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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 

http://www.facebook.com/oskvo
http://www.vetrusice.cz¨
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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 
Adresa: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO: 24 09 74; Bank. účet: 8929-201/0100 
Kontakty: 220 941 265, 220 940 507, 604 273 716, www.vetrusice.cz, obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Petra Šefčíková; Mgr. Jana Dyčková, Miroslav Jaroš 
Členové OZ:                                         Ing. Michael Buchar, Jan Krušínský, Eva Máchová, Martin Řimnáč, Ph.D. 

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 …. 
 

PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM 
 

Vážení spoluobčané, 
v tomto krátkém příspěvku bych Vám všem rád poděkoval za spolupráci a pomoc v mém 
šestnáctiletém působení v zastupitelstvu naší obce. Po pečlivém uvážení jsem se rozhodl,  
že již nebudu do zastupitelstva znovu kandidovat. Byl jsem rád součástí týmu, který se snažil 
o zlepšení života v naší obci. Lidé v obecním zastupitelstvu se měnili, ale zastupitelstvo vždy 
pracovalo na tom, aby se nám zde lépe žilo. Některé věci se povedly, některé méně. Ale jak 
se říká: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“, ale v té obrovské spoustě práce vidím jasnou převahu 
pozitivních věcí a věřím, že většina to vnímá stejně. Těch úspěchů bylo a je opravdu mnoho. 
Například plynofikace; oprava komunikací a hlavně příjezdové silnice; jednání ohledně kaliště 
Drasty, které nejen naše lidi trápilo nesnesitelným zápachem; příprava územního plánu, 
organizace kulturních akcí a mnoho dalšího. Jak se můžete dále ve zpravodaji dočíst, získali 
jsme dotaci na kanalizaci, což považuji za obrovskou výhru. Zbudováním kanalizace se 
staneme konečně moderním místem k bydlení dle současných standardů. Uvědomuji si, jak 
náročný úkol pro obec zbudování kanalizace bude, a věřím, že se i toto povede. Jelikož vím, 
jak pracuje současné zastupitelstvo, nemám nejmenších pochyb, že zbudování kanalizace se 
podaří bez větších problémů. 
S rozkopáním obce, finančními výdaji apod. drobnými nepříjemnostmi musíme počítat. Zaleží 
na nás všech, nebude to jednoduché. Tímto prosím všechny občany o trpělivost a spolupráci. 
Nejde vše najednou a hladce, jak bychom si všichni přáli, a věřím, že kladné věci budou 
převyšovat záporné. Kromě toho, že se nám tu bude lépe bydlet, je zřejmé, že se nám 
kultivováním naší obce mj. zvyšuje i hodnota našich nemovitostí a atraktivita Větrušic. 
Ještě jednou všem spoluobčanům děkuji za podporu a přeji v osobním životě hodně úspěchů 
a hlavně zdraví. Poděkování patří i mé manželce, která se mnou mj. pomáhala 
spoluorganizovat většinu nejen kulturních akcí v naší vesnici. 
                                                                                                                    Mirek Jaroš 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka JSDH Husinec – Řež - 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: 15. 7. 2018 

 

http://www.vetrusice.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… 
 

DOTACE NA REKONSTRUKCI POŽÁRNÍ NÁDRŽE 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 26. 3. 2018 
přítomni: 6 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Jana Dyčková – místostarostka obce, 
M. Jaroš – místostarosta obce, M. Buchar, E. Máchová, M. Řimnáč, (viz prezenční listina); Omluveni: J. 
Krušinský – nemoc; Počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání 
zastupitelstva  
2. Rozpočtové opatření č. 1/2018 
3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2019 a 2020 
4. Schválení delegáta na valnou hromadu VKM 
5. Projednání a schválení změny organizační 
struktury OÚ, vytvoření pracovního místa 
referent samosprávního celku; schválení změn v 
Organizačním řádu obce 
6. Projednání a schválení změn a doplnění v 
Jednacím řádu obce 

7. Projednání výběru firmy na administraci dotace 
a na vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
„hasičské zbrojnice“ 
8. Projektová dokumentace na rekonstrukci 
požární nádrže 
9. Schválení a podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci požární nádrže 
10. Projednání výběru firmy podání žádosti o 
dotaci, výběrové řízení a administrace projektu 
rekonstrukce požární nádrže 

11. Návrh smlouvy o pronájmu budovy a výpůjčce pozemku s TJ Sokol Větrušice 
12. Stavební 
13. Činnost úřadu 
14. Závěr 
Usnesení 1/3/18: Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo předloženo. 
Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.                                 Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/3/18: Zastupitelé obce schvalují střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.  
                    Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/3/18: Zastupitelé obce Větrušice v souladu s § 84 odst. 2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů delegují panínu Dyčkovou, jako zástupce obce 
Větrušice na valnou hromadu VKM, která se bude konat v květnu 2018. Jako náhradníka schvaluje  
a deleguje pana L. L.                                     Pro: 5; proti: 0; zdrželi se:1 (J. Dyčková) 
Usnesení 4/3/18: Zastupitelé obce schvalují vytvoření pracovního místa na pozici „referent státní správy 
a samosprávy“.                                      Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/3/18: Zastupitelé obce schvalují změny v Jednacím řádu zastupitelstva obce Větrušice. 
Změny vstupují v účinnost dnešním dnem, tj. 26. 3. 2018.                                Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/3/18: Zastupitelé obce schvalují nabídku firmy Tendra spol. s r.o. na administraci dotace, 
technický dozor investora a výběrové řízení na zhotovitele za nabízenou celkovou cenu 47.000 Kč bez 
DPH na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice z programu Zelená úsporám. Zároveň pověřují starostku 
obce k podpisu příkazní smlouvy.                                   Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/3/18: Zastupitelé obce schvalují podání žádosti o dotaci z programu MZe „Podpora opatření 
na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí, na projekt „Oprava a odbahnění víceúčelové 
vodní nádrže v obci Větrušice“.                                   Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 8/3/18: Zastupitelé obce schvalují firmu TNT consulting  (IČ 25528114) k podání žádosti, 
administraci dotace a organizaci výběrového řízení, na projekt „Oprava a odbahnění víceúčelové vodní 
nádrže v obci Větrušice“ za nabízenou cenu 77.000 Kč bez DPH, a to 18.000 Kč bez DPH za podání žádosti 
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o dotaci, a v případě získání dotace pak 17.000 Kč bez DPH za organizaci výběrového řízení  
a 42.000 Kč bez DPH za administraci projektu.                                 Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 9/3/18: Zastupitelé schvalují odložení schválení smlouvy s TJ Sokol Větrušice na další zasedání 
zastupitelstva.                                 Pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 2 (M. Jaroš, M. Buchar) 
Usnesení 10/3/18: Zastupitelé obce schvalují upravené znění memoranda o spolupráci obcí a spolků při 
koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od 
katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) 
                                                                                            Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení   11/3/18: Zastupitelé schvalují nabídku na zpracování a dodání všech potřebných vyjádření 
dotčených orgánů pro stavební řízení projektu, Kanalizace a ČOV Větrušice předloženou Ing. Stanislavem 
Zdrůbkem (IČ 12605875) a pověřují starostku podepsat příkazní smlouvu.  
                                 Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (M. Řimnáč) 
 

