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Fotografie poskytla pí Koutská: Pohledy na Větrušice z druhého břehu řeky, od Libčic 
 
 
  

 
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 
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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 
Adresa:   Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO:     24 09 74 
Bank. účet:    Komerční banka Praha 9, č. ú.: 8929-201/0100 
Telefony:    220 941 265, 220 940 507,  604 273 716  
S Internet:      www.vetrusice.cz 
E-mail:      obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Petra Šefčíková;     Jana Dyčková, Miroslav Jaroš 
Členové OZ:                                         Michael Buchar, Jan Krušínský, Eva Máchová, Martin Řimnáč 

KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: 
Adresa:  OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha – východ, 25067 
Tel.:   220 941 265 (OÚ), 604 273 716 (OÚ), 220 940 984, 602 645 552 (E. Jarošová) 
E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PÁR SLOV NA ÚVOD …. 
 

ČEKÁ NÁS NEJVĚTŠÍ PROJEKT V HISTORII OBCE! 
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdečněji popřála jen to nejlepší a především hodně zdraví 
do nového roku 2018. Rok 2018 bude rokem, ve kterém nás hned v lednu čeká volba 
prezidenta a v říjnu pak volby do zastupitelstev obcí. Mnohé z nás čeká celá řada životních 
rozhodnutí, radosti, ale také zklamání a bolesti. Doufejme, že jí bude co nejméně. To vše patří 
k životu. Důležité je se nevzdávat, bojovat za dobré věci, neztrácet víru v sebe sama a postavit 
se nepříjemným věcem se vztyčenou hlavou. 
Letošní rok byl, alespoň pro mě, dost hektický, kdy ale díky velké podpoře, pomoci a práci 
paní místostostarostky Jany Dyčkové se nám společně podařilo posunout nás o velký kus 
dopředu k odkanalizování obce a k tomu, že naše obec bude mít už možná v příštím roce 
hotový územní plán. Když jsem kývla v březnu 2015 na funkci starostky obce, netušila jsem, 
co všechno mě čeká.  Dnes mohu s klidným svědomím říci, že během těch dvou let, se nám 
podařilo udělat velký kus práce ve vzhledu obce, zajistit pro místní děti důstojné zařízení pro 

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

 

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

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník          
Datum vydání: 17. 12. 2017 

 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO  
   

  přeje všem občanům krásné vánoční svátky  
                  a hodně zdraví, štěstí a osobní pohody  

                                                          v roce 2018. 
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předškolní výchovu a získat pro obec několik významných dotací. O další dotace máme 
požádáno a já věřím, že se nám alespoň některé podaří získat, aby naše obec byla pro nás 
všechny místem, kde se nám bude dobře žít.   
Ráda bych vyzdvihla a ocenila práci některých spoluobčanů – dobrovolníků, kteří jdou ve svém 
volném čase pomoci při organizaci akcí, ať už jsou to dětské akce nebo stavění májky  
a rozsvícení vánočního stromu. Vzpomeňte si, že kromě dětského dne a karnevalu se v naší 
obci žádné kulturní akce roky nekonaly. Většina těchto nových akcí nám přinesla do života 
nejen zpestření, ale i obrovskou naději. Naději, že místo, kde žijeme, bude místem 
spokojeného žití. Stále zde žijí lidé, kterým na tomto místě velmi záleží a jsou připraveni 
obětovat svůj volný čas pro ostatní občany i svou obec. Všem Vám ze srdce děkuji.  
Já věřím, že kulturních a sportovních akcí bude přibývat, ale to záleží na vás všech, čím více 
bude v obci spolků či sdružení nebo jen nadšenců, kteří by chtěli zorganizovat jakoukoliv 
sportovní či kulturní akci opravdu pro všechny, tím pro naši obec lépe. Obecní úřad velmi rád 
pomůže.  
Já jsem si spolu se stávajícími zastupiteli dala za cíl do komunálních voleb v roce 2018 udělat 
maximum proto, abychom se skutečně, nikoliv jen datem, posunuli do 21. století a měli 
veřejnou kanalizaci. Slibuji Vám, že z tohoto záměru neustoupím a přeji si, aby nové 
zastupitelstvo zvolené v příštím roce dotáhlo tento největší projekt v historii naší obce ke 
zdárnému konci.                        Petra Šefčíková, starostka obce 

 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… 
 

CHYSTÁ SE PROJEKT OSMI RODINNÝCH DOMŮ  
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 26. 6. 2017 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (Petra Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar,  
J. Krušinský, E. Máchová, M. Řimnáč, Ph.D.) a žádný občan 
Program zasedání:  
1. Kontrola usnesení 
minulého zasedání zastupitelstva  
2. Návrh na přijetí vyhlášky o veřejném 
pořádku  
3. Projednání studie na výstavbu na par.  
č. 30  a st. 6 

4. Střednědobý výhled rozpočtu na 2018 - 
2019 
5. Finanční dar rybářskému kroužku 
6. Projednání opravy požární nádrže 
7. Informace o činnosti obecního úřadu  
8. Závěr 

Usnesení 1/7/17: Zastupitelstvo podpořilo přijetí OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O 
VEŘEJNÉM POŘÁDKU, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci a pověřuje starostku 
obce vypracováním konečného znění vyhlášky dle projednání dne 26. 6. 2017 a jejím 
zasláním k právnímu rozboru na MV.                        pro: 6; proti: 1 (Řimnáč); zdrželi se: 0 
Usnesení 2/7/2017: Zastupitelstvo schvaluje předběžnou předloženou studii firmy 
Developing na PROJEKT OSMI RODINNÝCH DOMŮ NA PARC. Č. 30, ST. 6 za podmínek dále 
uvedených: 
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• požadavek přeložky vedení 22kV v ulici Severní tak, aby bylo možné její rozšíření - 
plánovací smlouva, zvážit umístění trafostanice v jihozápadním rohu lokality (náhrada 
stávajícího sloupu "uprostřed", která otevírá možnost realizace PODZEMNÍHO 
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V PROSTORU NÁVSI), za předpokladu kladného vyjádření 
distributora elektrické energie; 
• požadavek na vybudování VEŘEJNÉHO PARKOVIŠTĚ přístupného z návsi; 
• požadavek dvou PARKOVACÍCH STÁTNÍ na pozemku jednotlivých vlastníků; 
• studie musí reflektovat možnost vedení OBCHVATU NÁVSI po komunikaci 41/20; 
doporučujeme tuto potenciální komunikaci využít i pro developerský projekt; 
• výstavba bude započata až po možnosti napojit se na splaškovou kanalizaci; a 
• OBLAST BUDE PRŮCHOZÍ, NEBUDE PRŮJEZDNÁ, automobilová obslužnost bude vedena  
z ulice Severní.                           pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/7/2017: Zastupitelstvo schvaluje STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 
VĚTRUŠICE NA ROKY 2018 A 2019.                                                                                                     
pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/7/2017: Zastupitelstvo schvaluje POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 
RYBÁŘSKÉMU KROUŽKU ve výši 4 000 Kč. Dar bude předán v hotovosti proti podpisu 
darovací smlouvy.                                pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/7/2017: Zastupitelstvo schvaluje záměr generální OPRAVY VODNÍ NÁDRŽE a 
pověřuje starostku obce, Petru Šefčíkovou, zahájením projektové přípravy.  
        pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

