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Foto: Ve Větrušickém Větříčku máme úžasné malířky a malíře! 

  
 

 
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, 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFO K REALIZACI ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 
 

Dnem 5. 3. 2020 byla zahájena realizace projektu KANALIZACE A ČOV VĚTRUŠICE – předáním staveniště 
zhotoviteli. O postupu prací, které se budou bezprostředně dotýkat okolí vašeho domova, vás budou 
informovat zástupci zhotovitele + pokud máte možnost sledujte webové stránky obce 
www.vetrusice.cz, záložku aktuality a taktéž FB stránky.  
Do vašich schránek jsme vám roznesli pokyny týkající se vašich domovních přípojek. Kdo ještě 
nekontaktoval paní projektantku Ing. Matějkovou a nemá vlastního projektanta, udělejte to, prosím, co 
nejdříve. Je skutečně potřeba, aby do začátku výkopů hlavního řadu ve Vaší ulici bylo zcela jasné, kde se 
vaše nemovitost bude napojovat na hlavní řad.  
Ty majitele nemovitostí, kteří by se odmítali napojit na veřejnou kanalizaci, upozorňujeme, že dle 
nového zákona o vodách č. 113/2018 (účinnost od 1. 1. 2019) mají povinnost likvidovat všechny 
splaškové vody (tedy i ty z koupelen a kuchyní), které většina nyní vypouští do dešťové kanalizace, 
v souladu s tímto zákonem. Jednoduchou kontrolou musí být množství spotřebované vody dle 
vodoměru shodné s množstvím odvezené splaškové vody. Likvidaci může provádět jen provozovatel 
ČOV nebo osoba oprávněná. Na odvoz musí být majiteli vydán doklad obsahující tyto údaje: odběratel, 
dopravce, místo odběru, kam odvezeno (ČOV). 
V souladu s § 38 odst. 8 s účinností od 1. 1. 2021 má vodoprávní úřad nebo ČIŽP právo na výzvu od vás 
požadovat doklady o likvidaci a odvozu odpadních vod za poslední 2 roky. Tedy zpětně za roky 2019  
a 2020. 
Majitelé DČOV, kteří mají povolení (kolaudaci) vodoprávním úřadem, jsou povinni dle kolaudačního 
rozhodnutí provoz DČOV ukončit, jakmile je možné se napojit na veřejnou kanalizaci. 
Na majitele DČOV, kteří ale mají zkolaudované žumpy, se vztahují stejné povinnosti jako na majitele 
žump či septiků, platí pro ně stejná povinnost dokládání likvidace odpadních vod. 
Obecní úřad může v přenesené působnosti uložit vlastníkům staveb povinnost připojit se na kanalizaci, 
pokud je to technicky možné.  
Náklady na realizaci napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu (přípojky) nese ten, komu je povinnost 
uložena §3 odst.8, tedy vlastník nemovitosti. Jak jsme vás již informovali, obec na své náklady hradí 
odbočku z hlavního kanalizačního řadu až na hranici vašeho pozemku.                                Petra Šefčíková 
 

 
 

 

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: 16. 3. 2020 

 

http://www.vetrusice.cz/
http://www.vetrusice.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… níže naleznete informace ze zasedání zastupitelstva 
 

OD 31. 12. 2019 MÁME HISTORICKY PRVNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE! 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 16. 12. 2019, poř. č. 11/2019  
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání návrhu smlouvy na autorský dozor na akci „Kanalizace a ČOV Větrušice“ 
3. Projednání návrhu smlouvy na investiční dozor a závěrečné vyhodnocení akce „Kanalizace a ČOV 
Větrušice“ 
4. Územní plán obce Větrušice  
5. Vyhláška č. 3/2019 o změně vyhlášky č. 2/2017 
6. Vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích  
7. Rozpočet 2020 
8. Stavební 
9. Činnost obecního úřadu  