PŘIPRAVUJEME REKONSTRUKCE BÝVALÉ HASIČÁRNY 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 25. 4. 2018 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Jana Dyčková – místostarostka obce, 
M. Jaroš – místostarosta obce, M. Buchar, J. Krušinský, E. Máchová, M. Řimnáč, (viz prezenční listina); 
Počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání 
zastupitelstva  
2. Projednání nabytí pozemku par. č. 211/1 
(místní komunikace) do vlastnictví obce 
bezúplatným převodem od ÚZSVM 
3. Projednání návrhu smlouvy s Odchytovou 
službou LARY pro Prahu a Střední Čechy 
4. Projednání smlouvy s TJ Sokol Větrušice na 
pronájem kabin a výpůjčku fotbalového hřiště 

5. Projednání aktualizace Organizačního řádu 
obce  
6. Výběr projektanta na rekonstrukci bývalé 
hasičské zbrojnice 
7. Stavební 
8. Činnost úřadu 
9. Závěr 

Usnesení 1/4/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje nabytí pozemku parc. č. 211/1 (místní 
komunikace) bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví obce Větrušice.                                                    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/4/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje návrh smlouvy s odchytovou službou LARY 
pro Prahu a Střední Čechy.             Pro: 0; proti: 6; zdrželi se: 1 (Šefčíková) - Smlouva nebyla schválena. 
Usnesení 3/4/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje návrh smlouvy o nájmu budovy a výpůjčce 
pozemku mezi obcí Větrušice a TJ Sokol Větrušice z.s. tak, jak byl starostkou obce předložen, a pověřuje 
starostku obce jejím podpisem.                                                                     Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/4/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje změny v Organizačním řádu obce Větrušice. 
                                                                                                       Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/4/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje firmu Tradiční stavby s.r.o.  (IČ 28387970) na 
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice včetně nabídky na 
provedení sondy a geodetického zaměření současného stavu.                 Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/4/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje navrhované řešení umístění stavby na 
pozemku p.č. ……v k.ú. obce Větrušice za těchto podmínek: 
1. podmínkou jsou 2 parkovací místa pro os. automobil na pozemku vlastníka; 
2. stavba bude schválena s jímkou pouze do doby možnosti napojení se na veřejnou kanalizaci;     
3. povolení zřízení sjezdu bude vydáno správním orgánem na základě žádosti a dodání souhlasu od DI 
Policie ČR Praha – venkov.                    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
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ZÁMĚR REKONSTRUKCE FOTBALOVÝCH KABIN SCHVÁLEN 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 4. 6. 2018 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Jana Dyčková – místostarostka obce, 
M. Jaroš – místostarosta obce, M. Buchar, J. Krušinský, E. Máchová, M. Řimnáč, (viz prezenční listina); 
Počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání 
zastupitelstva  
2. Projednání záměru propachtovat pozemky par. 
č. 140/12 a 140/14 jako tzv. úhor (zelená plocha) 
3. Projednání závěrečného účtu obce Větrušice a 
Zprávy auditora za rok 2017 
4. Projednání zprávy Kontrolního výboru 
5. Projednání poptávky na rekonstrukci sprch v 
kabinách na hřišti 

6. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 
2018 - 2022 
7. Schválení přistoupení ke smlouvě o finančním 
plnění do společ. fondu sdružení Koridor D8 SOS 
8. Stanovení výše poplatků za docházku do DS  
na šk. rok 2018 - 2019 
9. Stavební 
10. Činnost úřadu 
11.  Závěr 