NÁVRH VYHLÁŠKY O VEŘEJNÉM POŘÁDKU  
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 31. 7. 2017 
Přítomni: 5 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, M. Buchar, E. Máchová, J. Krušinský, M. 
Řimnáč Ph.D.), J. Dyčková a M. Jaroš - omluveni a žádný občan 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého zasedání OZ  
2. Přijetí vyhlášky č. 1/2017 o veřejném 
pořádku, čistotě v obci, o regulaci nočního 
klidu a regulaci hlučných činností 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2017 
4. Stavební 
5. Informace o činnosti obecního úřadu 
6. Závěr

Usnesení 1/8/17: Zastupitelstvo SCHVALUJE NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 
1/2017 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, ČISTOTĚ V OBCI, O REGULACI NOČNÍHO KLIDU A 
REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ.        pro: 3; proti: 1 (Řimnáč); zdrželi se: 1 (Buchar) 
Usnesení 2/8/17: Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 3/2017, příjmy ve výši 5 750 
Kč a výdaje ve výši 5 750 Kč.                 pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/8/17: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou ŽÁDOSTÍ INVESTORA PANA L. Z. A 
UDĚLUJE SOUHLAS S PŘESAHEM STŘECHY na západní straně u č.p. 29 zasahující přes obecní 
pozemek p.č. 145/16 a 145/14 za podmínek, že přesah bude menší než 70 cm od stávající 
hranice a bude zachován přístup a propustnost dešťovému svodu.                                   
                                                                                                                     pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
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KOUPĚ POZEMKU POD HASIČSKOU ZBROJNICÍ 
 
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 23. 8. 2017 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, E. Máchová,  
J. Krušinský, M. Řimnáč) a žádný občan 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 
zasedání zastupitelstva  
2. Předání pozemku p.č. 120/2 a st. 220 – 
stanovení termínu 
3. Zadání poptávky na projektovou 
dokumentaci včetně rozpočtu na revitalizaci 
vodní nádrže 
4. Projednání podání žádosti o dotaci na 
provoz DS Větříček z ESFCR (výzva září 2017 
nebo únor 2018) 

5. Projednání odkoupení části pozemku p.č.  
54/20 v k.ú. obce 
6. Zpráva kontrolního výboru 
7. Projednání odkoupení pozemku st. 289  
v k.ú. Větrušice pod „hasičskou zbrojnicí“ 
8. Informace o činnosti obecního úřadu  
9. Závěr 

Usnesení 1/9/2017: Zastupitelé schvaluji UVOLNĚNÍ POZEMKU P.Č. 120/12 A ST. 220, NA 
KTERÉM JE OBJEKT TZV. VODÁRNY, a jeho předání majitelce Ing. Grošové k datu 31. 10. 
2017, jak leží a stojí.                                                                                 Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/9/2017: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zasláním poptávky 
minimálně dvěma projekčním firmám na vypracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
REVITALIZACI VODNÍ NÁDRŽE VČETNĚ ROZPOČTU.                        Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/9/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA PROVOZ 
DS ,,VĚTŘÍČEK“ z ESFCR výzva 073.              Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/9/207: Zastupitelstvo obce souhlasí s nabízenou cenou 250 Kč za m2 a schvaluje 
odkoupení pozemku o celkové rozloze 852 m2 od majitele, tj. společnosti L&B Invest (jde o 
POZEMEK PRO JEDNU PŘEČERPÁVACÍ STANICE V ULICI VÝCHODNÍ). Zastupitelstvo obce 
zároveň pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí.                                                           Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/9/2017: Zastupitelstvo obce SOUHLASÍ S KOUPÍ POZEMKU st. 289 v k.ú. 
Větrušice o výměře 45 m2 POD HASIČSKOU ZBROJNICÍ za celkovou částku 22.500 Kč a 
pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy se správcem konkurzní podstaty.                    
                               Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
 
 

DOTACE NA OPRAVU HASIČÁRNY 
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 25. 9. 2017 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, E. Máchová),  
Jan Krušinský omluven, Martin Řimnáč neomluven; žádný občan 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého zasedání OZ 
2. Rozpočtové opatření č. 4/2017 
3. Opakované hlasování o vyhlášce č. 1/2017 z 
důvodu neplatného usnesení  

4. Projednání podání žádosti o dotaci na 
„hasičskou zbrojnici“ z OP ŽP (Zelená 
úsporám) 
5. Stavební 
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6. Informace o činnosti obecního úřadu  7. Závěr 
Usnesení 1/10/17: Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.4/2017, příjmy ve výši 23 150 
Kč a výdaje ve výši 23 150 Kč.  
Usnesení 2/10/17: Zastupitelstvo SCHVALUJE NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 
1/2017 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, ČISTOTĚ V OBCI, O REGULACI NOČNÍHO KLIDU A 
REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem 
po dni vyhlášení.                                                          pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 1 (Buchar) 
Usnesení 3/10/17: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o DOTACI Z PROGRAMU 
„ZELENÁ ÚSPORÁM“ NA REKONSTRUKCI NEVYUŽÍVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE. Dotaci podá 
firma Dotace Snadno (IČ: 03638600).                                         pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/10/17: Zastupitelstvo SCHVALUJE PŘEDLOŽENÝ PROJEKT NA PŘÍSTAVBU 
ZÁDVEŘÍ o výměře 6,4 m2 k rodinnému domu investora pana M. K. schvaluje výjimku z 
platné stavební uzávěry.                                                                          pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

 

NÁVRH VYHLÁŠKY O VEŘEJNÉM POŘÁDKU JE SCHVÁLEN 
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 4. 10. 2017 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, J. Krušinský, 
M. Řimnáč), E. Máchová omluvena a 6 občanů  
Program zasedání: 
1. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci ,,Kanalizace a ČOV 
Větrušice“  
2. Zadání poptávky na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci ,,Kanalizace a ČOV 
Větrušice“ včetně její administrace  
3. Projednání podání žádosti o dotaci z Fondu ŽP na akci ,,Kanalizace a ČOV Větrušice“  
Usnesení 1/11/17: Zastupitelé schvalují postup ZADÁNÍ POPTÁVKY NA VYPRACOVÁNÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ VČETNĚ ROZPOČTU NA AKCI 
,,KANALIZACE A ČOV VĚTRUŠICE“ tj. oslovení dvou projekčních firem s oprávněním 
projektovat vodohospodářské stavby s termínem předání díla do 31. 12. 2017.                                                  
                                                                                                    pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Usnesení 2/11/17: Zastupitelstvo schvaluje postup pro VÝBĚRU FIRMY NA ZPRACOVÁNÍ, 
PODÁNÍ A NÁSLEDNOU ADMINISTRACI DOTACE a pověřuje starostku obce oslovením tří 
firem na zpracování, podání a následnou administraci dotace na akci ,,Kanalizace a ČOV 
Větrušice“.                                                                                                 pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/11/17: Zastupitelstvo schvaluje PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI z OP ŽP výzva 71, 
prioritní osa 1 , specifický cíl 1.1 na financovaní výstavby kanalizace a ČOV v obci Větrušice.  

