároveň bude počítat s navýšením počtu o 350 
až 400 obyvatel během 15 let. Jak jsem již uvedl výše, studie odkanalizování počítala s 100 EO+10% pro 
další rozvoj a při výpočtu kapacity nezohlednila  nejen nemovitosti bez trvale hlášených osob, ale ani 
stávající stavební parcely (týká se ulice Východní), ani provozy (např. pohostinství, zemědělské 
družstvo či dětská skupina), natož parcely budoucí (např. z návrhu zadání územněplánovací 
dokumentace plynoucí zvýšení lokální zaměstnanosti, tedy hledání investora/budoucího 
zaměstnavatele). Tento mix, konkrétně podmínku odkanalizování celé obce, kapacitu čistírny 
odpadních vod stanovenou na 1000 EO a limitovaný objem 55 000 m³ vypouštěných vod do rezervace 
na straně jedné a rozvoj deklarovaný v návrhu zadání územněplánovací dokumentace – patrně 
okořeněný navíc zásadním zadlužením obce přesahující plánovanou životnost územního plánu – při 
vědomí závaznosti finální podoby územněplánovací dokumentace (nelze jen tak změnit) považuji za 
tolik nebezpečný, že jsem pro předem veřejně deklarovaným nesouhlasem s takovými nekoncepčními 
zásahy rezignoval na funkci zastupitele zodpovědného za přípravu územněplánovací dokumentace. 
Před zastupitelstvem jsou další kroky v přípravě jak územního plánu, tak kanalizace. U kanalizace by  
v dohledné době mohla být hotova projektová dokumentace (s detailnějším rozborem ceny za 
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odkanalizování), nastane schvalovací kolečko (územní rozhodnutí, stavební povolení) a pak další kroky 
směrující k případné realizaci záměru. Budu se zasazovat o to, aby kroky nebyly vytrhovány z kontextu 
a navazovaly – včetně územněplánovací dokumentace na sebe. A aby byly konány s ohledem na 
žádoucí udržitelný rozvoj obce (podívejte se na vývoj služeb v sousedních Klecanech)  i místní 
podmínky včetně finančních, a aby se s nimi dokázal ztotožnit co největší počet občanů. 
Vraťme se však ještě k článkem zmiňovanému osobnímu setkání, které inicioval obecní úřad v rámci 
aktuality „Informace ke kanalizačním přípojkám k domům 11/2016“ zveřejněné v sekci Aktuality na 
webových stránkách obce a vylepených na obecních plakátovnících. Neboť se do ulice Východní 
rozšířily nejrůznější fámy o tom, že vše už je schváleno (je schváleno jen vypracování projektové 
dokumentace, nikoliv realizace samotná), a o celkové ceně přípojky již od 25 tis Kč (podotýkám, že 
majitel nemovitosti hradí plnou cenu přípojky na svém pozemku od šachty ke svému vývodu vnitřní 
kanalizace; k tomu bude patrně nutné – ostatně jako v jiných obcích , částečné kofinancování pomocí 
uvedeného poplatku), byl jsem občany požádán, zda bych je nedoprovodil. Tomu jsem vyhověl a mohu 
tak konstatovat, že ani jedna z uvedených fám na uvedeném osobním setkání nezazněla. Na straně 
druhé jiné otázky týkající se jak kanalizace v celé obci, tak jen v ulici Východní, nebyly přesvědčivě 
zodpovězeny. Například tu, proč je nutné jednorázově odkanalizovávat celou obec, když dnes začínají 
být v malých obcí propagovány a podporovány modernější, v některých částí obce výhodnější přístupy. 
Domnívám se, že i toto byl impuls, proč v souhrnném stanovisku 24 domácností z ulice Východní 
(chcete-li minimálně nadpoloviční většina domácností v této lokalitě bydlící) se dobrovolně vzdalo 
možnosti býti v tomto okamžiku odkanalizováno a poukázalo na své přesvědčení o lokálně výhodnější 
