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Foto: VE VĚTRUŠICÍCH MÁME NOVOU KLUBOVNU  
Klubovna má kuchyňku, sociální zařízení a jednu místnost pro cca 15 lidí. Pro místní spolky je klubovna 
zdarma. Klubovnu lze využít i na sousedské posezení. Lze tady za poplatek (jakýsi malý nájem) dělat i 

menší rodinné oslavy. Klubovna se nachází ve Větrušicích, ul. Úzká (u rybníka).  
Více informace na webu obce a dále ve zpravodaji (v článku paní kronikářky). 

  
 

 
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¨
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: 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, Ing. Petr Havlík 
Členové OZ:                                         Ing. Michael Buchar, Filip Damek, Ing.  Jana Růžičková, Karel Špírek 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

JAK BUDE PROBÍHAT ODKANALIZOVÁNÍ OBCE? 
Vážení občané,  
dovolte mi informovat Vás o postupu příprav na odkanalizování obce.  

Motto: Podzemní i povrchová voda je to nejcennější a nejdražší na světě. Bez ní nemůže být 

života, a proto ji musíme chránit před znečištěním.  

Platná legislativa k problematice odpadních vod a kanalizací: 
1. Zákon č. 273/2010 Sb., úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 
2. Zákon č. 274/2001, Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění  
3. Zákon č. 428/2001 Sb. – prováděcí vyhláška k zákonu č. 274/2001 Sb., vyhl. 120/2011 Sb.  
4. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

K DNEŠNÍMU DNI MÁME ZA SEBOU TYTO KROKY K ODKANALIZOVÁNÍ NAŠÍ OBCE: 
- Platná stavební povolení 
- Vybraného zhotovitele na základě VŘ (výběrové řízení) 
- Vybraného dodavatele TDI a BOZP na základě VŘ 
- Vybranou banku na dofinancování celého projektu  
- Předání staveniště předpoklad je únor/březen 2020    
- Předpokládaná doba výstavby je dle smlouvy o dílo a podmínek dotace 18 měsíců 

NYNÍ DŮLEŽITÁ ČÍSLA: 
- Celkové způsobilé výdaje na akci – rozpočet: 77.841.312 (včetně DPH) 
- Celkové způsobilé výdaje na akci 64.331.662,- Kč bez DPH (obec se stane plátcem DPH) 
- Celkové způsobilé výdaje na akci po odečtení příjmů z projektu: 46.120.978 Kč (bez DPH) 
- Vysoutěžili jsme za 64.199.868,67 Kč (bez DPH) 
- Dotace ze SFŽP je ve výši 41.011.434,- Kč (bez DPH) 
- Dotace z Infrastrukturního fondu Středočeského kraje 1.282.319 Kč 
- Vlastní zdroje (ušetřené finance za 4,5 roku) z rozpočtu obce 7.000.000 Kč 

 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka JSDH Husinec – Řež -
724 093 521 
Obecní úřad Husinec 220 940 309 
                 

 

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI: Eva Jarošová, Jitka Čáhová, Jana Dyčková, Petra Šefčíková, Filip Damek  

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obec Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník 
Datum vydání: 9. 12. 2019 

 

http://www.vetrusice.cz/
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- Investiční dlouhodobý úvěr: 20.000.000 Kč (úroková sazba je velmi příznivá 1,19% splátka 
bude cca 100.000 Kč měsíčně a splatnost úvěru 20 let) 
- Náklady na stavební dozor BOZP: 1.258.400 Kč (bez DPH) – na 18 měsíců 
Důležitá informace pro vás je, že obec bude financovat kromě ČOV a hlavního kanalizačního 
řadu také i přípojky k vašim nemovitostem, a to v celé veřejné části, tedy až k hranici vašeho 
pozemku. Od hranice vašeho pozemku po napojení vašich odpadů musí být financováno 
vlastníky nemovitostí tedy vámi včetně projektové dokumentace Vaší přípojky. Pokusíme se 
domluvit 2 až 3 projektanty, kteří by pro vás byli k dispozici. Projekty samotných přípojek bude 
posuzovat stavební úřad v Klecanech a bude vydávat územní souhlas. 

PROČ SE MUSÍME VŠICHNI NAPOJIT NA OBECNÍ KANALIZACI? Ze zákona je od 1. 1. 

