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Foto: Cvičenci z Větrušic, r. 1920 - muži a ženy; dorost (foto zapůjčila pí Frková) 
 
 

Informace o dění ve Větrušicích a okolí najdete také na  
na www.facebook.com/vetrusice 
i www.facebook.com/oskvo 

 
Větrušický zpravodaj je k dispozici i na www.vetrusice.cz 

VĚTRUŠÁK 

http://www.facebook.com/oskvo
http://www.vetrusice.cz¨
http://www.obrazky.cz/detail?q=facebook&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=21&ref=http://www.obrazky.cz/?q=facebook&resID=UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&imgURL=http://jjarvis2000.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/logo_facebook-rgb-7inch-785733.jpg&pageURL=http://jjarvis2000.tripod.com/jarvisjackson/id13.html&imgX=320&imgY=120&imgSize=7&thURL=http://media4.picsearch.com/is?UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&thX=128&thY=48&qNoSite=facebook&siteWWW=&sId=DGYmJi5FwdAtfSgXE-UE
http://www.obrazky.cz/detail?q=facebook&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=21&ref=http://www.obrazky.cz/?q=facebook&resID=UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&imgURL=http://jjarvis2000.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/logo_facebook-rgb-7inch-785733.jpg&pageURL=http://jjarvis2000.tripod.com/jarvisjackson/id13.html&imgX=320&imgY=120&imgSize=7&thURL=http://media4.picsearch.com/is?UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&thX=128&thY=48&qNoSite=facebook&siteWWW=&sId=DGYmJi5FwdAtfSgXE-UE
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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 
Adresa: Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO: 24 09 74; Bank. účet: 8929-201/0100 
Kontakty: 220 941 265, 220 940 507, 604 273 716, www.vetrusice.cz, obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Petra Šefčíková; 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 …. 
 

KRITIZOVAT UMÍ KAŽDÝ, ALE KDO PŘILOŽÍ RUKU K DÍLU?  
 

Milí spoluobčané, 
doufám, že se Vám první čtvrtletí roku 2018 vydařilo – bez chřipky či jiných nepříjemných onemocnění.  
Zima přišla bohužel se zpožděním, ale jaro se snad přece jen neomylně blíží.   
Já jsem doufala, že začátek roku bude konečně docela klidným obdobím. Ale ne, opět jsem se mýlila! 
Nejprve paní starostka, doslova i přeneseně, v potu tváře shromažďovala, podepisovala a odesílala 
neuvěřitelnou horu dokumentů (Ať žije byrokracie!) k žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV. Kdybych u 
toho nebyla, nevěřila bych, kolik hodin práce to obnáší.  Po této snaze bylo pro všechny těžké uvěřit, že 
rozhodnutí nepadne dříve než na přelomu července a srpna, ale už víme, že hlavou zeď prorazit nejde  
a že trpělivost růže přináší.  
Pak došlo na hřiště a kabiny, které jsme chtěli TJ Sokol přenechat tak, aby zákonnost celého aktu nebyla 
napadnutelná. Ale i tady se strhla někde menší, u jiných větší lavina, co se to tady zase děje. Bohužel, 
žádná smlouva neexistovala, takže bylo nutné, celou záležitost ošetřit z právního hlediska.  Osobně jsem 
ráda, že toto zastupitelstvo sebralo odvahu věci řešit a netlačit je před sebou s tím, že se „to nějak 
udělá“. Takže hřiště i kabiny snad budou konečně legálně v rukou TJ Sokol a já pevně věřím, že sport 
z Větrušic nevymizí. Ba právě naopak, dovolím si doufat, že přibydou např. dětské kluby.  Ale to se musí 
najít mladí dobrovolníci, kterým půjde skutečně především o sport. A když už jsem u dětí, moc bych 
chtěla poděkovat za sebe i za všechny rodiče dvěma maminkám z Východní ulice a jedné aktivní mladé 
slečně, která se teprve nedávno do obce přistěhovala, které se zapojily do přípravy dětských i dalších 
akcí a snad společně s dalšími vystřídají stávající dobrovolnice, které se činí již řadu let. I těm všichni 
velmi děkujeme a věříme, že pomohou radou či občasnou konkrétní pomocí. 
Na začátku roku opustila MěÚ v Brandýse nad Labem celá řada úředníků, z nichž většina byli skutečnými 
odborníky. To vedlo k zadrhnutí našeho územního plánu, který si tak v klidu a míru odpočíval v Brandýse 
nepovšimnut úředníky od listopadu loňského roku. Po urgencích se snad ledy pohnou.  
Opět přibyla byrokracie, státní úředníci vytvořili další formuláře a dotazníky, do datovky chodí tolik 
dokumentů, že obce ztrácejí přehled. Snaha najít někoho, kdo nám na OÚ pomůže s administrativou, se 
u některých nesetkala právě s pochopením. No nic, kritizovat umí každý (mimochodem, mně to jde také 
velmi dobře), ale nést odpovědnost, to už je jiná věc.   

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: 28. 3. 2018 

 

http://www.vetrusice.cz/
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Na druhou stranu, radost nám udělalo přidělení dotace na rekonstrukci „hasičské zbrojnice“. Že se to 
povedlo (akce byla více než blesková) děkuji i občanům této obce, kteří nám pomohli a pomáhají. Věřím, 
že společně se nám rekonstrukce povede a budeme mít místo pro setkávání spolků, seniorů či dětských 
kroužků tak, jak je tomu v jiných obcích.  Společně s paní starostkou jsme pro tuto obec poprvé od roku 
1990 vydolovaly z dotací poměrně hodně peněz, takže např. dětská skupina nestála obec de facto ani 
korunu, vše je hrazeno z dotace. Že jsme nehospodařili tak špatně, je zřejmé i z finančních prostředků 
na účtu, kam od roku 2015 přibylo cca 5 milionů. Ano, teď se ozvou hlasy, že se téměř nic nevybudovalo, 
neinvestovalo.  Ale pokud chceme budovat kanalizaci, nemá smysl investovat velké peníze např. do 
opravy komunikací či budování chodníků, i když tato obec by si je určitě zasloužila.  Budeme se snažit 
získat dotaci na opravu požární nádrže, která po několika nákladných předchozích opravách, bohužel 
stále protéká a prosakuje, chceme opravit kabiny, aby se kluci mohli po fotbale osprchovat a převléct 
v trochu důstojnějších prostorách. 
Myslím, že je třeba skončit optimisticky.  Závěrečný účet obce vypadá velmi dobře, mladí lidé, kteří se 
zapojují do života obce, jsou příslibem do budoucnosti, máme hotový stavební projekt na kanalizaci, 
dokončen je i projekt na rybník a Ministerstvo zemědělství by mělo v dubnu vypsat dotaci. (Jen na okraj, 
dotace nejsou nárokovou složkou financování, každá získaná dotace je o snaze lidí, o vyplňování 
formulářů, o konzultacích a hlavně o spoustě času.) Zpracovává se projekt na opravu hasičské zbrojnice 
a asi jste si všimli, že byly opraveny a rozvezeny další lavičky, opětovně ořezány stromy a keře v Severní 
ulici, proběhne čistění ulic, budeme se snažit opravit alespoň ulici Rovnou a Křížnou (severní část)  
a pevně doufáme, že společně oslavíme 100 let založení naší republiky.                                                       jd 

 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… 
 

Od 1. 1. 2018 nová výše odměn pro členy zastupitelstva… 
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27. 11. 2017 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, E. Máchová, M. Řimnáč,  
J. Krušinský); M. Buchar – omluven; 1 +1 občan 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 

zasedání zastupitelstva  
2. Projednání žádosti o parcelaci pozemku par. 

č. 136 
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 
4. Projednání a schválení cen za svoz směsného 

komunálního odpadu na rok 2018 
5. Projednání návrhu na funkci přísedícího pro 

Okresní soud Praha východ 

6. Informace o průběhu veřejného ústního 
projednání územního řízení k ČOV a kanalizaci 
obce Větrušice 

7. Zpráva kontrolního výboru 
8. Nařízení vlády č. 341/2017 – změny 

v odměňování členů OZ od 1. 1. 2018 
9. Stavební 
10. Činnost úřadu 
11.  Závěr 

Usnesení 1/13/2017: Zastupitelé obce Větrušice revokují usnesení č. 1/3/17 v bodech a) a b) ze dne 
27.3.2017. upravující svoz bioodpadu v obci Větrušice; bod c) zůstává v platnosti. 
                                       Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/13/2017: Zastupitelé obce Větrušice schvalují sazby poplatku za svoz komunálního odpadu 
na rok 2018. Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 2/2015 je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
                                           Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/13/2017: Zastupitelé obce Větrušice schvalují paní B. V. trvale bytem …Větrušice, za 
přísedící Okresního soudu pro Prahu – východ na volební období 2018 - 2022. 
Usnesení 4/13/17: Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. 
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, a s nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1. 1. 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

4 

 

2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon 
funkce: 

 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 

- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce 

- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty 

- v případě předsedů výborů a komisí zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce 

- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, kdy 
se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne složení slibu člena 
zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce předsedy výboru nebo jmenování 
do funkce předsedy komise, bude tato měsíční odměna poskytována počínaje dnem zvolení 
či jmenování).                                                                                             Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

8. Stavební: 
P. Šefčíková předložila zastupitelům žádost o souhlas se stavbou investora pana P. E. na pozemku p. č. 
142/27. Žádost podává Ing. Zákoucká na základě plné moci. P. Šefčíková navrhla vydat souhlas za 
podmínek: stavební povolení nebude vydáno dříve, než bude dokončena a zkolaudována přístupová 
komunikace p. č. 142/1 – projekt domu je orientován tak, že přístup bude z komunikace pozemku Ing. 
Grošové. Důležitou podmínkou je napojení stavby na budoucí splaškovou kanalizaci a na pozemku 
budou dvě parkovací místa.  P. Šefčíková sdělila, že podmínky konzultovala na stavebním úřadě 
v Klecanech. M. Řimnáč navrhl možnost připojení na komunikaci Severní. J. Dyčková sdělila, že povolení 
sjezdu na komunikaci se provádí ve správním řízení a např. při průjezdu pozemkem jiného majitele to 
nelze povolit bez dalších obtížných právních kroků.  
Usnesení 5/13/17: Zastupitelé obce Větrušice vydávají souhlas se stavbou rodinného domu včetně 
přípojek na pozemku p. č. 142/27 za dále uvedených podmínek:  
1. stavební povolení nebude vydáno dříve, než bude dokončena a zkolaudována přístupová komunikace 
p. č. 142/1 k předmětnému pozemku p. č. 142/27; 
2. stavba bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci;  
3. na pozemku budou dvě parkovací místa.                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/13/17: Zastupitelé obce Větrušice udělují výjimku z platné stavební uzávěry na stavbu 
rodinného domu včetně přípojek na pozemku p. č. 142/27 za podmínek uvedených v usnesení 
5/13/2017.                                                                                                       Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