                                                                    pro: 5; proti: 1 (Řimnáč); zdrželi se: 0 
 

 

CHYSTÁ SE REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE 
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 30. 10. 2017  
Přítomni: 5 členů zastupitelstva (J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, E. Máchová, M. Řimnáč), 
omluveni P. Šefčíková a J. Krušinský; počet přítomných občanů: 1+1 
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Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého zasedání OZ   
2. Rozpočtové opatření č. 5 
3. Příprava rozpočtu na rok 2018 
4. Příprava stanovení cen za svoz směsného 
komunálního odpadu na rok 2018 
5. Projednání nabídek na zpracování 
projektové dokumentace na revitalizaci 
víceúčelové vodní nádrže 
6. Projednání nabídek na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení včetně rozpočtu a výměr na výstavbu 
ČOV a kanalizace v obci Větrušice 

7. Projednání nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Manažer projektu“ – podání 
žádosti o dotaci, administraci a organizaci 
veřejných zakázek pro akci „kanalizace a ČOV 
Větrušice“   
8. Stavební 
9. Projednání a schválení podání žádosti o 
dotaci na zpracování územního plánu obce 
Větrušice 
10. Činnost úřadu 
11. Závěr 

Usnesení 1/12/17: Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 5/2017, příjmy ve výši 
997.881 Kč a výdaje ve výši 997.881 Kč. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.                                                                            pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/12/17: Zastupitelé schvalují nabídku b) firmy Provokap na ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE NA REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉ VODNÍ NÁDRŽE za 82.280 Kč včetně DPH 
a ukládají starostce P. Šefčíkové uzavřít příslušnou smlouvu.          pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/12/17: Zastupitelé schvalují nabídku b) firmy Provokap, na ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ VČETNĚ ROZPOČTU A VÝMĚR NA 
VÝSTAVBU ČOV A KANALIZACE V OBCI VĚTRUŠICE za 399.300,- Kč včetně DPH a ukládají 
starostce P. Šefčíkové uzavřít příslušnou smlouvu.           pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Usnesení 4/12/2017: Zastupitelé schvalují nabídku b) firmy ELCOS GROUP, na ZAKÁZKU 
MALÉHO ROZSAHU „MANAŽER PROJEKTU“ – PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI, ADMINISTRACI 
A ORGANIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO AKCI „KANALIZACE A ČOV VĚTRUŠICE“ za 417 
450,- Kč včetně DPH a ukládají starostce P. Šefčíkové uzavřít příslušnou smlouvu.                                   
                                                                                                                     pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/12/2017: Zastupitelstvo schvaluje zjednodušené STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PRO AKCI 
KNN ELGOBEN IV-12-6021790.                                            pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 1 (Řimnáč) 
Usnesení 6/12/2017: Zastupitelstvo schvaluje PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU 
„Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 – dotační titul „ÚZEMNÍ PLÁN“ 
na zpracování územně-plánovací dokumentace obce Větrušice.   pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/12/2017: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na zpracování ŽÁDOSTI O 
DOTACI NA AKCI REKONSTRUKCE NEVYUŽÍVANÉ OBECNÍ BUDOVY - HASIČSKÁ ZBROJNICE  
s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.  (Dotace Snadno) za 71 390 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostku P. Šefčíkovou podepsáním smlouvy.                                  pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výpisy z usnesení jsou redakčně 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 
 
 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2018 
 

 
 
 

VODNÉ PRO ROK 2018 SE NEMĚNÍ 
 

  cena bez DPH cena s 15% DPH 

vodné 46,30 Kč 53,24 Kč 

CELKEM 80,80 Kč 92,92 Kč 
 

Sazby poplatku 
 

Objem sběrné nádoby  Sazba na plátce 

Týdenní svoz  Čtrnáctidenní svoz  

80 l 1 850 Kč 
(skutečné náklady 2 650Kč) 

990 Kč 
(skutečné náklady 1 420 Kč) 

120 l 2 460 Kč 
(skutečné náklady 3 520 Kč) 

1 350 Kč 
(skutečné náklady 1 930 Kč) 

240 l 4 030 Kč 
(skutečné náklady 5 750 Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

(není zajištěn) 

360 l 6 650 Kč 
(skutečné náklady 9 490 Kč) 

770 l 13 780 Kč 
(skutečné náklady 19 690 Kč) 

1100l 17 430 Kč 
(skutečné náklady 24 900 Kč) 

 
 

Objem sběrné nádoby  Sazba na plátce  

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

120 l 2 000 Kč 
(skutečné náklady 2 850Kč) 

 

Objem sběrné nádoby  80 l 120 l 

Sazba na mimořádný 

svoz 
40 Kč 

(skutečné náklady 51 Kč) 

50 Kč 
(skutečné náklady 68 Kč) 
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NĚCO Z HISTORIE 
 

 

VETRUŠICKÉ SEDMIČKY 

Střípky z kroniky – tentokrát s číslem         na konci 
 

Rok 1917 -  kronikář Jan Zapotil:  
Obecní pastouška na návsi se v r. 1917 rozpadla. Bydlelo v ní 10 haličských Židů 
uprchlíků. 
Poznámka kronikářky: Vysvětlení, proč se ocitli tito uprchlíci za první světové války 
ve Větrušicích, nalézám v protokolu z jednání obecního zastupitelstva 27. 6. 1916: 
Starosta oznamuje, že c. k. okr. hejtmanstvím v Karlíně přiděleni byli obci naší další  
3 haličtí uprchlíci (celkem 10 osob), kteří 28. t. m. do Větrušic přijdou a v obecním 
domku ubytováni budou. Vzhledem k tomu bylo nutno druhou světnici v obecním 
domku nechat upraviti. 
Doplňující info: 
Pastouška je stavení, které původně sloužilo jako    příbytek obecních pastýřů a sluhů, 
později pro bydlení obecních chudých (žebráků). Obecní pastoušky stály na návsi nebo 
na konci vesnice. 
Uprchlíci - Po vypuknutí první světové války došlo k masovému přesunu haličských 
Židů směrem do rakousko-uherského vnitrozemí. Z vrchnostenského nařízení (a ze 
strachu, aby se vyděšené, zubožené davy nedostaly až do Vídně a k Vídni) musely obce 
tehdejšího Rak.-Uh. přijmout stanovenou kvótu uprchlíků. Jen v Praze a okolí bylo na 
počátku roku 1915 odhadem kolem 30 tisíc židovských uprchlíků. 
 

Kronikář Josef Burda doplnil kroniku k roku 1917 těmito řádky: 
Větrušické ženy pracují toho času za 1 korunu denně na panství pana Zapotila  
a zahájily v květnu hladovou stávku. Nemohly tak déle žít. Zapotil pozval ihned 
německého vrchního strážmistra četnické stanice v Klecanech Schutze a za jeho 
pomoci odebíral stávkujícím ženám listiny na válečnou podporu (60 haléřů denně na 
ženu a 30 haléřů na dítě), které měly své muže na frontě. Tak stávku zlomil.  
Od roku 1917 se v místních skalách tvoří „zelené lágry“ z těch co mají války už dost  
a chtějí mír a republiku. Četníci je honí, střílí po nich, ale lidé je ukrývají a dají jim 
najíst z posledního.  
Info: 76 větrušických mužů bylo odvedeno, 12 na frontě padlo. 
 

