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Foto: Stříbrný smrk, který roste u obecního úřadu se oblékl do vánočního šatu a moc mu to sluší!  
Děkujeme všem, kteří ho pomohli ozdobit a nasvítit.  

I když jsme se u rozsvícení vánočního stromu letos nemohli společně sejít,  
věříme, že potěší všechny naše obyvatele. 

 

 
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, 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slovo starostky… 
 

Vážení spoluobčané, 
dlouho jsem přemýšlela, co vlastně do vánočního Větrušáku v letošním roce napsat? Rok, který si 
budeme jistě všichni hodně dlouho pamatovat, byl rok ,,blbec“? Na tom se asi shodneme všichni v celé 
naší zemi a není to potřeba nikterak rozvádět. 
Pojďme se tedy podívat na to, co nás čeká v příštím roce a neohlížet se zpět. Rok 2021 bude pro naši 
obec velmi významný, neboť v druhé půlce roku budeme už konečně všichni napojeni na veřejnou 
kanalizaci a odpadnou nám starosti se žumpami, septiky a DČOV. Chtěla bych vám všem poděkovat za 
trpělivost, se kterou zvládáte všechna omezení způsobené stavbou kanalizace. V jarních měsících roku 
2021 budeme všichni řešit své části přípojek na kanalizaci a následně začneme s postupnými opravami 
komunikací. Přání nás všech, aby se hned po ukončení výstavby kanalizace opravily všechny komunikace, 
není reálné. Z dotace SFŽP je možné dle dotačních pravidel uhradit jen výkop o šířce 1,25m. Pokusíme 
se v příštím roce získat další dotace na opravy komunikací. Uděláme maximum, aby se podařila oprava 
silnic co nejdříve.  
Podařilo se nám domluvit spolupráci s městem Klecany ohledně činnosti městské policie na našem 
území. Čekáme na prosincové jednání zastupitelstva v Klecanech, kde by měli klecanští zastupitelé 
schválit veřejnoprávní smlouvu o činnosti MP Klecany na území naší obce.   
V příštích pár letech se naše obec rozroste o nové obyvatele, kteří si postaví domy v lokalitě Ing. 
Grošové. Je zde 35 stavebních parcel a vzniknou zde 4 nové ulice: Za Vodárnou, Jana Zapotila, Mezi 
Cestami a Nad Višňovkou. Věřím, že se noví obyvatelé naší obce postupně sžijí s námi ostatními, tak jako 
kdysi obyvatelé ulice Východní a Skalní. 
Pevně doufám, že se v příštím roce budeme moci potkávat na našich tradičních akcích jako je Dětský 
den, stavění májky, čarodějnice, drakiáda a, závěrem roku, u rozsvícení vánočního stromu.  
Jsem také moc ráda, že se mnoho z vás zapojilo do naší výzvy ,,Rozsviťme celou obec“. Při procházkách 
po obci se mohou všichni pokochat krásnou vánoční výzdobou domů a zahrádek.  
Ráda bych Vás požádala o ohleduplnost k našim domácím mazlíčkům při oslavách Silvestra. Zkusme 
letos vynechat všechnu zábavní pyrotechniku a ušetřené korunky raději věnovat třeba do útulků pro 
zvířata? Věřte, že budete mít lepší pocit z toho, že jste pomohli, než z chvíle hlučné zábavy o 
silvestrovské noci.  

 

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

 

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI: Eva Jarošová, Jitka Čáhová, 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: 6. 12. 2020 
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Vážení a milí spoluobčané, závěrem mi dovolte abych vám jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců 
obce popřála klidný adventní čas, vánoční svátky strávené se svými nejbližšími a do roku 2021 hlavně 
zdraví, to nejcennější, co všichni máme. A nám všem společně snad lepší časy bez epidemií, stresu  
a strachu, co bude zítra.                                                               Petra Šefčíková, starostka obce               
 

 
 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… níže naleznete informace ze zasedání zastupitelstva 
 

BYL SCHVÁLEN KONCEPT STRATEGICKÉHO PLÁNU NA R. 2021-26 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 2. 9. 2020, poř. číslo 6/2020 
Program zasedání: 
1. Složení slibu nově nastupující zastupitelky (Adély Trochtové)  
2. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
3. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Větrušice 
4. Schválení organizačního řádu obce Větrušice 
5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Kanalizace a ČOV Větrušice“ 
6. Projednání koncepce strategického plánu obce Větrušice na roky 2021-2026 
7. Přijetí dotace z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
    ze Středočeského Fondu obnovy venkova 
8. Stavební 
9. Činnost obecního úřadu 
 

