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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, ww;w.vetrusice.cz, obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTA:  Petra Šefčíková; Ing. Petr Havlík 
Členové OZ:                                         Ing. Michael Buchar, Filip Damek, Ing.  Jana Růžičková, Karel Špírek, Adéla Trochtová 

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… níže naleznete informace ze zasedání zastupitelstva 
 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 1 BYLA SCHVÁLENA 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 29. 3. 2021, poř. č. 2/2021 

 

• OZ revokuje usnesení č. 4/9/20 z důvodu navýšení ceny za zřízení věcného břemene služebnosti  
v souvislosti s projektem ČEZu na rekonstrukci NN napětí ve staré části obce. Pro: 6 Proti: 0 Zdrž.: 0  

• OZ schvaluje Návrh smlouvy s firmou ČEZ o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009887/VB/01 s úhradou ceny za zřízení VB služebnosti ve výši 
129.700 Kč a za podmínek, že při realizaci bude umožněné připoložení optických kabelů do 
sdružených výkopů vybranému dodavateli obce. V souvislosti s projektem na rekonstrukci NN napětí 
ve staré části obce). Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
4/2019 o místních poplatcích a vstoupí v účinnost dnem vyhlášení. Jedná se o úpravu vyhlášky ve 
dvou článcích v oddílu IV. (poplatek z pobytu) a rovněž se mění příloha č.1. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje předloženou účetní závěrku obce Větrušice za rok 2020 včetně příloh, které jsou 
součástí. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na hodnotu 3, pro stavby využívané pro 
podnikatelské účely a rekreační stavby navíc o koeficient 1,5 a pověřuje starostku obce přípravou 
OZV. Pro: 5 Proti: 1 (Damek) Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3 (došlo k navýšení výdajů na dopravní obslužnost a 
k přesunům prostředků mezi jednotlivými paragrafy v souladu s doporučením auditu). Pro: 6 Proti: 0 
Zdrželi se: 0  

• OZ volí členku finančního výboru paní Kateřinu Břešťálovou. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ rozhodlo o obsahu Změny č. 1 územního plánu Větrušice, která se týká návrhů na změnu využití 
pozemků soukromých vlastníků (ve stávající zástavbě, ze soukromé zeleně na bydlení venkovské) 
za podmínky úhrady finančních nákladů na zpracování dokumentace. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
(Špírek, Havlík)  

• OZ souhlasí s podáním žádosti na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, 
územního plánování a památkové péče na pořízení Změny č. 1 územního plánu Větrušice. Pro: 5 
Proti: 0 Zdrželi se: 2 (Špírek, Havlík)  

 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka JSDH Husinec – Řež 
724 093 521 
Obecní úřad Husinec 220 940 309 
                 

 

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI: E. Jarošová, J. Čáhová, F. Damek, H. Koutská 

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obec Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník 
Datum vydání: 10. 8. 2021 
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• OZ souhlasí s řešením dvou přístupů na pozemek parc. č. XXX. Povolení zřízení sjezdu bude vydáno 
samostatně OÚ ve správním řízení. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje předloženou projektovou dokumentaci soukromého investora. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi 
se: 0 

• OZ schvaluje návrh starostky obce na řešení havarijního stavu šachet a odtokového potrubí pod 
požární nádrží a pověřuje tímto úkolem starostku obce. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje návrh paní Koutské, kronikářky, na umístění pamětní destičky na budovu č.p. 12 při 
příležitosti 80. výročí odvlečení a vyvraždění židovské rodiny Neumannových a pověřuje zastupitele 
Filipa Damka realizací této záležitosti. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

OD ROKU 2022 BUDEME PLATIT VYŠŠÍ DAŇ Z NEMOVITOSTI 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 26. 4. 2021, poř. číslo 3/2021 
 

• OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 
nemovitých věcí, která vstoupí v platnost dnem 1. 1. 2022. Pro: 5 Proti: 1 (Damek) Zdrželi se: 1 
(Buchar) 