možnosti odpadní vody recyklovat zejména za účelem zálivky zahrad. Sám jako jeden ze signatářů, 
poukazuji nejen na své ekonomické důvody (zalévání pitnou vodou znamená dvojnásobné vodné, se 
stočným trojapůlnásobek; recyklace vody je dle dostupných studií mírně pod cenou běžného 
stočného), ekologické (díky suchu je místní nadlepšování zálivky „navíc jednou vodou“ – i vzhledem  
k limitu objemu vypouštěných vod více než žádoucí) i důvody sociální/morální (plýtvání zrovna ne 
přebytkovou pitnou vodou na kropení trávníku versus suchem zapříčiněný nedostatek pitné vody  
a rozvoz vody v cisternách), ale pamatuji i na ty z nás, pro které je splašková kanalizace jedinou 
ekonomicky obhajitelnou variantou (vyvážení jímek do relativně vzdálených čistíren odpadních vod –  
v blízkých neberou – za ekonomicky přínosnou variantu nepovažuji). Realizace výhradně celého 
projektu je však ohrožována finančním rozměrem projektu – tedy není nasnadě omezit rozsah aktuální 
realizace a s jistotou dosáhnout aspoň na realizaci té části, která je ekonomicky nejpřínosnější a má 
největší podporu  – neboli česky řečeno „pustit se jen do toho, na co mám“? Navíc v případě, že  
i ostatní části obce mohou dosáhnout na systém, který považují za jim optimální? 
Prezentované souhrnné stanovisko tak otvírá otázku detailně promyšlené etapizace odkanalizování 
obce, kdy by některé (ideálně celé) stoky byly realizovány „až ve výhledu“ – například svázaným  
s budoucí aktualizací územního plánu za 15 let nebo splacením úvěru. Proč etapizovat? Jednoznačně 
bychom mohli „jet na jistotu“ a všichni ušetřit; jen za ulici Východní kanalizace a místní čerpací stanice 
podle studie vyjde na 6.6 mil Kč; etapizace by umožnila odsunout i „kanalizaci na poli“ mezi ulicemi 
Severní a Skalní - zatímco schválenému developerskému projektu považuji za korektní rezervovat 
příslušnou kapacitu na čistírně, o financování kanalizace a čerpací šachty za celkem 4.6 mil Kč na 
pozemcích aktuálně většinově vlastněných  developerem konzistentně přesvědčen nejsem. Etapizace 
by patrně umožňovala i zkrácení některých dalších stok, které jsou relevantní jen směrem do 
vzdálenější budoucnosti; možná by se však našly i jiné ucelené lokality, kde by občané vzali recyklaci 
nebo likvidaci odpadních vod většinově za svou. Na straně druhé jsem si vědom, že ani v ulici Východní 
všechny domácnosti odpadní vody recyklovat nechtějí – určitě je to starost a vlastní investice navíc – 
avšak nemohl by neodkanalizovaným sousedům provozovatel čistírny odpadních vod zprostředkovat 
možnost pravidelného periodického vývozu jímek do centrální čistírny odpadních vod? S vědomým 
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technických problémů zdůrazňuji slova pravidelného periodického, ideálně téměř automatického…  
a s minimálním navýšením stočného za (místní) dopravu? 
Předpokládejme, že redukcí kanalizačního řadu (propočet dále jen realizace mimo Východní a uvedený 
developerský projekt) snížíme rozpočet projektu o 12 mil Kč, požadované vlastní prostředky poklesnou 
na 8.9 mil Kč, splátky se sazbou 2% 20let vychází na 373 tis Kč ročně, tedy o celých 110 tis ročně méně. 
Možná by se k redukci připojili i jiné části, propočet by pak vyšel ještě příznivěji. Domnívám se, že tyto 
ušetřené finance by mohly být využity ke snížení poplatku (nebude potřeba tolik vlastních zdrojů) nebo 