 

ROK 1927 - kronikář Josef Burda: 
Říjen 1927. Plískanice. Na domovskou obec večer přivezli povozníci rodinu Josefa 
Nováka, 6 členů. Nábytek, několik starých kousků, složili u zvoničky a odjeli. Obecní 
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úřad jim byt nedal, a proto je uklidili do kůlny u Čermáků. Později se J. Novák „uchytil“ 
na náhodných pracích, po létech pro trvalou chorobu mu byl povolen okresním 
úřadem FLAŠINET. A tak se jím živil i s rodinou. Když děti dorůstaly, dostal obecní 
pozemek (půjčen), na kterém si postavil i s dětmi nouzovou boudu, později domek.  
 
 
1 

ROK 1947 - kronikář Josef Burda: 
Rok 1947 byl katastrofálně suchý. Zima sice veliká, sněhu mnoho, na jaře velké 
povodně. Místní Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil záchranných prací 28. 3. 1947 
v zatopených Kralupech. V srpnu 47 provedli místní komunisté stavbu železného 
zábradlí na pěšině ku převozu i s opatřením železného materiálu ve vlastní režii. 
Sociální demokraté upravili polní cestu od rybníka na „Rovinku“. Zrušena byla 
semenářská stanice. Ku 28. 10. 1947 obdržel MNV „Příslib ministerstva zemědělství“ 
- státní příspěvek na úpravu rybníka v částce 75.000 korun. V roce 1947 převzal 
nájem velkostatku č. 1 „Svaz pro zpeněžení a chov dobytka“ se sídlem v Praze. Ve 
dnech 5. 5. 1947 sehrála Místní rada osvětová divadelní hru „Za hlasem pravdy“ a 28. 
10. hru „Sedlák Krákora“, obě od J. Burdy. Byly psány z místního života. V r. 1947 byl 
založen v obci „Svaz brannosti“ a družstvo „Bratrství“ v domě č. 50 v náhradu za 
zrušený obchod Smíšeného zboží Blaženy Růžičkové. 
  

 

ROK 1957 - kronikář Josef Burda: 
12. výročí osvobození vlasti oslavili občané společně na estrádě u Zikmundů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jarní práce bez obtíží. Červen suchý. Řepu okopaly a vyjednotily družstevnice bez 
brigád na výměře 26 ha. Sena byla sklizena s 5ti brigádníky na ploše 50 ha včetně 
sklizně na letištích vojenských posádek Klecany a Vodochody. Žně začaly v deštích  
a počet brigádníků nebyl dostatečný. Zejména u mlátičky chyběli muži. Žně proběhly 
na 25 hektarech během 20 dní a státní dodávky byly včas splněny. Na sklizeň cukrovky 
se dostavili místní brigádníci ve velkém i nadbytečném počtu. Zimní brambory 
sklizeny do 30. září. Řepa byla odvezena 30. října.  Fotbal: Pozemek na hřiště 
podstoupilo fotbalovému odboru Sokola místní zemědělské družstvo u cesty 
k Husinci. Život lidí byl v obci den ze dne bohatší. Rostly antény pro televizory na 
domcích, přibývaly pračky a jiné technické novinky. Probíhaly adaptace domků  
a přístavby. Přibývala i auta. Lidé i děti žili stále radostněji a byli náročnější. Pravda 
je, že lidé rychle zapomínají na těžký život v kapitalismu. Vždyť zejména od Února 48 
nemají lidé strach o práci, o existenci a vědí, že přes mnoho těžkostí bude jejich život  
stále krásnější. 
  

Rok 1967 - kronikář Josef Šarboch: 
MNV se přestěhoval do čísla 12, kde jest více místa, jak pro úřadování, tak i ke 
schůzím. Do uvolněných prostor umístěna jest lidová knihovna. Započato v obci 
s úpravou dešťové kanalizace, kde stav jest v havarijním stavu. Při hloubení pomohl 
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bagr. Po vyhloubení strhl se prudký déšť, který velmi ztížil práci při pokládání 100 
metrů rour o průměru 50 cm do vyhloubeného příkopu. Pochvala patří všem 
brigádníkům, zejména Oldovi Vohradníkovi, předsedovi odboru pro výstavbu při 
MNV. V budově č. 2 upravil MNV a Sokol nové osvětlení v sále, dány nová okna, 
proražena byla nová chodba k toaletám. Práce v hodnotě 30.000 korun, 
brigádnických hodin 2.596. Během roku došlo k uzavření letité cesty z křižovatky 
k Husinci přes protest MNV neb JZD uzavření schvaluje a nemá zájem by zůstala 
otevřená. Po čtyři měsíce pořádal Sokol taneční čaje každou neděli a každý měsíc 
taneční zábavu. Dětí se narodilo v obci pět. 
  

ROK 1977 - kronikář Václav Šarboch: 
Byl to druhý rok 6. pětiletky, rok 60. Výročí VŘSR. Od nového roku připadlo 
Ovocnářské středisko ve Větrušicích pod „JZD III. pětiletka Klecany“. Družstvo dnes 
obhospodařuje zemědělskou půdu s 2075 ha, z toho 1809 orné, celkem v družstvu 
pracuje 432 členů, z toho 174 žen. Pro rozvoj ovocnářství se počítá s rozšířením sadů 
na 480 ha, s třídičkou ovoce a termoskladem. 
Zvelebování obce pokračovalo. Dokončena střecha nad sálem a v něm ústřední 
topení. Dobudován chodník z obce na křižovatku. Dostavěn byl nový kravín 
v hodnotě 19 milionů Kčs. Od 1. dubna je obnoven přívoz s omezeným provozem. 
Ráno do 9. hodin, pak od 12. v sobotu a v neděli se nepřeváží. 
Následkem větru, ale i hlavně starého elektrického vedení došlo 3x k přetrhání drátů. 
V letních měsících hodně pršelo, zlepšil se stav vody v našich studnách a dodávka 
vody občanům nemusela být přerušována. Počet obyvatel se nepatrně zvýšil z 318 na 
337 a také počet popisných čísel z dosavadních 109 na 117. 
 

ROK 1987 - kronikář Josef Vocásek: 
Od loňského roku svítí nové fasády na obecních budovách č. 2, 12, 14. Trvá problém 
se zásobováním potravin v obci. Od září roku 1985 je na návsi prodejna SD Jednoty 
Říčany uzavřena pro manko, špínu a zkažené potraviny. Přijíždí k nám 3x v týdnu 
pouze pojízdná prodejna. Proběhlo jednání s ONV P-V a Jednotou. MNV opraví 
střechu, omítky, elektroinstalaci, zavede ústřední topení, zřídí nové sociální zařízení, 
vymaluje a uklidí. Jednota odveze zkažené zboží, zajistí prodavačku a nábytek a po 
rekonstrukci zaveze nové zboží s termínem únor 1987. Na opravě spolupracovalo JZD 
a brigádně naši občané. Občanské obřady a slavnosti se již v obci vžily. Vítání 
občánků, vítání prvňáčků, předávání občanských průkazů, oslavy životních jubileí, 
zlatých a diamantových svateb, oslavy MDŽ… Občany znepokojuje záměr ONV P-V 
sloučit Větrušice a Klecany. MNV i občané to zamítají.  
 