2008 zakázáno používání vícekomorových septiků, resp. vypouštění přepadu z nich do 
povrchových a podzemních vod. Ke shromažďování odpadních vod z objektu je možné 
využívat jednokomorové žumpy. Musí však být nepropustné a bezodtokové (technickou  
a stavebních stránku žumpy řeší stavební zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může 
provádět jen osoba s likvidací na zákonem povoleném místě. To znamená, že likvidace musí 
být prováděna na k tomu určené čistírně odpadních vod, např. na čistírně v Kralupech nad 
Vltavou. V případě, že občan provozuje bezodtokovou žumpu, musí doklady o likvidaci 
splaškových vod uschovávat pro možnou kontrolu ze strany oprávněných orgánů min. 3 roky 
zpětně. 
Problém likvidace splaškových vod tedy musíme řešit opravdu všichni bez rozdílu. 
Doporučujeme, aby se na kanalizaci připojili co nejdříve všichni, u kterých je to technicky 
možné. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům 
nemovitostí a stavebních pozemků, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné (§ 3 zákona 
274/2001 Sb.).  Všichni ostatní musí likvidaci odpadních vod řešit jiným způsobem dle zákona 
(žumpa s vývozem, případně vlastní ČOV s platným povolením vypouštěním odpadních vod, 
platnou revizí a pravidelně předkládanými výsledky vzorků na Vodoprávní úřad na MÚ  
v Brandýse nad Labem.   

JAKÉ JSOU POSTIHY ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO POVRCHOVÝCH ČI 
PODZEMNÍCH VOD? Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či 

podzemních v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle §34 zák. č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích. Takové protiprávní jednání může být pokutováno vodoprávním úřadem až do 
výše 50.000,‐ Kč.  

UPOZORNĚNÍ!  
Pokud nebudou do ukončení zkušebního provozu kanalizace (předpokládaný termín cca září 
2022), domácnosti a firmy, kterým kanalizace připojení umožňuje, prokazatelně připojeny, 
budou majitelé   dotázáni, do kdy napojení učiní a jak hodlají do realizace nové přípojky 
likvidovat odpadní vody. Pokud to bude v rozporu s platnou legislativou nebo prokazatelně  
neodpoví, bude obec nucena tuto situaci řešit prostřednictvím nadřízených orgánů, odboru 
životního prostředí (fyzické osoby) nebo České inspekce životního prostředí (právnické osoby, 
podnikatelé, provozovny apod.). Je naprosto nepřípustné vypouštět odpadní vody, přepady 
septiků atp. do stávajících příkopů, polí a dešťové kanalizace!!!  
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Je zcela nemorální, aby část občanů zákon dodržovala, chovala se zodpovědně a ekologicky  
a platila stočné, a část na jejich úkor zatěžovala nadále životní prostředí obce a jejího okolí. Je 
to naše obec, ve které chceme i nadále žít a zlepšovat podmínky pro život.  
Je nutno zmínit, že k napojení obyvatel se obec zavázala v rámci plnění dotačního titulu, 
kterým nám byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 64 % celkových uznatelných nákladů 
na vybudování splaškové kanalizace v obci. 
Získat dotaci v takové výši pro obec naší rozlohy a počtu obyvatel je velmi obtížně a spíše 
výjimečně.  
Při nedoložení stanoveného počtu napojení + míry vyčištění splaškových vod zcela reálně 
hrozí obci odebrání významné části dotací a z toho plynoucí nutnost dofinancování projektu 
z prostředků obce.  Pozitivem výstavby kanalizace bude zlepšení životních podmínek na území 
obce, zlepšení komfortu bydlení, a zhodnocení našich pozemků. 