Usnesení1/5/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 140/12 
a parc. č. 140/14 jako tzv. úhor, tj. zelenou plochu, a pověřuje starostku obce vyvěšením příslušného 
záměru v souladu s § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů.                                                                                                      Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/5/18: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje celoroční hospodaření obce Větrušice  
a závěrečný účet obce Větrušice za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017 a 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. 2018.  
                                                                                                                        Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/5/2018: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje záměr zrekonstruovat sprchy v kabinách na 
fotbalovém hřišti.                                                                                       Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/5/2018: Zastupitelstvo obce Větrušice stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., 
zákona o obcích (obecní zřízení), že ve volbách do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech  
5. a 6. října 2018, bude do zastupitelstva obce Větrušice voleno na volební období 2018 až 2022 celkem 
7 zastupitelů.                                                                                         Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/5/2018: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje přistoupení obce Větrušice ke Smlouvě  
o zřízení účtu sdružených prostředků do společného fondu účastníků Memoranda o spolupráci obcí  
a spolků Koridor D8 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.                        Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/6/18: Zastupitelé obce Větrušice schvalují pro školní rok 2018/2019 poplatek za umístění 
dítěte v dětské skupině „Větříček“ ve výši 1.000 Kč při pravidelné každodenní docházce a poplatek za 
jednodenní péči ve výši 100 Kč.                                                                               Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/6/18: Zastupitelé obce s ohledem na výši rozpočtu na rekonstrukci vodní nádrže (6,4 mil. 
Kč) projekt rekonstrukce vodní nádrže odkládají na neurčito.                           Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉMU DRUŽSTVU 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 25. 6. 2018 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Jana Dyčková – místostarostka obce, 
M. Jaroš – místostarosta obce, M. Buchar, J. Krušinský, E. Máchová, M. Řimnáč, Ph.D.; 0 přítomných 
občanů 
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Program zasedání:  
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  

2. Výběr zájemce na pacht pozemků par. č. 140/12 a 140/14 jako tzv. úhor (zelená plocha)  

3. Činnost úřadu  

4. Závěr  
Usnesení 1/6/18  
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje propachtování pozemků parc. č. 140/12 a 140/14 jako tzv. úhor 
(zelená plocha) Zemědělskému družstvu Klecany na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 (dva) měsíce 
a pověřuje starostku obce podpisem pachtovní smlouvy.                                   Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 

INFORMACE KE KANALIZACI KE DNI 30. 7. 2018 
 

 
 

Vzhledem k tomu, že naše obec získala nemalé prostředky z Operačního programu životního prostředí, 
chtěla bych Vás tímto informovat o současném stavu projektu a následných krocích obecního úřadu 
tak, aby byli všichni občané naší obce pravdivě informováni. 

 Rozhodnutí VÝBĚROVÉ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO 

PROTŘEDÍ 2014-2020 o doporučení našeho projektu k financování. 

 Financování projektu: 

Celková výše uznatelných nákladů kanalizace a ČOV Větrušice  77,8 mil. Kč 
Celková dotace na projekt     49,6 mil. Kč  
Vlastní zdroje financování      28,2 mil. Kč 
Celková výše dotace v %     63,75 % 

Přípojky až na hranici pozemků budou financovány z dotace a prostředků obce. 

 Bylo požádáno o všechna závazná stanoviska ke stavebnímu povolení 

 Připravuje se prováděcí dokumentace k projektu 

 Připravujeme podklady na jednání s bankovními institucemi o poskytnutí úvěru 

 Připravujeme se na jednání se KÚ Středočeským kraje ohledně žádosti o příspěvek na projekt 

 O dalších krocích Vás budeme informovat 

Petra Šefčíková, starostka 
 

ŠKODÍME SI SAMI SOBĚ? 
Již kolikátým rokem zajišťuje obec bezplatný svoz bioodpadu od našich nemovitostí. Tento komfort je 
umožněn díky dvěma zásadním skutečnostem. Za prvé, svoz zajišťuje zaměstnanec obce díky naší 
funkční komunální technice, zatímco druhou velmi podstatnou skutečností je smlouva uzavřená se ZD 

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

zastupitelstva naleznete na www.vetrusice.cz 

Dne 8. září 2018 proběhne v budově Obecního úřadu od 9:00  

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK.  
Očkování provede MVDr. Anton (veterinární ordinace Klíčany). Očkovací průkazy sebou! 
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Klecany o bezplatné likvidaci námi dodaného bioodpadu z celé obce. Bohužel, někteří majitelé 
nemovitostí, a mluvím především o ulici Východní, stále nechápou, že bioodpad z jejich zahrad vyhozený 
za plot zahrady do pole není užitečným hnojivem (kompostem), ale problémem, který musí řešit právě 
ZD Klecany, které má pole kolem těchto rodinných domů s dokonale upravenými zahrádkami pronajaté.  
Apeluji tedy na všechny majitele, kteří takto činí, aby neházeli za své ploty jakýkoliv biologický odpad a 
využívali svozu. Uvědomte si prosím, že díky bezplatné likvidaci našeho bioodpadu zemědělským 
družstvem šetříme finance ve výši 100 tisíc Kč a množná i více za rok. V loňském roce, kdy jsme část 
likvidovali zdarma přes ZD Klecany a část mohli majitelé nemovitostí vyvážet do přistaveného 
kontejneru, jsme jen za tu menší část v kontejnerech zaplatili firmě FCC 45 000 Kč. Pokud bychom museli 
za likvidaci veškerého bioodpadu platit, znamenalo by to, bohužel, další zvýšení cen za známky na 
popelnice. Závěrem lze tedy říci: „Neškoďme zemědělskému družstvu – škodíme tak sami sobě.“  
                              Petra Šefčíková, starostka obce 
 

 