• OZ neschvaluje prodej části pozemku parc. č. XXX o výměře 40 m2 a požaduje úpravu oplocení 
pozemku parc. č XXX v souladu s katastrální mapou s lhůtou do jednoho roku. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi 
se: 2 (Šefčíková, Buchar)  

• OZ schvaluje odpuštění plateb za školkovné v DS Větříček za měsíce březen a duben. Pro: 1 
(Šefčíková) Proti: 3 (Růžičková, Špírek, Buchar) Zdrželi se: 3 (Damek, Trochtová, Havlík) - odpuštění 
plateb nebylo schváleno 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 31. 5. 2021, poř. č. 4/2021 
 

• OZ bere na vědomí Informace starostky obce o přezkoumání hospodaření obce Větrušice za rok 
2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Větrušice za rok 2020; schvaluje po 
projednání Závěrečný účet obce Větrušice za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s hospodařením obce  
v roce 2020 s výhradou přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků  
a k zamezení jejich opakování; a ukládá starostce obce zabezpečit plnění opatření a informovat  
o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků písemně Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor interního auditu a kontroly, a to nejpozději do 15ti dnů od přijetí tohoto usnesení. Pro: 6 
Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ projednávalo, zda odkoupí stávající traktor a valník od leasingové společnosti za zůstatkovou 
cenu, nebo koupí nový traktor na leasing. Budou zpracované cenové nabídky na obě varianty. 
Rozhodnutí odloženo na příští zastupitelstvo. 

• OZ schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou ČEZ 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009887/SIS/16 a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Pro: 
6 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje požadavek č. 1 ze žádosti vlastníků nemovitostí v ulici Skalní podané OÚ dne 26. 4. 
2021 na kompenzaci nákladů na pořízení, provoz a údržbu tlakových čerpadel v ulice Skalní. Pro: 0 
Proti: 6 Zdrželi se: 0 - požadavek nebyl schválen 

• OZ schvaluje nákup akcií od společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. v počtu 273 ks akcií a za cenu 
366 Kč za akcii. Pro: 0 Proti: 5 Zdrželi se: 1 (Šefčíková) - nebylo schváleno 

• OZ schvaluje správcem rozpočtu pro rok 2021 - 2022 zastupitelku a předsedkyni finančního výboru – 
Ing. Janu Růžičkovou. Pro: 5 Proti: 0, Zdrželi se: 1 (Růžičková)  
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ZLEPŠÍ SE PŘÍSTUP DO VĚTRUŠICKÉ ROKLE Z ULICE VLTAVSKÁ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 21. 6. 2021, poř. č. 5/2021 
 

• OZ schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku ze psů s účinností vyhlášky od 1. 7. 2021 Pro: 5 Proti: 
0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje OZV č. 4/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností 
vyhlášky od 1. 7. 2021 Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0   

• OZ schvaluje OZV č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností vyhlášky od 1. 7. 2021. Pro: 5 
Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení 4/5/21 bylo přijato.  

• OZ rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního plánu Větrušice zkráceným postupem. OZ schválilo 
člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Změny  
č. 1 územního plánu Větrušice, a to paní Petru Šefčíkovou. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje odkup traktoru John Deere 3033R za zůstatkovou cenu ve výši 270.000 Kč bez DPH  
a OZ Větrušice schvaluje odkup valníku ANS 1900 za zůstatkovou cenu ve výši 30.000 Kč bez DPH 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje přistoupení obce Větrušice k Memorandu o vzájemné spolupráci proti současnému 
provedení a umístění vysokorychlostní trati. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci proti současnému provedení  
a umístění vysokorychlostní trati. Toto memorandum řeší dostatečný časový předstih při 
projednávání a řešení již existujících negativních vlivů (hluk, vibrace, chybějící zeleň) před výstavbou 
nových VRT, jejich souběhy, napojení s již existujícími dopravními stavbami (kapacitní silnice, 
železniční koridory) a jejich doprovodnou infrastrukturou (depa, přivaděče, odpočívky) a to včetně 
dodatečně indukované zátěže (logistické areály, mezisklady). Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje vypracování studie pro koncepční řešení prostoru u vstupu do přírodní rezervace 
Větrušické rokle s návrhem řešení parkování na konci ulice Vltavské, jak pro turisty, tak vlastníky 
nemovitostí. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0  