CO NEJRYCHLEJŠÍ PŘIPOJENÍ MAXIMÁLNÍHO POČTU DOMÁCNOSTÍ JE NESMÍRNĚ 
DŮLEŽITÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ:  
a) Pro čerpání maximální poskytnuté výše dotace je důležitý počet připojených domácností, 
který je uveden v projektu a na nějž byla celá kanalizace 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 znečištění splaškových vod, 
jinak řečeno, čím více splaškových vod do naší splaškové kanalizace 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.  
 c) Do splaškových vod rozhodně nepatří (močůvka, benzín, ředidla, nafta, barvy, laky, jedy, 
jiné toxické látky a oleje, a to ani v malých koncentracích. Tyto látky v žádném případě do 
kanalizace nepatří (viz níže pojednání o splašcích) a v případě jejich zjištění nebude pro 
příslušné orgány jistě problém viníka vypuštění najít a náklady spojené s uvedením kanalizace 
do funkčního stavu po něm vymáhat. Podzemní i povrchová voda jsou cenným přírodním 
zdrojem a měly by být chráněny před znečištěním. Negativem výstavby bude omezení 
provozu, dopravní obslužnosti a přístupů na soukromé pozemky v obci, vytvoření dočasných 
provozních skládek zeminy a stavebních materiálů a možnost zatížení životního prostředí 
hlukem a prašností vlivem stavebních činností. Přesto věřím, že většina z vás se napojí na 
veřejnou kanalizaci, jakmile to bude možné. Budeme všichni po nějakou dobu omezeni 
hlukem, zvýšenou dopravou, komfortem parkování u svých domů a pohodlím, ale na konci 
nás čeká stejný komfort a zlepšení životní prostředí jako po plynofikaci obce.  
 
Závěrem mi dovolte říci, že nás čeká největší investiční akce v historii naší obce, ráda bych 
Vám popřála krásné vánoční svátky hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ale hlavně pro 
nadcházející roky 2020 a 2021 trpělivost, ohleduplnost a shovívavost.                                     

Petra Šefčíková, starostka obce 
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OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… níže naleznete informace ze zasedání zastupitelstva 
 

BUDEME MÍT V OBCI KAMERY  
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 28. 8. 2019, poř. č. 7/2019 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání kamerového systému v obci 
3. Zpráva o rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice  
4. Stavební 
5. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze      
     Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 
6. Činnost obecního úřadu  

• OZ schvaluje záměr instalace kamerového systému v obci po vypsání a vyhodnocení 
výběrového řízení a pověřuje místostarostu obce Petra Havlíka vypracováním zadání pro 
výběrové řízení.                                                                    Pro: 5, proti: 0; zdrželi se: 1 (Špírek) 

• OZ schvaluje předloženou projektovou dokumentaci (parkovací místa bez přístřešků) 
investora pana M.H. – podmínky jsou uvedené v plném znění zápisu na webu obce.  

                     Pro: 6, proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ stanovuje uliční čáru pro výstavbu rodinných domů v „Lokalitě RD Větrušice Grošová“, 
ve vzdálenosti min. 3,5 m.                                      Pro: 4; proti: 0; zdrž. se: 2 (Buchar, Havlík) 

• OZ schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu – 
tematické zadání životní prostředí na rok 2020 a závazku spolufinancování projektu z 
rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.   Pro: 6, proti: 0; zdrž. se: 0 

 

REALIZACE NÁROČNÉ AKCE „KANALIZACE“ ZAČÍNÁ!!!  
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25. 9. 2019, poř. č. 8/2019 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Rozpočtové opatření č. 5 
3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočes. Infrastruktur. fondu 
4. Projednání a schválení podkladů pro výběrové řízení na TDI a BOZP k akci Kanalizace  
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a ČOV Větrušice 
5. Projednání a schválení zhotovitele na akci Kanalizace a ČOV Větrušice na základě VŘ 
6. Stavební 
7. Činnost obecního úřadu 

• OZ schvaluje přijetí dotace ve výši 1.282.319 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Větrušice“.                Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem „Kanalizace a ČOV 
Větrušice – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP“; 
2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV Větrušice – zajištění výkonu 
TDI a koordinátora BOZP“; 
3. Příkazní smlouvu na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
„Kanalizace a ČOV Větrušice – zajištění výkonu technického dozoru a BOZP“. 
4. Pověřuje starostku obce podpisem výše uvedených dokumentů.  Pro: 7; proti: 0; zdrž. se: 0 

• 1. OZ bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek zpracovanou v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem Kanalizace a ČOV Větrušice. 