• OZ schvaluje návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva obce. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje návrh nového Organizačního řádu obce Větrušice. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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• OZ schvaluje přerušení bodu č. 5 (Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Kanalizace a ČOV 
Větrušice“) do příštího jednání OZ. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje koncept strategického plánu na roky 2021-2026. Koncept byl k nahlédnutí na webu  
a na OÚ, občané mohli podat připomínky a náměty do 31. 10. 2020. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy 
venkova ve výši 627.000 Kč (na rekonstrukci VO ve staré části obce). Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0         
• OZ schvaluje tři předložené projektové dokumentace na stavby domů.  
• OZ schvaluje žádost o přeložku vodovodu Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Buchar) 
• OZ schvaluje žádost o souhlas s rozvodem užitkové vody. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje dvě žádosti soukromých vlastníků o úhradu nákladů spojených s vedením obecné části 
kanalizační přípojky. Pro: 0 Proti: 7 Zdrželi se: 0 - obě usnesení nebyla přijata. 
 

 

DOSTALI JSME DOTACI OD STŘ. KRAJE NA KANALIZACI 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 7. 10. 2020, poř. číslo 7/2020 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Volba předsedy kontrolního výboru 
3. Volba členů kontrolního výboru 
4. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 na akci ,,Kanalizace a ČOV Větrušice“ 
5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Kanalizace a ČOV Větrušice“ 
6. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – plynovod lokalita Ing. Grošová 
7. Schválení Řádu ohlašovny požárů 
8. Rozpočtové opatření č. 4 
9. Stavební 
10. Činnost obecního úřadu 
 

• OZ volí nového předsedu kontrolního výboru (A. Trochtovou) Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Trochtová) 
• OZ volí nové členy kontrolního výboru (J. Trochta a J. Drozdová.) Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
(Trochtová) 
• OZ schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 (akce Kanalizace a ČOV 
Větrušice) ve výši 582.896 Kč. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice. Pro: 5 Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Větrušice a Pražskou 
plynárenskou Distribucí, a.s. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje návrh Řádu ohlašovny požárů. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
• OZ schvaluje předložené projektové dokumentace pro stavbu a rekonstrukci domů.  
• OZ bere na vědomí oznámení o rekonstrukci zámkové dlažby na pozemku soukromých vlastníků.  
• OZ bere na vědomí, že starostka z důvodu účetní závěrky měsíce srpna schválila rozpočtové opatření 
č. 3 v souladu s vnitřní směrnicí.                             
• OZ schvaluje cenovou nabídku č. 1 (vzhledem ke kompletnosti nabídky) na realizaci plynové 
přípojky ke Spolkové klubovně. Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

ZDRAŽENÍ POPELNIC SE NEVYHNEME 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 4. 11. 2020, poř. číslo 8/2020 
Program zasedání: 
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1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Stanovení výše příspěvku do fondu FKSP na rok 2021  
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021  
4. Obecně závazná vyhláška obce Větrušice č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2018, která stanoví poplatek za komunální odpad  
5. Stavební  
6. Činnost obecního úřadu  
 

• OZ schvaluje výši příspěvku do fondu FKSP na rok 2021. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel 0 

• OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, která stanoví poplatek za komunální odpad 

a vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2021. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel 0 

• OZ schvaluje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci RD. Pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 

• OZ pověřuje starostku obce ke schvalování rozpočtových opatření do výše 100 000 Kč u výdajů,  

a do 100% plnění u příjmů na paragraf z důvodů zajištění plynulosti v hospodaření obce a ukládá jí 

povinnost na nejbližším následném jednání zastupitelstva předložit schválená rozpočtová 

opatření zastupitelstvu k informaci. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje prodloužení ulice Hlavní o úsek nové zástavby. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje návrh starostky na úhradu věcného břemene služebnosti na plynovod dle platné 

metodiky – 500 kč / bm, v celkové délce 175 m (pozemek parc. č. 209/1 v délce 6 m a parc. č. 