jako vlastní prostředky pro jiné/pozdější projekty (třeba řešící následné zvlnění komunikací, nedobrý 
technický stav požární nádrže, atp).  Není to lepší varianta než si teď vzít maximum možného na celou 
kanalizaci, 20 let splácet ji jak mourovatí, co obec mít nebude, tak doplatí občan? 
V neposlední řadě souhrnné stanovisko umožňuje nabídnutou kapacitu stovku EO obci na 15 let 
„investovat“ například do opatření vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti – bude-li takový zaměstnavatel 
ve Větrušicích sídlit (stěží lze očekávat, že si při konkurenci okolních obci bude sám zajišťovat 
vodoprávní dokumentaci), navýší se rozpočet obce o (zjednodušeně) část jeho daní, navíc lze 
předpokládat synergické efekty (místní služby mohou uvařit stovku denních menu, zaměstnanci si 
mohou cestou domů na autobus nakoupit v místních potravinách atp.). Dost možná sám investor na 
kanalizaci přispěje. Důsledky? Podívejte se do okolních obcí (Klecany, Řež, Zdiby), jak místní 
zaměstnavatelé primárně a sekundárně ovlivňují ekonomiku obce a životní úroveň obyvatel. 
V poslední řadě bych rád odpověděl na některé body z reakce 5 zastupitelů: 
• jedním z důvodů, proč mnou vedená komise nedoporučila vydat k developerskému projektu 
35 domů souhlasné stanovisko, bylo konstatování komise, že „Vzhledem k tomu, že obec Větrušice v 
konceptech strategického plánu plánuje v příštím roce projektovou přípravu na odkanalizování obce  
s její následnou etapizovanou realizací, požadujeme realizaci splaškové kanalizace alespoň v rozsahu 
deklarovaným PDÚR,… Tento požadavek opíráme o aktuální ... situaci, kdy provozovatelé ČOV okolních 
obcí z technických, často kapacitních důvodů odmítají další splaškové vody, o kalech nemluvě, přijímat 
k likvidaci. … Obec Větrušice má problém zajistit občanům svoz a likvidaci splaškových vod už  
i stávající zástavbě. Nabízený postup (realizace kanalizace až po předání komunikací) navíc lze 
považovat za odporující chování dobrého hospodáře, aby obec na své náklady budovala splaškovou 
kanalizaci ... pod nově vybudovanými, obci předanými komunikacemi. Obec si vyhrazuje právo využít 
institutu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku ... (v souladu s § 10c zákona o místních 
poplatcích), … na veškerou infrastrukturu, která nebude realizována developerem.“ Zvažte, zda této 
citaci ze stanoviska komise odpovídá teze „rozvoj nelze povolit, dokud nebude dobudována kanalizační 
síť“ prezentovaný příspěvkem nebo možnost pozdržení souhlasného stanoviska tak, aby developer byl 
nucen držet s projektovou přípravou odkanalizování obce krok a vybudoval na svých pozemcích 
kanalizaci na svůj náklad a zhodnotil tak své pozemky. Pro upřesnění: koncept strategického plánu 
zpracovala J. Dyčková. Teze, že absence splaškové kanalizace je slabou stránkou obce, vychází  
z Územně-analytických podkladů Středočeského kraje, jejichž nejsem autorem. Povšimněte si, že již 
zde komise mluví o etapizaci; tedy tímto vyvracím tezi prezentovanou na jednání zastupitelstva, že 
jsem požadavkem etapizace zcela změnil svůj původní názor. 
• malou obcí se směrnicí o čištění městských odpadních vod č. 91/271/EHS rozumí aglomerace 
pod 2000 obyvatel, které mají stručně řečeno jednodušší podmínky při odkanalizování. Dotační tituly 
jsou brány pro malé obce v České republice povětšinou 500 nebo 1000 obyvatel. 
• k povolování čistíren odpadních vod lze využít (jak jsem uvedl na osobním setkání) 