2. OZ schvaluje přidělení veřejné zakázky společnostem ZEPRIS a spol. EKOLOGICKÁ 
STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR, které podaly společnou nabídku a jejichž nabídka byla 
vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 64.199.868,67 Kč bez DPH. 
3. OZ pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

          Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje předloženou projektovou dokumentaci investorky paní H. Z. – podmínky 
jsou uvedené v plném znění zápisu na webu obce.                        Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje dělení pozemků par. číslo 149/48, tak jak je uvedeno v žádosti a pověřuje 
starostku obce předáním souhlasu žadatelům.            Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (p. Havlík) 

 

MÍSTO OBECNÍ POLICIE VE ZDIBECH NÁM BUDE POMÁHAT 
OBECNÍ POLICIE V KLECANECH  

 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 23. 10. 2019, poř. č. 9/2019 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Porovnání nabídek na dlouhodobý investiční úvěr na akci Kanalizace a ČOV Větrušice 
3. Přihlášení - registrace obce jako plátce DPH 
4. Projednání a výběr TDI a BOZP na základě VŘ k akci Kanalizace a ČOV Větrušice 
5. Projednání výpovědi veřejnoprávní smlouvy na zajištění OP s obcí Zdiby 
6. Směrnice OÚ a podmínky krátkodobého pronájmu spolkové klubovny  
7. Projednání nabytí majetku - inženýrské sítě vodovod 
8. Zřízení věcného břemene služebnosti plynovod Hlavní x Skalní  
9. Návrh smlouvy o dílo na akci veřejné wifi sítě s firmou WIA     
10. Stavební 
11. Činnost obecního úřadu  
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12. Závěr 

• OZ Větrušice schvaluje nabídku na dlouhodobý investiční úvěr od společnosti Komerční 
banka a.s. ve výši 20.000.000 Kč (dvacet milionů korun českých) se splatností na 20 let, za 
nabízenou úrokovou sazbu 1,19 % a s předpokládanými úrokovými náklady celkem 
2.422.880,89 Kč (dva milion čtyři sta dvacet dva tisíc osm set osmdesát celých, osmdesát 
devět setin koruny českých) za předpokladu, že by úroková sazba zůstala ve stejné výši  
i po 13 letech splácení.                                                                      Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schvaluje přihlášení se a následnou registraci jako plátce daně z přidané 
hodnoty na akci „ČOV a kanalizace Větrušice“.                                  Pro: 6; proti: zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice bere na vědomí „Zprávu o hodnoceni nabídek zpracovanou v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem Kanalizace a ČOV Větrušice“ – zajištění činnosti TDI  
a koordinátora BOZP. 

• OZ Větrušice schvaluje přiděleni veřejné zakázky společnosti AteresCZ, jejíž nabídka byla 
vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, tj. 1.258.400,‐ Kč. 

• OZ Větrušice pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 
                     Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schvaluje podání výpovědi smlouvy o obecní policií s obcí Zdiby a uzavření 
smlouvy s městem Klecany.                                                              Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schvaluje bezúplatné nabytí vodovodního řadu do majetku obce v délce 
361,4 běžných metrů od soukromého vlastníka.                          Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti sítí plynovodu ve 
vlastnictví soukromého vlastníka na poz. parc. 209/1 a 209/2.  

       Pro: 0; proti: 5; zdrželi se: 1 (Šefčíková) ‐ usnesení nebylo schváleno 

• OZ Větrušice schvaluje nabídku projektu zpracovanou společností WIA a vybudování 
přístupových bodů pro projekt WIFI4EU servisní společností NetBakeers za pevnou 
částku 15.000,‐ EUR.   Pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 2 (Růžičková, Buchar) 

• OZ Větrušice schvaluje návrh SOD na projekt WiFi 4EU.              
       Pro: 0; proti: 6; zdrželi se: 0 - usnesení nebylo schváleno  

• OZ Větrušice schvaluje předloženou projektovou dokumentaci investorky Z.Š. ‐ podmínky 
jsou uvedené v plném znění zápisu na webu obce.                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schvaluje předloženou projektovou dokumentaci investorky T. M. ‐ 
podmínky jsou uvedené v plném znění zápisu na webu obce.   Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schvaluje ulici Východní jako obytnou zónu s realizací minimálně 10 
parkovacích míst pro návštěvy a pověřuje starostku zadáním objednávky na zpracování 
DIO.                                                                                         Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

 