Nízký, ale vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2018 
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 20. 12. 2017 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Buchar, E. Máchová, J. Krušinský, M. Řimnáč); 
M. Jaroš – omluven; žádný občan 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 

zasedání zastupitelstva  
2. Založení sociálního fondu  
3. Schválení rozpočtu na rok 2018 

4. Projednání a schválení směrnice pro čerpání 
ze sociálního fondu 

5. OZV č.2/2017 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

Funkce 
Odměna (hrubého)  za měsíc 

(v Kč) 

neuvolněný (placený) místostarosta obce 22.134,- 

předseda finančního výboru ZO 2.459,- 

předseda kontrolního výboru ZO 2.459,- 

předseda komise  2.459,- 
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využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavební odpadem na 
území obce Větrušice 

6. OZV č. 3/2017 kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad   

7. Návrh na přistoupení obce do svazku obcí 
Dolní Povltaví 

8. Stavební: 

      a) Žádost o výjimku ze stavební uzávěry a       
      závazné stanovisko pro ÚŘ na stavbu    
      ,,Splašková kanalizace Lokalita RD Větrušice   
     Grošová“ 
      b) Projednání žádosti na dělení pozemku    
       p. č.136 v k.ú Větrušice 
9. Činnost úřadu 
10.  Závěr 

Usnesení 5/13/17 a 6/13/17: P. Šefčíková požádala o opravu obou usnesení. Uvedla, že při zakládání 
dokumentů bylo zjištěno, že v textu obou usnesení je chybně zapsáno parcelní číslo pozemku, kdy místo 
142/27 má být 141/27. P. Šefčíková navrhla tuto opravu odhlasovat a obě usnesení zastupitelům 
přečetla.  
Usnesení č. 5/3/20174 se opravuje takto: 
Zastupitelé obce Větrušice vydávají souhlas se stavbou rodinného domu včetně přípojek na pozemku p. 
č. 141/27 za dále uvedených podmínek: 
1. stavební povolení nebude vydáno dříve, než bude dokončena a zkolaudována přístupová 
komunikace p. č. 142/1 k předmětnému pozemku p. č. 141/27; 
2.  stavba bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci;  
3.  na pozemku budou dvě parkovací místa.                                                        Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6/3/2017 se opravuje takto: 
Zastupitelé obce Větrušice udělují výjimku z platné stavební uzávěry na stavbu rodinného domu včetně 
přípojek na pozemku p. č. 141/27 za podmínek uvedených v usnesení 5/13/2017. 

             Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 1/14/17: Zastupitelé obce schvalují založení Sociálního fondu a na rok 2018 schvalují částku ve 
výši 50.000,- zahrnutou do rozpočtu na rok 2018.                                    Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/14/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují rozpočet obce na rok 2018 na závazné ukazatele 
jako vyrovnaný takto:  
Rozpočtové příjmy ve výši 7.151.000 Kč 
Rozpočtové výdaje ve výši 7.151.000 Kč                 Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/14/17: Zastupitelé obce schvalují směrnici č. 1/2017 o tvorbě a čerpání sociálního fondu 
obce Větrušice.                                                                      Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/14/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2017 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Větrušice. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 
dnem po jejím vyvěšení na úřední desce obce Větrušice.             Pro: 5; proti: 1 (Řimnáč); zdrželi se: 0 
Usnesení 5/14/17: Zastupitelé obce Větrušice schvalují Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 3/2017, 
kterou se mění OZV č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za kom. odpad.     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/14/2017: Zastupitelé obce Větrušice schvalují přistoupení obce Větrušice do svazku obcí 
Dolního Povltaví.                                                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/14/2017: Zastupitelé obce Větrušice vydávají kladné stanovisko pro územní řízení a na 
stavbu splaškové kanalizace „Lokalita RD Větrušice Grošová“ udělují výjimku z platné stavební uzávěry. 

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

OZ podpořilo větrušické spolky a neratovickou charitu… 
 

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 29. 1. 2018 
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. Projednání žádostí o finanční dary na rok 
2018 

- Tj Sokol Větrušice 

- Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 

- Knihovna města Mladá Boleslav 
3. Projednání záměru obce pronajmout a 

přenechat do výpůjčky majetek obce 
pozemek p. č. 197/6 a budovu st. 290 

4. Stavební 

- Projednání SOSB věcné břemeno a právo 
stavby – kabelové vedení NN k pozemku 
p.č.141/27 

- Žádost o schválení projektu nástavby na  
rodinný dům umístěném na pozemku st. 81 
investora P. F. a žádost o udělení výjimky 
z platné  stavební uzávěry 

5. Činnost úřadu 
6.  Závěr 

Usnesení 1/1/18: Zastupitelé obce ruší usnesení č. 2/13/17.                        Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/1/18: Zastupitelé obce schvalují finanční dar pro TJ Sokol Větrušice ve výši 40.000.  
a pověřují starostku obce podepsáním darovací smlouvy. Částka bude po podpisu darovací smlouvy do 
7 dnů převedena na účet TJ Sokol Větrušice.           Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 2 (Buchar, Jaroš - střet zájmů) 
Usnesení 3/1/18: Zastupitelé obce schvalují finanční dar pro Myslivecký spolek Zdiby-Klecany ve výši 
8.000 ,- a pověřují starostku obce podepsáním darovací smlouvy. Částka bude po podpisu darovací 
smlouvy do 7 dnů převedena na účet Mysliveckého spolku.                              Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/1/18: Zastupitelé obce schvalují finanční dar pro Knihovnu města Mladá Boleslav ve výši 
8.000 Kč a pověřují starostku obce podepsáním darovací smlouvy. Částka bude po podpisu darovací 
smlouvy do 7 dnů převedena na účet Knihovny města Mladá Boleslav.           Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/1/18: Zastupitelé obce Větrušice schvalují zveřejnění záměru pronajmout a přenechat do 
výpůjčky majetek obce Větrušice jednomu neziskovému subjektu za účelem provozování sportovní  
a tělovýchovné činnosti pro širokou veřejnost. Předmětem pronájmu je budova, která je součástí 
pozemku st. 290 v k. ú Větrušice u Klecan (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr) o výměře 132 m2 
vyjma místnosti o výměře 12,10m2, označené jako sklad. Předmětem přenechání do výpůjčky je 
pozemek p. č. 197/6 v k. ú Větrušice u Klecan (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 
9826 m2 vyjma prostoru dětského hřiště na části uvedeného pozemku.         Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/1/18: Zastupitelé obce schvalují uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-6021790/VB/3, Větrušice, 141/27, kNN E.  a pověřují 
starostku P. Šefčíkovou jejím podpisem.                                                                  Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/1/18: Zastupitelé schvalují předložený projekt investora P.F. nástavby na rodinný dům na st. 
pozemku č. 81.                                                                          Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 8/1/18: Zastupitelé schvalují výjimku z platné stavební uzávěry pro předložený projekt 
investora pana P.F. nástavby na rodinný dům na st. pozemku č. 81.               Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 9/1/18: Zastupitelé obce schvalují finanční dar pro projekt Sociální automobil pro Farní charitu 
Neratovice ve výši 10.000 Kč a pověřují starostku obce podepsáním darovací smlouvy. Částka bude po 
podpisu darovací smlouvy do 7 dnů převedena na účet.                                    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

TJ Sokol konečně legálním nájemcem našeho fotbalového hřiště 
VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 26. 2. 2018 
Přítomni: 5 členů zastupitelstva (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš, M. Buchar, M. Řimnáč); omluveni - 
J. Krušinský, E. Máchová a žádný občan. 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání nabídek na pronájem budovy na pozemku st. 290 a na výpůjčku pozemku p.č. 197/6 
3. Účetní závěrka obce 
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 
5. Schválení kooptovaného člena/členky Komise pro územní řízení a životní prostředí 
6. Stavební 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

7 

 

7. Činnost úřadu 
8.  Závěr 
Usnesení 1/2/18: Zastupitelé obce Větrušice ruší usnesení č. 3/13/17.           Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/2/18: Zastupitelé obce Větrušice zvolili paní B.V. trvale bytem … Větrušice, za přísedící 
Okresního soudu pro Prahu – východ na volební období 2018 – 2022.            Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/2/18: Zastupitelé obce schvalují TJ Sokol Větrušice za nového nájemce budovy na pozemku 
st. 290 o výměře 132 m2 (kabiny) a dávají do výpůjčky pozemek p.č. 197/6 o výměře 9.826 m2 (fotbalové 
hřiště) za účelem pořádání sportovních akcí a pro zajišťování činnosti TJ Sokol Větrušice. Předmětem 
nájmu a výpůjčky nejsou místnost kolaudovaná jako garáž a plocha dětského hřiště. 
                                                                                                                     Pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 1 (M. Jaroš) 
Usnesení 4/2/18: Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku obce ke dni 31. 12. 2017.  
                                                     Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/2/18: Zastupitelé obce Větrušice schvalují na uvolněné místo člena Komise pro územní 
řízení a životní prostředí Mgr. Lauru Haiselovou.                                                  Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/2/18: Zastupitelé obce Větrušice souhlasí s přistoupením k memorandu o vzájemné 
spolupráci obcí a spolků v rámci aktivit proti výstavbě komerčních objektů kolem dálnice D8 a silnice 

II/608 od katastru obce Zdiby po katastr obce Nová Ves „Stop halám u D8“.  Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 

A ZASE TY ODPADY! 
Už to tady dlouho nebylo, ale odpady opět hýbou Českem. Ekonomové z Vysoké školy ekonomické již 
delší dobu upozorňují, že s nově připravovaným zákonem o odpadech může komunální odpad kvůli 
podpoře spaloven zdražit až o 1077 korun na hlavu. Ministerstvo životního prostředí tím chce vyřešit 
povinnost ukončit skládkování odpadu do roku 2024, které mu ukládá Evropská unie. Jinými slovy, plán 
je zvyšovat do roku 2024 poplatky za skládkování ze současných 500 až na 2000 Kč za tunu, což, ať se 
nám to líbí či nelíbí, bude znamenat každoročně rostoucí náklady obcí na svoz komunálního odpadu. 
Věřte, že ani Větrušicím se tento problém nevyhne. Vzhledem k tomu, že zejména malé obce si při 
napjatých rozpočtech nemohou v zásadě další navyšování nákladů dovolit, mohly by je přenést na 
občany. Už slyším námitky – ušetřete jinde, na zastupitele jdou velké peníze. Jenže není mnoho lidí, kteří 
chtějí pracovat zcela zdarma při vysoké osobní odpovědnosti, navyšování neskutečné byrokratické 
zátěže, ručení vlastním majetkem a o majetkovém striptýzu v otevřeném registru ani nemluvě.  Další 
náklady obcí jsou pak zcela neoddiskutovatelné – osvětlení, náklady na dopravu a školství, náklady na 
menší či větší opravy, náklady na projekty, které mají obce posunout kupředu (u nás kanalizace).   
„Pokud návrh projde, obce to budou muset zaplatit. Většina obcí skládkuje a skokově by se jim zdražilo 
odpadové hospodářství, a to musí někdo zaplatit. Zaplatí to tedy lidé. Skokově se může zvýšit poplatek 
za odpady,“ řekl Právu (dne 10.3.) odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. A jen na okraj - skládkování 
je pro mnohé obce výnosným businessem. Kde je skládka, jsou i peníze na rozvoj obce, ba  
i na projekty, o kterých si obce, jako je ta naše, mohou jen nechat zdát (pečovatelské domy, komunitní 
centra, venkovní fitness, malé sjezdovky pro děti, mini-golfová hřiště…).  