 
 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V NAŠEM OKOLÍ 
 

JSME VE SDRUŽENÍ OBCÍ „KORIDOR D8 SOS“ 
Vážení spoluobčané,  
ráda bych Vás informovala, že zastupitelé obce na svém jednání dne 26. 3. 2018 usnesením č. 10/3/18 
po předložení mého návrhu schválili připojení naší obce ke sdružení obcí, měst a spolků, které vzniklo 
za účelem společného postupu a koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem 
silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. 
Mělník).  
V MEMORANDU vyjadřujeme svůj nesouhlas především s investičními záměry, výrobních a skladových 
provozů a těžbou ložisek nerostného bohatství, které zhorší kvalitu ovzduší, zvýší hluk, způsobí nárůst 
dopravy, zhorší vodní režim krajiny, kvalitu spodních vod a jejich zdrojů, způsobí masivní snižování 
zemědělského půdního fondu v oblasti a nevratné změny v krajině.  
Sdružení měst, obcí a spolků nemá žádnou právní subjektivitu, naší snahou je omezovat a v rámci 
legislativních možností regulovat komerční výstavbu v našem nejbližším regionu. Bohužel, v územních 
plánech většiny obcí kolem dálnice D8 z let minulých jsou všechny plochy kolem dálnice určené ke 
komerční výstavbě výrobních a skladovacích hal. Jedná se o investiční záměry velkých firem, jako jsou 
např. MERCEDES, DAIMLER, TESCO, GOODMAN, LETIŠTĚ VODOCHODY, kde nárůst osobní i nákladní 
dopravy na těchto páteřních komunikacích je v řádu tisíců aut denně.  
Každá z obcí na základě smlouvy přispěje do společného fondu částkou 15 Kč na 1 trvale hlášeného 
obyvatele. Z těchto prostředků budeme financovat např. posudky nebo také protiposudky vlivu 
jednotlivých záměrů na životní prostředí a právní služby s cílem aktivně zasahovat do stavebních řízení 
jednotlivých investičních záměrů.            
Na webových stránkách obce (www.vetrusice.cz) budeme postupně informovat o aktivitách sdružení 
KORIDOR D8 SOS. Samotný text Memoranda.           Petra Šefčíková, starostka obce Větrušice 
 

 

 

 

 

NĚCO Z HISTORIE 
 

 

PĚŠKY DO LIBČIC PO ZAMRZLÉ VLTAVĚ  
 

Pramice a loďky spojovaly oba břehy Vltavy pod Větrušicemi už od nepaměti. Pokud byla v zimě Vltava 
zamrzlá, pak se po ní kdysi chodilo na druhou stranu pěšky. Bezpečná tloušťka ledu byla 16 cm. 
Nejnebezpečnější byla při náhlé jarní oblevě, kdy byla rozbouřená Vltava občas plná velkých ledních ker. 
Ještě v 19. století prakticky každoročně Vltava zamrzala. Po druhé světové válce zamrzala stále méně, v 
50. letech 20. století se na ní stále ještě někdy i bruslilo, naposledy v roce 1954. Změna nastala s 

http://www.vetrusice.cz/
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výstavbou vltavské kaskády v šedesátých letech minulého století. Přehradní voda se do proudu vypouští 
spodem, a je tedy poměrně teplá, proto řeka nezamrzá. A zimy jsou navíc rok od roku i mírnější.  
Do roku 1915 se nechávali Větrušičtí převézt přes Vltavu do Letek z břehu v místech blíže k Řeži, kde je 
dodnes patrné staré nástupní molo. Majitel koncese převoznické v Letkách R. Drnec v lednu 1915 
oznámil naší obci, že se převozu navždy vzdává a také ihned přestal převážet. Obec Větrušice si musela 
ihned sama zažádat o koncesi k převoznictví a sama ho provozovat. Nastupovalo se na něj pak nově, 
přímo pod pěšinou, kde byla zbudována i chata pro převozníka, dnes s evidenčním číslem 105.  
Větrušičtí koncem 19. století mířili na druhý břeh nejen na vlak tažený parní lokomotivou - železniční 
doprava z Prahy do Děčína, později do Drážďan, byla zahájena roku 1850. Mířili tam hlavně za prací. V 

r. 1872 byla v Libčicích natrvalo zřízena šroubárna 
(Pražský spolek železných hutí), táhla se od 
nádraží v Libčicích téměř až do Letek a proudily do 
ní zástupy dělníků z širokého okolí, tedy i z 
Větrušic. Práci nacházeli větrušičtí muži, ale i ženy, 
i v cihelnách, které v Letkách vznikaly postupně od 
roku 1870. V roce 1894 se skutečně moderním 
podnikem stala cihelna „Bratři Fischerové a spol. 
Letky-Libčice“ (její strojně vyráběné cihly a 
dvoudrážkové střešní tašky a hřebenáče měly 
všechny domky ve Větrušicích). V roce 1919 byla 
zřízena v Libčicích měšťanská škola, v níž se 
vzdělávaly i některé větrušické děti. Kdo se z 

větrušického odrostu nechtěl po ukončení základní školy v Klecanech věnovat v obci zemědělství, 
nastupoval do učení ve šroubárně i cihelně, kde k zvolenému řemeslu získávali výuční list. Do Libčic se 
jezdilo z nejrůznějších důvodů - v roce 1932 tam fungoval: poštovní úřad, telegraf, telefonní úřad, 
četnická stanice, katolický i evangelický kostel, 4 cihelny, továrna na hasicí přístroje Minimax, továrna 
na hračky, ale i lékař, zubař, 5 autodopravců, biograf Legion, drogerie, hodinář, 10 hostinců, kapelník, 
konsum Svépomoc, modistka, obchod s obuví Baťa, prádelna, spořitelní a záložní spolek pro Libčice, 
stavební družstvo pro 
Letky… Větrušičtí nesměli 
chybět každý rok, poslední 
víkend v srpnu, ani na 
tradičním vyhlášeném 
Libčickém posvícení.  Oba 
břehy byly k sobě přátelsky 
nakloněny, lidé se znali z 
práce, hrávali proti sobě 
fotbal, společně se bavili na 
tanečních zábavách. Vázaly 
je i příbuzenské vztahy, 
neboť mládenci a slečny z levého i pravého břehu Vltavy mezi sebou často uzavírali i manželství. V 70. 
letech minulého století jsme do Letek i Libčic chodili ještě na fotbal, na poutě a posvícení, nakupovat a 
vodili tam děti na nejrůznější kroužky do Lidové školy umění. Mladí tam navštěvovali diskotéky. O 
zaměstnání v cihelně a ve šroubárně postupem doby klesal zájem. Od zavedení autobusového spoje na 
Prahu občané Větrušic do ní postupně začali dojíždět za prací. Provoz přívozu obec Větrušice ukončila v 
80. letech, a tak se řeka Vltava stala nepřekonatelnou bariérou mezi někdejšími dobrými sousedy. 