JEDNÁME O VEŘEJNÉ WIFI V OBCI 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 27. 11. 2019, poř. č. 10/2019 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání podání žádosti o dotaci na provoz DS Větříček  
3. Zadání výběrového řízení na kamerový systém v obci 
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4. Příprava projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení ve staré části obce  
5. Vyhodnocení výběrového řízení na investiční dozor a ZVA k akci Kanalizace a ČOV Větrušice 
6. Vyhláška poplatky odpady pro rok 2020  
7. Rozpočet 2020 
8. Návrh smlouvy o dílo na akci veřejné wifi sítě s firmou WIA     
9. Stavební 
10. Činnost obecního úřadu  
11. Závěr 

• OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz dětské skupiny Větříček od 1. 3. 2020 do 
28. 2. 2022 z ESF ČR přes MPSV.           Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

 

• OZ schvaluje zadání poptávkového řízení na zpracování projektu rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci, a to zveřejněním na profilu zadavatele.            Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje firmu Allo Tender pro investiční dozor na akci „ČOV a kanalizace v obci 
Větrušice“ za nabídnutou cenu 178.500,‐ Kč bez DPH.                Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje vyhlášku č. 2/2019, která stanoví poplatek za komunální odpad a vstoupí  
v účinnost dne 1. 1. 2020.               Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje smlouvu o dílo společností NetBakers za pevnou částku 15.000,‐ EUR na 
vybudování přístupových bodů pro projekt WIFI4EU a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy o dílo.                                                                                    Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 
 

INFORMACE O PLATBÁCH ODPADU 2020 
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vám sdělila několik praktických informací k placení odvozu komunálního 
odpadu na rok 2020. 
1. Odpad je možné platit na účet od 2. 1. 2020, v hotovosti od až od 6. 1. 2020 

A) Na účet č. 8929201 /0100 (vedený u Komerční banky) – tuto variantu PREFERUJEME  
a žádáme všechny občany, aby této možnosti využili  – při bezhotovostní platbě uveďte, 
prosím, jako variabilní symbol číslo popisné vašeho domu, a pokud to bude možné,  
i Vaše příjmení – známky si pak vyzvednete na Obecním úřadě nejdříve  
3 pracovní dny po úhradě. 

B) V hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí od 8:00 do 11:30 a od 
15:30 do 19:00, ve středu od 15:30 do 18:00). Platby jsme schopni přijmout i dopoledne 
v úterý a čtvrtek od 9:30 do 11:30 u paní Kristianové – dovolíme si Vás poprosit, pokud 
to bude jen trochu možné, abyste měli drobnou hotovost (je pro nás dost obtížné získat 
dostatek drobných mincí na vracení) – MOC DĚKUJEME za pochopení. 

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

naleznete na www.vetrusice.cz 
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2.  POZOR: změnily se sazby u týdenního a sezóního svozu; ceny za svozy čtrnáctidenní 
zůstávají beze změny – přehled najdete na webu obce, na úřední desce a na nástěnkách. 

3. Známky můžete platit až do konce února 2020, kdy přestanou platit známky na rok 2019. 
Po tomto datu Vám firma FCC již odpad nevyveze, pokud nebudete mít příslušnou 
známku na rok 2020. 

4. Stále platí sleva pro starobní a invalidní důchodce ve výši 500 Kč na rok, podle usnesení 
z roku 2015 (usnesení č. 6/13/2015). 

Mgr. Jana Dyčková, místostarostka obce  
 
 
 

CENY ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2020 
 

Objem sběrné 
nádoby 

Sazba na plátce 

Týdenní svoz / 52 svozů Čtrnáctidenní svoz / 26 svozů 

80 l 2.060 Kč 1.050 Kč 

120 l 2.810 Kč 1.470 Kč 

240 l 4.800 Kč  
(není zajištěn) 

770 l 14.980 Kč 

1 100 l 18.900 Kč 
 

Objem  
sběrné nádoby 

Sazba na plátce 

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

120 l 2.230 Kč 
  

Jednorázový svoz (velkoobjemový kontejner)*,** 
 

100 Kč 
 

*    Pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám 
**  Kontejner je umístěn na adrese: Hlavní 91, areál ZD Klecany, Větrušice  
 
 
 

OZNÁMENÍ CENY VODNÉHO PRO ROK 2020 
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne  
24. 10. 2019 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2020 se mění ceny vodného a stočného 
pro rok 2020.  

