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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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PÁR SLOV NA ÚVOD …. 
 
 

PODĚKOVÁNÍ BÝVALÉMU ZASTUPITELSTVU 
Vážení spoluobčané,  
v říjnových volbách jste si zvolili nové členy obecního zastupitelstva a já jsem byla na 
ustavujícím zasedání dne 30. 10. 2018 zvolena Vaší starostkou na další volební období. Mojí 
snahou bylo, je a bude společně se zastupiteli postupně naplňovat náš předvolební program. 
Ovšem život v čisté, upravené a moderní obci není možný bez součinnosti a přispění nás 
všech. Přála bych si, aby v naší obci byli lidé, kteří nejsou lhostejní ke svým sousedům, 
spoluobčanům, svému okolí, a 
pokud každý z nás udělá něco 
málo navíc nad své povinnosti, 
bude se nám všem zde žít lépe.   
Dovolte mi toto cestou 
poděkovat dnes všem již bývalým 
zastupitelům, Mirkovi Jarošovi, 
Martinovi Řimnáčovi, Honzovi 
Krušinskému a Evě Máchové, 
kteří v minulém či minulých 
obdobích zastupovali obec, 
podíleli se na kulturních, 
sportovních a pracovních akcích. Děkuji Vám přátelé!   
Blíží se nám konec roku a přichází čas adventní. Je čas nejen na horký punč, pečení vánočního 
cukroví a přátelská posezení s rodinou či přáteli, ale i čas na shrnutí celého roku a sluší se zde 
shrnout i celé volební období. Ohlédnutí za celým volebním obdobím přinášíme viz níže.  Přeji 
Vám příjemné prožití vánočních svátků, do Nového roku plné zdraví a hodně krásných 
okamžiků a splněných přání.           Vaše starostka obce, Petra Šefčíková  

 

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, 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: 3. 12. 2018 

 

Bývalé zastupitelstvo v letech 2014-2018:  
zleva J. Krušinský, E. Máchová, M. Jaroš, J. Dyčková, 

P. Šefčíková, M. Buchar, M. Řimnáč 

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

NA OBECNÍCH POZEMCÍCH SE NESMÍ ROZDĚLÁVAT OHEŇ 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 30. 7. 2018  
(zasedání  bez usnesení, zápis red. upraven a zkrácen) 

Přítomni: 5 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš – místostarosta obce,  
M. Buchar, J. Krušinský; Omluveni: M. Řimnáč - dovolená; E. Máchová – čerpání dovolené; 
Počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání:  
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání projektu na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice 
3. Projednání projektu na rekonstrukci sprch v kabinách na hřišti 
4. Činnost úřadu 
5.  Závěr 
1) Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
Usnesení 1/6/18 - Vzhledem k čerpání dovolené obou stran, bude smlouva (propachtování 
pozemků č. 140/12 a 140/14) podepsána tento týden. 
2)  Projednání projektu na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice: 
OÚ obdržel projektovou dokumentaci (dál jen „PD“) na rekonstrukci bývalé hasičské 
zbrojnice, na niž obec obdržela dotaci. Dokumentace je připravena k žádosti o územní souhlas 
a ohlášení. Po obdržení příslušného stanoviska a požadavků na připojení bude vypracován 
finální rozpočet. Schvalování projektu je tedy nutné odložit na září. 
3) Projednání projektu na rekonstrukci sprch v kabinách na hřišti: 
P. Šefčíková sdělila, že při projednávání smlouvy na pronájem a výpůjčku, zastupitelé slíbili 
podpořit opravu sprch v kabinách na hřišti, proto zadala zpracování PD. Dosud není hotov 
rozpočet, protože všechny položky jsou kontrolovány, aby výzva pro podání nabídek od 
případných zhotovitelů byla nejen právně, ale i z hlediska rozpočtu v pořádku. 
4) Činnost úřadu: 
Proběhla schůzka se zástupcem firmy, s níž má obec smlouvu (pověřenec, audit, řešení 
případných problémů) v oblasti GDPR, kde bylo konstatováno, že veškeré oblasti byly OÚ 
vyřešeny velmi dobře. Nejproblematičtější oblastí byly SMS zprávy (vyřešeno souhlasem 
občanů, kteří si přejí zprávy dostávat) a fotografie dětí z DS Větříček (vyřešeno souhlasem 
rodičů).  
Mezi zainteresovanými obcemi probíhala diskuze ohledně platby za přidaný bus 374, kdy obci 
Větrušice byl naúčtován nejvyšší příspěvek, byť je druhou nejmenší obcí s druhým nejnižším 
rozpočtem. Toto starostka a místostarostka obce rozporovaly a podařilo se dosáhnout snížení 
platby. Výrazná nerovnost v platbách nastala v roce 2014, kdy starostka obce přistoupila na 
platbu 5 000 Kč měsíčně za jeden přidaný autobus, který končil ve Větrušicích. Když byl 
následně prodloužen do Vodochod a Máslovic, dodatečné náklady byly doplaceny KÚ, ale obě 
obce odmítly toto navýšení počtu autobusů zajíždějících do jejich obcí, jakkoliv zbylým obcím 
kompenzovat. Proto OÚ Větrušice navrhl spravedlivější rozpočítání nákladů na autobusovou 
dopravu. 
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ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního plánování a památkové péče, 
obdržel připomínky a námitky k územně-plánovací dokumentaci obce Větrušice, tyto se nyní 
budou vypořádávat.  
Bylo informováno o výstraze HZS a Středočeského kraje před rozděláváním ohňů  
a zdůrazněno, že oheň nelze na pozemku rozdělávat bez souhlasu majitele a OÚ nepovolí 
jakékoliv rozdělávání ohně na obecních pozemcích. Bylo odkázáno na úřední desku fyzickou i 
na webu obce. Informace v Nařízení z 1. 1. 2017. 
Bylo domluveno tradiční očkování psů a koček na OÚ. Letos dne 8. 9. 2018. 
Obec se připojí k oslavám 100. výročí republiky. Bude vysazena lípa srdčitá, odrůda rancho, 
která nedosahuje tak obrovského vzrůstu. Lípa je objednána v zahradnictví v Řeži.  
Byla získána dotace ve výši 63,75 % projektovaných uznatelných nákladů.  Předpoklad dle 
zkušeností projektové manažerky (viz administrace dotace) je, že lze vysoutěžit zakázku i o 10 
mil. levněji oproti rozpočtu. Navíc se podařilo prosadit, aby byly přípojky financovány obcí až 
na hranici pozemků jednotlivých majitelů nemovitostí, což občanům určitě sníží náklady na 
jednotlivé přípojky.  
 