Připravila Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 
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CIHLÁRNA LIBČICE, LETKY – firma Ant. Dvořák & K. Fischer 
 

Tato firma dle mnoha indicií má na území ČR na svědomí snad i tisíce komínů. Společnost založili dne 
12. 11. 1895 pánové Antonín Dvořák (stavitel na Královských Vinohradech; zemřel 1918) a Karel Fischer 
(inženýr v Praze; zemřel 1908). Firma nejen stavěla komíny, ale měla i vlastní cihelnu (v Letkách u Libčic). 
Dle dobových pohlednic byla fabrika (nejen) na komínové cihly (radiálky) velmi rozlehlá a byla situována 
u Vltavy vedle šroubáren v Libčicích. 
Nástupnickou firmou se stala společnost Bratři Fischerové a spol., ze které se na počátku dvacátých 
letech 20. století vyčlenila společnost Ing. V. Fischer & spol. sdílející stejnou fabriku v Letkách. 
Komíny: 2 komíny cukrovaru Mělník (jeden byl ale zbořen v 11/2008, výšky 58 a 59 m), čokoládovna 
Velim (35 m), lihovar Budičovice, cihelna Červené Pečky (50 m), pivovar Humpolec (původně cca 35 m), 
teplárna Brno (100 m), 3x komíny elektrárny Ervěnice (100 m), teplárna Náchod (100 m), železniční 
strojírny Nymburk, továrna poživatin Litovel, aj  

                                 Zdroj: www.fabriky.cz 
 

 

KNIHOVNA  

VĚTRUŠICKÁ KNIHOVNA NA OBECNÍM ÚŘADĚ - každá středa od 16:30 - 17:30 
 

Tip na knihu z naší obnovené knihovny:  

ZÁHADNÉ ZMIZENÍ LORDA LISTERDALEA - AGATHA CHRISTIE 
Kniha obsahuje tři povídky, The Market Basing Mystery / Záhada na malém 
městě, The Listerdale Mystery / Záhadné zmizení lorda Listerdalea a The red 
signal / Rudý signál. Bohužel i v malém městečku Market Basing, kde má Hercule 
Poirot strávit odpočinkový víkend, ho nemine vyšetřováním zvláštního úmrtí, kdy 
je nalezena mrtvola v místnosti s uzamčenými dveřmi a oknem zajištěným 
zástrčkou. V další povídce o záhadném zmizení lorda Listerdalea, který obýval 
dům na adrese Cheviot Place číslo 7. Jednoho večera odtud odešel a už ho nikdy 
nikdo nespatřil. Povídka Rudý signál pojednává o nadpřirozených vjemech 
Dermota Westa, který zažívá pocit, jenž nazývá „rudý signál“, varující ho před 
bezprostředně hrozícím nebezpečím. 

 

 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 
 

VĚTRUŠIČTÍ FOTBALISTÉ ZABODOVALI! JSOU ZPÁTKY VE TŘETÍ TŘÍDĚ! 
Máme za sebou fotbalovou sezónu 2017/2018. Tato sezóna byla velice úspěšná. Od začátku 
před námi byla výzva postoupit zpět do třetí třídy. Z pouhého přání se postupem sezóny začala 
stávat realita. A nakonec se to opravdu povedlo. A dokonce s neuvěřitelnou bilancí. 21 výher. 

http://www.fabriky.cz/
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2 remízy. 1 prohra. Nejméně inkasovaných gólů v celé soutěži. Desítky vstřelených gólů. Tisíce 
naběhaných kilometrů. A mnoho vyřvaných hlasivek.  
Musím říci, že máme skvělý tým, který se parádně sehrál. Chci poděkovat Všem hráčům, 
hlavně kapitánům Martinu Šteinerovi a Michalu Bucharovi, nejlepším střelcům Honzovi 
Malečkovi a Tomáši Novotnému a všem ostatním, kteří nastoupili a podíleli se na postupu. 
Dále Mirkovi Jarošovi, za jeho práci, kterou pro Sokol dělá. Vaškovi Pavlíkovi za 
bezkonkurenčně nejlépe připravené hřiště v okrese. Všem dalším, kdo pomáhají s přípravami. 
Také Obecnímu úřadu za podporu a nakonec NAŠIM FANOUŠKŮM, bez kterých by to nešlo! 
DĚKUJEME. 
A je před námi výzva do další sezóny, postup do okresního přeboru. Byl by to historický úspěch 
našeho fotbalu. Tak to hecneme, ne?                                           Za Sokol Větrušice - Filip Damek 

   

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2017 – 2018;  JARNÍ SOUTĚŽ, VI A třída 
 

kolo datum mužstvo mužstvo výsledky 

14. 25. 3. 2018 Vodochody Větrušice 0 : 3 

15. 1. 4. 2018 Větrušice Toušeň  4 : 0 

16.  7. 4. 2018 Přišimasy Větrušice 1 :4  

17. 15. 4. 2018 Větrušice Škvorec B 5 : 0 

18. VOLNO X X x 

19. 29. 4. 2018 Větrušice Čelákovice 5 : 1 

20. 6. 5. 2018 Veleň Větrušice 3 : 5  

21. 13. 5. 2018 Větrušice Nehvizdy B 5 : 1 

22. 20. 5. 2018 Husinec - Řež Větrušice 1 : 3 

23. 27. 5. 2018 Větrušice Veltěž 5 : 2 

24. 3. 6. 2018 Klecany B Větrušice 0 : 2 

25. 10. 6. 2018 Radonice Větrušice 3 : 0 

26. 17. 6. 2018 Větrušice Líbeznice B 9 : 1 
 

 

 

Rybářský kroužek pro děti 
 
 

DĚTI DOSTALY NOVÉ PRUTY! 