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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Obce oficiálně platí za tunu odpadu na skládce 500 Kč, ale ve skutečnosti to může být až 1 100 Kč (možná 
i více), zejména dnes, kdy Čína přestala odebírat plasty. U spalovny to bude odhadem 2 000 Kč za tunu. 
Dobrou zprávou je, že skládkování se daří v ČR omezovat již sedmým rokem (v roce 2009 skončilo na 
skládkách 64 % všech odpadů, zatímco v roce 2016 to bylo 45 %).  Další dobrou zprávou, bohužel 
v záplavě těch špatných, je fakt, že by se cena za skládkování měla navýšit jen u odpadů, které by jinak 
byly recyklovatelné. Existuje i návrh, aby finanční prostředky nad 500 Kč za tunu odpadu nešly již tak 
bohatým obcím (na druhé straně, přiznejme si, kdo bychom tady chtěli skládku), ale do Státního fondu 
ŽP či krajům. Důraz by měl být kladen na recyklaci, ale domnívám se, že tady ČR potažmo MŽP zaspalo. 
Lidé v ČR patří, možná budete překvapeni, mezi šampiony v třídění, a pokud nám stále končí 45 % na 
skládkách, asi je někde chyba. Určitě ne v lidech. Shrnuto podtrženo, odpady by měly být využívány buď 
jako zdroj surovin pro další výrobu, anebo využívat odpady v bioplynových stanicích či v klasických 
kompostárnách.  
I v naší obci jsme přemýšleli, nad parafrází nerudovského problému „co s tím?“  V mnoha obcích, 
zejména na Moravě mají lidé již speciální pytle či přímo barevné nádoby u domu na tříděný odpad a 
platí podle hmotnosti odpadu, či alespoň ti, kdo třídí, platí méně. Naše svozová firma o tomto systému 
neuvažuje. Logicky se nabízí možnost firmu změnit. Pak musíme vypsat výběrové řízení a víme, že řada 
malých obcí, které to udělaly, dopadly jak sedláci u Chlumce – firmy se dohodly a cena za svoz byla vyšší 
než před tím. Navrhla jsem spojit se s okolními obcemi, které mají stejnou svozovou firmu. Největší 
Klecany podstoupily výběrové řízení před 5 lety a chápu, že se nechtějí pouštět do nového (svoz tam 
mají lidé zdarma výměnou za vysokou daň z nemovitosti). Další možností, jak alespoň trochu pohnout 
s neutěšenou cenou např. za svoz tříděného papíru, je mít vlastní kontejnery na kartony a novinový 
papír (dostaly bychom je od EkoKomu), kdy by bylo možné tento tříděný odpad vozit do sběrny do 
Klecan. Tento systém by byl opravdu jen pro ty z Vás, kdo by se chtěli dobrovolně připojit. Pokud do 
takového kontejneru vyházíte např. posmrkané kapesníky či plíny, jsme tam, kde nyní – papír se 
znehodnotí a ve sběrně nám jej nevezmou.   
Takže, máte-li jiné nápady a podněty, rádi je uvítáme a třeba se dá něco dělat, abychom neplatili 
zbytečně moc (a jen po jistotu: všichni zastupitelé platí stejně jako vy a rovněž neplatí právě nadšeně).  

              jd 
 

NĚCO Z HISTORIE 
 
 

 

STŘÍPKY Z KRONIKY – TENTOKRÁT  S           NA KONCI 
 
Naši písmáci - průřez stoletím v naší kronice…. 
 

KRONIKÁŘ JAN ZAPOTIL, syn prvního nájemce velkostatku, kronikářem v letech 1922 – březen 1938: 
 „Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 16. dubna 1922, byl jsem já, Jan Zapotil, nájemce 
velkostatku ve Větrušicích č. p. 1 ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Narodil jsem se 26. dubna 
1866 v Bělči, okres Rakovník a ve zdejší obci jsem od roku 1885“ – to je prvních šest úvodních řádků 
v hnědé Pamětní knize obce Větrušic, do níž na 14 stranách krasopisem Jan Zapotil vepsal nejen pro nás 
velmi cenné poznatky o historii Větrušic sahající daleko před vládu Karla IV., Otce naší vlasti, ale zapsal 
ze svého pohledu nejbohatšího usedlého zdejšího občana a zastupitele obce i fakta, statistické a účetní 
rozpisy z hospodaření obecního úřadu do roku 1938 -  ale obrázky, jak se lidem okolo něj v obci 
konkrétně žilo, na jeho stránkách více méně nenacházíme. Nepopsal podrobněji ani strastiplný život 
větrušických za 1. světové války, vůbec se nezmínil o rozpadu Rakouska-Uherska, ani o vzniku 
Československa v r. 1918. Přesto jsou jeho záznamy mnohdy jediným dokladem o mnoha novotách  
a změnách v obci. Na svého otce, prvního nájemce velkostatku, ale i své působení coby otcova 
následovatele v obci vzpomíná: 
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 „V roce 1885 najmul velkostatek Jan Zapotil, bývalý ředitel cukrovaru v Chrudimi (narozený v roce 1839, 
zemřel v roce 1915) od Kapitule vyšehradské za roční nájemné zlatých 5 tisíc s podmínkou, když mu 
bude postaveno obytné stavení a postavena bude silnice z Klecan do Větrušic. Obytný jednopatrový 
dům postaven v r. 1886 nákladem zlatých 7.500. Při stavbě obytného domu ve dvoře, jakož i při stavbě 
nových sýpek v roce 1898 přišlo se na starou chodbu podzemní, vedoucí od ovčína ke vsi, z čehož se 
soudilo, že na místě, kde stával ovčín, byl za starých dob hrad. Okresní silnice r. 1889 do Klecan 
postavená nákladem obce, Okresu Karlínského a Kapitule vyšehradské v r. 1891 do okresní správy přijata 
byla. Jan Zapotil založil zde v roce 1885 semenářskou stanici, první a největší toho způsobu v Čechách. 
Stanice tato zaměstnává se mj. hlavně pěstěním semene cukrovky, jež dosud ku veliké škodě českého 
zemědělství zcela bylo zanedbáno. V roce 1920 vzniká na poli před dvorem velká laboratoř ke zkoumání 
matečních řep nákladem Kč 505 tisíc. Při pracech zaměstnáni jsou 3 chemikové a 38 žen. Stanice 
Větrušická jest nyní druhou největší v Československé republice.“ 
 Z dalších listů: „V roce 1922 zřízen malý park na místě bývalé louže mezi velkostatkem čp. 1  
a pohostinstvím čp. 2. Obec jest nezámožná, v roce 1923 jmění její jsou stavební místa, jež se prodávají 
nyní 1 sáh po 6 Kč. Obecní skály nad břehem Vltavy mají výměry 20 ha. Obecní honitba vynáší ročně 600 
Kč. V roce 1924 započato bylo s elektrifikací obcí Okresu Karlínského. 11. května 1924 ustavilo se v obci 

zdejší Družstvo pro rozvod elektrické 
energie ku osvětlování obce  
a soukromníků.  Přihlásilo se 34 
zakládajících členů. Následující rok 
postavena v obci rozvodová síť  
a okres Karlín zde vybudoval svým 
nákladem transformační stanici. 
V roce 1925 postavila obec silnici 
Větrušice – Drasty za obnos Kč 
120.900, vypůjčila si na ní 40 tisíc 
korun se splatností na 10 let. V roce 
1929 postaven Obecní dům 
nákladem 80.000 zařízení za 3600 
Kč. Jan Zapotil přispěl obnosem 45 

tisíc Kč. V novém obecním domě započalo se úřadovati 12. října 1929. V roce 1930 žije v obci 449 
obyvatel, z toho 154 bez náboženského vyznání. Koncem roku 1931 čítá obec 89 obytných stavení se 
453 obyvateli, nezaměstnaných je 20 osob, podpora v nezaměstnanosti je 7 korun na osobu a den. 
V roce 1932 postavena nová obecní studna, 14 metrů hluboká, proti obecnímu úřadu u čísla popisného 
38 a u pěšinky k Vltavě zřízena studánka. V obci je 11 nezaměstnaných, od státu dostávají: svobodný  
1 bochník chleba týdně, 1 lístek na poživatiny za 10 korun týdně Kč, vnitřní, ženatý dvojnásobek. Podpora 
trvá 10 měsíců v roce, v červenci a srpnu nárok není. Rok 1934 byl neobyčejně suchým, sklizeň obilí  
a krmiv byla oproti rokům normálním o 2/3 menší. Velkostatek i rolníci byli proto nuceni kupovat slámu  
i píce ze Slovenska nebo Uher. Ve studních objevil se nedostatek vody, také ku napájení dobytka musela 
být voda dovážena z Přemyšlení. V roce 1933 a 34 bylo v obci nezaměstnaných 11 až 24 osob. 
V listopadu 1935 založil Jan Zapotil, nájemce velkostatku „Fond Jana Zapotila“ pro místní chudé 
s obnosem 20 tisíc korun. Obecní zastupitelstvo věnovalo mu diplom k jeho 50ti letému pobytu ve 
Větrušicích a za dlouholeté činovnictví v obecní samosprávě obce Větrušice. V roce 1936 založen Sbor 
hasičský (viz foto na další straně) a v roce 1937 ustavila se 6ti členná Osvětová komise.“  
A poslední věta ze zápisu kronikáře Jana Zapotila: „V roce 1937 nechala obec na obecním úřadu zříditi 
telefonní státní stanici za Kč 2750“. 

