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

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

VĚTRUŠÁK 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… 
 

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 28. 11. 2019, poř. č. 2a/18 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P. Havlík, M. Buchar, F. Damek,  
J. Růžičková, K. Špírek; omluveni: 0; neomluven: 0, počet přítomných občanů: 0  
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Schválení Jednacího řádu  
3. Rozpočtové opatření č. 5 
4. Volba člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při projednávání a pořizování 

územního plánu 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2020 a 2021 
7. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a č. 3/2017 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

2/2017 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální 

odpad 
10. Hasičská zbrojnice – projednání zpracovaného rozpočtu 
11. Výběr zhotovitele na rekonstrukci HZ dle výzvy k podání nabídek  
12. Výběr zhotovitele na rekonstrukci soc. zařízení budova kabin fot. hřiště dle výzvy k podání 

nabídek 
13. Smlouva o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. 
14. Volba členů kontrolního výboru 
15. Stavební  
16. Činnost úřadu 
17. Závěr 

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

 

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

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obec Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník 
Datum vydání: 23. 4. 2019 

 

http://www.vetrusice.cz/
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Usnesení 1/2a/18: Zastupitelé obce schvalují program.                    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/2a/18: Zastupitelé obce Větrušice schvalují rozpočtové opatření č. 5 (týkající se 
dotace na dětskou skupinu).                                                                  Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0  
Usnesení 3/2a/18: Volba člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při 
projednávání a pořizování  územního plánu; zastupitelstvo schvaluje člena zastupitelstva 
spolupracujícího s pořizovatelem při projednávání a pořizování územního plánu obce, a to P. 
Šefčíkovou.                                                                                     Pro: 6; proti: 0; zdrž.: 1 (Šefčíková) 
Usnesení 4/2a/18: Zastupitelstvo obce ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 a obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2017. (Je to z důvodu nutné změny systému sběru a svozu tzv. 
velkoobjemového odpadu. Neukázněnost některých občanů v minulých letech způsobila, že 
v nehlídaných kontejnerech byl odpad, co tam nepatří, náklady na likvidaci tohoto odpadu 
byly za rok 2018 téměř 100.000 Kč.)                                                     Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/2a/18: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017(navýšení cen svozu odpadu).                    
                                                                                                                     Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/2a/18: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, 
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.                              Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/2a/18: Zastupitelstvo obce schvaluje firmu P. Martínek (IČ: 11270918), na 
provedení rekonstrukce sociálního zařízení (tj. sprch) budovy kabin fotbalového hřiště a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo v souladu se zveřejněnou výzvou.             
                                                                                                 Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (Šefčíková) 
Usnesení 8/2a/18: Smlouva o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou 
Distribuce, a.s.; zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na 
pozemcích parc. Č. 209/1, 209/2 a 142/2.                                           Pro: 0; proti: 7; zdrželi se: 0 
Usnesení 9/2a/18: Volba členů kontrolního výboru; zastupitelstvo obce volí za členy 
kontrolního výboru paní M. Šteinerovou a paní B. Kučerovou.   
                                                                                                 Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (p. Buchar) 
Usnesení 10/2a/18: Zastupitelstvo schvaluje projekt předložený investorem na dostavbu 
domu v ulici Rovná za následujících podmínek:                                 Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
a) zřízení dvou parkovacích stání na pozemku investora parc. číslo 195/9,  
b) veškeré stavební práce nebudou probíhat o nedělích a státem uznaný svátcích,  
c) povinnost napojení nemovitosti na budoucí obecní kanalizaci.  
Usnesení 11/2a/18: Zastupitelstvo schvaluje výjimku z platné stavební uzávěry pro 
rekonstrukci domu v ulici Rovná dle předložené dokumentace.    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 12/2a/18: Zastupitelstvo odkládá posouzení žádosti o finanční dar Rybářskému 
kroužku na lednové zasedání zastupitelstva po doložení ročního výkazu činnosti.               
                                                                                                                     Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 

 
 