• OZ schvaluje zadání poptávkového řízení na zpracování projektu rekonstrukce veřejného osvětlení 
v obci obesláním 4 až 5 firem.                                                                          Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje smlouvu na autorský dozor na akci „Kanalizace a ČOV Větrušice“ s firmou 
PROVOKAP s.r.o.  za cenu 400,- Kč bez DPH za hodinu práce a pověřuje starostku obce jejím 
podpisem.                                                                                                           Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje smlouvu na investiční dozor s firmou Allo Tender s.r.o. na akci „ČOV a kanalizace 
v obci Větrušice“ a pověřuje starostku obce jejím podepsáním.                        Pro: 5; proti: 0; zdr.: 0 

• Dne 2. 12. 2019 proběhlo již 3. veřejné projednání územního plánu obce Větrušice, které se 
vztahovalo pouze k několika změnám. V termínu do 9. 12. nebyly podány žádné námitky a 
připomínky, vyjádření dotčených orgánů jsou bez výjimky kladná, a proto nic nebrání schválení 
historicky prvního územního plánu obce Větrušice v dané podobě a územní plán vydat.  

• OZ schvaluje vyhlášku č. 3/2019, kterou se mění vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Větrušice.                   Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje vyhlášku č. 4/2019, o místních poplatcích.                              Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

•   OZ schvaluje rozpočet obce na r. 2020, příjmy ve výši: 47.287.319 Kč, výdaje ve výši    
  72.205.000 Kč a financování 24.917.681 Kč s dále uvedeným rozpisem:  

Běžné příjmy: 8.005.000 Kč; běžné výdaje: 8.005.000 Kč 
Investiční náklady na kanalizaci: 64.200.000 Kč 
Financování investiční akce:   
Využití části dotace z OP ŽP: 38.000.000 Kč 
Využití dotace z IF Středočeského kraje: 1.282.319 Kč 
Vlastní zdroje:  a) úspory na bankovním účtu: 7.000.000 Kč 
   b) dopočítání částky z úvěru KB: 17.917.681 Kč                   Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ Větrušice schválilo projektové dokumentace několika investorů. 

 

ÚVĚR NA KANALIZACI A ČOV JE SCHVÁLEN 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 6. 1. 2020, poř. č. 1/2020  
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání návrhu smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru na akce ,,Kanalizace a ČOV 
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Větrušice“ s Komerční bankou, a.s.  
3. Činnost obecního úřadu  

• OZ schvaluje uzavření smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru na akci ,,Kanalizace a ČOV 
Větrušice“ s Komerční bankou, a.s. ve výši 20.000.000 Kč.                         Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 

• J. Dyčková informovala o problémech s vývozem starého textilu. Obec byla nucena smlouvu 
vypovědět. OÚ se snaží najít jinou firmu. 

 

PLÁNUJE SE ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE ULICE SEVERNÍ A HLAVNÍ 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 5. 2. 2020, poř. č. 2/2020 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Záměr obce prodat část pozemků p.č. 195/7, 205/1 a 145/36 
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 
4. Výběr záměru pro investiční akci z dotač. programu Středočeského kraje – Program obnovy venkova 
5. Projednání žádostí o dotace a dary pro rok 2020 z rozpočtu obce 
6. Návrhy názvů ulic v nové lokalitě 
7. Stavební    
8. Činnost obecního úřadu  

• OÚ obdržel dvě žádosti na odkup pozemků, kde se historicky nachází soukromé stavby, povolené 
ještě před rokem 1989. Po geodetickém zaměření, bylo zjištěno, že zasahují na obecní pozemky. 
Zájemci o pozemky uhradí spolu s cenou i náklady na zhotovení znaleckého posudku, každý ve výši 
3.000,- Kč. Obě stavby byly majiteli vybudovány již v 70. respektive 80. letech minulého století a 
není důvod žadatelům nevyhovět. OZ obce schvaluje záměr prodat části pozemků p.č. 195/7  
o výměře 3 m2, p.č. 205/1 o výměře 15 m2 a p.č. 145/36 o výměře 32 m2 v k.ú, obce Větrušice.  
                                                                                                                               Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje záměr pro investiční akci „Rozšíření komunikace ulice Severní a Hlavní, vybudování 
chodníku a stanoviště na tříděný odpad“ pro čerpání dotace z programu Obnovy venkova 
Středočeského kraje.                                                      Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje dary z rozpočtu obce pro rok 2020 na činnost spolků pro: 
1) TJ Sokol Větrušice ve výši 40.000 Kč 
2) Myslivecký spolek Zdiby – Klecany ve výši 8.000 Kč 
3) Svaz včelařů o.s., základní organizace Klecany ve výši 2.000 Kč  