Oseva, laboratoř 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

10 

 

(Od roku 1938 vede kroniku Josef Burda, do níž v roce 1945 vložil zmínku o zemřelém Janu Zapotilovi.) 
„V lednu 1945 zemřel nájemce velkostatku Jan Zapotil. Po stránce finanční obci určitými částkami 
pomohl. Jan Zapotil 
ovládal po léta obecní 
zastupitelstvo a nikdy 
nepřiznal své výtěžky, 
které vykořistil na 
lidech, obci i státu. 
Obecní zastupitelstvo 
se za války od roku 
1942 už nescházelo.  
Život v obci i samo-
správě se děl na 
základě příkazů a nebyl 
nikým kontrolován.“ 
Zapotilová Jana, naro-
zená 1881 v Chebu, 
provdaná do Větrušic, 
odešla z obce 27. 7. 
1946 do Slaného, v obci 
jí říkali: „paní baronka“). 
KRONIKÁŘ JOSEF BURDA - kronikářem v letech 1938 – březen 1958 
(Pozn. kronikářky: pamětní kniha Větrušice byla koncem roku 1938 obci na pokyn Němců odebrána 
okresním úřadem. V roce 1946 je nalezena a kronikář Josef Burda do ní zpětně zapsal jak své paměti 
z doby 2. světové války v obci, neboť si vedl tajnou kroniku, tak i paměti začátků vývoje dělnického hnutí 
v naší obci z počátku 20. století, protože nebyly dosud nikým zaznamenány, jak píše, činí tak dodatečně 
na základě vzpomínek zdejších starých dělnických předáků a vlastní paměti. Předsedou MNV byl Josef 
Burda v letech 1945 až 1950) 
ROK 1918 
„1. květen 1918, svátek Práce: dělníci v Libčicích i na poli u nás zastavili práci. „Ať žije republika“ píšou 
hesla na domy a ohrady. Hlavně mládež jde v čele. Páni vidí sílu a krotnou. 14. říjen 1918: znovu stávka! 
Úplná! Lidé spěchají do Prahy. Libčické továrny také stojí. Zpívá se veřejně píseň „Rudý prapor“. Jsou 
vidět červeno-modro-bílé stuhy v oknech domů. „Ať žije socialistická republika!“ Hesla hřmí, lidé se 
večer vrací domů a četníci ani nevylezli. Náš „milostpán“ ve statku a jeho banda také ne. Panský dům č. 
1 je ten večer tichý, tmavý, ale náves se směje! 28. října 1918: Jásot, vítězství, naděje! Domky tonou 
v národních barvách a kupodivu i na panském dvoře – prapor. Politický život se rozvíjí, bouří – nesou se 
šibenice na válečné keťasy, ale netrestá se. V. Vlasák se ujímá v obci vedení Sociální demokratické 
organizace a v listopadu 1918 je první veřejná schůze. Je nabitý sál, lidé stojí venku a bouří. V. Vlasák, 
stoupenec pravicového křídla sociální demokracie, je umírňuje, slibuje a žádá humánní cestu. 
„Zapomeňte a odpouštějte“ nabádá je. Lidé mu ale nerozumí. U Zikmundů je přeplněno. Je předvolební 
schůze. V. Vlasák ji zahájil a oznámil, že „milostpán“ se nemůže dostavit, jelikož je právě po koupeli. Na 
sále bouře a smích.“ 
ROK 1938  
„Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 26. srpna 1938 byl jsem já, Josef Burda, obuvník, následkem 
hospodářské krize toho času pracuji jako stavební dělník, ustanoven jako zapisovatel Pamětní knihy obce 
Větrušice po odstouplém Janu Zapotilovi, nájemci velkostatku ve Větrušicích.  
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Rok 1938 jest pro psaní pamětí nejen v obci Větrušice, ale i v celé Československé republice velmi 
bolestný a vzrušující. Těžko, velmi těžko jest hlásat pravdu. Věřím, že budoucí historie českého národa 
poví pravdu čistou a svatou. Prosím, laskavý čtenáři, který po letech budeš tuto knihu číst, bys 

pochopil a byl 
milosrdný. Bylo to 
v sobotu 21. května 
1938, již o 3. 
hodině ranní, kdy 
místní obecní úřad 
byl vyrozuměn  
o částečné mobili-
zaci, a že dostaví se 
do obce Větrušice 
čsl. vojsko. Ještě 
dopoledne dostavi- 
lo se letectvo. Lidé, 
kteří chápali dobře 
obranu vlasti a těž-
ké poměry, ve kte-
rých Českosloven-
sko stojí, přivítali 
vojáky srdečně.  

