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Foto: Jak dopadli větrušičtí fotbalisté na turnaji 13. 6., se dozvíte uvnitř zpravodaje      .   

  
 

 
Informace o dění ve Větrušicích a okolí najdete také na  
na www.facebook.com/vetrusice 
i www.facebook.com/oskvo 
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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; MÍSTOSTAROSTA:  Petra Šefčíková; 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROZLOUČENÍ 
 

Vážení spoluobčané, 
ráda bych se touto cestou s Vámi rozloučila jako zastupitelka a především jako místostarostka obce.   
Toto funkční období jsem již chtěla odpočívat – mám na to věk. I když se to mnohým z Vás možná nezdá, 
práce v zastupitelstvu a především na obecním úřadě je psychicky náročná. A někdy i fyzicky při rytí 
záhonu, sázení květin či tahání odpadu naházeného kolem kontejnerů. Nakonec jsem se rozhodla ještě 
dva roky pro obec pracovat, i díky pozitivnímu přístupu nových zastupitelů. Nebylo by úplně fér, abych 
odešla před započetím prací na kanalizaci, kterou jsem od počátku obhajovala a prosazovala.  Děkuji 
všem, a nebylo Vás málo, kteří mě v práci povzbuzovali a poděkovali, když se dozvěděli, že odcházím. 
Přeji Vám a celé obci zdárné dokončení největší akce v novodobé historii Větrušic a budu opravdu ráda, 
když se obci bude dařit i v dalších letech.                                                                                            Jana Dyčková 
 

OHLÉDNUTÍ ZA KRIZOVÝM JAREM ROKU 2020 
Milí spoluobčané, 
letos jsme zažili asi to nejprapodivnější jaro vůbec. I přes velmi mírnou zimu jsme první jarní dny byli 
nuceni trávit doma a doslova platila pranostika „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem“. 
Donutil nás COVID-19. Všichni jsme tuto složitou jarní dobu překonali. Nevíme, co nás čeká na podzim  
a v zimě, ale společně jistě doufáme, že nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace. 
Považuji za důležité  poděkovat zde všem, kteří se zapojili a pomohli v prvních dnech po vyhlášení 
nouzového stavu - ať se šitím roušek, dodáním látek, gumiček a tkalounů, a to vše bez jakéhokoliv 
finančního prospěchu, konkrétně za šití roušek děkuji paní Soně Zádové, paní Jitce Klusáčkové, paní Janě 
Šarbochové, paní Kateřině Broučkové, paní Marcele Mudrové, ale především velmi děkuji paní Dominice 
Bětíkové a všem jejím kamarádkám, které jí pomáhaly, protože šily roušky nejen pro naši obec, ale i pro 
hospice a domy sociální péče. Paní Bezdíčkové patří poděkování za zajištění materiálu z nanovláken, 
který se vkládá do roušek, zastupitelce paní Janě Růžičkové děkuji za zapůjčení šicího stroje, manželům 
Raušovým patří mimořádný dík za zajištění cenově přístupné dezinfekce na ruce pro každou domácnost 
v obci a dobrovolným hasičům z Husince za každotýdenní dezinfekci zastávky, kontejnerů na tříděný 
odpad a obecního úřadu. Poděkování určitě patří i panu Vladimíru Broučkovi, který byl ochotný i v době 
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největší krize svážet bioodpad a zajišťoval dovoz obědů pro některé naše spoluobčanky. Děkuji Vám  
a velmi si vážím vaší nezištné pomoci v tak těžké době, jako byla tato.  
Děkuji i těm občanům, kteří zachovávali pořádek kolem kontejnerů. Našli se ale i takoví, kteří 
bezohledně ke kontejnerům házeli i směsný odpad z domácností či pohazovali vytříděné věci (na třídění 
bylo hodně času), které patří do objemného odpadu. Problémy byly i s firmou FCC, kterou jsme požádali 
o svoz papíru dvakrát týdně již v dubnu, ale vzhledem ke karanténám se papír začal svážet dvakrát týdně 
místo v dubnu až v červnu.  
Všem v této složité době přeji pevné zdraví, optimismus a pohodu v letních měsících.     Petra Šefčíková 
 