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET NA ROK 2019  
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 19. 12. 2019, poř. číslo 3a/18 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Buchar, F. Damek, J. Růžičková, K. 
Špírek, P. Havlík (příchod 18:14); omluveni: 0; neomluven: 0, počet přítomných občanů: 0 
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Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Rozpočtové opatření č. 7/2018 
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 
4. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 
5. Výběr zhotovitele na rekonstrukci HZ dle prodloužené výzvy k podání nabídek  
6. Schválení podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
7. Projednání podkladů pro veřejnou zakázku na stavbu ČOV a kanalizace 
8. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Česká telek. infrastruktura a.s. 
9. Stavební  
10. Činnost úřadu 
11.  Závěr 
Usnesení 2/3a/18: Zastupitelé schvalují program zasedání zastupitelstva se dvěma 
mimořádnými body.                             Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/3a/18: Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 7/2018 tak, jak bylo 
navrženo.                                  Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/3a/18: Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019; zastupitelstvo obce 
Větrušice schvaluje rozpočet obce na rok 2019 na závazné ukazatele jako schodkový takto:  
     Rozpočtové příjmy ve výši 8.044.600 Kč 
     Rozpočtové výdaje ve výši 14.044.600 Kč s tím, že 6.000.000 Kč určených na stavbu ČOV 
bude hrazeno  
     z finančních prostředků uložených na účtech obce. 
Rozpočet na závazné ukazatele bude zveřejněn společně se zápisem. Pro:7; proti:0; zdrž.se: 0 
Usnesení 4/3a/18: Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na 2020 – 
2021; zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 a 2021.   
                                            Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/3a/18: Výběr zhotovitele na rekonstrukci HZ dle prodloužené výzvy k podání 
nabídek; zastupitelé ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
rekonstrukci HZ.                             Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/3a/18: Schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova; zastupitelé schvalují vypsání nového výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na rekonstrukci hasičské zbrojnice se zveřejním na profilu 
zadavatele (www. vhodne-uverejneni.cz) na dobu 20 dnů.              Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/3a/18: Projednání podkladů pro veřejnou zakázku na stavbu ČOV a kanalizace; 
zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
(117d8219E).                                                              Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 8/3a/18: Zastupitelé schvalují pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov (117d8219E) a firmu Ing. T. Ruprich, dotační a realitní kancelář 
(IČ 40145018) za nabídkovou cenu ze dne 18. 12. 2018 pro podání dotace (20.000 Kč bez 
DPH).                                     Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 9/3a/18: Projednání podkladů pro veřejnou zakázku na stavbu ČOV a kanalizace; 
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zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávanou v užším řízení a schvalují návrh textu obchodních podmínek - smlouvu o 
dílo jako součást zadávací dokumentace.                                             Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 10/3a/18: Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na par. 197/16 mezi obcí Větrušice (zastoupena starostkou 
obce) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČ: 04084063) za 
jednorázovou náhradu 1 200 Kč a pověřují starostku obce jejím podpisem.                                         
Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 11/3a/18: Zastupitelstvo mění v usnesení č. 10/2a/18 bod a) takto: zřízení jednoho 
parkovacího místa na pozemku investora. Ostatní ustanovení a podmínky usnesení č.  
10/2a/18 zůstávají v platnosti.                            Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 12/3a/18: Zastupitelé souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí 
Větrušice a paní J. Růžičkovou na výkon funkce „Manažerka projektu dotace na Dětskou 
skupinu“.                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (Růžičková) 
 
 

ŽÁDOSTI O DALŠÍ DOTACE Z FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 21. 1. 2019, poř. č. 1/19 
7 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P. Havlík, M. Buchar, F. Damek, J. Růžičková; 
omluveni: K. Špírek; neomluven: 0; počet přítomných občanů: 0 
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
P. Šefčíková vysvětlila důvody pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce 
Větrušice.  KÚ Středočeského kraje vypsal dotace z finančních prostředků Středočeského 
kraje, kdy některé žádosti je třeba podat do 28. 1. 2019. Dne 14. 1. 2018 se uskutečnil 
seminář, jehož se za obec Větrušice účastnila paní Kristiánová, KÚ následně poslal veškeré 
prezentace k jednotlivým fondům. P. Šefčíková vysvětlila, o co lze žádat a o jaké částky je 
možné žádat. Z infrastrukturního fondu (tj. možnost získat další finanční prostředky na 
kanalizaci) je možná žádat letos i příští rok. 
Usnesení 2/1/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na rok 2019 a závazku 
spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.                       
                                                                                                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/1/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a závazku 
spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.          
                                                                                                        Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0   
Usnesení 4/1/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o dotaci ze 
Středočeského Infrastrukturního fondu – tematické zadání životní prostředí na rok 2019 a 
závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí 
dotace.                                                                                                        Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
P. Šefčíková vysvětlila fungování Fondu obnovy venkova, kdy každá obec může žádat o 1 000 
Kč na obyvatele, nejvíce však 500 000 Kč za dané volební období, tj. od 2016 do 2020 
(červen). Peníze lze použít buď na kanalizaci, anebo obnovu chodníků. 
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Usnesení 5/1/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podání žádosti o dotaci ze 
Středočeského fondu obnovy venkova a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce 
ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.           Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