Z Větrušic bylo též povoláno několik občanů svolávacím letákem ku službě vojenské.  
Během měsíce června poměry se poněkud uklidnily a život v obci vracel se do normálních kolejí. 
Stavovské rozdělení obyvatelstva v roce 1938 jest následující: 4 rolníci, živnostníků 10, z nichž 4 
provozují na vlastních neb pronajatých polích zemědělství, obchodníci s potravinami 4, řezníci 3, 
povoznictví 2, velkostatek jeden – dosavadní nájemce Jan Zapotil. Ostatní obyvatelstvo: vyučení 
řemeslníci, řemeslnice, tovární dělnictvo pracující v Praze, v Letkách a v Libčicích. Zemědělské práce 
námezdní provádí dělnictvo cizí – Slováci. Jen některé místní ženy v domácnosti pomáhají v sezoně při 
zemědělství. Obyvatelstvo obce, jak výše uvedeno, je průmyslové. V pátek 23. září v noci byla vyhlášená 
všeobecná mobilizace rozhlasem. Republika vstoupila do branné pohotovosti. Tu noc všichni občané 
bděli. Spolu s vojáky narychlo konali přípravy k okamžitému nástupu vojenské služby. V sobotu brzy ráno 
odešlo 34 mužů vojáků za vojenskou povinností. Ostatní občané při Civilní protiletecké obraně chopili 
se ihned v noci mobilizace, služby. Všechny odbory – poplachový, asanační i samaritánský nastoupily na 
svá místa. Všude byla znát pevná dobrovolná kázeň. Nikde strach, nikde, ani u žen ani u dětí, nebyly 
vidět slzy. Stráže bděly střídavě po 6 ti hodinách dnem i nocí. Po dnech napětí, 30. září 1938 bylo sděleno 
občanstvu Mnichovské ujednání čtyř velmocí – Německa, Itálie, Anglie, Francie. Československo bylo 
nuceno postoupit Německu Sudety, část Šumavy a Moravy. Polsku zas Těšínsko a Maďarsku část 
Slovenska. Československá armáda pozvolna vracela se, neporažena. 4. října 1938 odstoupil z úřadu 
prezidenta Československé republiky Dr. Edvard Beneš, který byl prezidentem od 17. prosince 1935.  
1. prosince 1938 byl zvolen za prezidenta ČESKO – SLOVENSKA Dr. Emil Hácha. Rozdělení slova Česko – 
Slovensko s pomlčkou nařízeno úřady. Odstraněn musel být obraz prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda 
Beneše z kanceláře Obecního úřadu. V Česko – Slovensku byly ze všech politických stran, kromě KSČ, 
utvořeny dvě nové politické strany.  Strana Národní Jednoty – ve Větrušicích ustavena v listopadu 1938 
a Národní Strana Práce. Jednota Proletářské Tělovýchovy byla zakázaná v prosinci 1938 - činná byla ve 
Větrušicích od 1. června 1919. Činnost Komunistické strany byla zastavena. Z toho důvodu byli všichni 
větrušičtí komunisté zbaveni funkcí v místním obecním úřadu.“  
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ROK 1948   
„Zima byla mírná, silné mrazy nastaly až v druhé polovině února. 6. ledna 1948 byly započaty práce na 
rybníku, který byl úplně zanesen blátem. Na západní straně, až do hloubky 3,5 metru bylo bahno 
vyvezeno. Práce řídil tesař Josef Musil, který měl o znovuzřízení rybníka největší zásluhu. Dobrovolně  
a bezplatně odpracoval 130 hodin. Novák A. z čísla 65 odpracoval 100 hodin. Desítky občanů měli 
odpracováno 40 až 70 hodin, ostatní splnili svou povinnost na 100 %, tj. 30 hodin předepsaných. 
Z povinnosti pracovat na rybníku se ale někteří vykoupili penězi – za jednu neodpracovanou hodinu 
raději zaplatili pokutu obci 15 korun. Odpracováno tedy bylo celkem 4000 hodin včetně 1300 hodin za 
odborné placené práce. Příspěvek Ministerstva zemědělství na opravu rybníka činil 75.000 korun. 
Zřízeny byly kamenné betonové hráze, 
úprava svodu povrchové vody a okolí, 
železné zábradlí kolem rybníka, práce 
byly dokončeny až v říjnu 1948. Celé 
dílo včetně dobrovolných prací a 
odbahnění bylo odhadem v ceně 
220 000 korun. V květnu 1948 byl 
odhalen nový pomník padlým v 1. i 2. 
světové válce v parčíku na návsi, a to 9. 
května, pořídila ho Místní rada 
osvětová nákladem 9000 korun. Do 
listopadu 1948 byla znovuzřízena síť 
elektrického vedení pro veřejné 
osvětlení (ulice apod.) až ku převozu. 
Dráty elektrického osvětlení byly 
strhány Němci v roce 1942. V prosinci 1948 byly vysázeny smrky v parku u pomníku. Na ploše 13 ha, za 
hájovnou, bylo vysázeno 4564 ovocných stromů. Celkový počet ovocných stromů v roce 1948 v obci 
Větrušice činí 5793. Jarní polní práce byly zvládnuty dobře. Žně: sklizeň obilí byla provedena za pomoci 
brigád z Prahy. Odvedeno: chlebové obilí 1200 q, krmné obilí 303 q, to je splněno na 113 %. Masa 
odvedeno 220 %. Rolníci i velkostatek byli totiž nuceni prodávat hovězí dobytek v důsledku nedostatku 
krmení a sucha roku 1947. Mléka odvedeno na 116 %, brambor přesně 100 %. Rok 1948 byl úrodný. 
V prosinci 1948 postavena nová čekárna na autobus vedle staré hrušky na křižovatce silnice do Klecan. 
ŽIVOT POLITICKÝ A SPOLEČENSKÝ V ROCE 1948 
V sobotu 21. února 1948 povstal čsl. lid ku rozhodné obraně a prosazení práv pracujících. Na výzvu ze 
státního rozhlasu v 8 hodin ráno zastavili dělníci práci a ihned nastoupili na pochod do Prahy. Krize 
vyvolaná představiteli a četnými činiteli v čsl. vládě za strany Čsl. Národ. Socialistickou, Lidovou, pravým 
křídlem Sociální demokracie i Ludovou-Slovensko, dostoupila rozhodného bodu.  Občané Větrušic se 21. 
února zúčastnili velkého projevu na Staroměstském náměstí a ve středu 25. 2. 1948 projevu na 
Václavském náměstí. V obci byla vyhlášena zvýšená bdělost a pohotovost proti záškodníkům. Dělníci se 
zbraní v ruce nastoupili k obraně a budování lidově – demokratického zřízení v Československé 
republice. 16. března byl ustaven ve Větrušicích Akční výbor Národní Fronty. Prezident E. Beneš 
odstoupil z úřadu 4. 6. 1948 a zvolení prezidenta Klementa Gottwalda 12. 6. 1948 bylo přivítáno v obci 
s radostí a domy byly vyzdobeny státními a rudými vlajkami. Tělovýchovná jednota Sokol byla ve 
Větrušicích založena 30. 6. 1948. Kulturních podniků (divadla, recitační večery apod.) bylo provedeno 
v roce 1948 jedenáct. Od října 1948 do 1. 1. 1949 provedla místní organizace KSČ prověrku svého 
členstva. Bylo prověřeno 130 členů KSČ kladně, 8 členů dostalo lhůtu 3 až 6 měsíců k polepšení a 1 člen 
byl ze strany pro hrubé a neukázněné jednání vyloučen. Různé: v roce 1948 byly dostavěny dva nové 
rodinné domky číslo popisné 107 a 108. Obec Větrušice má 386 obyvatel, zemřeli dva, narozeno bylo 10 
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dětí. V obci je naprostý nedostatek zemědělských dělníků, v říjnu nastoupilo do čísla 1 na velkostatek 12 
polských zemědělců na dobu půl roku.“ 
ROK 1958 
„Zima byla celkem mírná. Mrazy dosáhly 10 až 13 stupňů pod nulou. Až 20. 3. náhle napadl sníh, a to 
hned 30 cm. Pro jeho přílišnou vlhkost a váhu a velmi vydatné sněžení, které trvalo asi 15 hodin, způsobil 
sníh škody zejména na stromoví. Až poslední den v březnu bylo celkem jarní počasí. Tání sněhu prošlo 
celkem hladce a nebyl ani moc zvýšen vodní stav na Vltavě. Veřejný život: práce místní organizace KSČ 
neměla podstatných změn. Předsedou organizace zůstal i nadále Old. Vohradník, nově do výboru byli 
zvoleni J. Musil, Helebrant František a Burda Josef. Rok stranického školení, který byl do konce roku 
1957 uspokojivý, od ledna 1958 nebyl navštěvován. Ant. Šimon byl pověřen prací v místní T. J. Sokol  
a celá činnost v Sokole byla značně zlepšená. J. Burda byl pověřen prací v mládežnické organizaci ČSM. 
Mládež po dlouhé přestávce v kulturní práci provedla, na počest 10. výročí Vítězného Února, zdařilý 
„Přátelský večer“, jehož program byl v podstatě v politické náplni zaměřen k životu a práci místního 
občanstva. Do místní organizace Požární ochrany se na výroční schůzi přihlásilo 11 mladých soudruhů, 
kteří vzbudili naději, že se snad podaří uvést v život jedno požární družstvo. Rovněž výbor žen poněkud 
zlepšil svou spolupráci s mládeží po stránce zábavní. Přes uvedené zlepšení ve složkách Národní Fronty 
nelze tvrdit, že by byl občanstvem pochopen veliký význam politického a veřejného života. Ve všech 
organizacích zůstává stále hlavní tíha celé té drobné společenské i politické práce na několika jedincích. 
Myslím, že taková situace je zaviněna nedůslednou organizací veřejné práce a neseznamováním 
nejširších vrstev občanstva se všemi úkoly, těžkostmi i povinnostmi jedinců začleněných v kolektivech. 
Také osobní sobectví a pohodlnost jsou značnou brzdou pokrokového jednání a života občanstva. 
Hospodářství: přesto, že v obci žije většina průmyslově činných lidí, kteří by měli svými pokrokovými 
názory a zkušenostmi pomáhat k upevnění místního JZD, byl rok 1957 pro naše zemědělské družstvo 
nepříznivý. Poprvé nebylo dosaženo plánované pracovní jednotky 16 Kč a družstvo docílilo za celý loňský 
rok pouze 11 korun. Proto ani Výroční schůze JZD nebyla radostná jako jiná léta. Dobírka za loňský rok 
činila jen 3 Kč na 1 pracovní jednotku. Dle zprávy vedení JZD byla příčina neúspěchu v značném úhynu 
selat a v nízké dojivosti krav. V prosinci dodalo JZD 80 až 100 litrů mléka denně na státní dodávku. 
V únoru 1958 však stoupla dodávka na 250 litrů denně – důsledek zvýšeného stavu o 10 dojnic z mladých 
jalovic v JZD odchovaných. Určitá starost organizaci KSČ i MNV nastala v březnu i se zajištěním jarní a 
tím i podzimní práce na cukrovce. Asi ze 145 měr řepy v roce 1958 zajistily družstevnice 90 měr svou 
prací a ostatní musí být zajištěny pomocí brigád místních. Přestavbu starého kravína na vepřín provádí 
JZD pomocí práce místních občanů. Přestavba je kryta státní subvencí. Do nového kravína byly 
převedeny krávy v lednu 1958. Celý chod JZD je stále obtížný proto, že také nebyla důsledně 
uplatňována ideologická práce u družstevních příslušníků, kteří by se na celé družstevní hospodářství 
měli dívat jako na vlastní. Až tato zásada bude v JZD uplatněna, až všichni družstevníci budou mít pocit 
vlastní spoluodpovědnosti, povinnosti i práva spolurozhodování na základě socialistického smýšlení, 
jistě bude celá situace v JZD radostnější.  
Končím, milý čtenáři, psaní místní kroniky tímto zápisem z roku 1958, protože se z obce stěhuji. Psal 
jsem kroniku téměř 20 let. Začal jsem psát v těžkých dobách mnichovské zrady 1938, brzy poté bylo 
kronikaření zakázané. Snažil jsem se proto dění v obci zachytit v tajných zápiscích, alespoň stručně, i 
v době nacistické okupace. Vím, že jsem měl psát obšírněji to, jak se život jedinců v naší obci vyvíjel. Měl 
jsem více zvednout klady dobrých lidí a ukázat i špatné obrázky jedinců, abys lépe, milý čtenáři, pochopil 
celou tu tíhu a zlo někdejší vlčí kapitalistické morálky. Abys i lépe pochopil těžký boj za osvobození 
člověka od kapitalistických předsudků, boj za beztřídní společnost bez panstva a žebráků. 
Do kroniky jsem proto zapsal i Vývoj dělnického hnutí, protože tyto události nebyly dosud zaznamenány. 
Kroniku od r. 1922 vedl 16 let statkář Jan Zapotil, velký vykořisťovatel a utiskovatel zdejších. 
Vše, co jsem napsal, jsem buď já sám poznal, anebo si ověřil u hodnověrných lidí. Za to, že mi život lidí 
nebyl lhostejný, vděčím KSČ. Myslím, že nikdy nedokážu docenit co lidově demokratický systém a KSČ 
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dala a dává našemu lidu, naší vesnici a mně a i Tobě, milý čtenáři. A tomu, kdo bude pokračovat v psaní 
na dalších řádcích kroniky přeji – miluj svůj lid, vesnici a pravdu. A pro tu všeobecnou, jedinou a lidskou 
pravdu piš, bojuj a žij. Hodně odvahy, síly a rozvahy, 
Ti přeje Josef Burda, dne 31. března 1958. 
JOSEF ŠARBOCH, kronikářem v letech březen 1958 – 
1973, dlouholetý knihovník Místní lidové knihovny ve 
Větrušicích. „Pokračovati ve psaní kroniky obce 
svěřeno mně, knihovníku Šarbochu Josefu z č. p. 26. 
Narodil jsem se v č. p. 15.“ 
Rok 1958 
Rok 1958 byl bohatý na dešťové srážky, pršelo při 
jarních pracích, v senosečích i ve žních, zvláště pak při 
pracích podzimních při dobývání řepy. Potahy, stroje 
i lidé hluboko zapadali do rozmočené země. Během 
léta upravena byla silnice asfaltem z Klecan na 
křižovatku a dále na Vodochody, ale až do naší 
vesnice, ač jest to velká potřeba, okresem provedena nebyla a občané naši, když prší, mohou se v blátě 
utopit. MNV zažádal o prodloužení trasy autobusu až do Větrušic. Správa autobusové dopravy tedy od 
nás žádá, že v místě bude garáž a nocležna pro řidiče a průvodčí. Proto z rozhodnutí MNV bylo 
svépomocí z řad všeho občanstva s adaptací započato pro tento účel v domě číslo 12 a začalo se 23. 
listopadu s úpravou. Dříve tento objekt používalo místní JZD, které úpravou v čísle 1 nyní má vše 
v jednom celku. V obci byla ustavena odbočka Červeného kříže a ošetřovna bude též v čísle 12. Oddíl 
fotbalu při místní Jednotě Sokol se umístil na 2. místě ve své skupině v okresním měřítku. Nových domů 
se v obci nestavělo a zbourána byla stodola u Čermáků. Spotřební družstvo Jednota zakoupilo v půli roku 
domek po zemřelých manželech Krejzových, že zařídí zde novou prodejnu a uvolní domek, ve kterém se 
nyní nacházejí Růžičkovi. Do konce roku ještě však s úpravou nezačalo. Místní lidová knihovna jest dobře 
navštěvována, hlavně mládeží. Ku konci roku jest v naší obci 31 televizních přijímačů. MNV též zakoupil 
jeden, který jest umístěn v čísle 1, kde dříve bývala školka a jest hojně navštěvován hlavně při 
sportovních reportážích. Celostátní dodávky družstva byly splněny na 100 %. Dodávka řepy nad 
plánovaný stav. Úroda třešní byla dobrá, ale dlouhé deště je znehodnotily a shnily. Jablek i hrušek bylo 
dost, ale švestky a slívy nebyly. Po žních je v polích nevídané množství myší a vojtěškové porosty jsou 
úplně podryty. Hubení málo pomáhá, snad příroda sama množení zastaví. 2. prosince uhodil první mráz 
a dosáhl až – 7 stupňů. Svátky vánoční byly deštivé, což se již opakuje celé desetiletí. Kulturní život v obci 
byl slabý, jen filmová představení státního filmu, které se konají 2x v měsíci. Obětavostí stavební komise 
v čele s Václavem Novákem a občanů byla spravena prasklá hráz u rybníka a zabezpečena v něm voda 
pro případné vzniknutí požáru v obci. Upraven byl i odtok vody u pumpy v Chaloupkách. Na přívoz jest 
dána nová pramice, neb stará dnešnímu provozu již nestačí. Zásluhou Josefa Vocáska jest světlo na 
ulicích v dobrém stavu a zákrokem MNV Větrušice u obce Libčice jest i druhá strana přívozu přes Vltavu 
osvětlena. Cesty do polí jsou v případě deště nezpůsobilé k chůzi, zvláště pěšina ke Drastům, která po 
zorání polí má býti jak státními statky, tak i JZD upravena v použivatelný stav. Za zaznamenání stojí také 
to, jak změnilo se okolí obce naší. Co pamatuji, bývaly v Libčicích strojní cihelna a železárna. Dnes to jsou 
velké podniky, kde jest zaměstnáno tisíc dělníků. Řež, kde bývaly dvě rolnické usedlosti a 7 domků, 
rozrostla se v malé atomové městečko a zvláště nyní, kdy zde byl postaven atomový reaktor a cyklotron 
jako prvý výzkumný závod v republice. V okolí Drast jest zbudována čistící stanice kalů města Prahy na 
ploše 30 ha. Na rovině nad Vodochody jest postaven nový závod Středočeské strojírny Vodochody. I u 
nás v obci vojenská správa vybudovala pro vojenskou posádku ubikace na polích, kde se říká Na předních 
honech a Na provázku. Dříve okolí zemědělské jest nyní průmyslové a tím i pracujících v zemědělství se 
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jeví nedostatek. Do vesmíru byly Sovětským svazem již vypuštěny s úspěchem tři umělé družice, z nichž 
největší ve váze 1450 kg – již půl roku obíhá kolem naší zeměkoule.“ 
ROK 1968  
„Rok 1968 byl rokem mimořádných událostí v našem státě. Ve vedoucích místech strany KSČ i státu 
došlo k výměně osob. Některé živly a všechny sdělovací prostředky brojí proti straně, její stranické práci, 
což se také odrazilo v práci i v naší obci - jak v místním národním výboru, tak i ve složkách Národní 
Fronty. Volby, které se měly konat letos v červnu se vlivem událostí ve státě nekonaly, a tak volební 
období funkcionářů MNV jest prodlouženo na dobu neurčitou. To přirozeně mělo negativní vliv na jeho 
práci, neboť někteří poslanci MNV i členové komisí ochabli ve své práci a někteří nechali práce vůbec.  
U složek Národní Fronty došlo k poklesu činnosti. Místní jednotka Protipožární ochrany byla přes půl 
roku v nečinnosti, až po výměně celého výboru znovu obnovila činnost. Bylo provedeno cvičení 
v součinnosti s okolními obcemi. Zde však došlo k havárii požárního auta z Vodochod, které se 
převrátilo, naštěstí nedošlo k vážnějšímu úrazu. Potíže měla i místní odbočka Československého 
červeného kříže, která nezorganizovala ani výroční schůzi. Také Dohlížecí výbor Jednoty byl několik 
měsíců bez předsedy. Upadala i činnost Sokola. Neměl cvičitele, a tak fungovala jen kopaná a taneční 
zábavy. Přes tyto potíže se podařilo kus práce k zvelebování obce. V kulturním domě č. 2 (hostinci) byly 
dány nová okna a dveře. Práce na polích: zaseto bylo do 10. dubna, řepa včas vyjednocena, žně byly 
ztíženy srpnovými událostmi, ale i dešti. Zvládnuty však byly do 14. září. Úroda obilí dobrá, stejně tak 
sena. Co se týče ovoce, hlavně třešní - v Ovocnářském středisku je česalo jen 45 lidí, mnoho pecek 
zůstalo na stromech. Očesané třešně výkup svou vinou všechny nevykoupil, celková škoda na třešních 
odhadem 2 vagóny. Meruněk bylo též mnoho, ale ty výkup odebral. Hrušek bylo dost, jablek ale málo. 
Sklizeň řepy trvala do 10. prosince, dělala se v dešti a mrazu. Výnos 480 q po hektaru. Velkých veder, až 
tropických, v červenci využily děti ke koupání v rybníku, kde bylo křiku od rána do večera. Kulturní život 
v obci se omezil jen na tancovačky a 3x se povedl autobusový zájezd. Došlo ke změně osoby na přívoze 
pro stížnosti občanů, kteří žádali MNV o nápravu, neboť i týden převozník nebyl doma a dělníci se 
nemohli dostat přes řeku včas do práce. Během roku se narodilo 5 dětí.“ 
KRONIKÁŘ VÁCLAV ŠARBOCH, kronikářem v letech 1973 - 1980 
V psaní kroniky po zemřelém bratrovi Josefu Šarbochovi pokračoval od r. 1973 Václav Šarboch, předseda 
MNV v letech 1957 až 1976. V úvodu o sobě v r. 1973 v kronice píše: „narodil jsem se v roce 1906 v čísle 
popisném 15 v dělnické rodině. Vyučil jsem se klempířem a instalatérem, pracoval jsem od r. 1921 do  
r. 1945 v Praze a poté až do důchodu do r. 1966 ve Šroubárně v Libčicích. V roce 1929 jsem se oženil  
a přestěhoval se do domku č. 47, kde jsem bydlel u rodičů své manželky. V roce 1919 jsem vstoupil do 
Dělnické Tělovýchovné Jednoty, která přešla v roce 1921 do Federace proletářské tělovýchovy a tam 
působil aktivně až do roku 1938, kdy byla tehdejší pomnichovskou vládou rozpuštěna. V roce 1924 jsem 
vstoupil do KSČ, pracoval v různých funkcích stranických, odborných a veřejných a od roku 1957 
zastávám funkci předsedy MNV ve Větrušicích. Budu se snažit tuto kroniku vést pečlivě, zaznamenávat 
veškeré události v obci, její zvelebování, aby odstupem času bylo možno porovnati tyto rozdíly a život 
občanů dříve a nyní.“  
ROK 1978  
„Mezi nejvýznamnější celostátní události roku patřil i let kapitána čsl. armády Vladimíra Remka, který 
jako první československý občan vzlétl 2. března do vesmíru. Vývoj jde kupředu a rozvíjí se i naše obec. 
Avšak nedaří se zemědělství. Veškerá zemědělská výroba je soustředěna v JZD III. pětiletka Klecany. 
Obhospodařuje půdu ve 12 okolních obcích a osadách, zvláště živočišná výroba je velmi nákladná až 
ztrátová, neboť je roztříštěná do mnoha malých stájí s nízkou užitkovostí. Lepší situace (zisková) je 
v rostlinné výrobě, pěkných výnosů bylo dosaženo například u pšenice. Květnové mrazy poškodily úrodu 
meruněk, broskví a třešní. Přesto se sklidilo 1400 q jablek, 89 q hrušek, 40 q broskví, 10 q rybízu, 10 q 
meruněk, 16 q višní a 2 q třešní. U zeleniny středisko vykazuje ztrátu 40 000 korun. Velké náklady byly 
vynaloženy na opravy stájí JZD, které činily 3 miliony 500 tisíc Kč. Komunikace ke kravínu stála 978 tisíc 
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korun, asfaltování dvora 350 tisíc korun, trafostanice k bytovkám 121 tisíc korun a koncem roku JZD 
zahájilo výstavbu 24 bytovek. Vysoké úvěrové zatížení družstva a tím i platba úroků činila 1 milion 133 
tisíc korun. Též přidružená výroba JZD je rovněž nerentabilní. Po dohodě s ONV Praha – východ převzalo 
JZD výstavbu obchodního střediska v Klecanech na náměstí pro SD Jednotu Říčany v hodnotě 5 milionů 
500 tisíc korun. Průměrné výdělky: traktoristé a řidiči aut – 2.900 korun, dílenští pracovníci – 2.430, 
pracovníci v živočišné výrobě – 2.300 až 2.900 korun, v rostlinné a přidružené výrobě – 1500 korun. 
V JZD pracuje 403 lidí (z toho žen 158) s průměrným věkem 41 let. MNV Větrušice má také své úkoly: 
dokončit dešťovou kanalizaci, na náves do ní osadit litinové poklopy, kanalizační kaskáda k rybníku od 
čísla 76 je vybetonovaná, zbývá dokončit další tři. Chodníček před parkem je zbudován, vnitřní adaptace 
čísla 2 (hospoda) dokončena -  v bytě pro vedoucího pohostinství zapojen i elektrický boiler. Byla 
provedena výměna vodovodního potrubí od čerpadla V Chaloupkách k rybníku. Nedostatek vody se 
projevil ve všech obecních studních, proto byly provedeny tři vrty u transformátoru k posílení obecního 
vodovodního řadu nákladem 210 tisíc korun. K zabezpečení všech úkolů MNV byly organizovány směny 
Národní Fronty a využity závazky složek i občanů. Odpracováno bylo 3229 hodin, z toho 674 hodin naší 
mládeží. Podařilo se natáhnout nové elektrické vedení v obci (původní z roku 1924), obnoveno bylo 
z části veřejné osvětlení. Místní komunikace v obci jsou ve špatném stavu. Nový asfaltový koberec 
dostala jen komunikace od křižovatky do obce. Na křižovatce ke Drastům u autobusové zastávky musela 
být z bezpečnostních důvodů poražena hruška, sice chráněná památkovým úřadem, ale byla dutá  
a navíc v ní děti rozdělaly oheň. 6. srpna došlo k propadení země mezi vraty v čísle popisném 13 do 
hloubky asi 8 metrů. Posledně se tak stalo v obci asi před šedesáti lety. Na podzim byl vypuštěn rybník, 