JAK PROBÍHÁ BUDOVÁNÍ KANALIZACE? 
Vážení občané,  
dovolte mi informovat Vás o dalším postupu 
realizace odkanalizování obce.  
Výstavba kanalizačního řadu běží dle 
harmonogramu a pokud vše půjde i nadále hladce, 
tak je možné očekávat kolaudaci ČOV, dle sdělení 
zhotovitele, cca na konci měsíce července 2021. 
Hlavní řady se aktuálně budují v ulicích Rovná, 
Chaloupky, Severní a dále pak spojovací části mezi 
ulicemi Slunečná x Chaloupky a Chaloupky x 
Vltavská. V nejbližších dnech se započne s výtlakem 
v severní části ulice Východní a poté budou již 
probíhat práce v této ulici i na jednotlivých 
přípojkách k hranici pozemků.   
Níže uvádím zásadní informace pro Vás jako majitele nemovitostí: 
Zásadní je rozlišení a oddělení OBECNÍ ČÁSTI PŘÍPOJKY a SOUKROMÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY k vaší nemovitosti.  
Obecní část přípojky je od hlavního řadu na hranici vašeho pozemku. Soukromá část (Vaše) je od hranice 
vašeho pozemku k domu – napojení odpadu. Zatímco realizaci obecních částí přípojek dělá zhotovitel již 
nyní postupně a platí je obec, část soukromou si každý z nás musí zařídit a uhradit sám. Prakticky všichni 
jste zkontaktovali Ing. Matějkovou a čekáte na projekt. Na jednotlivých projektech přípojek bude paní 
Matějková pracovat poté, co již bude obecní část položena a geometricky zaměřena. To by mělo být  
v průběhu podzimních měsíců. Jakmile obdržíte PD na Vaši přípojku bude nutné ji předat ve 4 paré na 
OÚ spolu se žádostí o územní souhlas. Formulář je ke stažení buď na stránkách MÚ Klecany 
https://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/urady-ve-meste/stavebni-urad nebo na odkaze https:// 
www.vetrusice.cz/obecni-urad/kanalizace/Sdeleni-informaci-tykajicich-se-kanalizacnich-pripojek.  
My Vám vyřídíme samotný územní souhlas na SÚ v Klecanech.  
Neotálejte, prosím, s předáním na OÚ. Čím dříve bude vše vyřízeno papírově, tím více času budete mít 
na samotnou realizaci Vaší soukromé části přípojky. Počítejte s tím, že pokud bude udělen územní 
souhlas stavebním úřadem, můžete ideálně započít práce na zhotovení vaší soukromé části přípojky již 
v jarních měsících. Tedy termínově, zimní měsíce na vyřízení papírové a v jarních měsících už začít řešit 
samotnou realizaci přípojky. Pokud bude dle plánu samotná ČOV zkolaudována v měsíci červenci a bude 
spuštěn zkušební provoz, bude nutné se co nejrychleji napojovat. Tedy pro každého z nás bude 
jednodušší realizovat stavbu přípojky v jarním období a ihned po spuštění zkušebního provozu ČOV jen 
propojit soukromou část přípojky s tou obecní a napojit se bez problémů na veřejnou kanalizaci než 
otálet a poté muset řešit stavbu v zimních měsících a riskovat nepřízeň počasí.   
Jak to bude s následnou úpravou komunikací ve staré části obce? Všichni víte, v jak žalostném stavu 
tyto komunikace byly. Bohužel, dotace zahrnuje jen úhradu té části komunikace po výkopu, a to ještě 
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jen v omezené přesně dané šíři. Nepočítejte s tím, že po ukončení výstavby kanalizace budou všechny 
komunikace nové v celé své šířce. To bohužel není možné ani s ohledem na omezený obecní rozpočet, 
kdy, díky coronavirové krizi a postupu státu s kompenzacemi, naše obec přijde v letošním rozpočtu  
o min. 1 milion Kč, a to i přes slíbenou kompenzaci 1 250 Kč na trvale hlášeného obyvatele. 
Musíme hlavně nechat udělat v celé šíři ulice, které jsou svažité a také Vltavskou ulici, která je zásadní 
pro obsluhu ČOV, tedy pravidelný odvoz skrabků z čistírny a s tím spojenou zimní údržbu, aby zůstala 
sjízdná nejen pro obsluhu ČOV, ale i pro její obyvatele (včetně přidružených ulic Chaloupky a Slunečná) 
a aby mohla být zachována sjízdnost i při špatném počasí jako jsou vydatné deště, sníh námraza.    
Chtěli bychom využít na část ulic i v budoucnu vypsané dotační tituly na rekonstrukce místních 
komunikací, bude ovšem záležet na tom, zda vůbec nějaké dotace budou vypsány s ohledem na 
ekonomickou situaci v naší zemi. 
Chtěla bych Vám závěrem Všem poděkovat za trpělivost a ohleduplnost a omluvit se za omezení 
způsobená stavbou kanalizace, ale máme zhruba půlku za sebou, tak doufám, že i tu druhou půlku 
společně zvládneme.            Petra Šefčíková, starostka obce           
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OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… níže naleznete informace ze zasedání zastupitelstva 
 