 

OBEC ZÍSKALA DOTACI NA OPRAVU KOMUNIKACÍ - ULICE: JIŽNÍ, 
SEVERNÍ, SLUNEČNÁ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 19. 7. 2021, poř. č. 6/2021 
 

• OZ schvaluje přijetí dotace na akci Oprava místních komunikací Severní, Jižní, Slunečná ve výši  
2.228.996 Kč. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo a memorandum č. 1 k zadávací 
dokumentaci – pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce Oprava místních komunikací 
Severní, Jižní, Slunečná. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje návrh smlouvy o zápůjčce kompostérů mezi obcí Větrušice a občanem. Pro 6, proti 0, 
zdrželi se 0 

• OZ schvaluje návrh smlouvy o zápůjčce kompostérů mezi DSO Dolní Povltaví a obcí Větrušice. Pro 
6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kompletní výpisy a zápisy z usnesení  
obecního zastupitelstva naleznete na www.vetrusice.cz 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

5 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE  
 

KANALIZACE – JDEME DO FINÁLE! 
Vážení občané,  
dovolte mi informovat Vás o dalším postupu realizace veřejné kanalizace v obci.  
Výstavba kanalizačního řadu běží dle harmonogramu. KOLAUDACE stavby je vypsaná vodoprávním 
úřadem na 2. 9. 2021. Po nabytí právní moci „Rozhodnutí“ (15 dnů) bude spuštěn zkušební provoz ČOV. 
Budeme vás informovat na webu obce, FB a SMS zprávu o možnosti napojení a uzavření smlouvy  
o odvádění odpadních vod. Na web obce pod záložku Kanalizace byl vložen nový formulář ,,Předávací 
protokol přípojka kanalizace“. Po uložení potrubí a revizní šachty před záhozem kontaktujte OÚ, kde 
pracovník OÚ provede fyzickou kontrolu a pořídí na místě fotodokumentaci a potvrdí vám na formuláři 
„Předávací protokol přípojka kanalizace část C“. Je důležité, aby samotné propojení vaší soukromé části 
přípojky s obecní částí přípojky provedla odborná firma a ta potvrdila tuto skutečnost na „Předávacím 
protokolu kanalizační přípojka část B“.  S tímto protokolem je důležité dostavit se nejpozději do 10 dnů 
od napojení na OÚ a uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod. Po dohodě se všemi zastupiteli 
bude termín pro napojení na veřejnou kanalizaci prodloužen a to do 30. 4. 2022 z důvodu skluzu  
v dodání projektových dokumentací na vaše přípojky. Někteří z vás stále nemají projekt.   
Ti z vás, kteří již mají vydaný územní souhlas na přípojku ze stavebního úřadu mohu zahájit přípravné 
práce (výkopy, uložení revizní šachty), samotné napojení na veřejnou kanalizaci je však skutečně možné 
až po zahájení zkušebního provozu ČOV.    
UPOZORNĚNÍ: Do veřejné kanalizace musí být z nemovitosti svedeny všechny odpadní vody mimo 
dešťových. Tzn. U těch nemovitostí, u kterých doposud byly odpadní vody z koupelen a kuchyní svedeny 
do obecní dešťové kanalizace musí být odvedeny taktéž do splaškové kanalizace.  
Pokud máte vydaný územní souhlas:  
1. Můžete začít s výkopovými pracemi na vašem pozemku v souladu s projektovou dokumentací 
2. Před záhozem kontaktujte OÚ, kde pracovník OÚ provede fyzickou kontrolu a pořídí na místě 
fotodokumentaci a potvrdí vám na formuláři „Předávací protokol“. 
3. Po oznámení ze strany obce, že je možné se napojit na veřejnou kanalizaci může vámi vybraná 
odborná firma provést samotné napojení, které vám opět potvrdí na formuláři. 
4. Posledním krokem je, jak je již výše uvedeno, uzavřít s obcí „Smlouvu o odvádění odpadních vod“. 
(Smlouvu o odvádění odpadních vod musí podepsat všichni vlastníci nemovitosti.)       Obecní úřad Větrušice 
 