                                            Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 2 (p. Damek, p. Buchar) 

• OZ schvaluje názvy čtyř nových ulic v lokalitě inv. Ing. Hany Grošové takto: 
Za Vodárnou, Mezi cestami, Nad Višňovkou, Jana Zapotila                        Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 

•      OZ Větrušice schválilo projektové dokumentace několika investorů. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 

NOUZOVÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE! 
Vzhledem k nouzovém stavu v České republice v souvislosti s nákazou koronavirem je až do odvolání 
uzavřen Obecní úřad pro veřejnost a dětská skupina Větříček. Dodržujte prosím pokyny uvedené na 
letáku, který jste dostali do schránek.  
 

POMOC PRO SENIORY A OBYVATELÉ V KARANTÉNĚ 
Obec Větrušice po schůzce krizového štábu obce zahajuje dnešním dnem našim seniorům, chronicky  
a onkologicky nemocným a osobám v karanténě následující pomoc ve formě poskytnutí těchto služeb: 

1. Zajištění stravování: Vzhledem k velmi závažné situaci v celé České republice a s ohledem na 

skutečnost, že senioři jsou nejohroženější skupinou pro nákazu koronavirem, bychom rádi nabídli naši 
pomoc a pomohli se zajištěním stravování alespoň dovozem obědů ze ZŠ Klecany tak, aby naši senioři  
a chronicky nemocní lidé mohli omezit cestování za nákupy na minimum. Prosím nepodceňujte situaci 
a omezte svůj pobyt mimo naši obec na minimum. Obědy bude možné zajistit od středy 18.3.2020 pokud 
si ještě dnes objednáte dovoz. Obědy se skládají z polévky + hlavního jídla + různé (ovoce, zákusek, 
apod.). 
Cena oběda je 70 Kč. Důležité je, abyste měli tzv. jídlonosič, ve kterém bychom vám jídlo přivezli. Pokud 
jídlonosič vlastní nemáte, pokusíme se vám je sehnat (třeba zapůjčením). Zájemci o dovoz obědů volejte 
na t: 220940507 v době od 8-12 hod nebo na t: 604273716 mezi 8-18 h. Jídelní lístek vždy na celý týden 
vám dáme do schránky a Vy se rozhodnete, zda budete chtít obědy každý den nebo jen vybrané dny. 
Dovoz obědů bude možné zajistit od středy 18. 3. do odvolání. Úhrada obědů bude vždy na konci měsíce 
buď převodem na účet nebo v hotovosti na OÚ.  

2. Objednání a dovoz léků: Dále vám pomůžeme zajistit dovoz léků na základě vystaveného 

elektronického receptu, který si po telefonickém zavolání lékaři můžete nechat poslat emailem na 
adresu starostka@vetrusice.cz a my vám léky objednáme v lékárně v Klecanech a následně přivezeme  
k vám domů. Úhrada doplatků za léky bude také dodatečně. 

3. Zajištěním online nákupu: Pro seniory, chronicky a onkologicky nemocné a osobám  

v karanténě bez možnosti online objednání zajistíme vytvoření objednávky u rozvážkové služby  
s dovozem přímo k vám domů. Obec po vytvoření objednávky objednané zboží zaplatí převodem, občan 
po obdržení zboží uhradí objednávku buď převodem na účet nebo v hotovosti na OÚ. Případní zájemci 
o vytvoření online objednávky volejte tel. 220940507 v době od 8 - 12 h. nebo na t: 604273716 mezi  
8 – 18 h. nebo zašlete email na  petr.havlik@vetrusice.cz. Vyzýváme zejména seniory v obci, ale nejen 
je o omezení nákupů ve velkých supermarketech, vyhýbání se větší koncentraci lidí.           