            Střípky zpracovala Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 
 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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HISTORIE VE FOTOGRAFIÍCH 
 

 Fotografie obchodu v čísle popisném 50 (dnešní ulice Slunečná) s nápisem Zdena Burdová 
Obchod Smíšené zboží, cca rok 1930.  
(Poznámka kronikářky: v témže čísle 50 bylo r. 1947 založeno prodejní družstvo Bratrství jako 
náhrada za zrušený obchod Blanky Růžičkové, rozené Burdové, která toho roku tragicky 
zemřela. V nynější Slunečné ulici ještě fungovaly další dva obchody. V č.p. 41 obchodovali 
Vojtíškovi a v čísle 42 Šeflovi. Další krám provozovali Ventovi v č.p. 61 (dnešní Vltavská ulice), 
paní Kvasničková v čísle 34 (Vltavská - u křížku) a v "Židovně" u Neumannů č.p. 12 (dnešní 
školka. Wikipedie: Větrušice, rok 1932. 453 obyvatel. 2 hospody, kovář, 2 ševci, 3 řezníci, 
semenářství, 5x smíšené zboží koloniál.) 
(Kdybyste měli nějaké informace k této fotografii, budu ráda. Děkuji. Hana Koutská) 

 

 
V roce 1922 zřízen malý park na místě bývalé louže mezi 

velkostatkem a číslem 2 (hospoda). Pomník obětem 1. světové 
války zde slavnostně odhalený 18. 8. 1935 byl postaven za 

přispění členů republikánské strany sociálně-demokratické a 
Větrušického sportovního klubu v nákladu 3.000 korun. 

Nový pomník v dnešní podobě odhalen  
9. 5. 1948, postavit ho nechala Místní rada osvětová za 9.000 

korun a je věnován nejen obětem 1., ale i 2. světové války. 
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Ze zápisu obecního zastupitelstva 9. 11. 1915: ...starosta konstatuje, že tito členové 
Obecního zastupitelstva odešli do války: Matěj Šarboch II. radní, Josef Šarboch, 
Josef Zikmund, Václav Materna (na fotografii z rodinného alba je druhý zprava, 
foto z italské Piavy, vrátil se živ). 

Fotografie připravila Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 
 

 

 

KNIHOVNA  

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

 
Tip na knihu z naší obnovené knihovny: 
 

POVÍDKY, Zdeněk Svěrák 
Jemný a inteligentní humor Zdeňka Svěráka je ideálním 
společníkem pro váš volný čas! Soubor povídek českého 
velikána na nejrůznější téma s jeho typickou hravostí a 
humorem. V povídkách se jistě poznáte i vy, protože inspirací 
pro povídky je Zdeňku Svěrákovi právě život sám. Kdokoli z nás 
se mohl někdy v životě dostat do stejné situace jako hlavní 
hrdinové jednotlivých příběhů. Dlouho očekávaná sbírka 
Svěrákových povídek bude skvostem ve vaší knihovně, ke kterému se budete rádi vracet. 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

  

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2016 - 2017 - III. A TŘÍDA 
 

VĚTRUŠIČTÍ FOTBALISTÉ NA PODZIM ANI JEDNOU NEPROHRÁLI! 
 

kolo datum mužstvo mužstvo  

1 27.08.2017 Větrušice Vodochody 3 : 1 

2 02.09.2017 Lázně Toušeň Větrušice 1 : 1 

3 10.09.2017 Větrušice Přišimasy 8 : 1 

4 17.09.2017 Škvorec B Větrušice 0 : 1 

5 25.09.2017 Větrušice volno 0 : 0 

6 01.10.2017 Čelakovice Větrušice 0 : 2 

7 08.10.2017 Větrušice Veleň 3 : 1 

8 15.10.2017 Nehvizdy B Větrušice 3 : 4 

9 22.10.2017 Větrušice Řež 5 : 0 

10 29.10.2017 Veltěž Větrušice 1 : 4 

11 05.11.2017 Klecany B Větrušice 3 : 1 

12 12.11.2017 Větrušice Radonice B 2 : 2 

13 19.11.2017 Líbeznice B Větrušice 1 : 8 
 
Fotbalová sezona se nám povedla. V naší třídě skupiny IV.A jsme skončili první! Věříme, že se nám 
povede i jarní soutěž 2018 a opět budeme hrát ve vyšší třídě, ze které jsme minulou sezonu sestoupili. 
TJ Sokol Větrušice přeje hodně zdraví a štěstí v roce 2018.                                                          Mirek Jaroš  

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

BLAHOPŘÁNÍ NOVOMANŽELŮM A JUBILANTŮM… 
 
 
 

Blahopřejeme novomanželům Adéle (roz. Vohradníkové) a Anatoliji Vitreckým, 
kteří si své „ANO“ řekli v Klecanech v listopadu 2017. 
 

  
 

DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME  
paní Marii Baškové, 
paní Jitce Halíkové, 
paní Aleně Jarošové, 
paní Evě Majerové, 

paní Bohumile Maternové, 
paní Anně Nouzové, 
panu Tomáši Podobovi 
a panu Janu Svobodovi 

     kteří své jubileum oslavili v září až prosinci 2017.  
 

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

UKÁZKA LOVECKÝCH DRAVCŮ - 17. 9. 2017 
Vzhledem k oblibě tradiční procházky s myslivci jsme 
se rozhodli uspořádat větší akci zaměřenou na lovecké 
dravce. Podařilo se nám zajistit účast profesionálních 
sokolníků, a tak v neděli 17. září od 15 hodin proběhlo 
za velkého zájmu veřejnosti setkání ve větrušických 
zahradách. Protože jsou tyto akce zejména na děti a 
mládež, oslovili jsme především okolní školy, obecní 
úřady i větrušický Klubíček, aby pomohly s propagací. 
Přiznáváme, že účast dětí i dospělých nás mile 
překvapila. Na sraz u větrušického fotbalového hřiště 
přišlo asi 60 dětí, od těch nejmenších až po školáky, za 
doprovodu zhruba 60 maminek i tatínků. Bylo vidět, že 
někteří to pojali jako rodinný výlet, k čemuž jistě 
dopomohlo pěkné teplé počasí. Na úvod přivítal 
všechny přítomné myslivecký hospodář pan Matějka a 

pak se již programu ujali sokolníci se 
svými svěřenci. Nejdříve seznámili 
účastníky s historií sokolnictví od 
starověku, přes rozkvět ve 
středověku, útlum související s 
vývojem palných zbraní až po 
obnovu oboru v současnosti, kdy 
opět vznikají zásluhou nadšenců 
sokolnické spolky, které provozují 
jak předváděcí, tak sportovně-
lovecké sokolnictví. Následovalo seznámení se zoologií jednotlivých druhů dravců a sov a též 
se zásadami sokolnictví, cvičebními pomůckami apod. Dalším bodem programu byly ukázky 
kondičního létání například na větve okolních stromů či přelety mezi sokolníky s přistáním na 
sokolnickou rukavici. Vrcholem pak byla ukázka lovu králíka, kdy vypuštěný dravec zaútočil na 
kořist, kterou byl právě králík, ale pouze plyšový, aby se děti nevylekaly. Určitě nejatraktivnější 
byl přímý kontakt s předváděnými dravci, kdy si děti mohly pohladit sovy pálené, puštíka či 
jestřába a také si vyzkoušet, jaké to je, když jim na rukavici přistane dravec či sova. Při 
statických i letových ukázkách byly k vidění jak u nás běžné druhy ptáků, tak druhy cizokrajné. 
Byl to puštík obecný Oskar, výr velký Robert, sovy pálené Eliška a Richard, jestřáb lesní Zara, 
sokol stěhovavý, který se jmenuje Konrád, ačkoli je to samice, dále pak káně lesní Ruda, 
káňata Harrisova Rita a Harry, orel mořský Gerda a nakonec orel bělohlavý Siki. K jednotlivým 
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druhům dravců se vrátíme podrobněji v některém z příštích vydání Zpravodaje. Na závěr 
musíme ocenit moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat pozornost dětí a zapojit 
je do aktivní účasti při předvádění. Bylo to příjemné odpoledne, které přispělo nejen k 
propagaci sokolnictví a myslivosti, ale i ke zpestření kulturního života okolních obcí.                 Ing. 
Jindřich Trpák, Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 
 