5. 3. 2020 FORMÁLNĚ ZAHÁJENA STAVBA KANALIZACE A ČOV! 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 11. 3. 2020, poř. číslo 3/2020 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Prodej části pozemků p. č. 195/7, 205/1 a 145/36 
3. Zásady pro uzavírání věcných břemen 
4. Návrh smlouvy věcného břemene služebnosti pozemek 149/27 
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 
6. Projednání účetní závěrky za rok 2019 
7. Směna pozemků mezí obcí a Vyšehradskou kapitulou 
8. Koupě pozemku – schválení kupní ceny 
9. Veřejnoprávní smlouva o činnosti MP s městem Klecany 
10. Návrh smlouvy věcného břemene služebnosti pozemek 209/2 a 142/2 
11. Stavební    
12. Činnost obecního úřadu  

• OZ schvaluje prodej části pozemku p.č. 205/1 o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 195/7 o 
výměře 3 m2 žadateli panu M.D., za nabídnutou cenu ve výši 8.710,- Kč a pověřuje starostku obce 
uzavřením kupní smlouvy. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (Damek)  

• OZ schvaluje prodej části pozemku p.č. 145/36 o výměře 32 m2 žadatelce paní A.Š za nabídnutou 
cenu ve výši 52. 000,- Kč na základě § 3056 OZ a pověřuje starostku obce k uzavření kupní 
smlouvy. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti za vodovodní 
přípojku“ v délce 8,63 m za úplatu dle platné metodiky a zásad pro uzavírání věcných břemen ve 
výši 4.315,- Kč ve prospěch oprávněného investora pana M. H. a pověřuje starostku obce k 
podpisu „Rámcové smlouvy“. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Větrušice na roky 2021 až 2023 tak, jak byl 
návrh vyvěšen na ÚD. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje předloženou účetní závěrku obce Větrušice za rok 2019. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje navrženou směnu pozemků mezi obcí Větrušice a Královskou kolegiátní kapitulou 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje výši kupní ceny navrženou Královskou kolegiální kapitulou sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě, a to ve výši 220 Kč za m2 a pověřuje starostku dalším jednáním směřujícím k uzavření 
kupní smlouvy. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie mezi obcí 
Větrušice a městem Klecany a pověřuje starostku jejím podpisem. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

• Návrh smlouvy věcného břemene služebnosti pozemek 209/2 a 142/2: tj. na pozemcích, kde 
vedou sítě v majetku manželů M., konkrétně plynovod a vodovod do ul. Skalní. OZ schvaluje 
předložení návrhu č. 2 a pověřuje starostku obce předložením výše uvedeného návrhu 
vlastníkům vodovodu a plynovodu. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0  

 

CHYSTÁ SE REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 13. 5. 2020, poř. číslo 4/2020 
Program zasedání: 
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1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Kupní smlouva na vodovod - lokalita Ing. Grošová do majetku obce 
3. Nabytí infrastruktury - lokalita Ing. Grošová VO, komunikace, chodníky, dešťová kanalizace do 

majetku obce 
4. Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zpráva o hospodaření obce za rok 2019(zpráva auditora) 
5. Změna projektu z dotace Středočeského kraje 
6. Smlouva o smlouvě budoucí na odpovědnou osobu pro provoz ČOV 
7. Administrace dotace z OPŽP na zahradní kompostéry 
8. OZV č.1/2020 Požární řád obce 
9. Stavební    
10.   Schválení delegáta na Valnou hromadu VKM a.s.  
11.   Činnost obecního úřadu  