ZMĚNY TARIFU PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY OD 1. 8. 2021 
 

Hlavní město Praha a Středočeský kraj přistupují od 1. srpna 2021 ke změně Tarifu 
Pražské integrované dopravy. Ceny jednorázových a ve Středočeském kraji  
i předplatních jízdenek vzrostou o cca 20-25 %. Předplatné v Praze se však 
nemění. Zejména cena ročního kuponu pro Prahu, která se ani po 1. srpnu 
nemění, znamená možnost neomezeného cestování po Praze za pouhých 10 
korun na den. A také ve Středočeském kraji bude předplatní jízdné, zejména to 

roční, nyní ještě výhodnější oproti jednorázovým jízdenkám. K úpravám dochází také u některých dalších 
jízdních dokladů, zjednodušuje se prokazování bezplatné přepravy v Praze a rozšiřuje se možnost 
nákupu jízdenek PID ve vlacích.  
 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK – 11. 9. 2021 
Dne 11. září 2021 proběhne v budově Obecního úřadu od 9:00 očkování psů a koček.  
Očkování provede MVDr. Anton (veterinární ordinace Klíčany).  
Očkovací průkazy s sebou!  
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NĚCO Z HISTORIE 
 
 

Jak vznikaly ulice ve staré zástavbě Větrušic 
    

1904 až 1912 - Svažitou roli (pole) za kovárnou majitelé Kateřina a Tomáš Vilímovi z kovárny č. p. 8 
parcelují a vzniká zde celá kolonie nových RD (dnešní Slunečná a Severní). Stavebníci od Vilímů 
odkoupených svých už tak malých stavebních parcel vyčleňují povinně ještě určitý díl a zdarma ho obci 
na nově tvořenou ulici před domky věnují. Scelením těchto stavebníky 
darovaných dílů obci vznikají před domky ulice, dnes s názvem Severní 
a Slunečná. V r. 1912 má obec 65 čísel, 400 obyvatel.  
13. 2. 1904 Vácslav Materna s manželkou Marií uzavírají u CÍS. KRÁL. 
OKRESNÍHO SOUDU V KARLÍNĚ s Vilímovými „Smlouvu trhovou“ (kupní), 
v níž se píše, že ze zakoupených 257 m2 za oboustranně dohodnutou 
cenu trhovou, 285 korun 82 haléřů, časem bezplatně odstoupí obci 
Větrušické na novou ulici 42 m2 (ulice později dostala katastrální číslo 
149/8 a za 100 let poté název Slunečná). Na stavbu domku s jednou 
světnicí, kuchyní a spíží a chodbičkou, s 2 chlévky, dřevníkem a 
záchodem Maternovým tak zbývá ze zakoupeného stavebního pozemku 
257 m2 pouhých 215 m2. Smlouvu trhovou podepsali prodávající i 
kupující, stejně tak Dr. Valerius Hübschmann C.K. NOTAR ZU PRAG IN 
BÖHMEN. 
 Okresní soud v Karlíně vydává dne 12. října 1920 usnesení č.j. 2033/20, aby se pro obec Větrušickou 
zapsaly do katastrálních map na doplnění ulic č. kat. 149/27 (dnes Severní), 149/4 (dnes Krátká), 149/8 
(dnes Slunečná) a 149/6 (dnes Křížná – spodní část) ve statku veřejném stavebníky postoupené části 

jejich stavebních parcel na nové ulice: Václav  
a Josefa Kohoutkovi zdarma odevzdávají obci  65 m2 
na ulici  č. kat. 149/27, Barbora a Josef Krejzovi 88 
m2 zdarma odevzdávají na ulici č. kat. 149/27 a 90 
m2 na ulici č. kat. 149/6. Celou pozemkovou parcelu 
149/35 ve výměře 70 m2 zdarma odevzdává Rosalie 
Veselá na ulici č. kat. 149/27. Václav a Anna 
Klementovi zdarma odevzdávají 75 m2 na ulici 
149/27 a 68 m2 na ulici  č. kat. 149/4. Václav a Marie 
Krejzovi zdarma odevzdávají 33 m2 na ulici 149/4. 
 