Cena je platná od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020:   cena bez DPH cena s 15% DPH 

VODNÉ       52,30 Kč  60,14 Kč 

Cena je platná od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020:   cena bez DPH cena s 15% DPH 

VODNÉ       54,85 Kč  60,34 Kč 
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NĚCO Z HISTORIE 
 

 

VĚTRUŠICKÁ HASIČÁRNA – DNES KLUBOVNA 
 

Píše se rok 1910, starostou naší obce je Václav Fafek, který obdržel od okresního výboru apel 
k tomu, aby byl v naší obci zřízen sbor hasičský. Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva ze 

dne 4. 9. 1910: "Projednání a založení sboru hasičského: Na přípis 
okresního výboru rozpředena debata a usneseno bylo, by se skutečně 
sbor hasičský založil a starosta byl vyzván, aby se o to postaral, by byla 
schůze ustavující pořízena." Snaha sice byla, ale Sbor dobrovolných 
hasičů ve Větrušicích byl na české poměry založen dost pozdě až v roce 
1936. O rok později v r. 1937 si větrušičtí hasiči postavili u 

rybníku hasičskou zbrojnici. Pozemek patřil církvi (Vyšehradské kapitule), jež ho tehdy 
postoupila do užívání obce za roční poplatek 10 Kč. Kolaudace této cihlové budovy 7,75 x 5,6 
m se uskutečnila 21. 3. 1937. Pozor, do roku 2017 ale 
nebyla tato budova nikým na katastru nemovitostí 
zaevidována!!! To se podařilo až současnému vedení obce 
(dostala číslo popisné 37, které v obci neexistovalo), stejně 
jako získat právo na pozemek pod ní. Byl to vyčerpávající a 
lítý právní boj (Zákon o církevních restitucích, který prošel 
sněmovnou pouze o jeden jediný hlas v roce 2013). Od 
letošního roku v adaptovaném domku bývalé požární 
zbrojnice máme NOVOU klubovou místnost. 
Nepřehlédnutelnou dominantou vedle zbrojnice býval kovový stožár převyšující koruny 
okolních stromů, o němž jsem našla zmínku v kronice: "... v roce 1963 protipožární ochrana 
vyčistila obecní studny a postavila železný stožár na sušení hadic". Jeho demontáž 
proběhla v neděli 8. 4. 2018 řežskými hasiči a byl to hotový kaskadérský výkon. A tak zmizel v 
prachu dějin nejen stožár na sušení hadic a požární zbrojnice, ale i spolková činnost Sboru 
dobrovolných hasičů ve Větrušicích.        (Hana Koutská, kronikářka, vetrusickakronika@seznam.cz) 
 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Blahopřejeme našim jubilantům,  
Františku Ledlovi a Františku Strakatému,  
kteří nedávno oslavili své významné životní jubileum. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                               Tichou vzpomínku věnujeme panu  
                                               Josefu Maternovi, 

který zemřel náhle 10. 9. 2019 ve věku 77 letech. 

 
 

S lítostí oznamujeme, že nás 13. 11. 2019 navždy opustila  
paní Jarmila Hlůžková ve věku 83 let.  
                                                                  Rodina Bucharova 

 
 
 
 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
 

VE VĚTŘÍČKU JE NÁM PRIMA! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

NAŠI FOTBALISTÉ JSOU NA 10. MÍSTĚ VE SKUPINĚ! 
 