REKONSTRUKCE BÝVALÉ HASIČÁRNY SE ROZJELA 
 

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 6. 2. 2019, poř. číslo 2/19 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P, Havlík, M. Buchar, J. Růžičková, K. 
Špírek; omluveni: F. Damek; neomluven: 0, počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Projednání darů/dotací pro spolky, které si podaly žádost 
3. Výběr zhotovitele na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice 
4. Stavební  
5. Činnost úřadu 
6. Závěr 
Projednání darů/dotací pro spolky, které si podaly žádost: 
Usnesení 2/2/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje finanční dar pro MS Zdiby - 
Klecany ve výši 8.000,- Kč a pověřuje místostarostku obce vypracováním darovací smlouvy a 
starostku obce jejím podpisem.                                                             Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/2/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje finanční dotaci pro TJ Sokol 
Větrušice ve výši 52.000,- Kč za podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě o dotaci, která 
podléhá schválení zastupitelstvem.                                                       Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 
Usnesení 4/2/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje finanční dar ve výši 8.000,- Kč pro 
Knihovnu města Mladá Boleslav a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.       
                                                                                                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/2/19: Výběr zhotovitele na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice; 
zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje firmu BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o. (IČ:04543181) 
k provedení rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na spolkovou klubovnu za nabídkovou 
cenu ve výši 1.169.208,60 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo 
okamžitě po předložení požadovaných platných dokladů.                Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/2/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje předloženou studii RD ze dne 7. 1. 
2019, zaregistrovanou pod č.j. VET-005/2019 a souhlasí s umístěním stavby na pozemku za 
těchto podmínek: 

a) Stavební povolení nebude vydáno dříve, než budou zkolaudovány všechny 
komunikace a inženýrské sítě projektu 35 rodinných domů a komunikace převedeny 
na obec. 

b) Stavebník je povinen vybudovat na svém pozemku min 2 parkovací místa a 
případně pro každé další auto ve svém užívání další parkovací místo na svém 
pozemku. 

c) Povolení zřízení sjezdu bude vydáno samostatně.  
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d) Termín zahájení stavby oznámí stavebník nejdéle 10 dnů předem na OÚ Větrušice 
z důvodu pořízení fotodokumentace budoucího sjezdu na obecní komunikaci a 
zavazuje se uvést komunikaci do původního stavu na své náklady. 

e) Nemovitost se napojí nejpozději do 6 měsíců na veřejnou kanalizaci, jakmile bude 
veřejná kanalizace v obci vybudována.                              Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

Usnesení 7/2/19: Zastupitelstvo obce Větrušice souhlasí s návrhem předložené studie RD ze 
dne 4. 2. 2019 zaregistrovaným pod č.j. VET-049/2019 a požaduje předložení kompletní 
projektové dokumentace včetně umístnění stavby před podáním žádosti o stavební 
povolení/ohlášení stavby.                                                                        Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 8/2/19: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje udělení výjimky z platné stavební 
uzávěry pro stavbu rodinného domu Větrušice v souladu s usnesením 7/2/19.   
                                                                                                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

SCHVÁLENÁ VÝŠE ODMĚN PRO ZASTUPITELE OBCE 
 

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 13. 3. 2019, poř. číslo 3/19 
Přítomni: 5+1 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P. Havlík, F. Damek, J. Růžičková, 
K.  Špírek (příchod 19:02), omluveni: M. Buchar, počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Projednání nabytí pozemku par. č. 212 (komunikace v k.ú. Větrušice) do vlastnictví obce  
    bezúplatným převodem  
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018  
4. Informace o provedení a výsledcích inventarizace za rok 2018  
5. Vyhláška č. 1/2019  
6. Záměr obce prodat část pozemku 145/5 a část pozemku 145/16  
7. Návrh smlouvy o dotaci pro TJ Sokol Větrušice  
8. Změna výše odměn členů zastupitelstva platná dle nařízení vlády od 1.1.2019  
9. Projednání uzavření/zrušení smlouvy s obecní policií  
10. Stavební  
11. Činnost úřadu  
12. Závěr  
Usnesení 2/3/19: Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku parc. č. 212 (komunikace v k.ú. 
obce Větrušice) do vlastnictví obce bezúplatným převodem.         Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/3/19: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Větrušice za rok 2018. 
                                                          Pro: 5, proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/3/19: Zastupitelstvo schvaluje OZ vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu a pověřuje 
starostku obce jejím odesláním na Ministerstvo vnitra ČR k právnímu rozboru.      
(Obec bude dne 15. 6. hostit ve spolupráci s obcí Vodochody tradiční akci DSO Dolní Povltaví 
„Sousedé se dobře baví“, kdy je plánována i zábava od 20:00 h. venku či ve stanu do 1:00 
(hudba do 24:00), tudíž je nutné posunout noční klid stejně, jak to udělaly obce v minulých 
letech, např. Máslovice v loňském roce. Starostka uvedla, že TJ Sokol Větrušice v letošním 
roce slaví 90. výročí vznik a vyhláška zohledňuje i datum oslav.      Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/3/19: Zastupitelé schvalují zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 
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145/5 v ulici Chaloupky, nově vznikne pozemek parc. č. 145/39 o rozloze 45 m2. Záměr 
bude vyvěšen ve znění předloženém starostkou obce P. Šefčíkovou. Obálky s nabídkami 
budou otevřeny veřejně na příštím zasedání zastupitelstva.                         Pro: 5; proti: 0; 
zdrželi se: 0 
Usnesení 6/3/19: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. 
č. 145/16, nově vznikne pozemek parc. č. 145/40 o rozloze 14 m2. Záměr bude vyvěšen ve 
znění předloženém starostkou obce P. Šefčíkovou. Obálky s nabídkami budou otevřeny 
veřejně na příštím zasedání zastupitelstva.                                         Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/3/19: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o přidělení dotace TJ Sokol Větrušice na 
rok 2019 ve výši 52 000 Kč.           Pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 1 (Damek) 
Usnesení 8/3/19: Zastupitelstvo stanovuje výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, s účinností od 1. 4. 2019 neuvolněným členům zastupitelstva obce 
výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:  