FINANCE NA REKONTRUKCI ZBROJNICE A KABIN JSOU SCHVÁLENÁ 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 10. 9. 2018  
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš – místostarosta obce, M. 
Buchar, J. Krušinský, E. Máchová, M. Řimnáč; Počet přítomných občanů: 1  
Navržený program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Rozpočet na rekonstrukci hasičské zbrojnice 
3. Rozpočet na rekonstrukci soc. zařízení - kabiny fotbalového hřiště 
4. Výzva k podání nabídky na zhotovitele, „rekonstrukce soc. zařízení - kabiny hřiště“ 
5. Prováděcí dokumentace k akci kanalizace a ČOV Větrušice 
6. Návrh rozpočtu na rok 2019  
7. Zpráva kontrolního výboru 
8. Stavební 

9. Činnost úřadu 
10. Závěr 

Usnesení 1/8/18: Zastupitelstvo obce schvaluje celkové náklady včetně dotace ve výši 500 000 
Kč na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice, které nepřekročí maximální výši 1 milion Kč (tj. 
500 000 Kč z rozpočtu obce).                                                             Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/8/18: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rekonstrukci sociálního zařízení 
(sprch) kabin na fotbalovém hřišti ve výši 240 000 Kč bez DPH.    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/8/18: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce ke zveřejnění Výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
kabin na fotbalovém hřišti Větrušice“.                           Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/8/18: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 114.950 Kč včetně 
DPH na vypracování dokumentace pro provádění stavby ČOV a kanalizace v obci Větrušice, 
která je bezpodmínečně nutná pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby  
a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy s firmou PROVOKAP (IČ 26 21 62 49).  
                                           Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Usnesení 5/8/18: Zastupitelstvo obce schvaluje projekt rodinného domu na pozemku   
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investora M.N. za těchto podmínek: 1) stavební povolení/ohláška bude vydáno/a příslušným 
stavebním úřadem po kolaudaci přístupových komunikací v celé lokalitě výstavby a po 
převedení komunikací na obec; 2) na pozemku budou zbudována 2 (dvě) parkovací stání. 
              Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/6/19: Zastupitelé obce schvalují příspěvek pro obec Prameny  v souladu s výzvou 
SMS.          Pro: 3; proti: 1 (Řimnáč); zdrželi se: 3 (Buchar, Jaroš, Máchová) - nebylo schváleno. 

 

MÁME NOVÉ ZASTUPITELSTVO! 
 

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 30. 10. 2018  
(zápis red. upraven a zkrácen) 

Přítomni: Ing. Michael Buchar (náhradník), Filip Damek, Mgr. Jana Dyčková, Ing. Petr. Havlík, 
Kateřina Martínková, Ing. Jana Růžičková, Petra Šefčíková, Karel Špírek; občané – viz 
prezenční listina. 
1) Zahájení 
2)    Složení slibu členy zastupitelstva obce 
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu. Zvolená zastupitelka 
paní Kateřina Martínková sdělila, že se vzdává mandátu, popřála zastupitelům hodně štěstí, 
vrátila osvědčení a opustila zasedání. Přítomní zastupitelé přistoupili ke složení slibu. 
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu   
3)  Schválení programu 
4)  Určení funkcí, které budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce 
dlouhodobě uvolněn. 
Pro: 6, proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 2/1a/2018 bylo schváleno 
6) Určení způsobu volby starosty obce a místostarosty/ů obce  
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty/ů veřejným hlasováním. 
Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 3/1a/2018 bylo schváleno 
7) Volba starosty obce 
Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva obce paní J. Dyčková navrhla zvolit do 
funkce starosty obce paní PETRU ŠEFČÍKOVOU. 
Zastupitelstvo obce volí starostkou obce Větrušic paní Petru Šefčíkovou. 
Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (Šefčíková) - usnesení č. 4/1a/2018 bylo schváleno 
8) Určení počtu místostarostů a volba místostarosty/ů obce 
a) Určení počtu místostarostů  
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Větrušice budou voleni dva místostarostové. 
Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 5/1a/2018 bylo schváleno 
b) Volba místostarostů  
Zastupitelstvo obce volí místostarostkou obce Větrušice paní Mgr. Janu Dyčkovou.                 
Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 6/1a/2018 bylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce v souladu volí místostarostou obce Větrušice pana Ing. Petra Havlíka. 
Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 2 (P. Havlík, M. Buchar) - usnesení č. 8/1a/2018 bylo schváleno. 
9) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
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Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor 
jsou tříčlenné.  
Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 9/1a/2018 bylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru paní Ing. Janu Růžičkovou.  
Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: (J. Růžičková) - usnesení č. 10/1a/2018 bylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Michaela Buchara. 
Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: (M. Buchar) - usnesení č. 11/1a/2018 bylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru paní Vladislavu Müllerovou a paní Lucii 
Špírkovou.   
Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 12/1a/2018 bylo schváleno. 
M. Buchar požádal o odložení volby členů kontrolního výboru na následující zasedání 
zastupitelstva. Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů kontrolního výboru na následující 
zasedání zastupitelstva obce. 
Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (M. Buchar) - usnesení č. 13/1a/2018 bylo schváleno. 
10) Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a volba jejich 
předsedů a členů 
Předsedající navrhla, aby další výbory nebyly zřizovány. Zároveň sdělila, že navrhuje zřídit dvě 
komise (tříčlenné včetně předsedy), a to Komisi stavební a Komisi pro děti, mládež, sport  
a kulturu.  Sdělila, že komise jmenuje starostka obce – předsedové a členové se tedy nevolí. 
Zastupitelé vzali informaci o zřízení Komisí na vědomí.  
11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce  
a dalších osob  
Obec Větrušice je nyní v kategorii 601 – 1000 obyvatel, zatímco v minulém volebním období 
spadal do 2. kategorie. 301 – 600 obyvatel. Zároveň sdělila, že stát přenáší na obce další  
a další povinnosti v oblasti administrativy a správního řízení. 
Zastupitelstvo obce stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních 
odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:  

Funkce Odměna za měsíc (v Kč) 

místostarosta odpovědný za administrativu a chod úřadu 24.814,- 

místostarosta odpovědný za bezpečnost, pořádek, 
dopravu v obci a krizové řízení obce 

5.000,- 

předseda finančního výboru ZO 2.757,- 

předseda kontrolního výboru ZO 2.757,- 

předseda komise  2.757,- 

člen zastupitelstva obce bez další funkce 1.379,- 

Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 - usnesení č. 14/1a/2018 bylo schváleno 
12) Všeobecné informace 
Předsedající informovala členy zastupitelstva obce o tom, že obec, jako správce osobních 
údajů, zpracovává jejich osobní údaje v souvislosti s výkonem jejich funkce a poučila je  
o povinnosti zachovávat mlčenlivost v souvislosti s výkonem jejich funkce.  
13) Diskuse 
Dotaz občanky: Kdo se bude zabývat ochranou přírody? Starostka obce sdělila, že to je 
povinností všech. Obec je členem sdružení Koridor D8, které se snaží korigovat obrovská 
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logistická centra, která povedou ke zhoršení dopravy i životního prostředí – uvedla příklad 
centra Daimler, které by mělo být největší v Evropě – snahou je tyto záměry alespoň přibrzdit.  
Dotaz občanky: Bude sociální komise? Starostka sdělila, že sociální problémy budou řešeny 
v rámci obecního úřadu starostkou a místostarostkou obce, která tak činí i nyní. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 

NOVÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OBCE VĚTRUŠICE (2018 – 2022) 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

zastupitelstva naleznete na www.vetrusice.cz 

Zleva: Karel Špírek – předseda stavební komise; Ing. Petr Havlík – místostarosta 
odpovědný za bezpečnost, pořádek a dopravu v obci, který by zároveň předsedal Štábu 

krizového řízení; Mgr. Jana Dyčková - místostarostka odpovědná za administrativu  
a chod obecního úřadu; Petra Šefčíková – starostka obce; Ing. Jana Růžičková – 

předseda finančního výboru; Filip Damek – předseda komise pro děti, mládež, sport  
a kulturu; Ing. Michael Buchar – předseda kontrolního výboru 
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JEN OBYVATELÉ S TRVALÝM POBYTEM POMÁHAJÍ OBCI 
Chtěli bychom požádat všechny obyvatele, kteří žijí ve Větrušicích a nejsou zde trvale hlášeni, 
zda by mohli zvážit přihlášení k trvalému pobytu v naší obci. Je to místo, kde žijete a 
vychováváte děti, kde máte dům a zahradu, či kde přispíváte ke společenskému nebo 
sportovnímu životu. Na to, aby se naše obec mohla rozvíjet, jsou potřebné finance, to víme 
všichni. Ale víte také, jaký je hlavní zdroj peněz obce? Obecní finance (rozpočet obce) jsou 
závislé z větší části na počtu trvale hlášených obyvatel v obci. Za každého nově hlášeného 
obyvatele dostaneme cca 10 000 Kč ročně. Částka to jistě není závratná, ale např. 30 lidí, to 
už je pěkných 300 000 Kč. Rozpočet obce by si polepšil a my bychom mohli lépe plánovat další 
potřebné akce a pokračovat tak ve zvelebování našeho společného domova.  
K trvalému pobytu se můžete přihlásit u nás na Obecním úřadě kdykoliv v úředních 
hodinách.                                                                                                     Zastupitelé obce Větrušice 
 

OPRAVA MOSTU VODOCHODY - KLÍČANY 
Od 19. 11. 2018 do konce května 2019 je z důvodu opravy uzavřen most na trase Hoštice - 
Klíčany. Tato oprava způsobila malou výluku v autobusové dopravě, důsledkem je zrušení 
zastávky Vodochody, Hoštice pro jeden ranní spoj. Tento autobus bude zkrácen do trasy 
Větrušice – Praha. Jinou změnu tato výluka neobsahuje.  
 

STÍŽNOSTI NA AUTOBUSOVÉ SPOJE POSÍLEJTE NA TYTO MAILY: 
Stížnosti na zpoždění či vynechání autobusových spojů posílejte prosím na 
ombudsman@idsk.cz nebo na idsk@idsk.cz. 
 

POMOHLI A Z KONTEJNERU VYTAHALI PNEUMATIKY 
Obecní úřad velmi děkuje panu Luboši Zádovi a panu Lukáši Kotelenskému za pomoc při 
sběrovém víkendu, kdy z vlastní iniciativy doslova vyhrabali z přeplněného kontejneru v ulici 
Řežská hromadu pneumatik (cca 20 kusů), které někdo absolutně nezodpovědný naházel do 
kontejneru na velkoobjemový odpad, přestože se jedná o odpad nebezpečný. Děkujeme. 
 

SPONZORSKÝ DAR PRO VĚTRUŠICKÉ DĚTI 
Obecní úřad děkuje panu Karlu Šlajchrtovi za sponzorský dar pro větrušické děti.  
 

CENY VODNÉHO A POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU 2019 
Ceny vodného a výše poplatků za odvoz odpadu pro rok 2019 naleznete co nejdříve na 
vývěskách a webových stránkách obce. 
 

CO VŠECHNO SE UDÁLO V LETECH 2014 – 2018? 
Vážení spoluobčané, 
skončilo jedno volební období, takže se sluší trochu bilancovat. Bilancování před volbami nám 
nepřišlo vhodné, aby se přehled vykonané práce, úspěchů, ale i neúspěchů, nestal podnětem 
pro diskuse, že se snažíme volby ovlivňovat. Jsou občané, kteří nám děkují za vykonanou práci, 