Dále z tohoto usnesení okresního soudu v roce 1920 
kromě jiného (prostým sečtením jednotlivých bodů a položek) vyplývá, že celkem 1582 m2 na doplnění 
a rozšíření různých ulic bezplatně postoupili obci Kateřina a Tomáš Vilímovi z kovárny. Dokládá to  
i Protokol sepsaný o schůzi obecní rady, konané dne 25. října 1919 o 6 hod. večerní za přítomnosti všech 
členů: Pořad: Jednání s p. Tomášem Vilímem, kovářem ve Větrušicích, za příčinou odevzdání cest, dosud 
neupravených, do statku veřejného na rozparcelovaném pozemku, kterým povolen rozparcelovati na 
místa stavební byl dle protokolu ze dne 13. dubna 1902. Pan Tomáš Vilím se zavazuje a podpisem svým 
stvrzuje, že vrchní hlavní ulici, která jest od ulice první až k ulici třetí dlouhá 145,5 m, odevzdá do 
veřejného statku na své útraty až k cestě, vedoucí z obce směrem k háji, kterážto ulice se tak prodlouží 
přes jeho celou zahradu a tím není závazná délka 145,5 m. Pozemek přes zahradu p. Vílíma vedoucí 
zavazuje se týž zdarma postoupiti. Obec nevzdává se nároků na to, že p. Vilím ulice tyto nákladem svým 
upraví. Podpisy: T. Vilím, J. Zapotil, J. Šubrt, V. Vlasák, L. Machačka – starosta 
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Na začátku 20. století po sloučení obci stavebníky darovaných částí jednotlivých stavebních parcel  
v jeden celek na ulici Slunečná bylo zde poměrně velmi klidno a pohodově. Dokonce na protější straně 
domků v ulici rostly stromky. Další rodinné domky postavené pod úrovní této ulice mívaly vrátka a vstupy 
z tarasu v ulici v Chaloupkách. Postupem času si je tito majitelé přeorientovali do ulice Slunečná a začalo 
zde být rušněji. V současné době její šíře nepostačuje všem zaparkovaným autům a s průjezdem ulicí 
mají problém jak popeláři, problém by měli případně i hasiči, nebo vozidla záchranného systému. Nějak 
se nám ta ulice Slunečná od roku 1904 „zdrcla“ na šířku. Před ploty níže postavených domků se za roky 
nahromadila hromada zeminy, bláto a kamínky z posypu při náledí, vznikl zde velice plevelnatý vyšší 
zával, do něhož musí chodec, uhýbající se projíždějícímu autu, uskočit. V některých místech tráva a 
vytrvalý plevel před ploty včetně odhozené stavební suti zužuje vozovku až o 70 cm. I díky tomuto 
plevelnému zúžení se stala Slunečná jednou z nejužších ulic v obci, ale brzy se dočká renovace. Snad se 
dočkáme asfaltového povrchu ulice, po celé její šíři, to je od krajnice po krajnici. Na letošním 
červencovém zasedání zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě místních komunikací - Severní, Jižní, 
Slunečná s termínem dokončení realizace do 30. 10. 2021. Rozpočet na akci „Rekonstrukce místních 
komunikací Severní, Slunečná, Jižní“ činí 2.300.000 Kč bez DPH. Dotace z MMR je ve výši 2.228.996 Kč. 
Vlastní zdroje obce dle rozpočtu na akci jsou 557.249 Kč. Tak uvidíme!!! 
Nošení vody místo posilovny: Historická fotografie pana Ladislava Šarbocha (níže) z čísla 79 ve Slunečné 
ulici, než místní národní výbor vybudoval obecní vodovod (rok 1969-70) nosila se každá kapka vody  
v kýblích nebo v putně na zádech z obecních studní. Jen na praní bylo potřeba donést minimálně 12 
kýblů vody. Domky ve Slunečné a Severní používaly vodu ze studny v dolní části ulice Křižná. Ulice 
Slunečná se zdá na fotografii širší než dnes, nevadily v ní auta, sloupy ani plevelnatá zemina přihrnutá k 