Funkce 
Odměna 
za měsíc  

(Kč) 

místostarosta odpovědný za administrativu a chod úřadu 26.551,- 

místostarosta odp. za bezpečnost, pořádek, dopravu v obci a kriz. řízení obce 5.300,- 

předseda finančního výboru ZO 2.950,- 

předseda kontrolního výboru ZO 2.950,- 

předseda komise  2.950,- 

člen zastupitelstva obce bez další funkce 1.475,- 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty 
- v případě předsedů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce 
- v případě předsedů komisí starosty ode dne jmenování 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 člena či předsedy výboru nebo 
jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem 
zvolení či jmenování poskytována).                                                       Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - NOVÝ SYSTÉM  
Mění se celý systém velkoobjemového odpadu ve Větrušicích.  
Ruší se sběrové víkendy s různě rozmístěnými kontejnery po obci 2x ročně a místo nich bude 
k dispozici velkoobjemový KONTEJNER KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v čase od 9:00 do 
11:30 h., kam bude možné uložit velkoobjemový odpad. Nové umístění velkoobjemového 

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

naleznete na www.vetrusice.cz 
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kontejneru je v areálu ZD - zadní část příjezd 
po panelové cestě prostřední brána viz 
nákres v mapce níže. Prosíme občany, aby do 
velkoobjemového kontejneru dávali pouze 
věci, které tam patří: nábytek, koberce, lina, 
dveře bez skleněných výplní, matrace apod.  
Nepatří: pneumatiky, stavební odpad, 
elektroodpad, autobaterie, oleje, barvy 
ředidla a jiné chemikálie.  
Poplatek za uložení velkoobjemové odpadu 
v daný den je 100 Kč v souladu s platnou 
vyhláškou 1/2019. 
 

 

REKONSTRUKCE SOC. ZÁZEMÍ V KABINÁCH NA FOTBAL. HŘIŠTI 
TJ Sokol Větrušice k letošním 90. narozeninám dostal od obce dárek v podobě nového 
sociální zázemí. Přejeme všechno nejlepší a hodně zdaru do dalších let.    Zastupitelé obce.     
 
 

 

 
 

            
 
 

 
 

 

 

                
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
 

Obecní úřad Vám nabízí k zakoupení tuto sadu tašek na 
třídění odpadu z domácností. Sada obsahuje 3 kusy 
tašek.  Objem jedné tašky je 40 l.  Sadu si můžete 
zakoupit na obecním úřadě kdykoliv v úředních hodinách. 
Cena za komplet je 60 Kč.  
 

 
 

PŘED REKONSTRUKCÍ… 

PO REKONSTRUKCI… 
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HLEDÁME DOBROVOLNÍKY NA AKCI „SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVÍ“  
Obec je v letošním roce pořadatelem sportovně kulturní akce „Sousedé se dobře baví“. Jedná 
se společnou akci DSO Dolní Povltaví, která v naší obci proběhne 15. 6. 2019 od cca 9 - 24 h. 
Mnozí z Vás se v minulých letech pravděpodobně této akce zúčastnili jako návštěvníci, tak 
jistě víte, že organizace takovéto akce vůbec není jednoduchá. 

Obracíme se na Vás prosbou o pomoc při organizaci. Uvítáme každého 
dobrovolníka staršího 17ti let. Pokud jste nám ochotni pomoci, budeme potřebovat 

pomoci den předem v odpoledních hodinách a v den akce cca od 8 hod ráno. Na tuto akci se 
sjíždějí lidé ze všech 11 členských obcí DSO. Co se týká velikosti akce, bude to asi největší akce 
od Oslav 750 let obce. 
Bližší informace Vám ráda poskytnu na tel. 604 273 716, na emailu obec@vetrusice.ce nebo 
osobně. Pokud se chcete rovnou přihlásit, napište mi email se jménem, telefonickým 
kontaktem a Vaše časové možnosti. Věřím, že si to všichni 15. 6. 2019 společně užijeme, ať již 
jako návštěvníci nebo organizátoři. Těšit se můžete na bohatý kulturní program, stánky 
s občerstvením a večer na taneční zábavu pod širým nebem. Plakát s programem zveřejníme 
co nejdříve.                                                                                                                      Vaše starostka  
  

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Srdečně mezi námi vítáme  

Jana Malečka,  
který se narodil v únoru letošního roku  
a přejeme mu i jeho rodičům v životě hodně zdraví, štěstí a lásky. 