              Krizový štáb obce - Šefčíková, Dyčková, Havlík 
 
 

SVOZ BIOODPADU OD 6. 4. 2020   
 

Od 6. 4. začne pravidelný svoz bioodpadu od Vašich domů.  

 
 

JARNÍ SBĚROVÁ SOBOTA SE USKUTEČNÍ 4. 4. 2020   
 

Jarní sběrová sobota se uskuteční 4. 4. 2020 od 9:00 – 11:30 h. 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - kontejner bude umístěn opět v areálu ZD prostřední brána (jednorázový 
poplatek za uložení 100 kč). ELEKTROODPAD + NEBEZPEČNÝ ODPAD – přední brána v areálu ZD  
ŽELEZO – sběr železa provede Sokol Větrušice v sobotu 4. 4. 2020 v dopoledních hodinách (Železo, 
prosím, dávejte před svém domy v sobotu 4. 4., jak jste zvyklí.) TEXTIL a ostatní, DIAKONIE Broumov - 
Spolková klubovna u rybníka 9:00 – 11:30 h. viz info na další straně: 

mailto:petr.havlik@vetrusice.cz
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DIAKONIE BROUMOV 
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT 4. 4. DO SBÍREK: 
(PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH, nádobí do krabic,  

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek) 
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské); Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 
skleničky) zabalené v krabici; Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří; Obuv – nepoškozená a v 
párech (svázaných gumičkou); Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti; Hračky – nepoškozené a 
kompletní, také plyšové; Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů; nábytek; znečištěný a vlhký textil   

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ DNE 4. 4. 2020 od 9 do 11 h. 
Spolková klubovna (bývalá hasičská zbrojnice u rybníka) ve Větrušicích 

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 317 203, 224 316 800 
 

LETOŠNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ 
(ZATÍM ORIENTAČNÍ TERMÍNY VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI) 

 

30. 4. 2020 17:00  Stavění májky  
30. 4. 2020 18:00  Čarodějnice 
30. 5. 2020 15:00  Dětský den 
ŘÍJEN  15:00  Drakiáda (bude upřesněno) 
31. 10. 2020 16:00  Halloween a lampiónový průvod 
29. 11. 2020       17:00  Rozsvícení vánočního stromu 

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

 

 

SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ – 23. 5. 2020 
 

Tradiční akce „Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví“ se letos uskuteční dne 23. 5. 2020 v obcích 
Kozomín + Zlončice. Těšit se můžete na bohatý sportovní i kulturní program. Plakát s programem bude 
zveřejněn začátkem měsíce května.  
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Vítáme mezi sebou hned tři miminka:  
Dominika Rauše, který se narodil 13. 12. 2019, 

 Lucii Kartákovou (Pavlíkovou),  
která se narodila 26. 1. 2020,  

a Matiase Šteinera,  
který se narodil 16. 2. 2020. 

           Přejeme jim v životě hodně zdraví a štěstí! 
 
 

Blahopřejeme našim jubilantům,  
paní Anně Krejčové a panu Antonínu Chlumskému,   
kteří nedávno oslavili své významné životní jubileum. 
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NĚCO Z HISTORIE 
 