mailto:ombudsman@idsk.cz
mailto:idsk@idsk.cz
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jsou občané, kteří se o práci zastupitelstva příliš nezajímají a jsou občané, kteří ostře kritizují, 
že se nic neudělalo. Pokusíme se tedy uvést přehled toho, co bylo uděláno.  
Mnozí z Vás již možná zapomněli na tankodrom, po němž jsme léta kličkovali a vyhýbali se 
dírám. Až poslední zastupitelstvo dosáhlo generální opravy silnice i nájezdů na některé 
z místních komunikací. Za druhý velký úspěch považujeme celkovou vnitřní rekonstrukci 
budovy čp. 12  za pouhé 2 měsíce tak, že vyhovuje hygienickým a bezpečnostním podmínkám 
provozu dětské skupiny. Jediný prostor pro uskladnění techniky, nádob na odpad, nářadí, 
posypové soli a mnoho dalšího – stodola byla v hrozném stavu. Stará, shnilá a nefungující 
vrata jsme vyměnili za kovová – bezpečnější a taktéž plot kolem domu musel být vyměněn. 
Musel být vyměněn i nosný trám, polorozpadlý přístřešek ještě plný všeho odloženého od 90 
let jsme raději nechali zbourat a na jeho místě vznikla krásná zahrada pro děti z Dětské 
skupiny. Dnes tam mají děti herní prvky zakoupené z dotace, kterou obec získala z ESF CR. 
Byla zde zbudována i malá pergola, která děti chrání před přímým sluncem.  
Zastupitelé rozhodli i o revitalizaci návsi, kde byl vybudován chodník před budovou obecního 
úřadu, podél kterého byl zřízen květinový záhon.  Z dotací státu byla pod dozorem SPÚ 
zrestaurována socha sv. Václava a opraveny oba křížky. Byl vyčištěn a opraven pomník 
padlým. Dvakrát byla vymalována autobusová zastávka, a to proto, že poprvé ji vandalové 
posprejovali. Byly opraveny lavičky a další byly rozvezeny po obci a umístěny i na obou 
hřištích. V obci byly umístěny nové plakátovníky, včetně nástěnky v autobusové zastávce. 
Byly dokoupeny vitríny k úřední desce a 
přidán vývoz kontejnerů na tříděný 
odpad. Byl zaveden vývoz lehkých kovů. 
Podařilo se obnovit techniku na letní 
svoz bio-odpadu a na zimní údržbu – 
máme výkonný traktor, valník, radlici a 
rozmetadlo na sůl. Třikrát byly 
opravovány místní a účelové 
komunikace, na návsi jsme upravili 
prostor na kontejnery na tříděný odpad, 
byla zbudována nová vodovodní šachta 
u budovy na hřišti a do obecního bytu 
byl konečně zapojen samostatný 
plynoměr, totéž platí o elektroměru pro 
nocležnu řidičů.  Místo zrušené knihovny v čp. 12. byla zřízena důstojná malá knihovna 
v budově obecního úřadu provozovaná jednou týdně.  Pravidelně provádíme prořez stromů 
a zavedli jsme jarní čištění ulic obce.  
Možná si to každý neuvědomuje, ale byl zhodnocen majetek obce. Konečně se podařilo 
zapsat do KN budovu bývalé hasičské zbrojnice a následně byl zakoupen pozemek, na němž 
budova od roku 1937 stojí. Kromě toho na její rekonstrukci získala obec dotaci a teď hledáme 
vhodnou firmu, která by rekonstrukci provedla. Darem pak dostala obec dva pozemky  
o rozměru cca 1 500 M2, z nichž jeden je stavební v hodnotě cca 2 miliony korun, na druhém 
lze vybudovat např. parkoviště, místo pro kontejnery na tříděný odpad apod. Obec zakoupila 
pozemek podél zadní části ulice Východní, tudíž nebude problém s výstavbou přečerpávací 
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stanice. Obec významně investovala do projektů, protože bez nich nelze získat dotace – 
projekt na rekonstrukci budovy čp. 12, studie ČOV a kanalizace, projekt kanalizace k ÚŘ, 
projekt ke stejné investici ke stavebnímu řízení a prováděcí dokumentaci na výstavbu ČOV 
a kanalizačních řadů. Byl zpracován projekt na revitalizaci vodní nádrže, avšak náklady ve výši 
6 mil. Kč překračují finanční možnosti obce. Dále byl vypracován projekt na rekonstrukci 
bývalé hasičské zbrojnice a projekt na rekonstrukci kabin (resp. sprch) na fotbalovém hřišti. 
V nejbližší době bude k veřejnému projednání předložen územní plán a i na tento projekt 
získala obec dotaci. 
Zastupitelé a někteří občané společnými silami zlikvidovali část černé skládky na konci ulice 
Severní, obcí byla uhrazena likvidace černé skládky na “Palpostu“. Podařilo se zabránit šíření 
nepříjemného zápachu z kaliště na Drastech právě díky obrovské iniciativě obce Větrušice, 
ke které se postupně přidávali další obce.  
Obec vstoupila do dvou DSO, kde se snaží maximálně zapojovat do činnosti, a v příštím roce 
se den DSO Dolní Povltaví „Sousedé se dobře baví“ uskuteční právě u nás ve spolupráci s obcí 
Vodochody. Obec je činná i ve sdružení Koridor D8, kam jsme vstoupili jako jedni z prvních,  
a je členem Svazku měst a obcí VKM. Také díky malým obcím, jako jsme my, se podařilo dále 
nenavyšovat náklady na vodné. 
V oblasti administrativy a transparentnosti byly provedeny zásadní změny. V souladu se 
zákony je vedena spisová a archivační služba, nově byla zcela zrevidována evidence 
obyvatel, byly zavedeny seznamy poplatníků (odpady, psi), které dříve vůbec neexistovaly. 
Místostarostka obce pravidelně informovala o stavu zůstatků na účtech obce (za 3 a půl roku 
se podařilo našetřit více než 6 milionů!), také díky snaze co nejvíce prací udělat vlastními 
silami. Zápisy se staly obsažnějšími a podrobně informovaly o dění na zasedáních 
zastupitelstva. V souladu se zákonem se provádí veškerá správní řízení (některá bylo třeba 
dokončit, např. jedno z roku 2007). Jsou zveřejňovány úplné závěrečné účty obce a zprávy 
auditora, totéž platí o zprávách DSO a VKM. Dobrovolně zveřejňujeme na webových 
stránkách smlouvy nad 50 000 Kč.  Zastupitelé zavedli transparentní výběr firem. Totéž platí 
o pronájmu či prodeji obecního majetku (de facto nic neprodáváme, pouze 
byl dokončen zpackaný prodej pozemku z roku 2003 a obec se prodejem 
zbavila staré a silně poruchové multikáry).  Webové stránky byly upraveny 
a zpřehledněny, byl zpřístupněn panoramatický pohled na obec. 
Podařilo se udržet veškeré dříve pořádané dětské akce a výrazně se zvýšily 
dotace na tuto činnost, jakož i finanční dary pro TJ Sokol, Myslivecký 
spolek či rybářský kroužek.  Byla zavedena tradice rozsvěcení vánočního 
stromu, který letos rozsvítíme již po čtvrté.  Čarodějnice, tak, jak je 
organizuje obecní úřad, vyvolaly nesváry, ale akce se daří a bývá plná nejen 
dětí.  Podporujeme zábavy konané TJ Sokol.  
Určitě se řada věcí nepodařila. Územní plán se docela „vleče“, ale nikoliv vinou obecního 
úřadu. Pořizovatelem je ORP Brandýs, kde se vyměnili téměř všichni úředníci, navíc se změnil 
stavební zákon, kanalizace je také zdlouhavým oříškem. Nepodařilo se převést na obec část 
ulice Skalní, řada ulic je plná výmolů, ale nechceme do oprav příliš investovat, když se bude 
znovu kopat.  V severní části obce probíhá stavba sítí, což znamená hluk, špínu a prach. Nikdo 
z obyvatel, kteří tam bydlí není jistě nadšen, ale stavba se blíží ke konci, tak snad to vydržíme.  
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Ostatně, jedná se o jediné místo, kde se obec ještě může rozvíjet. Nepodařilo se zbudovat 
naučnou stezku, protože se toho nikdo neujal. Není nově upraveno hřiště v ulici Východní, 
zejména z důvodu absence zdroje vody na zalévání a není přívod elektřiny nutný pro 
provádění větší stavby. Nedaří se zabezpečit pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. 
Další kontejnery na papír by sice byly potřebné, ale na této komoditě obec tvrdě prodělává, 
takže se tomu snažíme prozatím vyhnout. Nepříjemným zjištěním bylo, že obec platí kolem 
70 % ceny za svoz odpadů, což bylo změněno usnesením na 30 % z celkových nákladů, takže 
občané si museli a bohužel ještě budou muset připlatit (ceny za likvidaci odpadu se budou 
zvyšovat, protože se zvyšují ceny za skládkování a následně i za spalování odpadů), na druhé 
straně zastupitelé zachovali nízkou daň z nemovitostí.  
Uvidíme, co se povede či nepovede v příštím období. Hlavním úkolem je kanalizace a to bude 
pro obec i občany velká zkouška.                                                           Jana Dyčková, Petra Šefčíková 
 
 

 

 
 

NĚCO Z HISTORIE 
 

 

130 LET JSOU NAŠE VĚTRUŠICE SAMOSTATNOU OBCÍ 
 

Větrušice se oficiálně stávají samostatnou politickou obcí v roce 1888 odtržením od Klecan, 
jejím prvním starostou byl Josef Novák z č. 4. Na jednání Větrušice – Klecany byla žádost o 
odtržení vyřízena 4. 9. 1884.  Poslední protokoly ze zasedání místního zastupitelstva, dokud 
byla obec Větrušice spojená s obcí klecanskou, v archivu nalezeny do konce 31. 12. 1884. 
Nová éra obce začíná prvním zápisem z 26. dubna 1885. 
Opis z kroniky: „Katastrální obec Klecanská sestává se z obcí Klecany, Husinec, Řež, Klecánky, 
Zdiby, Větrušice, přičemž Větrušice mají své samostatné jmění, obecní a místní výbor - 9 členů 
a obstarává veškeré záležitosti místní. Obec je od Klecan míli vzdálena a není s touto obcí 
žádnou komunikací spojena (Poznámka kronikářky: až v r. 1889 byla postavena okresní silnice 
z Klecan do Větrušic, doposud oddělovalo obě obce jen pole, nebylo možné pro bláto dostat 
se do Klecan) a ze strany Klecan ani dozor ani žádný výkon  správy obecní se neděje, Klecany 
neuhrazují žádné potřeby větrušické, naopak Větrušice  přispívají na úřad Klecany i na 
klecanského lékaře atd. Obec Větrušice  čítá  30 usedlostí, (v r. 1885 má 190 obyvatel, 30 
oprávněných voličů) a náleží k ní důl pod Máslovicemi a některé pozemky náležející k dvoru 
Drasteckému (dříve zámek) . Tento dvůr Drasty (dříve Draštaty) čítá jediné číslo popisné a tvoří 
sám pro sebe obec katastrální, v částečném držení ho má Kapitula vyšehradská. Ku dvoru  
a pozemkům jeho využívají Drasta cest obce Větrušické (2 obecní silničky, ovroubeny jsou 
silnými kmeny ovocného stromoví), která tyto spravovat obec Větrušice musí, aniž by dvůr 
Drasta k nim přispíval.  Drasty na jinou stranu žádné spojení nemají, pouze do Větrušic. 
Větrušice měly snahu spojit se s Drasty, ty však přijala obec Klecany 4. dubna 1886.“ 
 