209/2 v délce 169 m, dle skutečného zaměření geometrickým plánem) a nebude požadovat 

úhradu věcného břemene služebnosti v pozemku parc. č. 142/2 (v celkové délce taktéž 175 m), 

který byl původně ve vlastnictví manželů Moravcových. Zastupitelstvo obce požaduje splnění 

podmínky bezúplatného převodu vodovodu ve vlastnictví manželů Moravcových do majetku 

obce. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 

INFORMACE O PLATBÁCH ODPADU V ROCE 2021 
 

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám sdělili několik praktických informací k placení odvozu 
komunálního odpadu na rok 2021.  
 

1. Odpad je možné platit na účet od 2. 1. 2021, v hotovosti až od 4. 1. 2021  
A) Na účet č. 8929201/0100 (vedený u Komerční banky) – tuto variantu PREFERUJEME vzhledem ke 
stávající pandemické situaci a žádáme všechny občany, aby této možnosti pokud možno využili – při 
bezhotovostní platbě uveďte, prosím, jako variabilní symbol číslo popisné vašeho domu, a pokud to 
bude možné, i Vaše příjmení – známky si pak vyzvednete na Obecním úřadě nejdříve 3 pracovní dny po 
úhradě.  
B) V hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí od 8:00 do 12:00 a od 15:30 do 19:00, 
ve středu od 15:30 do 18:00). Platby jsme schopni přijmout i dopoledne v úterý a čtvrtek od 9:30 do 
11:30 u paní Kristianové. 
 

2. POZOR! Změnily se sazby u všech svozů – přehled najdete na webu obce a na úřední desce a rovněž 
je uveřejněn zde ve Větrušáku. 

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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3. Známky můžete platit až do konce února 2021, kdy přestanou platit známky na rok 2020. Po tomto 
datu Vám firma FCC již odpad nevyveze, pokud nebudete mít příslušnou známku na rok 2021.  
 

4. Stále platí sleva pro starobní a invalidní důchodce ve výši 500 Kč na rok podle usnesení z roku 2015 
(usnesení č. 6/13/2015).                                Filip Damek 
 

CENY ZA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2021 
 

 
*Pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám 
**Kontejner je umístěn na adrese: Hlavní 91, areál ZD Klecany, Větrušice  
 

POPLATKY ZA PSY PRO ROK 2021 SE NEZVÝŠILY 
Poplatky za psa zůstávají pro rok 2021 ve stejné výši, tj. 200 Kč/1 pes/rok. Držitel psa starší 65 let – 100 
Kč/1rok/pes. I tento poplatek je možné zaplatit na účet obce, stejně jako poplatek za popelnici. Pokud 
budete platit na účet oba poplatky (popelnice + pes), prosím zašlete ve dvou platbách. Variabilním 
symbolem je vždy čp. Vašeho domu. 

 

VÝZVA OBČANŮM VĚTRUŠIC, NAHLAŠTE SE! 
Záměrně jsem použil poněkud provokativní heslo, budu rád, pokud budete číst dále a vysvětlím, co tím 
myslím. Koncem roku budeme v zastupitelstvu schvalovat rozpočet na příští rok. Ten je nyní v přípravě 
a rovnou napíši, že to nevypadá pro obec dobře. Proč?   
Protože se na příští rok očekává snížení hlavních příjmů od státu a kraje. Příjmy z vlastní činnosti jsou 
mizivé, částečné zlepšení nastane po zprovoznění kanalizace. Příjmy z místních poplatků a darů se 
dlouhodobě drží na nízké úrovni v porovnáním s jinými obcemi. 
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A protože na příští rok již dodavatelé pro obec avizovali značné navýšení cen (náklady pro obec). 
Odvoz odpadů, dopravní obslužnost, ceny energií, vše roste velmi rychlým tempem. 
Na rozdíl od státu, obec nemůže jít do záporných čísel, jinými slovy, zvyšující se náklady musíme 
uhradit a zdroje jsem vyjmenoval.  
Zpět k výzvě. Pokud chceme minimalizovat případné dopady na občany obce (např. prostřednictvím 

zvyšování ceny za svoz odpadu, zvyšování koeficientu daně z 
nemovitosti, poplatky za parkování na obecních pozemcích, 
za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst 
apod.) existuje i jiná možnost.  
Jeden z nejvyšších a jistých příjmů pro obec je částka od 
státu za každého trvale přihlášeného občana.  
A právě spoluobčanům, kteří zde žijí, využívají služeb obce, 
ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, je určena tato 
výzva. 
Přihlaste se k trvalému pobytu, pomůžete tím nám všem, 
děkuji.                                                   Petr Havlík, místostarosta 