protože jeho hráze 
propouštěly vodu a zůstalo 
v něm asi 1 metr vody. Od  
1. listopadu nastoupil na 
přívoze nový převozník pan 
Václav Fencl.  V obci byla 
ustanovena Osvětová 
beseda, předsedou je 
zvolen pan Arnošt Weidl, 
který zájemcům v sobotu 
promítá filmy v podkroví 
v čísle 12. Tělovýchovné 
činnosti v místním Sokole se 
ujal Ing. Večerník se svou 
manželkou. Na květnové 
oslavy 1. Máje odjíždí asi 

120 našich občanů do Klecan a 9. května k pomníku padlých přišlo na vzpomínkový akt asi 60 lidí. Stále 
ještě pokračuje zavážka „Ve švestičkách“, kam složilo nejrůznější materiál již 35 tisíc aut. Zvýšil se počet 
obyvatel proti loňskému roku z 337 na 358 a počet popisných čísel ze 117 na 119.  
KRONIKÁŘ JOSEF VOCÁSEK, kronikářem v letech 1981 – 1999, tajemník MNV a předseda VO KSČ 
(Josef Vocásek dopsal poslední volné stránky v hnědé Pamětní knize obce Větrušice, vedené od roku 1922 
a uschované v trezoru na OÚ a od roku 1983 pokračoval v nové červené kronice, která však po roce 2000 
nebyla k nalezení. Proto starostka obce Petra Šefčíková v roce 2015 zakoupila pro obnovené kronikaření 
v obci kroniku novou, modrou. Krátce na to červenou kroniku se záznamy Josefa Vocáska shodou 
šťastných okolností přinesl zpět do obce místní pan Josef Nouza, bývalý dlouholetý místostarosta obce. 
Objevena byla při úklidu archiválií v ZD Klecany.)  
 