 
V neděli 29. 4. 2018 se od 10 h. uskutečnila další schůzka 
rybářského kroužku. Děti dostaly nové malé teleskopické 
pruty s navijákem. O tom, že to byla správná volba, nás 
okamžitě přesvědčil Jenda Smrčka krásným úlovkem karase, 
42 cm. Díky krásnému počasí jsme chytání opravdu užili, a to 
až do 13 hodin.  

 
 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

11 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM… 
 

Blahopřejeme našim jubilantům,  
kteří nedávno oslavili nebo brzo oslaví  
své významné životní jubileum: 
 

Antonín Čáha 
Jana Damková 
Růžena Frková 
Marie Fürstová 
Ivona Chromcová 
Jana Kabourková 
Iva Mandová 
Pavel Sobotka  
Růžena Zedníková  

Paní Růžena Frková  
oslavila 7. července 2018 

své 85. narozeniny. 
 

 
 

DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
 

DĚTI VE VĚTŘÍČKU BYLY LETOS ZASE PRIMA PARTA 
 

Letošní školní rok jsme v našem 
větrušickém „Větříčku“ byli opět 
v plném obsazení. I když v září to 
vypadalo, že v letošním roce snad 
nebudeme mít děti žádné. Nakonec 
nastoupilo v průběhu roku postupně 
celkem 14 dětí, ze kterých se díky 
našim báječným pečovatelkám, Ladě a 
Ivetě, stal malý, ale stmelený kolektiv. 
Se všemi letošními dětmi z „Větříčku“ 
jsme se rozloučili na rozlučkové párty 
dne 28. 6., kde děti dostaly na památku 
knihu a odnesly si domů všechna svá 
výtvarná díla za celý školní rok.  
Všechny děti odcházejí do svých 
spádových školek, kam byly přijaty, a i 

naše věrné holčičky, Lucinka s Natálkou, odchází do klecanské mateřské školky jako předškolačky.  
Přejeme všem dětem krásné zážitky v novém prostředí a nově nastupujícím dětem (přihlášených jich 
máme 15), aby byly v našem „Větříčku“ maximálně spokojené a odcházely do povinných předškolních 

https://skupinavetricek.rajce.idnes.cz/Vyhlidka/
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ročníků dobře připravené.  Díky další získané dotaci na dvouletý provoz naší dětské skupiny jsme mohli 
i v letošním školním roce ponechat symbolické školkovné ve výši 1.000,-. 

 

    Za provozovatele Větříčku, Petra Šefčíková, starostka obce 
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE JSME SI SKVĚLE UŽILI! 
10. 6. proběhl ve Větrušicích tradiční dětský den.  I přesto, že nás počasí trošku potrápilo, věříme, že si 
děti svoji oslavu pořádně užily. Všechny náročné dětské úkoly skvěle splnily a vyřádili se na mnoha 
doprovodných atrakcích. Děkujeme všem obětavcům, kteří pomáhali akci připravit. 

   
 

 

 
 
KAM DOLÉTLY BALONKY, KTERÉ JSME NA DĚTSKÉM DNI 
SPOLEČNĚ VYPUSTILI? 
Balonky letěly směrem na Pardubice. Jeden našel 22. 6. pan Karel P. na 
zahradě ve Spojile u Pardubic, druhý balonek se objevil 23. 6. na jiné zahradě 
ve Spojile. A fenka Nelly (viz foto) našla   balonek na sídlišti Polabiny v Pardubicích. Nellinka i páníček 
srdečně zdraví všechny děti i dospělé ve Větrušicích. 

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

https://skupinavetricek.rajce.idnes.cz/detsky_den/
https://skupinavetricek.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2018/
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MYSLIVOST 
                                                   

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI 

Červen je již tradičně označován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. V tomto měsíci se rodí nejvíce 
mláďat lovné zvěře, ale i ostatních zvířat a ptáků žijících ve volné přírodě. Je to krásný zážitek, když 
můžete vidět roztomilá srnčata či malé zajíčky. Aby měla tato mláďata šanci přežít, je třeba, aby se 
všichni návštěvníci přírody chovali ohleduplně. To znamená, aby nenechávali své psy volně pobíhat, 

pohybovali se, pokud možno, po vyznačených 
cestách a při nálezu nějakého mláděte se jej 
nedotýkali. Lidé, vedeni potřebou zachránit 
opuštěného tvora, odnášejí mláďata domů či do 
útulku a tím ho vlastně odsuzují k záhubě.  Nejedná 
se totiž o opuštěné mládě, protože matka s ním 
není trvale, aby jej nevystavovala nebezpečí ze 
strany predátorů. Obvykle je nablízku ve skrytu a 
přichází pouze ke kojení. Horší situace však nastává 
při kosení pícnin, kdy každoročně dochází ke 