 

 
 

 
 

 

NĚCO Z HISTORIE 
 

 

HISTORIE POŠTOVNICTVÍ  
A  

VZNIK POŠTY V KLECANECH 
 

Ve středověku psaní dopisů a jejich doprava nebyla nijak řízena. Dopisy se předávaly  
k dopravě pocestným tovaryšům, cestujícím mnichům a studentům. Platil příjemce. Poštovní 
poslové sloužili jen státním účelům. V Čechách již bylo za Karla IV. udržováno spojení 
s hlavními evropskými městy. 
Historické milníky pošty a telekomunikace na českém území:  
1526 - český král Ferdinand I. nechal zřídit poštovní spojení z Prahy do Vídně 
1743 - na počátku vlády Marie Terezie bylo poštovnictví úplně postátněno 
1770 - nejen pro potřeby pošty bylo číslování domů uzákoněno v době vlády Marie Terezie  
Domovní čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vyražena  
v omítce nebo provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo 
měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje 
dobrou informaci o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té doby 
několikrát přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla v letech 1805–1815.  
(Víte, že k pojmenování ulic ve Větrušicích došlo až v roce 2003?) 

mailto:obec@vetrusice.ce
http://tema.novinky.cz/praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1805
https://cs.wikipedia.org/wiki/1815
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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1846 - Dostupnost a rychlost podávaných a přijímaných zpráv se ještě před polovinou  
19. století zvýšila zavedením Morseova telegrafu.  
1881 - v českých zemích byl zaveden telefon,  
 (Víte že, telefon měl ve Větrušicích k dispozici obecní úřad v nově postavené úřadovně od  
r. 1929, že v polovině 70. let minulého století byla před samoobsluhu na návsi umístěna 
veřejná telefonní budka (permanentně obsazená, nebo rozbitá) a na vlastní telefon 
v domácnosti si většina Větrušických musela počkat až po rozvodu telefonní sítě a postavení 
telefonní rozvodny po roce 1994?) 
1918 - Vznik samostatného státu v roce 1918 přinesl změny v 
organizaci a řízení poštovního provozu. Vzniklo ministerstvo pošt 
a telegrafů. První originální československá známka podle 
Muchova návrhu spatřila světlo světa necelé dva měsíce po 
vzniku státu, 18. prosince 1918.  
V r. 2017 uplynulo 200 let od zavedení poštovních schránek v českých zemích.  
PSČ slaví – Používá se již 45 let. Začalo používat od  1. 1. 1973. 
(Pozn. – víte, že dnes se můžete zcela jednoduše dovolat na každou českou poštu kdekoliv? 
Stačí předřadit před její PSČ číslo 9542. PSČ Klecany je 25067. Telefonní číslo na poštu 
v Klecanech tedy zní 9542 25067, na řežskou 9542 25068 atd.) 
 

 