 

 

NĚCO Z HISTORIE 
 

 MÁJOVÉ DNY V NAŠÍ OBCI PŘED 75 LETY 
            

Na žádost Vojenského historického ústavu v Praze sepsal někdejší kronikář pan Josef Šarboch v roce 
1963 ústavem požadovanou informaci o vojenských akcích na sklonku 2. světové války v naší obci: 
 „Dne 5. 5. 1945 vyzval zdejší revoluční národní výbor všechny občany k pohotovosti a dvoučlenné hlídky 
obsadily obvod obce, střídaly se dnem i nocí. Postavena byla barikáda při vjezdu do obce u rohu panské 
zahrady. Ve čtyři hodiny odpoledne bylo do obce přivedeno z osady Drast 46 internovaných ruských 
vojenských zajatců, kteří musili pracovat na Němci budovaném letišti ve Vodochodech. Ubytovaní u nás 
byli v pohostinství U Zikmundů. Občané jim donášeli jídlo, šactvo a boty. Vojenské německé tanky se 
soustřeďovaly do Klecan.  Také v obci jsme měli posádkou Němců, ti odešli již 16. 4. 1945. Dne 6. 5. hlásí 
naše hlídky příjezd tanků od Klecan, uhnuly však na křižovatce směrem na Drasta a Vodochody. 
Prohledávány jsou skály a pátráno po Němcích. Čtyři jsou chyceni a zavřeni do laboratoře. Téhož dne ve 
čtyři odpoledne zapálili Němci letiště v Klecanech a budovy v něm. Ozvaly se detonace a hořící nafta  
a benzín šířily dým do celého okolí. Ve dvě ráno 9. května jest slyšet dělostřelecký boj a hukot motorů 
po státní silnici. Z obce vypravili se dva občané na motocyklu ke Klíčanům zjistit, co se děje a během 
hodiny byli zpět s puškami a lehkým kulometem, pancéřovou pěstí a granáty a s radostí oznamují, že to 
hučí sovětské tanky, které se řítí na Prahu. Během tohoto dne byli v obvodu naší obce chyceni  
4 esesmani a 60 Němců, kteří utíkali před Rudou Armádou. 10. května byli odvedeni na shromaždiště 
do Roztok. 11. května byla barikáda ze silnice odstraněna. Sovětští zajatci ze Drast účastní se všech akcí 
s našimi občany. V sobotu 12. května do Větrušic přijíždí Rudá armáda, které velí plukovník Polmocrov, 
40 důstojníků a 600 vojáků. Na návsi je s květinami s radostí a nadšením vítají občané i děti. Plukovník 
byl ubytován ve velkostatku, důstojníci v jednotlivých domácnostech. Mužstvo si zřídilo v lese  
u Máslovic letní tábor. Byl to speciální útvar, který měl několik set krásných cvičených jízdních tažných 
psů, který každý zvlášť měl svou budku v řádcích vedle sebe postavených. Tito psi byli používáni pro 
přepravu raněných vojínů na zvláštních upravených sanitárních vozících. Hodně našich občanů při 
odjezdu Rudoarmějců z naší obce v srpnu 1945 dostalo od nich tento vozík a pak je používali 
k nejrůznějším pracem. Po několik let byli někteří psi v obci dobrými hlídači a upomínkou na Rudou 
armádu. Jmenovaný plukovník RA jest čestným občanem naší obce.“ 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

8 

 

Za zmínku určitě stojí i hlášení o odevzdání vojenské výzbroje a výstroje pro ONV Praha-venkov-sever 
z 2. září 1946: „Národní výbor ve Větrušicích hlásí, že 26. července 1945 odevzdal vojenskou výzbroj, tj. 
pušky, strojní pušky a náboje různé ráže, třaskaviny a vojenskou výstroj, vše získáno odzbrojením 

německých vojáků v revolučních dnech 1945. Nyní revizí 
byly dodatečně nalezeny tři vojenské pušky  
a několik nábojů, které by si měl opět převzít orgán vojenské 
správy.“ Podepsán předseda Národního výboru Josef Burda 
Z originálů písemností sepsala text kronikářka obce Hana 
Koutská  
Kontakt: vetrusickakronika@seznam.cz 
 

Poznámka 
kronikářky. 
Fotografie s 
věnováním vojína 
Rudé armády 
Nikolaje patřila 
slečně Mileně 
Šarbochové 
(provdané 
Máchové). 