Víte že, po 100 letech samostatnosti naší obce, v roce 1988, hrozila Větrušicím ztráta 
samostatnosti v rozhodování o svých obecních věcech, neboť Okresní národní výbor Praha-
východ přichází v rámci integraci obcí se záměrem sloučit Větrušice a Klecany, o čemž se 
dočítám v kronice psané J. Vocáskem. MNV Větrušice i občané sloučení jednoznačně zamítli. 
Přineslo by více nevýhod než prospěchu.                      Připravila Hana Koutská, kronikářka obce  
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KLECANDA, OBLÍBENÁ CHATA NEJEN VĚTRUŠICKÝCH REKREANTŮ  
 

Za více než 20 let, co žiji ve Větrušicích, jsem slyšela mnoho sousedů či kamarádů nostalgicky 
vyprávět o chatě Klecanda v Krkonoších. Všichni si uchovali jen samé krásné vzpomínky. Proto 
poprosila jsem paní Srbovou, aby zavzpomínala... 

  

Paní Srbová z Větrušic vzpomíná na chatu Klecandu takto: 
„Penzion Klecanda leží v Krkonoších, v lokalitě Hříběcí boudy ve Strážném u Vrchlabí. Dům 
původně patřil léta rodině Kybínových, od kterých jej koupilo JZD Klecany (od roku 1995 se 
sídlem ve Větrušicích) pro rekreaci svých členů v roce 1962. 
Po malých úpravách se ihned začaly používat obytné místnosti, které se osadily palandami, 
skříněmi a kamny. Najednou zde mohlo přespávat asi 30 lidí. Z chléva v přízemí byly 
vytvořeny sociálky. K mytí sloužilo plechové koryto se třemi kohoutky a WC, zvlášť pro pány 
a dámy. Na pokoji měli rekreanti připraveno v kamnech na zatopení. O teplo se během 
pobytu staral každý sám a při odjezdu byla povinnost připravit na zatopení pro dalšího. Na 
chatě bydlela správcová, paní Parihusová, kterou vystřídala paní Kleplová. Vydávaly 
povlečení a uklízely společné prostory. Na jídlo, tj. snídaně, obědy a večeře se chodilo do 
sousední Hříběcí boudy, která patřila ČSD Praha.  
Větrušické Družstvo pořídilo autobus, takže zájemce o rekreaci na místo i dopravilo.  
O rekreaci byl stále větší zájem, takže proběhla rekonstrukce půdy na další pokoje a sociálky 
a jevila se nutnost sehnat stálé správce, kteří by i vařili. V přízemí byla pořízena kuchyně, 
zavedeno ústřední topení a v roce 1972 byli přijati manželé Eliška a Jaroslav Dvořákovi, kteří 
zde působili až do roku 1990. Od jejich nástupu začaly pravidelné týdenní turnusy, ve snaze 
o celoroční obsazování byla navázána spolupráce s ÚJ Řež a pražskými školami, které zde 
pořádaly školy v přírodě. U chaty se podařilo postavit kratší lyžařský vlek, který byl hojně 
využíván. Rekreace stála 238 Kč/týden; doprava 30 Kč a vlek pro rekreanty 10 Kč/den. Pro 
zkvalitnění rekreace se přikročilo k další přístavbě, rekonstrukci topení, vleku a výstavbě 
biologického septiku. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1982 a kapacita lůžek se zvětšila 
na počet 42. V roce 1966 byla započata hezká tradice pořádání lyžařských výcviků o jarních 
prázdninách pro děti a vnuky členů družstva. Zprvu jej vedli manželé Hodanovi z Řeže, 
později manželé Večerníkovi z Větrušic. Pobyty si získaly velkou oblibu a absolvovaly je 
desítky dětí. Myslím, že všichni rádi vzpomínají. Po roce 1989 zčásti opadl zájem o rekreaci 
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ve Strážném kvůli dalším, dříve nedostupným, nabídkám. Družstvo se rozhodlo dát chatu do 
pronájmu a začalo hledat zájemce. V roce  
1990 výběr padl na Luboše Omelku a Věru Fialovou, kteří nabízeli nejlepší podmínky. 
Okamžitě se ukázalo, že to byl výběr velmi dobrý – ve prospěch chaty i družstva. Změny 
k lepšímu byly vidět uvnitř i venku. V roce 1993 se družstvo dostalo do druhotné platební 
neschopnosti a bylo nuceno Klecandu prodat stávajícím nájemcům Omelkovým. Noví 
majitelé ochotně nabídli rekreantům z JZD Klecany 50% slevu na rekreaci.  
Manželé Omelkovi vytvořili z Klecandy útulný penzionek, který nabízel příjemný pobyt 

s výbornou kuchyní. 
Omelkovi chovali na 
přilehlých polích ovečky, kozy 
a koně, což milovaly nejenom 
děti. 
Místo bylo kouzelné, 
umístěné uprostřed 
krkonošských lesů. Byl to 
také výborný výchozí bod pro 

pěší výlety: na Výrovku, 
Luční Boudu a Sněžku, nebo 
přes Pláně do Špindlerova 
mlýna, na Labskou boudu, 
k pramenům Labe nebo na 
Husí boudy, Tetřeví boudy a 
do Pece pod Sněžkou.“                   
 

Vyprávění paní Srbové mě 
nadchlo a chtěla jsem tuto 
chatu navštívit osobně. Ale 
znáte to, nebyl čas. Letos se 
to konečně povedlo a s manželem Mirkem jsme naplánovali výlet do Krkonoš. Když jsem 
manželům Omelkovým volala, dozvěděla jsem se, že na Klecandě končí a koncem října ji 
prodávají. Velmi ochotně nám ale nabídli, že můžeme přijet. Přestože Klecandu již vyklízejí, 
rádi nám vše ukážou.   
Jak slíbili, tak udělali. Chatou nás provedli, vše nám ukázali a velmi poutavě vyprávěli mnoho 
zážitků, které na Klecandě zažili, mj. i s větrušickými rekreanty, na které pěli velkou chválu. 
Z jejich povídání bylo zřejmé, že 25 let na Klecandě bylo náročných, ale krásných. Omelkovi 
museli zastat desatero profesí, pracovali téměř nonstop – prováděli stavební úpravy, uklízeli, 
vařili, postavili a provozovali nový lyžařský vlek, chovali ovce, kozy a koně, prvních asi 18 let 
provozovali i restauraci pro kolemjdoucí turisty. Pochvalovali si řemeslný um truhlářů z JZD, 

Fotografie:  
lyžařské kurzy pro děti a vnuky 
zaměstnanců JZD Klecany 
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kteří vyrobili stoly a židle do společenské místnosti. Mohli jsme si ověřit, že tento nábytek je 
kvalitní a bytelný i nyní, po těch mnoha letech (viz foto níže). Upozornili nás i na dřevěnou 
skříň, které dlouhá léta stojí za barem a také ji zhotovili tito truhláři. V této skříni byly mj.  
i skladkosti pro děti, takže často děti stávaly u této prosklené skříně a doufaly, že rodiče 
podlehnou a koupí jim nějakou dobrotu. Bylo vidět, že Klecanda je pro Omelkovi srdcová 
záležitost a velmi je trápí, že ji musí prodat. Nicméně zdraví pana Omelky, úřady a nemožnost 
najít spolehlivý personál je donutilo k tomuto velkém kroku. Ale jejich optimistická povaha  
a pozitivní přístup k životu jim pomohl, aby tento velký krok zvládli a již mají hodně plánů do 
budoucna – konečně si zrekonstruují domek ve Vrchlabí, pojedou na dovolenou a budou si 
užívat života. Jejich elán napovídá, že nebudou ležet na gauči u televize.  
Přejeme jim do budoucna hodně zdraví a pohody.             Eva Jarošová, Větrušice, říjen 2018 
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Vzkaz, kteří manželé Omelkovi napsali letos na webové stránky Klecandy…. 
 