HISTORIE POŠTY V KLECANECH 
První zmínka o poštovních zásilkách a poště v Klecanech pochází dle dochovaného zápisu 
z obecního zastupitelstva v Klecanech 26. 11. 1879. Radní řeší otázku, jak posílat úřední 
dopisy, vyjednávají za kolik krejcarů a také jak to ovlivní obecní pokladnu s poštmistrem 
Ryšánkem ze Zdibska. První zápis o snaze získat poštovní úřad v Klecanech najdeme při 
zasedání obecního zastupitelstva pro spojené obce až za dva roky 6. 3. 1881, kterého se 
účastnili i zástupci Větrušic, jelikož tehdy naše obec patřila ke Klecanům (samostatnou 
politickou obcí se Větrušice stávají až v roce 1888). Bylo řešeno, zda dát vytisknout obálky  
a pečetě na úřední dopisy. Do jednání vstupuje pan Josef Novák z místního představenstva 
ve Větrušicích s tím, že „… odstupuje od vyjednávání poštovného a žádá, aby obecní 
zastupitelstvo spojených obcí Klecany, Klecánky, Husinec, Řež a Větrušice žádalo za filiálku 
poštovní v místě Klecany“. Obecní výbor onen návrh přijmul a zároveň schválil a zvolil pana 
Josefa Nováka z Větrušic, pana Josefa Janáčka a pana Josefa Richtra z Klecan, by se o oné věci 
patřičně postarali. Čas plyne, o přípravných pracích chybí zápisy, až v roce 1886 se obecní 
zastupitelstvo pro spojené obce usnáší, aby se zavedla rurální (venkovská) pošta s každodenní 
obchůzkou, v obci Klecanech a přidělených obcích Husinec, Řež, Klecánky, Drasta a zároveň 
se ukládá obecnímu představenstvu, aby učinilo dotaz na obce Hoštice, Vodochody 
a Větrušice, zda-li také přistoupí, aby v tamních obcích byla zřízena rurální (venkovská) pošta 
s každodenní obchůzkou. Výsledek není ze zápisů znám. Rurální pošta je pouze předmětem 
dalšího jednání přes deset let, vedla se   s ředitelstvím pošt dlouhodobě. Úsilí radních bylo 
nakonec úspěšné. Obec Klecany má konečně svoji poštu. Je k tomu vydána následující 
vyhláška vydaná C. k. Ředitelstvím pošt a telegrafů: 
„Dnem 16. března 1906 bude otevřen v Klecanech, pol. Okresu Karlínského poštovní úřad, 
který se bude zanášeti službou listovní a povozní, jakož i přijímáním a vyplácením vkladů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
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poštovní spořitelny. Nový poštovní úřad, v jehož širším obvodu současně bude zavedena  
přespolní pošta, bude spojen se sítí poštovní  pěšími posílkami  dvakrát denně  k poštovnímu 
úřadu v Roztokách  u Prahy. K doručovacímu okresu nového poštovního úřadu přidělují se 
následující obce a samoty a to do místního obvodu doručovacího Klecany, do obvodu 
přespolního listonoše Drasty, Skalní Mlýn, Hoštice, Husinec, Klecany, Klecánky, Přemyšlení, 
Řež, dům jezného a Větrušice. 
První poštmistrovou určena sl. Růžena Stránská, ve funkci byla do roku 1933. Přijati byli  
i poštovní zřízenci. Poštovní úřad sídlil nejdříve v čísle 18, poté v čísle 73 (u Kocourků), kde 
úřadoval až do roku 1990.  V roce 1906 se pošta při dvou obchůzkách odebírala z Roztok. Byla 
to těžká únavná práce i pro listonoše při stanovení velkého obvodu doručovacího. Při velké 
vodě, kdy nebyl v provozu přívoz, byly obce bez pošty. Po čase byl poštovnímu úřadu přidělen  
poštovní vůz s koněm a zásilky se odebíraly z poštovního úřadu v Kobylisích. Poštovním kočím 
byl pan Koc. Klecanské cesty byly velmi drkotavé a jednou přispěly k otevření špatně 
uzavřeného vozu, z něhož poštovní zásilky postupně vypadaly. Došlo k stížnosti klecanského 
obecního úřadu na nevhodný dovoz pošty a s pomocí majitele zámku pana Benise, byla 
stížnost vyřízena v roce 1936 se závěrem: „zavést dovoz pošty do Klecan automobilem“.  

Ve spolupráci s klecanskou paní kronikářkou J. Homoláčovou a Mgr. Ondřejem Švehelkou, 
Ph.D, kurátorem sbírek Poštovního muzea v Praze, sepsala Hana Koutská, kronikářka. 

(Plné znění příspěvku naleznete na www.vetrusice.cz) 
 
 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

 

PŘEHLED ZÁPASŮ JARNÍ SEZÓNY 2018 - 2019 

Kolo datum mužstvo mužstvo čas/výsledek 

15 30. 3. 2019 SK ZELENEČ  VĚTRUŠICE 1 : 3 

16 7. 4. 2019 VĚTRUŠICE BÁŠŤ 1 : 3 

17 14. 4. 2019 VĚTRUŠICE BRANDÝS  N/L zrušeno 

18 21. 4. 2019 MOCHOV VĚTRUŠICE 6 : 3 

19 28. 4. 2019 VĚTRUŠICE MĚŠICE 16:00 

20 4. 5. 2019 KOJETICE VĚTRUŠICE 16:30 

21 12. 5. 2019 VĚTRUŠICE NEHVIZDY 16:30 

22 19. 5. 2019 MRATÍN VĚTRUŠICE 16:30 

23 26. 5. 2019 VĚTRUŠICE SLUHY 17:00 

24 1. 6. 2019 PŘEDBOJ VĚTRUŠICE 17:00 

25 9. 6. 2019 VĚTRUŠICE BRÁZDIM 17:00 

26 16. 6. 2019 VELTĚŽ VĚTRUŠICE 17:00 
 
 

FOTBALISTÉ DOSTALI DÁREK OD OBECNÍHO ÚŘADU – NOVÉ SPRCHY! 
 