 

převozník, Josef Novák 
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ROK 1998 
„360 tisíc občanů ČR je bez práce. Lidé jsou rozčarovaní politickou hospodářskou situací. Věřili ve změny 
k lepšímu, že jim zůstanou výhody socialismu a převezmou i „svobodu“ ze Západu. Měli státní byty, nízký 
nájem, bezplatnou zdravotní péči, placenou nemocenskou, zemědělství stačilo uživit národ. Proč stát 
najednou nemá na nic peníze? Národní majetek od r. 1945 neustále narůstal a po roce 1989 byl 
benevolentně a často zdarma bez legislativy rozdán, předán do soukromého vlastnictví. A tak vznikla 
skupina nesmírně bohatých, výsledkem je znechucený občan přes slib prezidenta Václava Havla z 23. 1. 
1990: „Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotu, 
v níž nebudou strádat lidé postižení, staří, děti, či lidé, jakkoliv hendikepovaní. Chceme republiku, která 
bude starostlivě pečovat o to, aby zmírnila všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými  
vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na pány a otroky“. 
Voleb do zastupitelstva Obecního úřadu ve Větrušicích se zúčastnilo 146 občanů, to je 52 %. Členové na 
kandidátce Nezávislých podali návrh na starostku obce paní Ing. Ditu Starou a místostarostku paní Soňu 
Zádovou. Návrh byl schválen. Dita Stará obdržela 108 hlasů a od 1. 12. 1998 přebírá funkci starostky po 
historicky první ženě v čele obce, po Ing. Evě Večerníkové, zvolené starostkou v roce 1994. Do 
sedmičlenného zastupitelstva dále byli zvoleni: Ing. Eva Večerníková, Soňa Zádová, Jan Kolín, Jan Braun, 
Václav Šarboch, Jiří Štráchal. Náhradníci Ladislav Plicka, František Plicka. V prosinci byla instalována nová 
vývěsní tabule u OÚ, lidé si tak konečně mohli přečíst výsledek voleb a nové zápisy z nového 
zastupitelstva. Dokončení oprav rybníka stálo 25000 korun. Co nás stojí zdražená elektřina: denní sazba 
B 2,19 Kč za 1kWh, noční sazba 0,91Kč za 1kWh. Stálý měsíční nájem s elektroměrem denní sazba – 58 
Kč a noční sazba - 45 Kč. K 1. 1. 1998 měla obec 384 obyvatel, ke konci roku 386. Přistěhovalo se  
7 občanů, odstěhovali 3, narozeny byly 3 děti: Pavla Trojanová, Matěj Baňas a Magdaléna Kekrtová.“ 
(Od roku 1999 do 2014 nikdo kroniku nepsal, i když to zákon o kronikách obcím nařizoval. Přesto jsem 
nalezla v Okresním archívu Prahy – východ se sídlem v Přemyšlení na linkovaném papíře ze školního 
sešitu bez podpisu autora ručně sepsaný rok 2008. Tehdy byla starostkou OÚ Soňa Zádová, 
místostarostou Josef Nouza) 
ROK 2008 

 
„Zima byla poměrně mírná až na 4. až 6. ledna, kdy napadlo 18,1 ml srážek ve formě sněhu, teploty od 
mínus 6 do plus 11 st. C. Únor střídavě polojasno, srážky spíše deštivé beze sněhu. Březen: 1. března 
VICHŘICE, která poškodila několik střech v naší obci. Nejhůře dopadla bytovka č. 122, na které plechová 
střecha byla skoro celá zničená. I přes nepřízeň počasí se v dalších dnech podařilo provést opravu. Od 
17. do 26. 3. se počasí opět pohoršilo. Začalo sněžit, postupně nás to trápilo skoro 10 dní. Dík technice, 
pluhu, který koupil OÚ a výpomoci ZD jsme zimní období na svahovité lokalitě naší obce, která má délku 
silnic 3900 m, zvládli dobře. Povedlo se novým vodovodním  
řadem od rybníka do ulice Úzká napojit dalších 5 vodovodních přípojek. Došlo k napojení vodovodního 
a plynového řadu pro lokalitu s novou výstavbou RD od vodárny na parcelu 132 a 135 pro novou ulici 
Skalní. Po kolaudaci silnice Východní na parcele 51, převzala tuto obec, neb se na ní provádí výstavba 

zájezd pro děti do Krkonoš, 2008 
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mnoha RD. Pro tuto lokalitu vydal OÚ již 32 souhlasů a doporučení pro stavební úřad Klecany. V měsíci 
březnu byla firmou BAOBAB provedena údržba, kácení keřů a stromů v ulici Vltavská a Rovná. Na Den 
Země se v ulici Hlavní vysázeli sakury, u pomníku břečťan. Této akce se zúčastnili někteří naši občané  
a hlavně děti, pro které zároveň provedly maminky z našeho Klubíčka další akci na hřišti, a to Hledání 
pokladu. Koncem května uspořádal OÚ zájezd pro děti do Krkonoš – Harrachov – Poniklá (viz foto na 
předcházející straně). 13. až 14. 6. se konal Dětský den u rybníka s hasiči, na hřišti byl postavený velký 
bílý stan, kde se hrálo divadlo a byla i taneční zábava. Děti zajímaly i soutěže a trampolína. V červenci se 
provádělo vyměřování nového elektrického vedení pro ulici Jižní, Rovná a Úzká. V příštím roce sloupové 
vedení zmizí a vše bude zabudováno v zemi. Koncem července byl na hřišti opět postaven stan. Pro děti 
byly připraveny soutěže a opékání buřtíků a pro dospělé pak taneční zábava. Sokol slavil ukončení letní 
úspěšné soutěže a postup. Klubíček pořádal drakiádu, i když vítr nám zrovna nepřál. Děti si užily  
i s navlékáním víček na hada v délce 48 metrů. Údržba zeleně v obci i na hřišti je prováděna pravidelně 
a dobře. Na hřiště musel OÚ zakoupit novou motorovou sekačku na trávník. Jarní i podzimní sběr 
železného šrotu a odpadů je vžitý a důležitý, i když to stojí OÚ peníze. Také třídění odpadů považujeme 
za dost dobré a je třeba poděkovat lidem, že se snaží udržet pořádek. Jednání, které se táhne již od roku 
1990, o majetek bývalého MNV v čísle 12 a příslušenství, dále o některé cesty, rybník a drobné lokality 
zapsané na katastrálním úřadu do držení státu je vyčerpávající problém, jak to získat pro obec. V době, 
kdy zadlužení obcí se počítá na miliardy, se naše obec může pochlubit nulovými pasivy. Přitom skoro 
polovinu rozpočtu obce pohltí dotace školství v Klecanech, dotace autobusové dopravy a další drobné 
výdaje. Víme o špatném stavu silnic i povrchové kanalizace. Ale nevíme, kdy a kde nám budou energetici 
zabudovávat jejich zařízení do země. Několik firem a odborníků, které jsme pozvali na konzultace pro 
vybudování čistící stanice a obnovení silnic, nám nabídlo spolupráci, ale jen za projekty chtějí takových 
peněz! Na to obec nemá. A bez projektu nemůžeme žádat o dotace.“ 

Připravila Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 
 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

  

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

kolo datum mužstvo mužstvo čas den 

14. 25.03.2018 Vodochody Větrušice 0 : 3 
 

15. 01.04.2018 Větrušice Toušeň  NE 16:30 

16. 07.04.2018 Přišimasy Větrušice SO 16:30 

17. 15.04.2018 Větrušice Škvorec B NE 17:00 

18. VOLNO X X X X 

19. 29.04.2018 Větrušice Čelákovice NE 17:00 

20. 06.05.2018 Veleň Větrušice NE 17:00 

21. 13.05.2018 Větrušice Nehvizdy B NE  17:00 

22. 20.05.2018 Husinec - Řež Větrušice NE 17:00 

23. 27.05.2018 Větrušice Veltěž NE 17:00 

24. 03.06.2018 Klecany B Větrušice NE 17:00 

25. 10.06.2018 Radonice Větrušice NE 10:00 

26. 17.06.2018 Větrušice Líbeznice B NE 17:00 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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KNIHOVNA  

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

Tip na knihu z naší obnovené knihovny: VYDEJTE SE DO FRANCIE! 
Už zase skáču přes Merde! - Stephen Clarke 

Angličan v Paříži - po prvním roce malérů a několika kulturních šocích se Paul 
West stále ještě snaží naučit Francouze pít čaj o páté a hledá dál svou 
"osudovou lásku". Obojí se však nečekaně komplikuje a Pul začíná mít 
podezření, že Francouzi doopravdy pocházejí z jiné planety. A protože ve 
Francii se všechno točí kolem lásky, Paul se dostává do zapeklité motanice 
vztahů, kterou mu může pomoci rozplést jen ta opravdu nejúžasnější žena na 
světě... 
Příběh si získá čtenáře od první stránky svým lechtivým vtipem, ironií a 
nečekanými postřehy ze země, která je lákavá i pro mnoho Čechů.  

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

RADUJEME SE Z MIMINEK A BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM… 
 
 

Vítáme mezi sebe miminka:   
Jakuba Šajdíka a Sebastiana Růžičku  
a přejeme jim v životě hodně štěstí, lásky a pohody. 

  
 

Blahopřejeme paní Evě Večerníkové a panu Josefu Vocáskovi, 
Kteří nedávno oslavili své významné životní jubileum. 
 
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
 

Karnevalové 
masky skotačily 
s klaunem…  
V neděli 11. 3. se děti bavily 
s oblíbeným Klaunem Ferdou, 
skvěle si zatančily a užily si 
hodně legrace. V soutěži o 
nejlepší masku vyhrál kovboj 
Lukášek na prvním místě, 
princezna Terezka na druhém 
a princezna Viktorka na třetím 
místě.  Odměny ale 
samozřejmě čekaly na 
všechny děti. 

 
 

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


Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

20 

 

Větrušáci ve víru tance!!!  
V sobotu 17. 3. proběhla taneční zábava na sále. Atmosféra byla 
úžasná, kapela Grošáci krásně hrála k tanci i poslechu, a parket 
se lidmi jen hemžil. To vše bylo prokládáno tombolou. A ta byla 
opravdu bohatá!!! Každý něco vyhrál. Machačkovi a Malečkovi 
se utkali o to, kdo toho vyhraje více a nakonec vyhráli o prsa 

Malečkovi😊. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit náš Sokol a 
odměnou jim byla skvělá atmosféra a zábava! Příští rok se snad 
sejdeme znovu!                                                                 Filip Damek 
                                                                                 

 