Datována je 15. 5. 1945 a pořízena byla před oponou na 
sále pohostinství U Zikmundů s textem: „Na památku 
Milcice od Nikolaje v roce osvobození Prahy.“ 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 
 

 

 

Vítáme mezi sebou:  
Stellu Elbogenovou, která se narodila v srpnu 2020, 
a  

 Martina Buchara, který se narodil, v září 2020. 
Přejeme jim v životě hodně pohody, lásky a zdraví! 

 
 
Dodatečně blahopřejeme jubilantům, kteří letos oslavili svá životní jubilea: 
pánové František Pergl, Josef Nouza a Tomáš Mudra  
a paní Eva Panchártková.  
Gratulujeme i všem dámám, které své jubileum oslavily v prosinci: 
Blanka Čiháková, Eva Perglová a Jana Srbová 
Všem přejeme pevné zdraví a hodně životního optimismu! 

 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme,  
panu Jiřímu Dvořákovi, který zemřel 19. 10. 2020,  
a panu Milanu Hlůžkovi, který zemřel 9. 11. 2020. 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 
 

JAK SI COVID-19 ZASE POHRÁL S FOTBALISTY? 
 

Fotbalový ročník 2020 - 2021 začal dvěma úvodními porážkami. Dále se prohry střídaly s výhrami a po 
8. kole se proti nám znovu postavil Covid-19 a všechny fotbalové soutěže do konce roku 2020 byly 
zastaveny. Nakonec jsme skončili na prozatimním 7. místě (ze 13 mužstev). Nicméně soutěž se bude 
dohrávat na jaře 2021, tak držte palce!  
TJ Sokol Vám přeje klidný předvánoční čas a pohodové a šťastné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hlavně dobré zdraví!     Miroslav Jaroš, předseda TJ Sokol Větrušice a trenér 
 

FOTBAL - PODZIM 2020 

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

 
 

DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
 

 FOTOSTŘÍPKY ZE ŽIVOTA DĚTÍ VĚ VĚTRUŠICKÉ ŠKOLCE       
 

  
 

kolo datum mužstvo mužstvo Výsledek

1. 23.08.2020 KLÍČANY B VĚTRUŠICE 4 : 1

2. 30.08.2020 VĚTRUŠICE ODOLENÁ VODA 2 : 4

3. 05.09.2020 TJ BRÁZDIM VĚTRUŠICE 0 : 3

4. 13.09.2020 VĚTRUŠICE TJ SOKOL VELTĚŽ 2 : 3

5. 20.09.2020 TJ JISKRA KOJETICE VĚTRUŠICE 3 : 0

6. 27.09.2020 VĚTRUŠICE SK ZELENEČ 8 : 1

7. 03.10.2020 TJ SOKOL PŘEDBOJ VĚTRUŠICE 2 : 3

8. 11.10.2020 VĚTRUŠICE TJ SOKOL VYŠEHOŘOVICE 2 : 6

9. 18.10.2020 TJ SOKOL VELEŇ VĚTRUŠICE ZRUŠENO (COVID-19)

10. 25.10.2020 VĚTRUŠICE TJ SOKOL MĚŠICE ZRUŠENO (COVID-19)

11. 01.11.2020 SPARTAK MRATÍN VĚTRUŠICE ZRUŠENO (COVID-19)

12. 08.11.2020 TJ SOKOL MOCHOV VĚTRUŠICE ZRUŠENO (COVID-19)

13. VOLNO X X X

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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GRAFITI NA DĚTSKÉM HŘIŠTI VĚTRUŠICKÉ ŠKOLKY? 
 
Na zdi hřiště dětské skupiny 
Větříček ve Větrušicích je 
nevhodné grafiti…… Nebylo by 
smysluplnější udělat dětem nějaké 
barevné a vhodnější grafiti…. místo 
toho, aby jim jejich hřiště hyzdila 
tato mazanina? Navíc na tomto 
místě grafity vidí jen pár dětí….  
Grafiti jsme na fotografii zakryli, 
nebudeme autorovi dělat reklamu!  
Vyzýváme ty inteligentnější 
tvůrce grafity, aby se přišli 
domluvit na obecní úřad 
s návrhem na grafity, příp. jinou 
malbu, která dětem udělá radost.  
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MYSLIVOST 
 