 § 15a vodního zákona, který (opět zjednoduším) připouští u certifikovaných čistíren (tedy 
těch zařízení čistící vodu, kteří splňují vyhláškou stanovené limity) do 50EO pouze ohlášku, ve které se 
mimo jiné stanoví způsob likvidace vod vypuštěním buďto do vod pozemních (zasak) nebo do vod 
povrchových (do vodoteče). Paragraf je v působnosti vodního zákona, tedy ohláška se podává na 
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vodoprávní úřad. Sdělení říká, že dnes již není striktní potřeba územního řízení ukončeného kolaudací 
čistírny. 

 novelizace zákona o odpadech platné od 1.1.2015, která mění přístup tohoto zákona  
k odpadním vodám; zatímco původní verze vyjímala veškeré odpadní vody z působnosti zákona  
o odpadech, novelizace přidává podmínku na rozsah, kdy „se na ně vztahují jiné právní předpisy“, tedy 
vodní zákon, neboli zasak do vod podzemních či vypouštění do vodoteče. Důvodová zpráva hovoří  
o záměru zákonodárce tímto legalizovat ty způsoby likvidace, které neovlivňují zejména podzemní 
vody. Vzhledem k právnímu názoru Ministerstva zemědělství, který v původní právní úpravě 
deklaroval, že nejmenší zdroje vyčištěných vod, které jsou využívány k zalévání (tedy kdy primárním 
důvodem je vodou zalévat, nikoliv se jí zbavit jako odpadu), nemohou ovlivnit podzemní vody, neboť 
veškerá zálivka je spotřebována kořenovým systémem, je možné následně dohledat aktuální právní 
názor, že takové řešení (díky tomu, že se nejedná o zasak) podléhá ohlášení pouze úřadu stavebnímu 
(který si v případě nejistoty může vyžádat stanovisko úřadu vodoprávního). Konstatuji, že některá 
vyjádření v případě ukončení vnitřní kanalizace akumulační jímkou dokonce předřazení čistírny 
odpadní vod před tuto jímku považují za stavbu podobnou pergole (kdy stačí ohlášení obecnímu 
úřadu), neboť údajně nedochází ke změně zakončení vnitřní kanalizace (do jímky). Konstatuji, že jsem 
byl obeznámen i s výkladem, že některé vodoprávní úřady patrně na základě tohoto postupu vydaly 
„generální pardon“ pro balené čistírny odpadních vod. Věřím, že toto může být pro mnohé cesta, které 
může napomoci hydrogeologický posudek poukazující na místní kombinaci malé vrstvy (rychle 
vysychající) spraše na jílovém (málo propustném) podloží. S vědomím tohoto souhrnné stanovisko 
mluví o recyklaci odpadní vody, nikoliv o dlouhodobém zasaku. 
• Problémy s tlakem ve vodovodním řadu byly pozorovány a hlášeny v letním období, budu-li 
mluvit za sebe, problém s tlakem v zimních měsících jsem nezaregistroval. 
• Stočné (neboli dle zákona poplatek za to, že provozovatel kanalizace z nemovitosti převezme 
k likvidaci odpadní vodu) logicky platí všichni, kteří takovou službu využívají. Nedovedu si představit 
zákonný postup umožňující platit stočné jen ¼ domácností. Podotýkám, že mnohé studie prokazují, že 
jak pořizovací náklady, tak náklady provozní jsou fixní na objem, nikoliv na kapacitu zařízení. Tyto 
náklady hradí vždy provozovatel – i v případě dotací na decentralizované čištění odpadních vod, kdy 