značným ztrátám, hlavně na srnčí zvěři. Jedinou možností, jak alespoň částečně zmírnit tyto ztráty, je 
spolupráce zemědělců s myslivci, kteří těsně před senosečí vyhánějí s pomocí loveckých psů ohroženou 
zvěř z polí. 
Přes veškerou snahu dochází k úbytku hlavně drobné zvěře (zajíc, bažant) v důsledku zhoršujícího se 
jejich životního prostředí. Tak jako každý rok i letos jsou naše vesnice a města obklíčena nekonečnými 
lány řepky, dále pokračuje výstavba a tím i zabírání orné půdy, množství aut blokuje průjezdnost silnic  
a dálnic. Jen pro zajímavost uvádím, že úbytek zemědělského půdního fondu od roku 1948 do konce 
roku 2015 činil cca 589 000 ha, což je více než je než rozloha olomouckého kraje (526 669 ha).  Alarmující 
skutečností je, že tento trend pokračuje. Uvádí se, že jen v roce 2015 to bylo cca 15 ha denně. S úbytkem 
výměry i zhoršující se kvalitou orné půdy souvisí i problém vodních zdrojů, kdy půda není schopna vázat 
dostatečné množství vody, nehledě na klimatické změny, při kterých je v posledních letech stále méně 
dešťových srážek. V současném období ekonomického i technologického růstu se to nejeví jako 
problém, proto se potravinová soběstačnost neřeší. „Co mi chybí, to si snadno dovezu“. V případě krize 
by si však každý stát chránil především svoje zájmy včetně potravinové soběstačnosti a vodních zdrojů 
pro obyvatelstvo. Je proto na státních orgánech, aby se této problematice ochrany životního prostředí 
věnovaly se vší vážností. 
I my se snažíme svým dílem přispět k zachování původních živočišných druhů v naší honitbě. 
Nakupujeme a vypouštíme do přírody dospělou bažantí zvěř, tlumíme zvířata škodící myslivosti, 
redukujeme stavy černé zvěře, provádíme zimní přikrmování i veterinární opatření, budujeme pachové 
ohradníky podél silnic.  
Propagujeme myslivost i náš myslivecký spolek pořádáním besed se žáky škol i naučnými procházkami  
s myslivci v honitbě, tradičním mysliveckým plesem či aktivní účastí při pořádání Svatohubertské mše  
v klecanském kostele.  V ochraně zvěře a přírody i pořádání kulturních akcí chceme pokračovat i v dalších 
letech.                                                                                                                                           Ing. Jindřich Trpák 

MYSLIVECKÉ LÉTO 
V článku k červnu - Měsíci myslivosti - byly zmíněny aktivity mysliveckého spolku Zdiby-Klecany, které 
každoročně patří do náplně naší práce. Jednou z nich je zazvěřování bažantí zvěří. I letos jsme v polovině 
června zakoupili z jihočeského líhňařského střediska 100 ks bažantů. Jednalo se dospělou zvěř, kohouty 
i slepice, která byla součástí chovného hejna. To se každoročně obnovuje, a proto se původní zvěř vždy 
po období snůšky vajec rozprodává do honiteb k zazvěřování.  
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Ve voliérovém chovu slepice sice snáší vejce, ale nesedí na hnízdě. Vajíčka jsou odebírána a umísťována 
do elektrických líhní, kde se líhnou bažantí kuřata, která se hromadně odchovávají a následně prodávají 
zájemcům z řady mysliveckých spolků. Naše bažanty jsme rozvezli do aklimatizačních voliér (viz foto)  
a po několika dnech je vypustili v různých 
lokalitách naší honitby. I po vypuštění jim však 
podáváme krmivo a vodu, aby si zvykli na nové 
prostředí a oživili tak krev bažantí zvěře u nás. 
Další akcí bylo vyhánění zvěře z polí před sečením 
pícnin s pomocí loveckých psů, aby se omezily 
ztráty vysečením hnízd či usmrcením srnčat. V 
lokalitách Bohnice a Větrušice naši členové 
objevili několik bažantích hnízd a vejce z nich byla 
dána  
k umělému líhnutí. Bylo též nalezeno srnče, které 
bylo nutno odnést z ohroženého místa. Doufejme, 
že si jej srna našla a mládě přežilo i proto, že bylo přeneseno na otýpce trávy bez doteku člověka. Není 
to sice ideální řešení, ale dává alespoň nějakou šanci. Přejeme všem čtenářům i redakční radě 
Zpravodaje hezké prázdniny či dovolenou a nashledanou v září.                                          Ing. Jindřich Trpák 

 
 

                                                                                                                           

RADY BABKY BYLINKÁŘKY 
 

ČERVENÁ ŘEPA A JEJÍ POZITIVNÍ ÚČINKY NA ZDRAVÍ 
 

Dnes ale lidé tuto zeleninu pomalu objevují a to nejen pro zajímavou chuť, která vynikne při dobrém 
zpracování, ale také pro neoddiskutovatelné zdravotní účinky. 
Proč je vlastně červená řepa tak zdravá? Najít v ní můžeme nemalé množství vitamínu B a C, také je zde 
karoten neboli „áčko.“ No a navíc obsahuje bílkoviny, cukry, vlákninu a důležitý antioxidant betanin. Z 
minerálů je určitě nutno zmínit vápník, hořčík, železo, sodík a draslík. Léčivé účinky mají jak kořeny, tak 

listy. 
Konzumace této zeleniny obecně zvyšuje 
odolnost organismu. Začaly se také 
objevovat informace, že může být pomocná 
i při léčbě rakoviny. Některé průzkumy 
naznačují, že pravidelné pití šťávy z řepy 
může pomoci našemu organismu při boji s 
touto zákeřnou chorobou. Pektiny nám 
pomáhají při trávení, také se snižuje 
množství škodlivého cholesterolu a navíc se 
pročišťují střeva. Dost často se nyní 
doporučuje i během těhotenství, pomáhá 
totiž při zdravém vývoji plodu. No a také 