SKONČILI JSME – JASNÁ ZPRÁVA 
27 LET NA NAŠÍ KLECANDĚ UTEKLO JAKO VODA. VŠEM, KTERÝM SE U NÁS LÍBILO  

A MAJÍ NÁS RÁDI, Z CELÉHO SRDCE DĚKUJEME. VĚRA A LUBOŠ OMELKOVI 
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

 

VĚTRUŠIČTÍ FOTBALISTÉ Z PRALESA DO LESA! 

 
Kolo Datum Mužstvo Mužstvo Výsledek 

1 26.8 volno 

2 2.9 VĚTRUŠICE Zeleneč B 2:0 

3 9.9 Bášť VĚTRUŠICE 1:0 

4 15.9 Brandýs B VĚTRUŠICE 1:2 

5 23.9 VĚTRUŠICE Mochov  3:0 

6 29.9 Měšice VĚTRUŠICE 0:0 

7 7.10 VĚTRUŠICE Kojetice 0:3 

8 13.10 Nehvizdy VĚTRUŠICE 6:0 

9 21.10 VĚTRUŠICE Mratín 5:1 

10 27.10 Sluhy VĚTRUŠICE 2:1 

11 4.11 VĚTRUŠICE Předboj 2:1 

12 10.11 Brázdim VĚTRUŠICE 2:2 

13 18.11 VĚTRUŠICE Veltěž 1:1 
 

Máme za sebou podzimní část sezóny. Na jaře 2018 jsme se vrátili zpět tam, kam už roky 
patříme. Do trojky. Z pralesa zase do lesa. Uplynulou část sezóny hodnotíme jako úspěšnou. 
Na konci srpna jsme do soutěže naskočili perfektně a dařilo se nám zápasy zvládat. Drželi jsme 
se poměrně vysoko. Bohužel nám z kádru vypadli přes léto tři hráči, kteří jsou velice platní. To 
se na pozdějších výkonech odrazilo. Bohužel s trojkou přišlo i střídání zápasů – jednou sobota, 
podruhé neděle. To přineslo nucené točení lidí v sestavě, podle toho, jak kdo mohl. Což je 
škoda, protože to, co nás v loňské sezóně dělalo opravdu silnými, byla neměnná sestava. Ale 
což, přezimujeme na krásném sedmém místě a jelikož na jaře by se měli vrátit hráči, kteří 
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vypadli, myslím, že na konci sezóny můžeme skončit ještě výš.  
Děkujeme hostinci U Kamelota, který celý podzim zajišťoval občerstvení během zápasů. 
Velké poděkování patří i všem, díky kterým TJ Sokol Větrušice funguje, tak jak má.   

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

DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
 

VE VĚTŘÍČKU JE DĚTEM PROSTĚ BÁJEČNĚ!  
Podívejte se na několik fotografií z větrušické dětské skupiny Větříček. Další fotografie 
naleznete na webových stránkách obce. 
 

  
 

   
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
 

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY, 27. 10. 2018 
 

V sobotu 27. 10. 2018 jsme alespoň symbolicky oslavili 100. výročí založení republiky. 
Odpoledne jsme  návsi zasadili památeční lípu za účasti mnoha našich občanů všech věkových 
kategorií, kteří společně s námi přišli oslavit toto krásné výročí. Následně jsme položili věnec 
k pomníku padlých na počest obětí  1. světové války. Následovalo sportovní odpoledne, kde 
pro místní děti organizátoři připravili společný běh ,,pro republiku“. Všechny děti dostaly 
pamětní list.  Plánovaná večerní zábava se bohužel z organizačních důvodů nekonala, ale 
myslím, že si ji všichni užili v náhradním termínu 17. 11. 2018 

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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Děkuji všem, kteří nám pomohli s organizací a také všem, kdo přišli s námi společně oslavit 
toto kulaté výročí.                     Petra Šefčíková 
 

   

  
 
 

DRAKIÁDA VE VĚTRUŠICÍCH, 14. 10. 2018 
Letošní drakiáda, která se konala v neděli 14. 10., 
byla velmi úspěšná. Sluníčko nám svítilo celý den, 
i vítr byl příznivý. Nechal všechny draky i dráčky 
vzlétnout tak vysoko, jak jejich šňůry dovolily. 
Drakiádu navštívilo rekordních 57 dětí  
v doprovodu svých rodičů, kteří se s radostí také 
účastnili pouštění draků. Děti si mohly splnit 

připravené soutěže a odnesly si mimo krásných zážitků i hezké ceny. Pochvala patří dětem i 
rodičům, kteří si přinesli vlastnoručně vyrobeného draka, který navíc skutečně létal! Děti si 
drakiádu velice chválily a spolu s nimi se těšíme na příští drakiádu v roce 2019! Za fotografie 
děkujeme J. Krchovovi, za podporu obecnímu úřadu.    Za všechny organizátory, Adéla Trochtová 
 

MYSLIVOST – SETKÁNÍ SE SOKOLNÍKY, 2. 9. 2018 
Protože se loňské setkání se sokolníky setkalo s velkým zájmem veřejnosti, 
uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany podobnou akci i v roce 
letošním. V neděli 2. 9. 2018 se v 15 hodin sešli zájemci, kterých bylo kolem 
stovky, u fotbalového hřiště ve Větrušicích. Tam je přivítal myslivecký 
hospodář Antonín Matějka, informoval je o činnosti myslivců a seznámil se 
zvěří žijící v naší honitbě, kterou pro názornost přiblížil na obrázcích. Po 
úvodní části se všichni přesunuli na „Velký vrch“ ve větrušických zahradách. Tam na ně již 
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čekali sokolníci se svými svěřenci. Sokolníci pan Semický s manželkou a pan Tuček představili 
návštěvníkům orla mořského, orla bělohlavého, tři káně Harrisovy, káně lesní, výra velkého, 
severskou i středoevropskou variantu sovy pálené, puštíka obecného a sokola stěhovavého. 

Sokolnice paní Tučková pak představila výrečka bělolícího. 
Dravci byli k vidění jak na stojanech, tak někteří při 
letových ukázkách. Přistání dravce na sokolnickou rukavici 
si mohli vyzkoušet i účastníci setkání, což byla asi největší 
atrakce hlavně pro děti. Ty se dozvěděly mnoho 
zajímavostí o historii i současnosti sokolnictví, které je 
zařazeno mezi světové nehmotné dědictví Unesco. 