předpokládaným provozovatelem domácích čistíren odpadních vod je typicky obec, je hrazeno –  
z definice uvedené výše – stočné. Je-li provozovatelem majitel nemovitosti (vlastní čistírna), hradí si 
veškerý provoz a údržbu sám. 
• Domácnost, tedy normovaní 4 EO, vyprodukuje 600 litrů odpadní vody denně.  Optimální 
denní zálivka trávníků bývá stanovena mezi 4-6 l/m², tedy vyžadovaná plocha trávníku je 100-150 m². 
Trávník je doporučeno hnojit (lidově je hnojivo známé jako N-P-K - tedy dusík, fosfor a draslík); 
srovnejme tedy optimální hnojení a nejvyšší přípustnou hodnotou znečištění 20 mg/l dusíku stanovené 
vyhláškou pro zasak (do vod povrchových je stanoveno procentem). Doporučenému minimálnímu 
ročnímu přísunu dusíku 20 g/m² při nejvyšším přípustném obsahu dusíku postačuje plocha cca 220 m². 
V případě dotazovaného fosforu limit není závazně stanoven, draslík signifikantně zastoupen není. 
• Kdo někdy něco pěstoval, ví, že dokud jsou rostliny zelené, má smysl je zalévat (vodu 
spotřebovává fotosyntéza). Pokud nemrzne, má smysl nadlepšovat zálivku i třeba ovocným či 
okrasným stromům. Proto se běžně při recyklaci vody vyžaduje akumulační jímka (na ty mají být 
vypsány na jaře dotace) a rozhodnutí jsou běžně formulována na likvidaci přebytků vody (tedy 
přebytek vody zlikvidovat jako by to byla voda splašková). 
• Konstatování z reakce 5 zastupitelů, že budoucí developeři budou budovat svoje vlastní (tzv. 
pobočné) čistírny odpadních vod, je nejen v rozporu s optimálním ekonomickým a technickým řešením 
(viz výše), ale je i v rozporu se studií odkanalizování z ekonomických a technických důvodů navrhující 
čistírnu jednu (a to včetně terciálního čištění) a návrhem zadání územněplánovací dokumentace (který 
jsem nepodpořil já jediný). Kolik dalších vodotečí ve Větrušicích máme? Dle reakce vyžádané 
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předběžné stanovisko vodoprávního úřadu nedoporučuje zasaky ani pro 40 EO. Je nějaká jiná 
možnost? Proč potom obecní úřad vydává statisícové částky za specializované studie, jejichž 
odbornými doporučeními se neřídí? 
• Mimochodem dotační titul vypsaný na realizace decentralizované soustavy domácích čistíren 
odpadních vod požaduje, aby se k tomuto řešení připojilo alespoň 30% obyvatel z řešeného území, 
nikoliv z celé obce. Přestože by Větrušice velikostí titulu odpovídaly, nedomnívám se, že se pro celé 
Větrušice jedná o optimální řešení. 
Domnívám se, že falešně vykonstruovanou tezí o 24 domácnostech požadujících stočné zdarma se 
někdo pokusil vrazit klín mezi novou zástavbu a starousedlíky. Děkuji všem, kteří lákavému nutkání 
teze nepodlehli a děkuji i všem, kteří rozdělování Větrušic na nejrůznější části odsuzují. Velmi si toho 
vážím.                                                         Martin Řimnáč, zastupitel obce Větrušice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRŮMĚRNÝ VĚK V NAŠÍ OBCI JE 37,7 LET A V ROCE 2016  JSME MĚLI 
618 OBYVATEL!... ANEB TROCHA STATISTIKY NEUŠKODÍ 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI (k 31. 12. 2015) 