• Kupní smlouva na vodovod - lokalita Ing. Grošová do majetku obce; OZ schvaluje přeřazení 
tohoto bodu programu na nejbližší jednání zastupitelstva. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0  

• Nabytí infrastruktury - lokalita Ing. Grošová VO, komunikace, chodníky, dešťová kanalizace do 
majetku obce; OZ schvaluje přeřazení tohoto bodu na nejbližší jednání zastupitelstva. Pro: 6; 
proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Větrušice včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 bez výhrad. Pro:7; proti:0; zdrželi se:0  

• OZ zrušuje usnesení č. 3/2/20 - projekt ,,Rozšíření a úprava křižovatky ulic Hlavní x Severní 
nebude možné zrealizovat z dotačního titulu programu Středočeského kraje – Obnova venkova 
(časové zdržení - koronavirus) Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ pro čerpání dotace z programu Obnovy 
venkova Středočeského kraje a zároveň vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Pro: 7; proti: 0; 
zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí příkazní (na odpovědnou osobu pro provoz ČOV) s Ing. 
Stanislavem Zdrůbkem a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0  

• Administrace dotace na zahradní kompostéry; O dotaci žádá DSO Dolní Povltaví. Náklady budou 
rozpočítány mezi čtyři obce, které si v rámci DSO Dolní Povltaví o kompostéry požádaly (Kozomín, 
Větrušice, Panenské Břežany a Vodochody). Náklady pro obec Větrušice by měly být cca 15 000 
Kč, což při 68 kompostérech představuje náklad na jeden kompostér cca 220 Kč. OZ vzalo 
informaci na vědomí.  

• OZ schvaluje Požární řád obce Větrušice. Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schválilo předložené projektové dokumentace na stavební úpravy a stavbu domu. Obě 
usnesení schválena. Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ deleguje F. Damka, jako zástupce obce na valnou hromadu VKM, která se bude konat dne 27. 
května 2020. Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (F. Damek)  

 

MÍSTOSTAROSTKA, J. DYČKOVÁ, KONČÍ V ZASTUPITELSTVU  
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24.6. 2020, poř. číslo 5/2020 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Kupní smlouva na vodovod - lokalita Ing. Grošová do majetku obce 
3. Nabytí infrastruktury - lokalita Ing. Grošová VO, komunikace, chodníky, dešťová 
kanalizace do majetku obce 
4. Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části obce 
Větrušice“ 
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5. Investiční dozor na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části obce Větrušice “ 
6. Projednání žádosti na směnu pozemků v k.ú. obce Větrušice 
7. Návrh kupní smlouvy na odkoupení části pozemků od Královské kolegiátní kapituly sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě 
8. Přistoupení k MAS Nad Prahou 
9. Stavební 
10. Zpráva kontrolního výboru 
11. Činnost obecního úřadu 

• OZ schvaluje návrh kupní smlouvy na vodovod mezi obcí a Ing. Hana Grošovou a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0  

• OZ schvaluje převod předmětu kupní smlouvy na vodovod na Vodárny Kladno-Mělník, s tím, že 
si OZ vyhrazuje právo revize smlouvy. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• Nabytí infrastruktury – lokalita Ing. Grošová – komunikace, chodníky, dešťová kanalizace do 
majetku obce – jelikož zastupitelé měli připomínky k návrhu darovacích smluv, projednání bylo 
odloženo na neurčito, tedy na termín, kdy obec obdrží finální návrhy smluv, k nimž už nebudou 
mít zastupitelé další připomínky. OZ vzalo informace na vědomí. 

• OZ bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek zpracovanou v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu – ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části obce Větrušice´´.  