 

DRAKIÁDA – 21. 10. 2017 
Letošní drakiáda se skvěle vydařila. Věříme, 
že na 60 dětí a jejich hojný dospělácký 
doprovod si pouštění draků užilo. Na úvod 
nám Vašek Šarboch připravil bonbónový 
déšť se svými dvěma „bonbondéry“, které 
sestrojil pro větrušické děti. Obdivovali 
jsme, jak Vašek dobře své letecké modely 
ovládá. Na děti pak čekal dračí pětiboj. 
Spočíval ve splnění pěti dračích úkolů. 
Hlavním úkolem bylo dostat draka do 
vzduchu, což byl při bezvětří nelehký 
sportovní výkon. Vítr se tentokrát 
Větrušicím vyhýbal, což běžně nemá ve 

zvyku, ale tepla a sluníčka jsme si užívali plnými doušky. Pro všechny děti byly připraveny 
odměny a medaile. Speciální ocenění patřilo všem, kteří měli vlastnoručně vyrobeného draka. 
Letos to byly Klára a Gita Ch., Emma H., Ema Š., Adéla P. a tradičně Eliška a Tereza M.  
Bylo fajn potkat se, popovídat a ……. zaběhat si☺. I když, kdo vydržel do konce, dočkal se i 
trochu větru. Jsme přece ve Větrušicích a to by bylo, aby nám nezafoukalo. Na konci drakiády 
se to povedlo a obloha nad fotbalovým hřištěm byla nádherně ozdobena barevnými draky. 
Děkujeme všem, kteří na drakiádě pomáhali, paní Koucké, Vohradníkové a Šarbochové; 
Matějovi B., Nikole V., Veronice J., Adrianě, V., Pavlíně P., Tereze J. Díky patří i Vaškovi 
Pavlíkovi za skvěle připravené hřiště a obecnímu úřadu, který akci financoval. Děkujeme 
všem, kdo přispěli dobrovolným vstupným (vybralo se 983 Kč), které se použije na další akce 
pro děti.                                                                                                                  Mirek a Eva Jarošovi 
 

CESTOVATELSKÁ BESEDA O AUSTRÁLII – 4. 11. 2017 
Velmi ráda jsem přijala nabídku obyvatelky Větrušic na to, 
abych povyprávěla o své cestě do Austrálie před pár lety. 
Akci jsem nazvala „Jaro v Austrálii“, přestože, nebo právě 
protože jsem tam byla v listopadu a u protinožců je všechno 
tak jiné. Začali jsme fotografiemi z Great Ocean Road 
věnované na počest veteránů první světové války, z 
Melbourne, Canberry a Sydney. V Austrálii mně hodně věcí 
připadalo zejména zpočátku zvláštních, ale postupně jsem 

si tam uvědomovala, jak hodně máme společného - třeba ranní zvyk ptáků začít brzy zpívat, 
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představení podobné Laterně Magice v Národním muzeu v Canbeře, ale i např. zámkovou 
dlažbu. Na fotografiích i videích jsme si prohlédli zejména zvířata typická a pro nás neobvyklá. 
Měla jsem s sebou i plyšového ledňáka obrovského s jeho typickým chechtavým hlasem, 
vyzkoušeli jsme si avokádo jako námořnické máslo (to má ráda moje australská sestřenice 
jako zdravé jídlo) a zmínila jsem se o typickém moučníku -  Lamington cake - recept na něj se 
dá najít na Internetu. Moc mne potěšilo, že posluchačky se chodí také dívat na západy slunce, 
které mají u Vltavy podobně úchvatné jako v Austrálii nad mořem. 
Byla jsem ráda, že jsem si tím povídáním Austrálii zase připomněla, protože je to velmi 
zajímavá země, jak přírodou, tak vstřícnými lidmi.                             RNDr. Jitka Nováková 
 

 

MIKULÁŠSKÁ A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – 3. 12. 2017 

 

  
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Letos 
měla tu čet rozsvítit strom slečna Veronika. Za nádherné pěvecké 
vystoupení děkujeme Nikolce Svobodové a Anně Polcarové. 
Nechybělo ani společné zpívání koled. 

Malá prosba na příští rok: hledáme ochotného muzikanta na 
klávesy, housle, kytaru, příp. jiný hudební nástroj, který by byl 
ochoten doprovodit společný zpěv koled u rozsvíceného 
vánočního stromečku.                                                                       oú 

 

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

DĚTI VE VĚTRUŠICKÉ DĚTSKÉ SKUPINĚ JSOU VELKÉ ŠIKULKY! 
Provozovatel dětské skupiny: Obec Větrušice; P. Šefčíková - tel. 604 273 716, obec@vetrusice.cz. 

Aktuality z dětské skupiny najdete na www.vetrusice.cz. 
Vánoční prázdniny ve školce Větříček jsou od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 

 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 
 

VĚTRUŠIČTÍ RYBÁŘI CHYTALI NA SYSLOVÁČKU 

Další schůzku našeho 
rybářského kroužku jsme 
pojali jako výlet a vydali 
jsme se do obce Zdiby na 
místní malý rybníček 
"Syslováček".  
I přes poměrně chladné 
počasí se nám vhodným 
zakrmením a trpělivostí 
podařilo chytit 5 ks karasů, 
což vzhledem ke 3 stupňům 
Celsia a datumu 25. 11. 
považujeme za úspěch. Úlovky jsme následně pustili zpět do vody. Na schůzce rybářského 
kroužku byli přijati 2 noví členové (Jan Ř. a Gabriela J.). Přijímáme další členy!                
                                                                                         Roman Vejražka, Mr.Corrado@seznam.cz 

 

http://www.vetrusice.cz/
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UCHO  
 

 

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY NA ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ  
VE VĚTRUŠICÍCH. V LEDNU BUDE SCHŮZKA OHLEDNĚ DĚTSKÉHO DNE. 
Máte nápady, jak vylepšit akce ve Větrušicích? Máte nápady, jaké nové akce by se daly ve 
Větrušicích pořádat? Každá ruka či hlava se hodí! Dlouhá léta je velmi dobrá spolupráce 
s obecním úřadem, který vždy ochotně vychází vstříc a všechny akce financuje a 
spoluorganizuje. Chcete se k nám přidat, nebo zorganizovat nějakou akci sami? Dejte o sobě 
vědět! Hledáme také fotografa a kameramana, který by byl ochoten akce nafotit a natočit. 
Nemusí jít o stálou spolupráci – budeme rádi i za jednorázovou spolupráci při fotografování 
akcí. 
V LEDNU 2018 PROBĚHNE KOORDINAČNÍ SCHŮZKA ohledně dětského dne v roce 2018. 
Věříme, že je mezi námi hodně šikovných, nápaditých a schopných lidí, kteří jsou ochotni 
obětovat svůj čas a zadarmo udělat něco pro druhé. Většina akcí je pro zaměřena na děti a co 
je víc, než rozesmátí prckové☺. Ale určitě je také moc fajn se v dnešní uspěchané době na 
akcích setkávat, poznávat a popovídat se sousedy a kamarády.  
Pokud byste měli zájem přijít jen s nápadem, nabídnou svůj čas či jinak pomoci s přípravou či 
realizací nějaké akce, budeme moc rády. Dejte o sobě vědět na mail jarosova74@seznam.cz 
nebo zavolejte na tel. 602645552. Těšíme se na Vás. Adéla V. Jitka Č. a Eva J. – Dětský Klubíček 
 