Počet obyvatel  618  

Přirozený přírůstek  5  

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)  18,8  

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let  116  

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)  11,0  

Počet obyvatel ve věku 65 let a více  68  

Podíl nezaměstnaných osob (%)  3,8  

Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní  16  

Počet uchazečů o zaměstnání  16  

Počet uchazečů - absolventů  0  

Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců  4  

Počet dokončených bytů  5  

Počet dokončených bytů v rodinných domech  5  

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)  73,9  

Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)  70,0  

Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)  1,1  

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)  10,6  

Podíl lesů z celkové výměry (%)  15,5  

Orná půda - rozloha (ha)  147,9  

REAKCE OBECNÍHO ÚŘADU A PROJEKČNÍ KANCELÁŘE BMTO 
GROUP NA ROZSÁHLÝ ČLÁNEK PANA ŘIMNÁČE BUDE BRZY 
ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
Vyjádření pana M. Řimnáče bylo předáno do redakce zpravodaje v den uzávěrky 
tohoto čísla. Zastupitelé, OÚ a zástupce firmy BMTO Group  budou na výše 
uvedený článek reagovat  v nejbližších dnech na webu obce a písemně v 
následujícím čísle Větrušického zpravodaje. 
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Zahrady - rozloha (ha)  8,3  

Ovocné sady - rozloha (ha)  52,7  

Trvalé travní porosty - rozloha (ha)  2,4  

Lesní půda - rozloha (ha)  44,3  

Vodní plochy - rozloha (ha)  0,1  

Zastavěné plochy - rozloha (ha)  6,6  

Ostatní plochy - rozloha (ha)  23,8  

Zemědělská půda - rozloha (ha)  211,1  

Celková výměra (ha)  285,9  

Živě narození  9  

Zemřelí  4  

Přistěhovalí  31  

Vystěhovalí  14  

Průměrný věk  37,7  

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let  434  

  
 

VOLNÉ MÍSTO - OSOBNÍ ASISTENTKA, PEČOVATELKA 
KLECANY – VĚTRUŠICE; forma spolupráce: DPP/DPČ/HPP; mzdové ohodnocení: 80 – 120 Kč 
Požadujeme: minimálně základní vzdělání, ochotu a schopnost se dále vzdělávat; trestní bezúhonnost;  
trpělivost, empatii a vstřícnost; zdravotní způsobilost – dobrou fyzickou zdatnost; spolehlivost, 
poctivost a svědomitý přístup k práci; komunikativní osobnost se zájmem o přímou práci s klientem; 
časovou flexibilitu; ochotu cestovat hromadnou dopravou  
Uvítáme:  požadované vzdělání (např. kurz pracovníka v sociálních službách); praxi a zkušenosti v práci 
s lidmi v sociální oblasti 
Osobním asistentem se může stát každý zdravotně způsobilý a bezúhonný člověk, který má dokončené 
základní vzdělání a je ochotný si h o dále doplňovat. Náplní práce osobního asistenta je pomoc 
znevýhodněným spoluobčanům (hygiena, podávání jídla, drobný úklid, doprovody, společnost atd.) 
HEWER z.s.; www.hewer.org; tel.: 736 505 549 
 

MYSLIVOST 
 

DÍKY PACHOVÝM OHRADNÍKŮM UBYLO STŘETŮ SE ZVĚŘÍ! 
Každé jaro a začátkem léta jsou pravidelně uskutečňovány akce důležité pro činnost našeho 
mysliveckého spolku. Jednou z nich je jarní sčítání zvěře, kdy je v termínu určeném státní správou 
zjišťován skutečný stav zvěře po zimním období. Tyto jarní sčítané stavy lovné zvěře se porovnávají 
s normovanými kmenovými stavy a na základě plánovaného přírůstku pro každý druh zvěře se 
rozhoduje o případném odlovu. Protože nám ani plánovaný přírůstek nenaplňuje kmenové stavy, 
nelovíme ani zajíce ani bažanty již několik let, a ani výhled do budoucnosti není bohužel příliš 
optimistický. 
Další naší povinností je vyčištění a dezinfekce krmných zařízení, jako jsou bažantí zásypy, srnčí či zaječí 
jesle (situační fotografie). Po ukončení zimního přikrmování je důležité odstranit zbytky krmiva, někdy  
i znečištěné trusem a následně provést dezinfekci vápnem, aby se v nadcházejícím teplém počasí 
zabránilo růstu plísní a množení choroboplodných zárodků. 