• OZ schvaluje přidělení veřejné zakázky společnosti RAISA spol. s.r.o. a pověřují starostku obce 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje uzavření příkazní smlouvy na investiční dozor s firmou ELCOS GROUP s.r.o. na akci 
,,Rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části obce Větrušice´´ a pověřuje starostku obce 
jejím podpisem. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje směnu pozemků st. 98 o výměře 19 m2 a 145/36 o výměře 19 m2 tak, jak je navrženo 
v žádosti podané paní A.Š., panem D.Š. a paní P.B. a v souladu s geometrickým plánem (5-0-0) 

• OZ schvaluje návrh kupní smlouvy na odkoupení části pozemků od Královské kolegiátní kapituly 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a pověřují starostku obce jejím podpisem. Jde o pozemky nutné 
k vybudování obchvatu kolem zemědělského družstva. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OZ schvaluje přistoupení k Místní akční skupina Nad Prahou a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Zároveň jmenuje starostku obce jako zástupce obce, který bude jednat v orgánech MAS 
Nad Prahou jménem obce Větrušice. Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 

• OÚ obdržel návrh projektu na rekonstrukci chaty č.p. 106. OZ vzalo informace na vědomí. 

• OZ vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru předloženou M. Bucharem. 

• J. Dyčková podala rezignaci na mandát zastupitele obce Větrušice s tím, že mandát složí dne 30. 
6. 2020. 

• P. Šefčíková předložila návrh na budoucí uspořádání OZ, a to tak, že zůstane jeden místostarosta 
(P. Havlík), protože je nutná přímá zastupitelnost starostky v její nepřítomnosti. Zároveň navrhla, 
aby se F. Damek stal od 1. 7. uvolněným zastupitelem. OZ schvaluje F. Damka jako uvolněného 
zastupitele, s účinnosti od 1. 7. 2020. Pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 1 (Damek) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK – 5. 9. 2020 
Dne 5. 9. 2020 proběhne v budově Obecního úřadu OČKOVÁNÍ PSŮ  
A KOČEK. V čase 9:00 – 10:00 h. Očkování provede MVDr. Anton 
(veterinární ordinace Klíčany). Očkovací průkazy sebou!  
 
 

PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA - 10. 10. 2020 
Podzimní sběrová sobota se uskuteční 10. 10. 2020 od 9:00 – 11:30 h.  
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - kontejner bude umístěn opět v areálu ZD 
prostřední brána (jednorázový poplatek za uložení 100 kč).  
ELEKTROODPAD + NEBEZPEČNÝ ODPAD – přední brána v areálu ZD  
ŽELEZO – sběr železa provede Sokol Větrušice v SOBOTU 10. 10. 2020  
v dopoledních hodinách (železo, prosím, dávejte před svém domy až 
v sobotu 10. 10., jak jste zvyklí.)  
 
 

 
 

 

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROM PRO VĚTRUŠICE 
Roste Vám na zahradě, u domu či na pozemku statný a krásný jehličnan, který už ale zabírá 
příliš mnoho místa? Pokud jste z Větrušic a okolí, budeme velice vděční, pokud se ozvete 
na obecní úřad Větrušice.  
 

KRAJSKÉ VOLBY – 2. – 3. 10. 2020 
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 2. - 3. 10. 2020. 
volební místnost budova OÚ Vltavská 14, Větrušice.  
První den voleb – v pátek 2. 10. 2020 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den 
voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.  
 

 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

 

 

 
 

Vítáme mezi sebou dvě miminka:  
Nelu Petrovkovou, která se narodila 17. května 2020,  
a Jiřího Velíška, který se narodil 24. května 2020.  
Přejeme jim v životě hodně zdraví a štěstí! 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tichou vzpomínku věnujeme 
paní Ivoně Chromcové,  
která zemřela 2. 6. 2020 ve věku 71 let. 
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

TURNAJ O POHÁR OBCE SE VYDAŘIL NA VÝBORNOU! 
Turnaj o pohár obce Větrušic vyhráli fotbalisté Větrušic! 
V sobotu 13. 6. 2020 proběhl již tradiční fotbalový turnaj o pohár obce Větrušice (letos poprvé ve velkém 
fotbale). Umístění týmů: 1. místo – Větrušice; 2. místo - Dolní Chabry B; 3. místo - Husinec-Řež, 4. místo 

- Nová Ves. Góly se po celý den 
nešetřilo a padlo jich opravdu 
mnoho. Finálový zápas byl velmi 
zajímavý z pohledu průběhu 
utkání. Chabry vedly po první 
půli 2:0, avšak v průběhu zápasu 
se Větrušicím podařilo snížit na 
2:1 a minutu před koncem  
se nám podařilo vstřelit 
vyrovnávací gól. Díky tomu se 
muselo rozhodnout penaltovým 
rozstřelem, takže i samotní 
diváci si přišli na své. Večerní 
zábava již tradičně byla velmi 
povedená, a to i přesto, že nám 

trochu zapršelo. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a průběhu celé akce. 
V neděli 14. 6. proběhlo přátelské utkání s Veltěží a tímto byla letošní sezóna ukončena a doufáme, že 
příští sezónu budeme moci odehrát bez omezení.                                                                TJ Sokol Větrušice 
 