Druhou polovinu sezony 2018 - 2019 jsme začali přátelským utkáním doma s Novou Vsí  
a následující týden na hřišti v Klecany s tamním dorostem. První mistrák v jarní sezóně jsme 

http://www.vetrusice.cz/
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hráli v Zelenči, kde jsme vyhráli 3:1. Týden na to, jsme hostili mužstvo Báště bohužel prohráli 
1:3. Začátkem března byly dokončena rekonstrukce sprch ve fotbalových kabinách. Termín 
obecní úřad se stavební firmou zvládl na jedničku. Sprchy jsou krásné a nemusíme se už za ně 
stydět.  
Tento rok nás čekají oslavy 90 let vzniku TJ Sokol Větrušice. Nové sprchy jsme dostaly jako 
dárek ke kulatinám a obecnímu úřadu a všem, kterým se na realizaci rekonstrukce podíleli, 
velice děkujeme.                                                              Miroslav Jaroš, předseda TJ Sokol Větrušice 

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

MYSLIVOST 
                                                   

ZIMNÍ NAHÁŇKY DIVOČÁKŮ SKONČILY, PROJEKT LVÍ OČKO 
STÁLE POKRAČUJE A PŘEČTĚTE SI O PROBĚHLÉ AKCI PRO DĚTI 
 

MYSLIVOST - LVÍ OČKO 
Koncem loňského a počátkem letošního roku byl pod patronací Mysliveckého spolku Zdiby – 
Klecany v rámci prevence screening na tupozrakost u dětí předškolního věku. Ve dnech 5. 
11. 2018 a 16. 1. 2019 bylo v mateřských školách Klecany, Liška Bystrouška, Větrušice, Zdiby, 
Dolní Chabry a Řež vyšetřeno celkem 245 dětí. Bylo zjištěno 37 odchylek a rodičům předáno 
doporučení navštívit s dítětem očního lékaře.  
 

MYSLIVOST – NAHÁŇKY NA DIVOČÁKY V LEDNU 
V naháňkách jsme pokračovali i v měsíci lednu 2019, a to 
se střídavými výsledky. 5. ledna se konala, ve srovnání 
s minulými akcemi, velice úspěšná naháňka, na které bylo 
uloveno osm divokých prasat. To, že pokaždé není 
posvícení, se projevilo na další naháňce 19. ledna, kdy 
jsme vyšli naprázdno, i když v lečích jsme na černou zvěř 
narazili. Tím zimní naháňky skončily a odlov bude dál 
pokračovat individuálně na čekané tak, aby stavy 
divokých prasat v honitbě se udržely na únosné úrovni.  
 
 

STÍŽNOST NA PRASATA 
MS Zdiby Klecany obdržel stížnost občanky na škody způsobené černou zvěří na drůbeži. 
Tvrdila, že její pozemek je oplocen kvalitním plotem, což neodpovídalo realitě. Škodám se dá 
zabránit, pokud si občané zabezpečí pozemek kvalitním oplocením s betonovou podezdívkou.                                                                                                                
 

JAK JSME SI UŽILI AKCI „PROCHÁZKA S MYSLIVCI“ 
V sobotu 6. dubna uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany již tradiční Procházku 
s myslivci ve větrušických zahradách, tentokrát zaměřenou na práci s loveckými psy  
a seznámení s loveckými signály troubenými na borlici. Sraz byl ve 14 hodin na fotbalovém 
hřišti ve Větrušicích. Dostavilo se 26 dětí, 18 dospělých jako doprovod a 10 členů 
mysliveckého spolku s 9 psy loveckých plemen. Na zahájení zatroubil na borlici Mgr. David 
Hájíček signál „Pozor“ ze souboru signálů od prof. Dyka. Myslivecký hospodář Antonín 
Matějka přivítal účastníky a krátce je seznámil s úlohou myslivců v ochraně a péči o zvěř v naší 
honitbě. Dětem rozdal obrázky drobné zvěře, která se z naší přírody bohužel pomalu vytrácí. 

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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Pak se všichni přesunuli do zahrad, kde členové spolku vůdci psů předvedli práci svých 
čtyřnohých přátel. Na vybrané louce zatroubil trubač na borlici signál „Uvítání“, který 
doprovodil zpěvem „Vítáme Vás“ s krátkým představením této tradice. Myslivecký hospodář 
seznámil účastníky s připravenou ukázkou vystavení a dosledu zvěře. Tak jsme mohli vidět 
německého krátkosrstého ohaře, jak dohledává bažanta a pro zpestření také např. konev na 
vodu či lahev piva. To svědčí o vynikajícím psím čichu. Výborné vlastnosti a výsledek 
důsledného výcviku prokázal tento ohař též tím, že našel syrové vajíčko a v mordě jej přinesl 
své paničce, aniž by ho prokousl. Svou zdatnost v dosledu prokázali ještě další psi, a to 
výmarský ohař, maďarský ohař, jagd teriér, český fousek, 
dva kokršpanělé a německý křepelák. Štěně border teriéra 
si získalo dětské diváky tím, že si lehlo na záda a děti si ho 
mohly pohladit i na bříšku. Při vystavování byla použita 
živá křepelka. V okamžiku, kdy ji pes navětřil, strnul a 
postavením těla a hlavy naznačoval místo, kde se skrývá. 
Myslivkyně křepelku vyzvedla, a tak se o její osud 
nemusely děti obávat a mohly si ji pohladit. Po skončení 
ukázek práce psů následovalo několik dotazů od dětí a na 
závěr opět troubení na borlici. Těšíme se na shledanou při podzimní procházce s myslivci a 
loveckými dravci.                                                                                                       Ing. Jindřich Trpák  
 