Ing. Antonín Trpák   
 

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 

V neděli 2. 12. jsme již po čtvrté společně rozsvítili 
vánoční strom před budovou obecního úřadu. Přestože 
nám počasí nepřálo, celá řada občanů se přišla podívat 
a společně si připomenout, že začal poklidný adventní 
čas. Děti se před rozsvícením stromku pobavily v 
hostinci s čertem a Mikuláš je obdaroval krásnou 
nadílkou. (Foto vánoč. stromu je na titulní stránce). 

 
 

   
                                                                                                                         

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Srdečně mezi námi vítáme  

Moniku P. a Lauru P.,  
které se narodily na podzim 2018  
a přejeme jim i jejich rodičům v životě hodně zdraví, štěstí a lásky. 
 
 

Tichou vzpomínku věnujeme paní 

Danuši Valentové,  
která zemřela v září 2018 ve věku 84 let. 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i566.photobucket.com/albums/ss106/taytaymybaybay04/sunshine.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/jackcanfield/comments&usg=__c1HaTdoXrnX4y6TWyz3pq_l5zGA=&h=445&w=500&sz=26&hl=cs&start=52&sig2=wiNu3esgFH7TNODv6Ijn_A&zoom=1&itbs=1&tbnid=lwCmVqM3h0oUKM:&tbnh=116&tbnw=130&prev=/images?q=slun%C3%AD%C4%8Dko&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=98SXTID6HNCB4QaexaD_Aw
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KNIHOVNA  

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

Tip na knihu z naší obnovené knihovny:  

NAPĚTÍ S NAPOLEONEM 
 

 

 
NAPOLEONOVY PYRAMIDY, WILLIAM DIETRICH 
 

Příjemný a neukotvený Američan Ethan Gage, hlavní hrdina a zároveň 
jemně ironický vypravěč historického thrilleru Napoleonovy pyramidy, si 
uprostřed bezstarostného života v rozbouřené porevoluční Francii 
uvědomuje, že ve svých třiatřiceti letech stále "čeká, až začne 
budoucnost". A pak v pátek 13. dubna 1798 vyhraje v kartách podivný 
medailon a jeho život se dává do neuvěřitelně rychlého pohybu. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

UCHO 
 

ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ VE VĚTRUŠICÍCH - OZNÁMENÍ 
Ráda bych Vám tímto oznámila, že jsem se po 18 letech rozhodla z časových důvodů ukončit 
organizování či spoluorganizování větrušických akcí. I nadále budu tvořit webové stránky, 
facebook i obecní zpravodaj. Tímto děkuji obecnímu úřadu a TJ Sokolu za skvělou spolupráci. 
Velké poděkování patří Adéle Vitrecké a Jitce Čáhové, které mi dlouhá léta ochotně pomáhaly. 
Adéla i Jitka se rozhodly, že se také přestanou podílet na organizaci obecních akcí. Díky patří 
také mé drahé polovičce, bez které by to prostě nešlo. Pomyslné veslo převzali velmi šikovní 
a nadšení organizátoři, proto nemám strach, že by akce ve Větrušicích byly ohrožené a budu 
jim a obecnímu úřadu přát hodně úspěšných akcí, které jsou tak důležité pro naši obec. Budu 
se na Vás všechny těšit na setkání na všech budoucích Větrušicích akcí, kterých se budu velmi 
ráda účastnit, ale už jen jako návštěvník.                                                                       Eva Jarošová  
 

MYSLIVOST 
                                                   

MYSLIVOST – SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
Každoročně se počátkem listopadu, kolem svátku svatého Huberta, konají slavnosti k poctě 
tohoto patrona myslivců. Jednou z nejvýznačnějších akcí bývá hubertská mše, což je mše 
svatá provázená sborovým zpěvem a hrou na lovecké hudební nástroje. Známe tři česká 
provedení, z nichž nejznámější je Hubertská mše B dur od autorů Petra Vacka a Josefa 
Selementa. Uvedené hudební zpracování jsme mohli slyšet předloni v originální verzi pro tři 
lesnice a loni v úpravě pro čtyři lesnice a borlici. Další mší je Hubertská mše Es dur od stejných 
autorů, která byla věnována Řádu svatého Huberta. Třetí českou mší je Hranická hubertská 
mše B dur od Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala. Byla zkomponována v roce 2009 a věnována 
trubačům Střední lesnické školy v Hranicích a odtud plyne její název.  
Právě tuto mši předneslo Lovecké trio Praha se svými hosty při letošní svatohubertské mši 
v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 10. listopadu. Umělecký dojem 
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z přednesu mše, upravené pro čtyři lesnice a borlici, byl umocněn tím, že mezi účinkujícími 
vynikajícími hudebníky byli i autor hudby pan Vacek a člen České filharmonie pan Duda.  
Před zahájením mše uspořádali hudebníci na prostranství před kostelem malý uvítací koncert, 
na němž přednesli loveckou hudbu typickou pro parforsní hony (štvanice). Skladby však byly 
od soudobých autorů jako např. fanfáry od prof. Dyka. Zaznělo též Konopišťské Halali, árie 
Bon Repos apod. Součástí koncertu byl i výklad o tom, jak se z lesního rohu vyvinula lesnice či 
borlice, význam slova halali a další zajímavosti. 
V 11 hodin vyšel průvod v jehož čele šli tři členové Řádu sv. Huberta ve slavnostních pláštích 
následovaní farářem p. 
Pavlem Kunešem. Myslivci 
v uniformách, někteří 
provázeni loveckými psy či 
loveckým dravcem, nesli 
na nosítkách obětiny, což 
byli bažanti, divoké kachny 
a sele divočáka. Průvod 
vešel do chvojím 
vyzdobeného a zcela 
zaplněného kostela, kde 
před oltářem spočívaly 
krásné jelení parohy. Pak 
byla odsloužena mše, 
kterou celebroval p. P. 
Kuneš. O zpěv se postaral jako vždy skvělý ženský soubor Klenota a o hudbu již zmínění 
hudebníci z Loveckého tria Praha s hosty. Součástí mše bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu  
a kázání pana faráře, ve kterém se zmínil o svatohubertské legendě, přínosu hraběte Šporka 
k mysliveckým tradicím, významu myslivosti v historii i současnosti a zcela aktuálně též  
o přírodním prostředí a zhoršujících se podmínkách pro život jak lidí, tak zvěře. 
Po skončení mše zahráli hudebníci před kostelem na rozloučenou několik fanfár a troubených 
signálů používaných při honech.  
Letošní hubertská mše byla zážitkem jak pro věřící, tak pro ty, kteří si přišli poslechnout 
pěknou hudbu a zpěv. Poděkování patří všem těm, kteří se na zajištění důstojného průběhu 
mše podíleli. 
                                                

MYSLIVECKÝ PLES V ROCE 2019 NEBUDE 
Musíme veřejnosti s politováním oznámit, že tradiční myslivecký ples MS Zdiby – Klecany se 
v roce 2019 neuskuteční. Důvodem je probíhající rekonstrukce sokolovny ve Veltěži.  Vázat 
na splnění předpokládaného termínu dokončení prací nákup zvěřiny do tomboly, nájem 
mrazáku a smlouvu s kapelou jsme si netroufli. Zjišťovali jsme možnost náhrady, ale sál 
s odpovídající kapacitou, restauračním zázemím, dopravní dostupností a přijatelnou výší 
nájemného jsme nenašli. Omlouváme se všem příznivcům našich plesů a doufáme, že se 
v lednu roku 2020 zase sejdeme v opravené veltěžské sokolovně na tradičním mysliveckém 
plese.                                                                                                  Ing. Jindřich Trpák 
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RADY BABKY BYLINKÁŘKY 
 

TAJNÁ ZBRAŇ PRABABIČEK U NÁS DOMA – CIBULE A ČESNEK! 
 