 

PODZIMNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA – PŘEHLED TERMÍNŮ 
 
 

 
 

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

 

 

kolo datum mužstvo mužstvo čas

1. 23.08.2020 KLÍČANY B VĚTRUŠICE 17:00

2. 30.08.2020 VĚTRUŠICE ODOLENÁ VODA 17:00

3. 05.09.2020 TJ BRÁZDIM VĚTRUŠICE 16:30

4. 13.09.2020 VĚTRUŠICE TJ SOKOL VELTĚŽ 16:30

5. 20.09.2020 TJ JISKRA KOJETICE VĚTRUŠICE 16:00

6. 27.09.2020 VĚTRUŠICE SK ZELENEČ 16:00

7. 03.10.2020 TJ SOKOL PŘEDBOJ VĚTRUŠICE 15:30

8. 11.10.2020 VĚTRUŠICE TJ SOKOL VYŠEHOŘOVICE 15:30

9. 18.10.2020 TJ SOKOL VELEŇ VĚTRUŠICE 15:00

10. 25.10.2020 VĚTRUŠICE TJ SOKOL MĚŠICE 14:00

11. 01.11.2020 SPARTAK MRATÍN VĚTRUŠICE 14:00

12. 08.11.2020 TJ SOKOL MOCHOV VĚTRUŠICE 14:00

13. VOLNO X X X

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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NĚCO Z HISTORIE 
 

 OBECNÍ DÍLCE A ZTRACENÁ CESTIČKA VE VĚTRUŠICÍCH 
Co si pamatuji, do Větrušic jsem chodívala od mala, sama bydlím v obci 50 let, bývaly za humny naší 
obce mnohé obecní dílce pronajaté občanům, neb většina z nich byli bezzemci. Pěstovali si na nich 
brambory, cibuli, česnek..., odnášeli si nůše trávy, neb té bylo mnoho zapotřebí pro králíky i kozy.  
K dílcům od obce, severně položeným, vedla uzounká cestička z ostré zatáčky v dolní části ulice Severní 
mezi zahradou Vilímových a domkem Novákových. Tam jsou první dva krajní dílce vlevo od cestičky 
dosud zdárně využívané, další opuštěné dílce si zpět nevratně bere příroda. Kde kdysi bývaly, napovídají 
už dnes jen staré jabloně, švestky obklopené houštím, sem tam někde z vysoké trávy na jaře vykoukne 
tulipán, narciska, či pivoňka... Hezká, mnoha generacemi vyšlapaná cestička vedla nejen tehdy k mnoha 
těmto dílcům (další pak bývaly až za lesíkem směrem na sever), ale i na vyhlídku na Libčice na okraji skal.  
Časy se mění. Cestička zmizela pod vysokou navážkou shrnuté ornice ze stavebních parcel  
a vysoká lebeda a obrovská halda zeminy tu vytvořily dokonalou barikádu, kterou nelze ani obejít 
bez nebezpečí smeknutí či pádu do rokle. Zmizela tak další možnost krásné procházky za tuto část obce, 
což je škoda. Přišli jsme o hezký koutek zajímavé přírody. Pokud cestička při okraji rokle vedla na 
obecním pozemku, neměl by jí investor RD dát opět do schůdného stavu?  
O obecních dílcích trocha historie z kronik: 
Rok 1884: v protokolu místního výboru 19. 2. 1884 projednána žádost občanů o dílce. Aby se jim 
pronajaly obecní pozemky, které leží ladem, starosta dostal za úkol nadělat dílce a projednal je na 
veřejné dražbě na 7 let. 