plotům. Ulice byla čistá a nikdo si nedovolil 
cokoli na ní nepotřebného odložit ani nechat 
si plevel růst před okny nebo plotem. Povrch 
vozovky nebyl asfaltový, jen vyštěrkovaný a za 
deště mnohdy až blátivý. Tehdy muži 
nemuseli chodit pro svalstvo do fit-center. 
Kromě své většinou dělnické profese jen 
nanosit denně vodu rodině byla velká fuška. 
Kdo z pánů od rodin by to dnes zvládl? 
 

Fotografie: Slunečná ulice dříve (na historické fotografii pan Ladislav Šarboch) a stejná ulice dnes. 
Informace zpracovala: Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 

 
PROBĚHLÉ AKCE 
 

Letošní Dětský den byl po 

roční pauze velmi příjemný. Sešlo 
se 75 dětí a z jejich úsměvů bylo 
patrné, že mají z připravených 
soutěží skutečnou radost. Počasí  
k nám bylo příznivé a vzlétl i náš 
oblíbený létající bonbondér  
a snesl na děti déšť v podobě sladkých bonbonů. Mezi oblíbené soutěže patřilo skákání v pytli, skok přes 
švihadlo a pro odvážné děti jsme připravili jízdu na kole přes kladinu. Děti byly velmi šikovné a se všemi 
úkoly si hravě poradily. Děkujeme za krásnou účast a budeme se těšit na další společné akce!                                                                                                                          

  Adéla Trochtová 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Vítáme mezi sebe  
Viktora Hrčiaka, který se narodil v březnu, 
a Ondřeje Pačisku, který se narodil v červenci. 
 Přejeme jim v životě hodně pohody, lásky a zdraví! 

    

     Dodatečně blahopřejeme jubilantům, 

   kteří nedávno oslavili nebo brzo oslaví svá životní jubilea: 
Bohumila Svobodová  Emilie Veselá  

Jitka Čáhová  Michal Kaisr  
Petra Ledlová  Jana Martínková  

Jana Liebichová  Václav Veselý  
Dagmar Wernerová  Katarína Kovacsová 

Všem přejeme pevné zdraví a hodně životního optimismu! 

FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

PŘEHLED PODZIMNÍCH FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ 
 

TJ SOKOL VĚTRUŠICE – TERMÍNY ZÁPASŮ – PODZIM 2021 – 3. A třída 

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

 
 

 

AKCE VE VĚTRUŠICÍCH DO KONCE ROKU 2021 
(DATA A ČASY JSOU ORIENTAČNÍ!) 
 

DRAKIÁDA       10. 10. 2021  14:00 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU   28. 11. 2021  17:00  
 

Změny času jsou vyhrazené. Případné zrušení akce se bude odvíjet  
dle epidemiologické situace v ČR.  Sledujte www.vetrusice.cz a facebook. 

29. 8. 2021 17:00, neděle TJ Klíčany B - Sokol Větrušice

5. 9. 2021 17:00, neděle Sokol Větrušice - Aero Odolena Voda

19. 9. 2021 16:30, neděle Sokol Větrušice - Sokol Veltěž

26. 9. 2021 16:30, neděle Slavoj Veleň - Sokol Větrušice

3. 10. 2021 16:00, neděle Sokol Větrušice - SK Zeleneč B

10. 10. 2021 16:00, neděle Svornost Brázdim - Sokol Větrušice

17. 10. 2021 15:30, neděle Sokol Větrušice - Sokol Vyšehořovice

23. 10. 2021 15:30, sobota SOKOL PŘEDBOJ - Sokol Větrušice

31. 10. 2021 14:00, neděle Sokol Větrušice - Sokol Měšice

7. 11. 2021 14:00, neděle Sparta Mratín - Sokol Větrušice

14. 11. 2021 14:00, neděle Sokol Mochov - Sokol Větrušice

21. 11. 2021 13:30, neděle Sokol Větrušice - Viktoria Sibřina

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
http://www.vetrusice.cz/