STŘÍPKY 
 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE MĚLNÍK, PRAHA – VÝCHOD  
POMÁHÁME s úctou a pokorou lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu 
nevyléčitelné́ choroby a přejí si strávit své́ poslední dny doma, v péči 
obětavé́ rodiny. POSKYTUJEME domácí zdravotní péči, psychosociální 
podporu, odlehčovací a pečovatelskou pomoc. NÁŠ TÝM: všeobecné sestry, 

psychosociální pracovnice, pečovatelky, lékař. PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PÉČE: terminální 
stadium onemocnění (např. nádorového), poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění klienta, 
doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře, k poskytování domácí hospicové 
péče  
• informovaný souhlas klienta, vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče, 
zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny klienta, bydliště do 35 km od Mělníka 
(okres Mělník, Praha-východ), podepsání smlouvy o poskytování domácí hospicové péče.  
PRŮBĚH PÉČE:  

• zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, průběžně kontrolují zdravotní stav 
pacienta, podávají léky (injekce a infuze), včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické 
funkce, poradí s pitným režimem a stravováním a také ohledně příznaků těžké nemoci, jako 
jsou např.: bolest, dušnost, nevolnost, zácpa….  
• mimo domluvené návštěvy je sestřička stále k dispozici na telefonu, v případě potřeby 
zavolá lékaře  
• pečovatelky docházejí podle dohody s klientem nebo pečující osobou a pomůžou s 
hygienou, zaučí v zacházení s pacientem, vysvětlí správné polohování  



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

15 

 

• dle možností používáme prvky Konceptu bazální stimulace  

• vytváříme pečující osobě dostatečný časový prostor pro nezbytný odpočinek a načerpání 
nových sil, přičemž vycházíme zcela z individuálních potřeb každého jednotlivce  
• za všech okolností dbáme na zachování lidské důstojnosti  

• zajistíme pomůcky usnadňující péči o nemocného ve vašem domově a budeme vám k 
dispozici, kdykoliv nás budete potřebovat  

• zprostředkujeme vám i duchovní pomoc, pokud si to budete přát.  
Klient se částečně podílí na úhradě domácí hospicové péče. Kompletní ceník je uveřejněn na 
webových stránkách.  
Služby jsou registrovány u Krajského úřadu Středočeského kraje.  
KONTAKTY: Provozovna: Mělník, Pražská 530/21, PSČ 276 01; tel.: +420 720 557 554; e-
mail: hospic@hospictempus.cz, web: www.hospictempus.cz; Facebook: Hospic Tempus, z.s.; 
HOSPIC TEMPUS, z.s., IČO: 058 94 271, ID DS: 23we4ir, b. účet: 115-4273410257/0100  
 

 

TIP NA AKCI 
Další infor 
 

NOC KOSTELŮ – 24. 5. 2019 
 

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již 
téměř 700 kostelů a modliteben. Také letos budou moci 
návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a 
obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které 
nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. 
O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, 
v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované 
prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, 

možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, 
vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení 
vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Více na www.nockostelu.cz. 
 

 
ní úřad Máslovice, tel.: 220 940 481, ou@maslovice.cz 

PŘEHLED AKCÍ VE VĚTRUŠICÍCH V ROCE 2019 
 

  30. 4. 2019     Stavění májky a pálení čarodějnic 

    1. 6. 2019     Dětský den 

  15. 6. 2019     Sousedé se spolu dobře baví v Dol. Povltaví, taneční zábava 

  22. 6. 2019     90 let Sokola s turnajem 

12. 10. 2019    Drakiáda 

  3. 11. 2019     Halloween a lampiónový průvod 

  1. 12. 2019    Mikulášská pro děti a rozsvícení vánočního stromu 
 Termíny a časy se mohou změnit. 

http://www.hospictempus.cz/
http://www.nockostelu.cz/
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Informace nejen o akcích aktuálně na www.vetrusice.cz, facebook a vývěskách v obci.  