prospívá tvorbě červených krvinek, je vhodná při chudokrevnosti a navíc můžeme ji využít při tak častých 
potížích, jakými jsou různé chřipky a nachlazení. Nejlepší účinky na zdraví má samozřejmě syrová, pro 
chuť jsou nejlepší bulvy s maximálně osmicentimetrovým průměrem. Pokud ji tepelně zpracováváme, 
je lepší ji před vařením neloupat, aby neztrácela zbytečně moc své životodárné šťávy.  
Na dobré čištění střev bychom každý den měli vypít přibližně sto padesát mililitrů (necelou skleničku) 
šťávy z červené řepy, můžeme ji také doplnit šťávou z jablek. Toxiny v našem těle nebudou moc šťastné, 
ale organismus si radostí povyskočí. Léčivé účinky šťávy také pomáhají překonat potíže, které v těle 
vyvolává menopauza, povzbuzuje krevní oběh, má močopudné účinky a povzbuzuje metabolismus. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvjeWj28zcAhXNalAKHQZSCKMQjRx6BAgBEAU&url=https://larrybrowneonli.jimdo.com/%C4%8Derven%C3%A1-%C5%99epa-recept/&psig=AOvVaw1owzCRtPEcmireGhDl7eF0&ust=1533242404271042
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Pokud nás trápí vysoký tlak, můžeme vyzkoušet skleničku šťávy se lžící medu. A na chřipku nebo angínu 
si můžeme odšťavnit deset řep, dvě mrkve a kousek celeru. Při druhé chorobě navíc pomáhá kloktání 
teplé šťávy. Pokud potřebujeme nějakého pomocníka při hubnutí, tuto roli docela dobře může plnit 
salát, který uděláme ze třech uvařených řep (vaříme ve slupce, po uvaření oloupeme), jedné cibule a 
jedné velké rychlokvašky. Tento salát je vhodný i pro lidi, kteří mají problémy s ledvinami a játry.  Obecně 
je vidět, že tato zelenina je opravdu velmi užitečná. Jediný, kdo by si při její konzumaci měl dávat pozor, 
je cukrovkář. Přeci jen obsahuje vyšší množství sacharidů, takže by v jeho jídelníčku měla být zastoupena 
s rozumem.                                                      (Zdroj: www.prostezdravi.cz) 
 

TIP NA VÝLET 
 

FARMAPARK SOBĚHRDY – zvířátka a zábava kousek od Prahy 
 

Pro rodiny z dětmi. Dětská hřiště, 
trampoliny, tobogány, klouzačky, 
občerstvení. Zvířata z farem celého světa, 
dětská mini ZOO, krmení zvířátek… Nový 
Farmapark leží jen 29 km od Prahy (po D1 
jste tu do půl hodinky) a na rozloze 250 
tis. m2 najdete zcela jiný svět, který vás 
naprosto uchvátí. Žijí zde zvířata z farem 
z celého světa. Uvidíte, jak se kolem vás 
prochází velbloudi, klokani, pštrosi, 
buvoli, lamy, prasátka, vysokohorské 
krávy a dalších skoro 250 zvířat. 
Ve Farmaparku se dostanete se do 
přímého kontaktu se zvířaty. Můžete si je 

pohladit a na vlastní oči je uvidíte tak, jak žijí na všech kontinentech. Domestikovaná zvířata jsou všude 
kolem vás a i ve velkých výbězích, kde se dokáží sami uživit. Můžete je dokonce i nakrmit a poznat je v 
prostředí, ve kterém žijí v různých koutech světa. Dostanete se do přímého kontaktu se zvířaty, za účasti 
ošetřovatelů si je můžete hladit, krmit je, fotit se s nimi. Městské děti v dnešní době už skoro neví, jak 
se chovají, rozmnožují, stravují ovce, kozy, slepice, ale díky Farmaparku se dozvíte vše o koloběhu života 
v přírodě a potravinovém řetězci. 
FarmaPark je novým konceptem zábavního areálu pro dospělé i 
děti, který se mění s jarem, létem, podzimem i zimou tak, jako 
příroda kolem nás. Tvoří ho venkovní a interiérový areál. 
Návštěvník vstupuje do tohoto zvířecího ráje hned kolem zvířecí 
porodnice, kde můžete na vlastní oči spatřit, jak přichází na svět 
různá mláďata.  
Areál je rozdělen podle kontinentů, kde se můžete postupně 
seznámit celkově s 60 druhy zvířat a dozvíte se, jak žijí ve své 
domovině a vše o jejich původu. Zatím je dokončena 1. etapa 
parku, který se rozkládá na 250 tis. m2, ale v plánu je do dvou až 
tří let rozšířit areál až na milion čtverečních metrů. 
Navíc areál leží v malebném údolí, kde je čerstvý vzduch a budete 
si zde připadat jako byste se ocitliv pravé podhorské přírodě. A to vše jen kousek od Prahy v Soběhrdech.  

 (Více na: www.farmapark.eu) 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFws_T4MzcAhVOM-wKHcaGDOEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pidak.cz/farmapark-sobehrdy&psig=AOvVaw1Bi_buo6Uexn-KXx148tCH&ust=1533243756330457
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij9MmS4czcAhUS3qQKHRV7AjQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zlababa.cz/web6/aaa_main_files/Farmapark_Sobehrdy.html&psig=AOvVaw1Bi_buo6Uexn-KXx148tCH&ust=1533243756330457
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TIP NA AKCE 
Další informace: Obecní úřad Máslovice, tel.: 220 940 481, ou@maslovice.cz 

KAM ZA ZÁBAVOU? 
 

 

 MÁSLOVICKÉ POSVÍCENECKÉ VINOBRANÍ – 8. 9.  

 SLAVNOSTI PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU, KLECANY – 15. 9.  

 ŠVEJKOVY MOTOMANÉVRY, KRALUPY – 15. 9. 

 KONCERT Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, KRALUPY – 19. 9. 

 KONCERT Laco Deczi a Celula New York, KRALUPY – 8. 10. 

 MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ – 20. 10. 

 

 

 

DRAVÍ  
PTÁCI  
VE VĚTRUŠICÍCH  
 

UKÁZKA LOVECKÝCH DRAVCŮ  

NEDĚLE 2. 9. 2018 
SRAZ: v 15 hod. u fotbalového hřiště  
a následný přesun k Velkému vrchu,  
kde bude ukázka dravců připravená  
Při nepřízni počasí (vysoké teploty nebo déšť) se akce ruší. 
Akci připravuje Myslivecký spolek Zdiby – Klecany.  
Vstup: Zdarma 
VÍCE INFORMACÍ BUDE NA WEBU, FB A VÝVĚSKÁCH. 

 
Pro informace o akcích sledujte www.vetrusice.cz, facebook a vývěsky v obci. 

https://www.spravcecasu.cz/kalendare/kralupy/62866/