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

MYSLIVOST 
 

ČERNÁ ZVĚŘ V ROCE 2017 
V loňském roce jsme byli svědky značného rozruchu kolem černé zvěře. Příčinou byl výskyt afrického 
moru prasat (AMP) ve zlínském okrese, který však měl dopad na veterinární opatření v celé republice. 
Závažnost této nákazy podtrhuje zapojení všech odpovědných státních, veterinárních, zemědělských  

i mysliveckých organizací k potlačení tohoto problému. Zdá se, že 
zavedení mimořádných opatření, včetně nasazení policejních 
odstřelovačů, mělo úspěch v tom, že se podařilo udržet nákazu 
v relativně malém prostoru. I když pachové i elektrické ohradníky 
nezajistily stoprocentní izolaci zvěře ve vymezeném území, 
všechny nalezené nakažené kusy se vyskytly v ohnisku nákazy, 
v tzv. červené zóně. Z výše uvedeného vyplývá, že zavedená 
opatření zůstávají nadále v platnosti včetně mimořádných 
způsobů lovu (viz článek v zářijovém čísle Zpravodaje).  
Ačkoli se mimo území Zlínska AMP jinde u nás neobjevil, je v zájmu 
snížení rizika nákazy celostátní radikální redukce stavů černé 
zvěře. Také Myslivecký spolek Zdiby-Klecany se v loňském roce 
věnoval odlovu divokých prasat, a to jak individuálním lovem, tak 
na společných naháňkách. V roce 2017 bylo v naší honitbě 
odloveno celkem 31 kusů. Těžko říci, zda je to hodně či málo. Na 
jedné straně nebylo u nás v loňském roce zaznamenáno výrazné 

přemnožení tohoto druhu zvěře, na straně druhé se nedá populace v daném území úplně zlikvidovat. 
Také se musí počítat s tím, že dochází k migraci z okolních honiteb či nehonebních pozemků. Nám proto 
nezbývá nic jiného, než pokračovat v odlovu dle našich možností i v následujících letech. Stejně tak 
pokračovat v ochraně lidí i zvěře pomocí pachových ohradníků. 
Proto jsme již zkraje letošního roku uspořádali první naháňku. Bylo to v sobotu 27. ledna v lokalitách 
klecanského háje a Masarykovy (Černé) skály. Obyvatelstvo bylo na plánovaný lov předem upozorněno 
jak hlášením místního rozhlasu, tak výstražnými cedulemi na přístupových cestách. Navíc bylo 
dohodnuto, že členové Městské policie Klecany uzavřou po dobu naháňky lesní cesty, aby se případní 
sportovci nebo turisté nemohli objevit uprostřed leče. Jak výše uvedeno, byla naháňka zajištěna po 
všech stránkách a je proto škoda, že nebyla korunována úlovkem. Chceme tímto poděkovat vedení 
města Klecany i městské policii za příkladnou spolupráci a věříme, že s ní můžeme počítat i při dalších 
akcích.                                                                                                                                            Ing. Jindřich Trpák 
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DĚTSKÁ SKUPINY VĚTŘÍČEK 
Provozovatel dětské skupiny: Obec Větrušice; P. Šefčíková - tel. 604 273 716, obec@vetrusice.cz. 
Závazné přihlášky dětí do větrušické Dětské skupiny Větříček můžete podávat na OÚ ve Větrušicích  
od 16. 4. 2018 do 30. 4. 2018. O přijetí Vašeho dítěte do DS Vás budeme informovat dne 3. 5. 2018.  
Podmínkou pro přijetí dítěte do DS je dovršení věku 3 let.  Umožňujeme nástup dítěte i od pozdějšího 
data. Přihlášku naleznete na www.vetrusice.cz nebo je možné si ji vyzvednout v úředních hodinách na 
OÚ. Bližší informace Vám podáme osobně na Obecním úřadě nebo na tel. 604 273 716 
 

DIVADLO SE VRACÍ DO VĚTRUŠIC!!!  
Ve Větříčku si děti užívají mnoho činností a her každý den, níže jen několik střípků: 
Děti hrají i loutkové divadélko (to před lety do Klubíčka věnovali manželé Drdlovi z Větrušic, ještě 
jednou díky); 

  
děti se rády kloužou se na oblíbené klouzačce (ještě jednou za ní děkujeme Cyrilovi Fischerovi, který ji 
zdarma vyrobil pro Klubíčko asi před 15 lety….. fortelná práce!); 

  
sněhu si děti letos opět moc neužily, o to to bylo intenzivnější😊. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie z dětské skupiny Větříček na skupinavetricek.rajce.idnes.cz a na www.vetrusice.cz.  

http://www.vetrusice.cz/
http://skupinavetricek.rajce.idnes.cz/
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RADY BABKY BYLINKÁŘKY 
 

TYGROVI TO NEVADÍ, ALE NÁM ANO! 
JARNÍ OČISTA ZA 3 DNY! 

Špatné trávení, únava, nezdravá pleť – za to všechno může zanesení organismu toxiny a odpadními 
látkami. Poradíme vám, jak se jich za tři dny aspoň částečně zbavit. Uvidíte, jak se vám uleví! 
Kde se toxiny v těle vlastně berou? Pokud náhodou nepatříte mezi vegetariány, vězte, že je to „přílišný 
blahobyt“, co vás ničí! 
Pro tygra to problém není… Jak často jíte maso? Denně? Při trávení nadměrného množství živočišných 
bílkovin se v těle usazují odpadní látky, které se hůře odbourávají. 
Na stěnách buněk se vytváří povlak, který zpomaluje metabolismus, člověk se cítí unavený a těžký. Maso 
z hromadně chovaných zvířat navíc obsahuje zbytky léků a těžké kovy. Živočišný tuk je dobré 
rozpouštědlo, s tučným masem si proto smlsnete i na škodlivinách z okolního prostředí. 
Dalším problémem je nedostatek vlákniny. Velký podíl bílé mouky ve vašem jídelníčku, malé množství 
zeleniny a celozrnných potravin má za následek zpomalení peristaltického pohybu střeva. V jeho 
záhybech se pak hromadí odpadní materiál celé roky až desetiletí. 
Zkuste vzít na pár dní na milost jen zeleninu a zdravé nápoje!  
Za tři dny jako znovuzrození… „Vstaňte brzy ráno, oškrábejte si jazyk, vypláchněte ústa olejem  
a udělejte si klystýr. Pak vypijte rozpuštěný prášek ze slupek jitrocele indického.“ 
Jezte hlavně zeleninu… Buďte vynalézaví a dopřávejte si ji ve formě polévek, salátů, vařenou i pečenou; 
k dochucování používejte bylinky a ořechy. David 
Frej doporučuje k obědu například polévku z 
květáku a brokolice, dušenou zeleninu ratatouille 
nebo kičadi (pokrm z rýže basmati, červené čočky a 
indického koření), k večeři ovesnou nebo 
pohankovou kaši s rozinkami a skořicí. K pití radí 
připravit si nápoj z filtrované vody, čerstvé 
limetkové šťávy a domácího medu. 
Pohyb uvolní i mysl… „Vhodné jsou i čerstvé 
zeleninové a ovocné šťávy, například mrkvovo-pomerančová nebo šťáva z jablek a červené řepy. Pokud 
nemáte možnost vylisovat si je sami, zvolte džusy ošetřené takzvanou paskalizací, tedy vysokým 
tlakem,“ radí odbornice na výživu Mgr. Ing. Diana Chrpová. 
Vynechte maso, i kuřecí a rybí... Z jídelníčku dále vypusťte pečivo z bílé mouky, vajíčka, sýr, sladkosti  
(i kvalitní bio čokoládu!), předvařené a průmyslově zpracované potraviny. Mlsnou zažeňte ovocem. 
Nepijte alkohol, mléko, černý čaj ani jiné nápoje s kofeinem, limonády s bublinkami. Jste-li velkým 
milovníkem kávy, postupně snižujte její spotřebu už v předcházejícím týdnu. Náhlé přerušení 
pravidelného přísunu kofeinu by vám způsobilo bolesti hlavy a nervozitu. 
Jezte jen tehdy, když máte opravdu hlad… Každé sousto důkladně žvýkejte, vnímejte jeho chuť a vůni. 
Vypněte telefon, čtěte si, co nejvíc omezte hluk a vyrušování. Věnujte se příjemným věcem, na které si 
už dlouho chcete udělat čas – velký jarní úklid ani hlídání čtyř cizích dětí do téhle kategorie nepatří! 
Každý den jděte na dlouhou procházku do lesa nebo do parku. A dopřejte si nejméně osm hodin spánku. 
„Dojezd“ je důležitý… V následujícím týdnu se snažte – podle možností – tahle pravidla dále dodržovat, 
především minimální (ještě lépe vůbec žádné) dávky alkoholu a kofeinu a omezení cukru a bílé mouky. 
Můžete doplnit jídelníček o mořské ryby nebo kuře bez kůže, o celozrnné těstoviny a čerstvý sýr. 

(Zdroj: https://www.prozeny.cz, Eva Jedelská) 
 

https://www.prozeny.cz/
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TIP NA VÝLET 

Magická hora Plešivec láká romantiky 
Kam a jak jedeme? Jedeme navštívit Mekku českých trempů, 
posvátnou horu na severu brdského hřebene Plešivec. 
Původní největší hradiště v Čechách z doby 10.-12. stol. př.n.l. 
zabíralo plochu 57 hektarů a bylo opevněno mohutnými valy. 
Ve vnitřní části hradiště byly nalezeny bronzové předměty a 
také poklad stříbrných denárů z 11. století. Pozůstatky 
opevnění a četné kamenolomy vytvořily na Plešivci 
nezapomenutelné scenérie. Z nejvyššího místa Čertovy 
kazatelny máte údolí řeky Litávky a celý vojenský prostor jako 
na dlani. Pokračujete-li dále po hřebeni, dostanete se do 
Fabiánovy zahrádky. Hora nebyla podle pověstí jen sídlem 

ducha Fabiána ale i sídlem obrů. Pozůstatkem po nich je obrovský viklam, ve skutečnosti pozůstatek 
některého z místních kamenolomů. Kolem viklanů turisté postavili nespočet pagod, ke kterým se možná 
vážou i další pověry. Pokud se opatrně vzdálíte od turistických značek, zaujmou vás i Krkavčí skály, které 
jsou oblíbeným cílem místních horolezců.  
Za čím jedeme? Jedeme za tajemnými skalami a výhledy Plešivce, jednoho z vrcholů brdského hřebene. 
Dostaneme se sem nejlépe z vlakové stanice Jince a vydáme se směr Běštín. Po červené turistické značce 
jednoduše směřujeme na vrchol a červená značka nás bude provázet i po celém hřebeni až do Lhotky.  
Z Lhotky už je to jen 2 km do další vlakové zastávky Lochovice. Celá trasa není delší, než 9 km, pokud 
počítám i toulání po bývalých hradbách a lomech. 
Na výlet vlakem: Vyjedeme z Prahy rychlíkem směr Beroun, Zdice, Příbram, České Budějovice. Jince jsou 
rychlíková zastávka. Zpáteční cestu volíme opět vlakem z Lochovic po stejné trati. 

(Zdroj: www.turistika.cz) 
 

TIP NA AKCI 
 
 

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI NA ŘECE 2018 
23. 6. 2018, Máslovice   

Společný program obcí svazku Údolí Vltavy.  
Noční magická jízda na lodích Máslovice - Klecánky. 

 
Další informace: Obecní úřad Máslovice, tel.: 220 940 481, ou@maslovice.cz 

 
 

XXII. KLECANSKÁ VETERAN RALLYE   
9. 6. 2018, Klecany  
Soutěž, výstava a jízda historických vozidel  
Výstava od 9:00 hod na náměstí v Klecanech, doprovodný program, start do jízdy historických 
vozidel v 11:30, trať dlouhá 52 km.   
pro více informací a přihlášky dotaz na veteranklecany@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Ladislav Němeček, veteranklecany@seznam.cz, 602 945 479  
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Pro informace o akcích sledujte www.vetrusice.cz, facebook a vývěsky na návsi. 

POHÁDKOVÝ  

 

VĚTRUŠICE 

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 
neděle 10. 6. 2018, 15 - 18 h. 

 

nejen soutěže, kouzelník, zebra Marty, skákací hrad,  
výtvarné dílny, zvířátka z balonků, malování  

na obličej, fotokoutek, bubliny,  
vypouštění heliových balónků a mnoho dalšího… 

VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ 
(plakátek bude včas zveřejněn) 