VĚTRUŠICE PŘED 50 LETY – rok 1970 
Střípky z kroniky s 0 na konci, namátkově rok 1970 - Větrušice před 50 lety 
Kronikář Šarboch Josef (pro nedostatek místa ve Větrušáku jen telegraficky): Sokol se zaměřil jen na 
fotbal a taneční zábavy. Protipožární ochrana se rozpadla. Ani Dohlížecí výbor nad naší samoobsluhou 
SD Jednota Říčany úkol neplní. Propojeny všechny studny do obecního vodovodu. Většina domků již 
napojena na vodovod. Stavební povolení s poplatkem 150 Kčs na přípojku k obecnímu vodovou 
obsahuje zákaz zbudovat si a připojit splachovací WC pro nedostatek vody. Dokončuje se dešťová 
kanalizace, nyní V Chaloupkách. Bagry pro strojní hloubení příkopů pro roury s průměrem 50 cm 
zapůjčilo JZD, poté si roury zeminou zahazují sami občané. Zároveň s budováním dešťové kanalizace jsou 
rušeny betonové žlábky podél chodníků, kam doposud ztékala dešťová voda z ulic, z dvorků, vylívala se 
do nich veškerá špína, voda z nádobí, koupání a prádla. Zpevněna byla cesta od křížku k rybníku štěrkem 
a šotolinou. Zima je tuhá, sněhu mnoho. Děti mají uhelné prázdniny, do školy jdou po Vánocích až  

19. ledna. Nejvíce sněhu napadlo 4. března, ochromena je doprava, 
autobusy nejezdí. Velká obleva nastala 15. 3., zemědělci nemohou do polí, 
jarní práce jsou zpožděné, proto i žně pozdější až v polovině srpna. 
Zásobování v zimě všeho ztíženo, mléko při dopravě zmrzá, lahve praskají. 
Vypadává elektřina, pekárny nedodávají chleba. Uhelné sklady v Libčicích 
prázdné, část občanů nedostala 
uhlí, nemají čím topit. V 
ovocnářském středisku buldozerem 
vytrhány staré hrušky, kyselky a 
švestky, nově sázeny meruňky a 
broskve, jabloně nově 
naroubovány. Do zahrad míří 

nákladní auta s navážkou ornice z výstavby Severního města v 
Bohnicích, zaváží se i strouhy V Močidlech a Na ovčáckém a do 
Ajmovy strouhy. Silnice je poničená, všude bahno. Na hřiště jsou navezeny tvárnice pro stavbu bytové 
jednotky pro správce hřiště.  
(Poznámka kronikářky: K lítosti mého kronikaření je od 1. března 2020 zrušena badatelna Okresního 
archivu Praha - východ v Přemyšlení a přestěhována je do areálu archivu Praha - západ v Dobřichovicích, 
čímž je mi ztíženo probádat dosud neshlédnuté větrušické archiválie. Škoda.) 
 
 

 

 

DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Masopust si užily i dětičky ve větrušickém Klubíčku s vlastnoručně vyrobenými maskami! 
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

PŘEHLED JARNÍCH FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ 
 

TJ SOKOL VĚTRUŠICE – TERMÍNY ZÁPASŮ – JARO 2020 – 3. A třída 
     

FOTBALOVÉ ZÁPASY SE RUŠÍ. BUDEME VÁS INFORMOVAT. 
 

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

MYSLIVOST 
 

LEDNOVÁ NAHÁŇKA 
 

Tak jako v loňském roce, i počátkem roku 2020, pokračoval Myslivecký spolek Zdiby – Klecany v lovu 
divokých prasat společným lovem. Naháňka se konala v sobotu 18. ledna a probíhala ve třech lečích 

honitby. První leč se uskutečnila 
v lokalitě Šulkovna ve Zdibech  
a lokalitě Masarykova skála  
u Klecan. Zde jsme narazili na 
značný počet černé zvěře 
různých věkových kategorií  
a ulovili jsme v ní tři selata  
a jeden větší kus. V dalších dvou 
lečích ve skalách nad přívozem  
a nad tůněmi jsme na žádná 
divoká prasata nenarazili. 
Ukazuje se, že divočáci mohou 

být kdekoliv, migrují po revíru a nejsou soustředěni jen v určité části honitby. V dalších měsících budou 
myslivci pokračovat individuálním lovem na čekané.                 Ing. Jindřich Trpák             

Fotografie z naháňky místních myslivců v okolí Klecan a Zdib 
 

Děti z Větříčku se radují ze sluníčka na zimní procházce. Jen škoda, že letos 
si neužívaly i sněhových radovánek. Tak snad to příští zimu bude lepší! 

http://www.facebook.com/sokolvetrusice