http://www.hewer.org/
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Každý rok také obnovujeme pachové ohradníky podél hlavních komunikací a dá se říci, že tam, kde 
jsou umístěny, k úhynu spárkaté zvěře po střetu s motorovým vozidlem nedochází tak často. 
Abychom udrželi v honitbě původní zvěř, každoročně kupujeme dospělé bažanty z  líhňařského 
střediska, které po aklimatizaci ve voliérách vypouštíme do přírody. Jsme přesvědčeni o tom, že 
alespoň některé z vypuštěných slepic příští rok zasednou na hnízdo a vyvedou kuřata. I když vždy 
nastává určitý úhyn, je to metoda, jak zachovat tuto zvěř v honitbě i přes nepříznivé civilizační vlivy, 
které vidíme kolem sebe v naší příměstské oblasti. 
V květnu bylo provedeno ve spolupráci s Liony z klubu San Giorgio Strahov preventivní měření 
tupozrakosti u 225 dětí mateřských školek v katastru naší honitby. Bylo nalezeno 50 odchylek od 
požadovaných hodnot. 
Červen je vyhlášen měsícem myslivosti nejen proto, že se konají myslivecké akce a slavnosti, ale hlavně 
proto, že v tomto měsíci přichází na svět nejvíce mláďat naší lovné zvěře, ale i jiných druhů zvířat  
a ptactva. Je nutné, aby v této době byl v honitbě klid a aby zvěř nebyla rušena.  
Žádáme proto všechny občany, kteří chodí do přírody na procházky, výlety nebo za prací, aby se 
chovali ohleduplně, chodili pokud možno jen po cestách a hlavně nepouštěli své psí miláčky volně do 
polí. Děkujeme za pochopení.                                Ing. Jindřich Trpák, Mysliveckého spolku Zdiby -Klecany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADY BABKY BYLINKÁŘKY 
 

JE MELOUN OVOCE NEBO ZELENINA? 
Meloun je to pravé osvěžení pro letní dny.. zažene žízeň, potěší chuťové papily a zároveň našemu tělu 
dodá látky, které jsou více než prospěšné naší kondici, zdraví a kráse.. 
Je meloun ovoce nebo zelenina? Na tuto otázku bychom asi dostali odpověď, znějící něco jako: 

’Ovoce, je přece sladký..’.. Omyl. Meloun je zelenina. Patří do čeledi tykvovitých, stejně 

jako okurka nebo cuketa. 

MELOUN NÁM DODÁ SPOUSTU VITAMINŮ A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH LÁTEK 
Meloun má poměrně vysoký obsah vitaminu C, který je nezbytně nutný pro naši imunitu a celkovou 
kondici. Neméně přínosná je i bohatost melounů na vitaminy skupiny B, zejména na vitamin B6 - 
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pyridoxin, potřebný pro syntézu bílkovin v těle, vitamin B3 - niacin, důležitý pro okysličování 
organismu a kyselinu listovou, která je nepostradatelná pro krvetvorbu, zdravé nehty, kůži a vlasy, 
plodnost a správný vývoj plodu ve všech stádiích. Melouny jsou také skvělým zdrojem karotenů, 
antioxidantů, které se starají o odbourávání toxických látek a pomáhají celkové obranyschopnosti 
organismu. Z karotenů syntetizovaný vitamin A je sám také silným antioxidantem, chrání sliznice těla, 
zároveň udržuje ve zdraví náš zrak a mentální svěžest a je prevencí některých typů rakoviny. Dále  
v melounech najdeme např. železo, mangan, vápník, hořčík, zinek, draslík a jód, prvky nezbytné 
například pro krvetvorbu, mozek, nervy, pevné kosti a zuby, plodnost a sexuální libido. Přírodní cukry  
a všechny zmíněné vitaminy a stopové prvky, obsažené v této zelenině, jsou okamžitým zdrojem 
energie a stimulantem jak na úrovni fyzické, tak psychické, osvěžující účinek tedy neplyne jen  