TJ SOKOL VĚTRUŠICE – TERMÍNY ZÁPASŮ – PODZIM 2019 – 3.A třída 
     

kolo datum mužstvo mužstvo čas 

1. 25. 8.2019 TJ Klíčany B Sokol Větrušice 4 : 3 

2.  1. 9. 2019 Sokol Větrušice AERO Odolena Voda 2 : 4 

3.  7. 9. 2019 Svornost Brázdim Sokol Větrušice 2 : 2 

4. 15. 9. 2019 Sokol Větrušice TJ Sokol Veltěž 3 : 2 

5. 22. 9. 2019 Jiskra Kojetice Sokol Větrušice 1 : 4 

6. 22. 9. 2019 Sokol Větrušice SK Zeleneč B 1 : 1  

7. 5. 10. 2019 Sokol Předboj Sokol Větrušice 1 : 1  

8. 13. 10. 2019 Sokol Větrušice TJ Sokol Škvorec B 3 : 5 

9. 20. 10. 2019 Slavoj Veleň Sokol Větrušice 3 : 2 

10. 27. 10. 2019 Sokol Větrušice Sokol Měšice 0 : 1  

11. 3. 11. 2019 Sparta Mratín Sokol Větrušice 4 : 1 

12. 10. 11. 2019 Sokol Mochov Sokol Větrušice 2 : 5 
 

HRAJEME SI, SLAVÍME, UŽÍVÁME SI 

VENKU, TVOŘÍME, … 

… A HLAVNĚ SE 

STÁLE SMĚJEME! 
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Podzimní sezóna začala dvěma prohrami. Oklepali jsme se a udělali několik výher a remíz. 
V polovině podzimní sezóny se nám jako tradičně zranili tři hráči. V druhé polovině se nám 
nepodařilo střelit moc branek a skončili jsme na 10. místě. V zimě plánujeme posílit tým o dva 
hráče, tak nám držte palce. Všem fanouškům a občanům Větrušic přejeme hezké Vánoce  
a vše nejlepší v novém roce.                                                                 Mirek Jaroš, TJ Sokol Větrušice 
 

Sledujte náš fotbalový tým také na  www.facebook.com/sokolvetrusice 
 

MYSLIVOST 
 

    MYSLIVECKÝ PLES – 11. 1. 2020 
 

Po roční přestávce se v sobotu 11. ledna 2020 od 20 hodin ve veltěžské sokolovně uskuteční 
tradiční myslivecký ples MS Zdiby – Klecany. Předprodej vstupenek bude zahájen 11. prosince 
2019 a pokračovat každou další středu od 18 h. do 20 h. v restauraci „U Řeháků“ ve Veltěži.  
Srdečně zveme k účasti na plese.           
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE VE VĚTRUŠICÍCH 
 

DRAKIÁDA (12. 10. 2019) 
 

I letos jsme se všichni sešli na již tradiční drakiádě. Největší pochvalu si letos zaslouží počasí. 
Obloha byla bez mráčku, sluníčko hřálo, že to bylo jen na kraťasy, ale i přesto všichni draci 
vzlétli. Ještě aby ne, jsme přeci ve Větrušicích a to by bylo, kdyby aspoň trochu nefouklo! 
Tentokrát dokonce foukalo tolik, že musel být zrušen let bonbondéru strejdy Vaška. Děti se 
ho ale určitě dočkají na dětském dnu příští rok. Letos dorazilo 43 dětí, na které čekal dračí 
pětiboj (pět stanovišť s různými úkoly) a za odměnu si mohly na konci vybrat nějaké odměny. 
Děkujeme také panu Kellnerovi za skvělé občerstvení. Obci, Sokolu a také všem 
dobrovolníkům za pomoc při organizaci.                                                                         Filip Damek 
(Více fotografií dronem pana Havlíka naleznete na www.vetrusice a facebooku obce.) 
 
 

HALLOWEEN (3. 11. 2019) 
 

Letos jsme poprvé mezi větrušické akce zařadili Halloween. Sešlo se nás jen pomálu, ale o to 
příjemnější atmosféra to byla. Nadšení rodiče pomáhali dětem vyzdobit dýně i lampióny.  
V očích rodin byla vidět radost i hravost. Halloweenskou sešlost jsme zakončili příjemným 
lampionovým průvodem po obci a už cestou vznikaly nápady na příští rok, kdy věříme ve větší 
účast!                                                                                                                              Adéla Trochtová 
 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (1.12.) 
 

Na první adventní neděli jsme se sešli u obecního úřadu a společně  
rozsvítili vánoční strom. Bylo připraveno výborné občerstvení a zazněly  
i koledy. Děti přišel navštívit sám pan Mikuláš a těm hodnějším předal  
přímo u stromečku sladkou nadílku.   
 

Informace nejen o akcích aktuálně na www.vetrusice.cz, facebook a vývěskách v obci. 

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
http://www.vetrusice/