PRVNÍ PODZIMNÍ NAHÁŇKA NA ČERNOU ZVĚŘ 
 

 

V sobotu 14. listopadu uspořádal náš Myslivecký spolek Zdiby - Klecany první podzimní naháňku na 
černou zvěř, která obsahovala dvě leče. První leč proběhla ve větrušických stráních nad Vltavou a byly 
v ní uloveny dva kusy divokého prasete. Kromě nich se na výřadu objevil kus srnčího, který musel být 
dostřelen vzhledem k jeho zranění po střetu s motorovým vozidlem. 
Druhá leč ve stráni nad Husincem již nebyla tak úspěšná. Nenarazili jsme v ní na žádné divoké prase. 
Výsledek naháňky sice nebyl podle našich představ, ale nějakého úlovku bylo dosaženo a celá akce 
neproběhla nadarmo. Věříme, že při dalších naháňkách budeme úspěšnější. 
Vzhledem ke koronavirové epidemii mohla tato naháňka proběhnout na základě výjimky pro podobné 
akce jako jsou např. výlovy rybníků a podobně. Jiné aktivity jsme museli úplně zrušit, takže pravidelné 
podzimní testování zraku dětí v mateřských a základních školách v rámci programu Lví očko se letos 
nekoná. Stejně tak jsme museli zrušit plánované pořádání tradičního mysliveckého plesu vzhledem 
k nejasnému výhledu vývoje epidemie. Jako všichni věříme v brzký návrat k normálnímu životu. 
                                                                                                                                                       Ing. Jindřich Trpák

 
 
ZAJÍMAVÉ FOTO Z VĚTRUŠIC 
 

 
 

Pokud máte někdo zajímavé foto z naší obce a okolí, zašlete nám jej. Děkujeme! 

Pohled z Větrušic na mlhu nad řekou…….to není maják, to je Libčický komín       
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OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE  
PŘIPRAVUJE NA ROK 2021 TYTO AKCE 

(DATA A ČASY JSOU ORIENTAČNÍ!) 
 

30. 4. 2021  17:00 STAVĚNÍ MÁJKY + 18:00 PÁLENÍ ČARODĚJNICE 
 

5. 6. 2021  15:00 DĚTSKÝ DEN (termín se může změnit s ohledem na termíny 

fotbalových zápasů Sokola Větrušice) 
 

9. 10. 2021  14:00 DRAKIÁDA (termín se může změnit s ohledem na termíny fotbalových 

zápasů Sokola Větrušice) 
 

28.11. 2021  17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 

Změny času jsou vyhrazené, případné zrušení akce se bude odvíjet dle epidemiologické situace v ČR.  
 

SPECIÁLNÍ PROSBA 
 

POMOZTE ZACHRANIT ÚTULEK KOCOUR FELIX V KLECANECH! 
 

Existence útulku pro opuštěné kočky 
Pražského spolku ochránců zvířat  
v Klecanech je vážně ohrožena! A tím  
i životy kočiček, kocourků a koťátek, které 
jsou obyvateli útulku. A nejvíce životy těch, 
kteří jsou ještě na ulici a zimu by nepřežili. 
Kvůli anticovidovým opatřením odpadlo 
mnoho sponzorů, protože si to už 
nemohou finančně dovolit. Výsledkem je 
naprosto žalostný stav účtu, kvůli němuž už 
nyní budeme muset omezit veterinární 
péči a přestat přijímat. (Dosud jsme na 
rozdíl od většiny ostatních útulků stop stav neměli). A pokud se situace nezlepší, nebude už ani na 
energie, ani na nájem a nakonec ani na jídlo pro naše svěřence. 
Prosím, nedopusťme, aby trpěli zimou a hladem a nakonec museli zemřít jen pro to, že by nebyly peníze! 
Komu z vás nejsou opuštěné kočičky lhostejné a může si to ještě dovolit, prosíme, POMOZTE! 
Když se nás spojí hodně, pak i každá malá částka bude velkou pomocí! 

Pomoci můžete mnoha způsoby – více informací na www.psoz.cz  

Kontakt: psoz@seznam.cz; 728 193 712; U OBALOVNY, areál Dolních kasáren č. 948, 250 67 Klecany  
Účet PSOZ: 179500872/0300 
 

 
Pokud máte chuť se 
přesvědčit na vlastní oči, 
komu pomáháte, můžete se k 
nám přijít podívat. 
 

http://www.psoz.cz/