z vysokého obsahu vody. 
Meloun jako součást zdravé diety a detoxikačních kůr. Někdy 
panuje klamný názor, že snažíme-li se zhubnout, meloun je kvůli 
obsaženým cukrům nepříliš vhodnou potravinou. Skládá se však až 
z 90% z vody, cukry tvoří jen asi 3-12% v závislosti na odrůdě. 
Nejméně cukru má meloun vodní, více pak meloun cukrový, což 
napovídá už sám jeho název. Energetická hodnota melounů se 
pohybuje někde mezi 19-35 kcal na 100 g váhy, což je velmi 

příznivá informace pro ty z nás, kdo hledí na svou váhu. Porce melounu nás zasytí i na několik hodin, 

přitom nám zajistí přísun velké spousty bioaktivních látek, je tedy VHODNOU SOUČÁSTÍ DIET A 
ZDRA- VÉHO STYLU STRAVOVÁNÍ. Neméně prospěšný je jeho čistící účinek. Ten zajišťují výše 

zmíněné antioxidanty, ale také vysoký obsah vody. Meloun má, jak je známo, stimulační účinek na 
naše vylučování. Při konzumaci nepřiměřeně velkého množství této zeleniny nám hrozí na vlastní kůži 
okusit jeho projímavý účinek, pokud ho však jíme rozdělený na porce během dne, v kombinaci s jinou, 
tuhou stravou, toto nebezpečí nám nehrozí.  
VYCHLAZENÝ MELOUN V HORKÉM LETNÍM DNI je lepší než lecjaká "chemická limonáda  

s ledem", osvěžující efekt je zaručený a navíc si tak doplníme látky, které se z těla vyloučily potem. 
Meloun je v kombinaci s ovocem ideální do ovocných salátů, rozmixovaný nebo pokrájený se hodí do 
nealkoholických i alkoholických koktejlů, někteří gurmáni ho dokonce používají i do zeleninových 
salátů s přidáním např. sýra a ořechů. 
 

ROZHLEDY - TIP NA VÝLET 
 

NÁDHERNÁ KAPLE A ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA LÁKÁ DO PANENSKÝCH BŘEŽAN  
(Panenské Břežany jsou vzdálené cca 8 km od Větrušic ) 
Nevelký barokní zámek v Panenských Břežanech, místo, které bude navždy 
spojeno se jménem geniálního architekta barokní gotiky Santiniho-Aichela, 
jehož rukopis je nesmazatelně vepsán do nádherné kaple sv. Anny. Stejně 
tak jako jsou s místem nerozlučně spjati dva nacističtí zločinci Karl Herman 
Frank a Reinhard Heydrich.  
V roce 2012 získalo horní zámek Oblastní muzeum Praha-východ, které zde 
vybudovalo Památník národního útlaku a odboje. Moderní interaktivní 
expozice památníku „Zločin a trest“ ukáže návštěvníkům jedno  
z nejhrůznějších období českých dějin. Během prohlídky se návštěvníci ponoří do událostí vedoucích k 
rozpadu první Československé republiky, spatří unikátní repliku „pankrácké gilotiny“, projdou vlakem 
symbolizujícím obludné transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů a budou svědky 
zločinů vysokých představitelů Protektorátu Čechy a Morava.  
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TIP NA AKCI 
 

OPEN AIR FESTIVAL OKOŘ 2017 
Letošní jednodenní Festival Okoř přivítá návštěvníky  
19. srpna. Mezi zatím potvrzenými interprety jsou Michal 
Hrůza, Mig 21, No Name a Miro Žbirka. Z Prahy či ze 
Slaného můžete využít výletní vlak Cyklohráček. Z Prahy 
Masarykova nádraží vyráží vlak v 9:18 a 13:18 (v Praze 
dále zastavuje v Bubnech, Dejvicích, na Veleslavíně a na 
Ruzyni) a doveze vás do zastávky Noutonice, která se 
nachází pouhé 2 km od hradu Okoř. Ze Slaného vlak 
vyjíždí v 11:16 a do Noutonic dorazí v 11:50. Vlak nabízí 
120 míst k sezení. Užijte si projížďku po železniční trati, 
po které se svezete pouze s Cyklohráčkem!' 

 

 
 

 
 

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