 

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK UKONČEN!!!! 
Z důvodu velkých problémů s výkupem plastových víček jsme se rozhodli sběr víček ukončit. 
Děkujeme všem, kteří pro našeho Lukáška plastová víčka sbírali. Velmi si vážíme Vaší 
pomoci.                                                                                                              Lukáš a Petra Šefčíkovi 
 

MYSLIVOST 
 

HISTORIE SOKOLNICTVÍ  
Věděli jste, že české sokolnictví je na seznamu UNESCO? 

Sokolnictví je způsob lovu zvěře a ptáků pomocí cvičených dravců, zejména sokolů, jestřábů 
a orlů. Je to specifická oblast lovectví, která má své zvláštní metody a zcela se odlišuje od 
běžné myslivosti, což platilo dříve a platí to i v současnosti. 
Předpokládá se, že sokolnictví má svůj původ ve starověké Střední Asii na území pasteveckých 
kmenů a národů, v krajině tvořené rozsáhlými pastvinami s nízkou vegetací. Takováto 
přehledná krajina bez stromů je ideální pro lov s dravci. Je zajímavé, že v těchto oblastech se 
až po dnešní dobu udrželo sokolnictví jako forma lidového lovu, i když všude jinde se se stalo 
výsadou feudálů a panovníků. Vlivem výpadů bojovných kočovných kmenů se sokolnictví 
rozšířilo ze Střední Asie až do Indie, na Střední východ a později na Balkán. 
Naproti tomu se v antickém Řecku ani v Římě nesetkalo s téměř žádnou 
oblibou. Do střední Evropy se znalost sokolnictví dostala až v době vpádu 
Hunů v pátém století. Hunský vůdce Attila byl na svém tažení doprovázen 
sokolníky s cvičenými dravci. V šestém století začíná v Evropě rozvoj 
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sokolnictví nejdříve na dvoře franckých králů z dynastie Merovejců a následně pak u jiných 
panovníků a vyšší šlechty. Je známo, že mocný francký panovník Karel Veliký vydal kolem roku 
800 jeden z prvních sokolnických zákonů, který určoval i tresty za krádež či usmrcení 
loveckého sokola. Zákon platil téměř 300 let a byl přísně dodržován. 
Sokolnictví bylo známo i našim předkům na území Velké Moravy, o čemž svědčí jak historické 
záznamy, tak archeologické nálezy. Z historických pramenů se o lovech s dravci zmiňuje 
například legenda „Život Konstantina (Cyrila)“ z devátého století či fuldské anály. 
Z archeologických nálezů je to pak bronzové nákončí opasku či stříbrný terčík s motivem 
sokolníka na koni ze Starého Města na Moravě. 
Již od devátého století se odvíjí tradice sokolnictví na území Kyjevské Rusi i jeho rozvoj 
v období carského Ruska, kdy lovečtí dravci byli předmětem státního monopolu. Je to 
pochopitelné, protože tito dravci byli značně ceněni a často se používali jako diplomatické 
dary, a to jak ve středověku, tak v novověku. Vazalové často darovali sokoly svým lenním 
pánům, mezinárodní spory, válečné konflikty, státní dluhy, výkupné za válečné zajatce bylo 
často řešeno darováním sokolů. Nejstarší knihou užité ornitologie v Evropě je kniha císaře 
Fridricha II. Štaufského, která popisuje známé druhy ptáků a uvádí také výcvik loveckých 
dravců a lov pomocí sokolů či rarohů. O velkolepých loveckých výpravách, včetně 
sokolnických, mongolského vládce Číny Kublajchána píše ve svých cestopisech známý 
středověký cestovatel benátský kupec Marco Polo. 
Na území českého přemyslovského státu se setkáváme s počátky sokolnictví poměrně pozdě, 
až ve třináctém století. V té době vznikaly osady zřizované jako sokolnické dvory v blízkosti 
královských hradů uprostřed známých loveckých revírů. Jako příklad může sloužit osada Sokolí 
dvůr (později Falkenau, Falknov, Sokolov) v blízkosti hradu Lokte nad Ohří či Sokolec (Sokolčí) 
u Poděbrad, kde se tradice sokolnictví udržela až do poloviny sedmnáctého století. Sokolnictví 

se provozovalo i na jiných místech v Čechách například na panství 
krumlovských Rožmberků i na panství Chlumec nad Cidlinou. 
Od poloviny osmnáctého století nastává všeobecný úpadek 
sokolnictví způsobený především vývojem palných zbraní 
používaných pro lovecké účely a s tím související obliba společných 
honů. Zároveň se dravci stali konkurenty myslivců a byli proto 
intenzivně loveni. Pouze v kolébce sokolnictví ve Střední Asii a 
v Anglii pokračovalo sokolnictví v tradiční formě. Obrat nastal 
v devatenáctém století, kdy v Holandsku i v jiných zemích se 
probudil zájem o chov dravců. U nás byl jedním z prvních 
novodobých sokolníků Bedřich Mensdorf-Pouilly, který se v roce 

1920 začal aktivně zabývat sokolnictvím a o svých zkušenostech napsal v roce 1933 několik 
populárních článků do časopisu Stráž myslivosti a současně se pokusil o založení prvního klubu 
sokolníků u nás. Bohužel neúspěšně. Pokračovatelem se stal Zdeněk Sternberg autor knihy 
„Sokolnictví“ z roku 1969. Velkým propagátorem sokolnictví po druhé světové válce byl 
MUDr. Jiří Brdička a dále pak Svatopluk Doubrava, z jehož iniciativy a s pomocí dalších 
nadšenců byl 11. listopadu 1967 v Opočně založen Klub sokolníků. Ještě předtím však bylo 
vyhláškou Ministerstva zemědělství z 19. ledna 1967 poprvé sokolnictví uvedeno jako uznaný 
způsob lovu. Dalším důležitým datem je rok 1991, kdy se Klub sokolníků Českomoravské 
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myslivecké jednoty stal členem Mezinárodní organizace pro sokolnictví a ochranu dravých 
ptáků (IAF). 16. listopadu 2010 na konferenci UNESCO v Nairobi bylo české sokolnictví 
zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Klub sokolníků Českomoravské 
myslivecké jednoty slaví letos padesát let od svého založení a patří s přibližně pěti sty členy 
k největším sokolnickým organizacím na světě.                                                 Ing. Jindřich Trpák 
 