JAK NA NACHLAZENÍ A CHŘIPKU? Máme pro vás domácí tipy jak na chřipku a jak na 
nachlazení s pomocí cibule a česneku. 
CIBULE NA NACHLAZENÍ  
Cibule se sbírá v letních měsících v období od července do srpna a historicky ji znali a používali 
už staří Sumerové. Cibule je nejprospěšnější v syrovém stavu, ale příznivé látky neztrácí ani v 
uvařeném stavu. Zlepšuje trávení a příznivě ovlivňuje celý trávicí trakt. Kromě toho funguje 
cibule na nachlazení a chřipku. Obsahuje vitaminy A, B, C, E, dále vápník, fosfor nebo různé 
silice.  
Mezi další pozitivní účinky cibule patří: zklidňuje nervy, snižuje hladinu cukru v krvi, upravuje 
střevní mikroflóru, čistí trávicí trakt, hojí a zklidňuje rány 

ČESNEK NA NACHLAZENÍ 
Česnek je takový všelék, který znali a užívali už staří Římané  
a Egypťané. Česnek je velmi silné antiseptikum, což znamená, že 
má dezinfekční a antibakteriální účinky. Mezi jeho účinné látky 
patří jód, aliin a minerály. Sbírá se od července do srpna, sází se 
na podzim, nejpozději v listopadu.  

Mezi jeho další pozitivní účinky na lidské zdraví patří tyto vlastnosti: snižuje tlak, čistí krev  
a zmenšuje obsah cholesterolu v krvi, posiluje činnost srdce, dezinfikuje vnitřní lidské orgány, 
působí pro – imunitně, používá se na chřipku a nachlazení. 
CIBULOVÝ ČAJ je patrně nejtradičnější lék našich babiček a prababiček na nachlazení a rýmu. 
Je ohromně jednoduchý a hotový za 15 minut. Cibuli si rozmixujeme v robotu nebo nakrájíme 
na velmi drobné kousky. Zalijeme horkou vodou a necháme louhovat minimálně 15 minut. 
Poté cibuli scedíme, můžeme dosladit medem a užíváme 
několikrát denně.  
CIBULE S MEDEM Tento recept je takovým pokladem mezi 
cibulovými recepty. V době nemoci by pacient měl cibuli s 
medem užívat několikrát denně. Ale pozor, nejen on, ale také 
všichni ostatní, kteří s ním sdílí domácnost. Cibuli si 
nakrájíme na malé kousky, které se nám budou dobře 
konzumovat. Med si ohřejeme na teplotu 30 až 35 stupňů. 
Cibuli si nasypeme do hrnce a zalijeme medem. Necháme 
den odležet v teple s pokličkou. Poté užíváme buď jen medovo - cibulovou šťávu nebo právě 
i nakrájenou cibuli.  
CIBULOVÝ OBKLAD NA BOLAVÝ KRK Cibule stimuluje tvorbu řídkého hlenu v plicích, a tím 
urychluje uzdravení při nemoci. Proto je dobré ji konzumovat. Tento obklad nebo také zábal 
užíváme při nachlazení a bolesti v krku. Cibuli si nakrájíme nadrobno a společně se lžící vody 
necháme krátce podusit, aby se rozvoněla. Poté cibuli přendáme do utěrky nebo plátýnka, 
zabalíme a přiložíme na krk. Necháme na krku asi 2 až 3 hodiny, dokud se účinné látky 
nedostanou do pokožky. 
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TIP NA VÝLET 
 

HURÁ NA VÝLET I V ZMMNÍM OBDOBÍ! 
 

ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM A STARÁ BOLESLAV 
Císařský a královský zámek v Brandýse nad Labem byl  
v minulosti oblíbeným loveckým sídlem habsburských 
panovníků. Významná renesanční památka s dochovanou 
sgrafitovou výzdobou je celoročně otevřena pro veřejnost. 
Nově zrestaurované sály a interiérová expozice podávají 
svědectví o pobytech všech císařů monarchie, kterým zámek 
patřil až do roku 1918. Součástí rozsáhlých vědeckých 

sbírek, které zde v 19. století soustředil světoznámý cestovatel, arcivévoda Ludvík Salvátor  
z rodiny Toskánských Habsburků, je pozoruhodná knihovna v nejstarším gotickém křídle. 
Mimo hlavní sezónu je zámek otevřen v sobotu a v neděli. Prohlídky se konají každou celou 
hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hodin. Zajímavé jsou též komnaty, kde v době své služby u 
zdejšího dragounského regimentu bydlel poslední rakousko-uherský císař Karel I. Rakouský. 
Romantiku starých časů si návštěvníci mohou připomenout při prohlídkách 
zámku v doprovodu dragounských důstojníků v historických uniformách. 
Nejznámějším místem Staré Boleslavi je trojlodní románská bazilika sv. Václava. Na jejím 
místě stál na počátku 10. století kostelík sv. Kosmy a Damiána, u něhož 
byl pravděpodobně 29. září 929 zavražděn kníže Václav, zakladatel 
chrámu sv. Víta na Pražském hradě, později svatořečený patron české 
země.  Místo jeho tragické smrti se stalo významným poutním místem 
a zároveň symbolem křesťanských a státních tradic, které si veřejnost 
připomíná každoročně koncem září při svatováclavských oslavách. 
Mučednická smrt sv. Václava je vyobrazena ve Vrábské kapli. Do 
staroboleslavského souboru zajímavých církevních památek dále patří 
kostelík sv. Klimenta z 11. století s cennou románskou freskovou 
výzdobou a barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, v němž je umístěn 
zlatý mariánský reliéf, jinak též PALLADIUM – symbol ochrany a záštity – české země (viz 
foto).                                                                                                                              (www.kudyznudy.cz) 
 

TIP NA AKCI 
Další informace: Ob 
ní úřad Máslovice, tel.: 220 940 481, ou@maslovice.cz 

STAROČESKÉ VÁNOCE NA CHVALSKÉM ZÁMKU 
1. 12. 2018 - 6. 1. 2019; Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 
Jak se žilo na venkově před více jak sto lety v časech vánočních přiblíží 
výstava Staročeské Vánoce. Budete moci nahlédnout do skromné 
domácnosti s dobovým vybavením, obdivovat vyřezávané i podomácku vyráběné betlémy  
i vánoční zdobení, připomenete si lidové zvyky a obyčeje. Po celou dobu adventní i vánoční 
můžete na zámeckém nádvoří obdivovat betlém ze sena a slámy z dílny Jany Sedlákové. 
Denně od 9 do 18 hodin. 24. 12. otevřeno od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.  
 

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

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/vydejte-se-za-zivotnimi-osudy-poslednich-habsburku.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/vydejte-se-za-zivotnimi-osudy-poslednich-habsburku.aspx
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Jeden z nových leteckých snímků Větrušic… 
 

 