  
KONTAKT OHLEDNĚ MYSLIVECKÉHO BÁLU - p. Míšek, t. 603 262 182 

 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
Každý rok se kolem 3. listopadu, svátku svatého Huberta, pořádají společenské akce k uctění 
tohoto patrona myslivců. Jsou to různé slavnosti, přehlídky trofejí, jízdy na koních i s kočáry, 
soutěže ve vábení jelenů a také mše. Svatohubertská mše je mše svatá provázená sborovým 
zpěvem a hudební produkcí loveckých dechových nástrojů. Kázání je pak věnováno 
svatohubertské legendě a jejímu odkazu pro současnost. Po příznivém ohlasu v loňském roce, 
také letos se v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala svatohubertská mše. 
Uskutečnila se v sobotu 11. listopadu od 11 hodin za značné zájmu a účasti veřejnosti. Mše 
byla zahájena průvodem myslivců v uniformách, kteří nesli obětiny, mezi které patřil chléb, 
hroznové víno, bažanti, divoké kachny, orebice a sele divočáka. Tyto obětiny byly složeny před 
oltář vyzdobený chvojím a krásným jelením parožím. Mši celebroval P. Pavel Kuneš, který se 
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ve svém kázání věnoval jak historii myslivosti, tak její úlohou v současnosti. Dotkl se také 
ochrany přírody, zvláště pak její pokračující likvidace v naší příměstské oblasti, kdy naše 
bezprostřední okolí není, vlivem civilizačních zásahů, již příliš vhodné pro spokojený a zdravý 
život. Nabádal, aby v lidské činnosti nepřevažovaly pouze materiální hodnoty, ale aby snaha 

o okamžitý zisk nezničila možnost 
života v souladu s přírodou v 
budoucnosti. Nežijeme přece 
pouze pro sebe, ale i pro budoucí 
generace. V průběhu mše byl čten 
žalm z bible a prosloveny přímluvy 
k Bohu. Jak již bylo řečeno, 
svatohubertská mše je zpívaná a 
troubená. O zpěv se postaral 
skvělý ženský sbor Klenota a o 
hudbu Podbrdští trubači. Byla 
přednesena Vackova Hubertská 

mše B – dur upravená pro borlici a čtyři lesnice. 
Za úspěšný průběh mše patří poděkování všem, kteří přispěli k jejímu uspořádání. Doufáme, 
že se za rok opět sejdeme na svatohubertské mši a že se její konání stane tradicí ve 
společenském životě města Klecany.                                                                                                                                        
Ing. Jindřich Trpák 
 
RADY BABKY BYLINKÁŘKY 
 

ZAHŘEJTE SE V ZIMĚ LEVANDULOVOU KOUPELÍ!  
POMOHOU PROTI NACHLAZENÍ I NA BOLAVÁ ZÁDA 

 

Sušená levandule nejen příjemně 
provoní byt, ale nálev z ní 
můžete i přidat do vany a chvíli si 
v něm poležet. Uvidíte, že se 
vám uvolní všechny ztuhlé svaly, 
krásně si odpočinete a budete 
mít lepší náladu. 
BUDETE POTŘEBOVAT: 

o 10 lžic sušených květů levandule 
o 3 l vody 

JAK NA TO: Sušené květy zalijte 
ve velkém hrnci vodou, směs 15 
minut povařte na mírném ohni a pak nechte pod pokličkou odstát. Nálev slijte přes sítko 
do vany a doplňte teplou vodou. Přidat můžete 4 lžíce koupelové levandulové soli. V 
koupeli byste měli setrvat zhruba 20 minut, pak se osprchujte. 
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TIP NA AKCI 
 

ORIGINÁLNÍ BETLÉMY V PALÁCI YMCA 
Pocházejí z různých koutů světa, jsou cínové, keramické, ze skla, háčkované nebo ručně šité, 
papírové, ale i z prvorepublikové reklamy na kávu nebo s Ježíškem v podobě červeně svítící 
diody… I takové betlémy představí výstava „Betlémy pro radost“ od 29. listopadu do 10. 
ledna v pražském Paláci YMCA v ulici Na Poříčí 12. Vedle domácí lidové tvořivosti tu 
návštěvníci uvidí i vzácný poválečný dřevěný polychromovaný betlém z Nové Paky, který na 
výstavu zapůjčilo Sdružení českých betlémářů. 
Mezi unikáty patří rovněž něžný háčkovaný betlém či betlém skautský. Tuzemské exponáty 
doplní oblékaný keramický betlém z Itálie, papírový rozkládací z Velké Británie a další díla 
pocházející třeba z Ameriky nebo z Indonésie. Výstava je instalována v přízemí Paláce a 
otevřena bude pro veřejnost každý den od 8 do 20 hodin. Vstup je zdarma.  

„Na výstavě jsme vedle 
sběratelsky cenných 
betlémů shromáždili 
zejména ty betlémy, které 
vznikly z radosti – jako výraz 
tvůrčího ducha jejich 
autorů. Ti je vytvořili pro 
potěšení svoje i ostatních, 
aby jimi šířili radostnou 
zvěst o narození Božího 
děťátka,“ uvádí ředitelka 
Paláce YMCA Petra Otřísa-
lová. 

Z více než padesáti vystavených exponátů upozorňuje Petra Otřísalová například na 
betlémy Jiřího Jaromíra Kubáta: betlém ze stavebnice Merkur, Betlém s bleskojistkou, 
Betlém nezaměstnané montážní dělnice Tesly Orava či Betlém s elektronkami. Ten vytvořil 
jejich autor technikou asambláže ze starého elektromateriálu. Práce J. J. Kubáta, původně 
soustružníka v Motorletu a nyní pracovníka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, jsou 
zastoupeny mimo jiné ve sbírce významného českého umělce Jiřího Koláře. Jedno jeho dílo 
vlastní také zakladatelka Muzea Kampa Meda Mládková. 
 

NAVŠTIVTE 3 MOBILNÍ KLUZIŠTĚ NA PRAZE 8 
Dvě nová veřejná kluziště, v areálu ZŠ Glowackého a na koupališti Ládví, jsou v provozu od 
minulého víkendu v Praze 8. Třetí se slavnostně otevřelo v neděli 10. prosince ve 14.00 hodin 
v kasárnách Karlín. Ledové plochy se liší svými rozměry. V Karlíně a na Ládví bude kluziště o 
rozměrech 15x30 metrů, největší bude v Bohnicích o velikosti 20x40 metrů. Všechna tři 
kluziště mají shodnou otevírací dobu. Přes týden budou dopoledne plochy sloužit žákům 
základních škol a dětem z mateřských škol, pro veřejnost budou otevřeny od 13.00 do 21.00 
hodin, o víkendech již od 9.00 hodin. 
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Ceny vstupného pro veřejnost jsou lidové, děti nad 150 cm zaplatí 30 Kč za 150 minut, dospělí 
za stejnou dobu jen o 10 Kč více. K dispozici bude i půjčovna bruslí a přileb, opory pro děti ve 
tvaru tučňáka nebo pandy. Chybět nebude zázemí s rozmanitým občerstvením. Večery po 21. 
hodině jsou určeny pro hokejové tréninky nebo zápasy. 

• Cena půjčení bruslí 40 Kč 

• Cena půjčení helmy 30 Kč 

• Cena půjčení opory zdarma 

• Cena broušení 60 Kč 

• Za zapůjčení se nevybírá žádná záloha  
• Půjčují se pánské, dámské, dětské brusle 

• Velikosti 25-47 
Víkendová odpoledne budou na kluzištích patřit dětem, pro něž si 
radnice připravila pestrý doprovodný program.  

 

 
 

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