Dne 13. 3. 1913: prodej trávy - starosta navrhuje by se na obecní 
trávy udělala dražba. 
Dne 6. 4. 1914: zastupitelstvo, program: pronájem obec. pozemků 
na 6 let. Navrženo, aby se dílce očíslovaly pro tento rok od 
nejzadnějšího dílce ku vsi a dražba by se odbývala 28. června 1914 
za podmínek jako před šesti lety.   
Dne 15. července 1920: Zasedání obecního zastupitelstva za 
přítomnosti členů a sice: L. Machačka, Marie Nováková, Emilie 
Maternová, Tomáš Vilím, Jan Zapotil, Václav Vlasák, Josef Šarboch, 
Josef Šubrt, Josef Zikmund, Václav Krejza, František Vojtíšek, 
Antonín Šefl: 
 1). Jednohlasně usneseno, aby obecní pozemky byly pronajaty za 
následujících podmínek: 
a) Pronájem obecních pozemků jest na dobu 6ti roků po sobě 
jdoucích a sice od 1. října r. 1920 do 30. září r. 1926, právo dražební 
má každý občan, který v obci Větrušické má řádné bydliště  

a samostatnou rodinu, právo má na pronájem jednoho dílce. 
b) Nájemce musí platit ročně předem a každý nájemce, který učiní nejvyšší podání jest z každé koruny 
povinen platit 1% a kolkový poplatek. 
c) Obec sobě vyhrazuje, že každý nájemce musí si nejméně jednou za tři roky pozemky hnojiti, a z pole 
žádnou hlínu odvážeti a nárok na příjem z honitby žádný nemá. 
d) V pádu živelné pohromy, jako kroupy, velká voda, strhání a vymletí strouhy nebeře obec žádný 
závazek. 
e) V pádu, kdyby obec, kterýkoliv dílec potřebovala, jak ku stavbě neb k jinému účelu jest každý nájemce 
bez průtahu tento dílec postoupiti proti náhradě, kterou svolaná komise obecního zastupitelstva určí, 
proti unesení není žádného dalšího odvolání. 
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f) V případě, že by obec v tomto 6ti letí chtěla na pozemcích stromoví vysázet, jest nájemce povinen bez 
veškeré náhrady k tomuto svolení dáti. 
g) U dílce č. 5 u domku č. p. 36 nechá se směrem dolů ke spodním dílcům pěšina v šíři. Taktéž se ponechá 
pěšina v šíři 1 m u spodní meze dílců čísla 4 až 8 k užívání těm, kteří dílce najmuty mají. 
h) V pádu, že by nájemce chtěl najmutý dílec přenechati na jinou osobu, jest k tomu potřeby svolení 
obecního zastupitelstva.  
i) Konečné právo, komu vydražený dílec pronajmut bude, ponechává si obec ku svému rozhodnutí. 
j) Majiteli domku č. p. 36 se nedovoluje mezi dílcem č. 1 a 2 žádný zvláštní vchod směrem dolů k pěšině. 
k) Živý plot u dílce, část směrem k pozadí č. p. 26, posune se asi 1½ níže tak, aby mezi zahrádkou  
p. Václava Vlasáka a dotyčným dílcem stála cesta způsobilá k chození a jízdě. 
l) Žádný z pronajímatelů dílců nemá nároků na trávu u svého pronajatého dílce než 1 m. 
Perlička z kroniky 1972: …dříve, pokud chovali občané domácí zvířectvo, nezbyla nikde ani travička. 
Tráva letos hodně narostla a při silnici a v příkopech stojí jako rákos. 
                                                                                 Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 
 
 

 
 

DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
  

Supermani  
        ve větrušické školce  

                           umí hodně super věcí: 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 

 
 
 

MYSLIVOST 
 

SČÍTÁNÍ ZVĚŘE – TIPNETE SI, KOLIK TADY MÁME ZAJÍCŮ? 
Jedním ze základů správného mysliveckého chovu zvěře je znalost jejích stavů. Stavy zvěře a jejich 
přírůstky v honitbě zjišťujeme sčítáním. Způsobů sčítání je celá řada, žádný však není úplně přesný. 
Úspěšnost a spolehlivost závisí na opakovaném sčítání a na zkušenostech a svědomitosti sčítajících osob. 
Základním a nejdůležitějším je jarní sčítání, které nám vypovídá o tom, jak zvěř přežila zimní období  
a jak toto ovlivnilo její kmenové stavy. Zjištěné kmenové stavy se porovnávají s normovanými 
kmenovými stavy. Ty jsou, spolu s jakostní třídou a koeficientem přírůstku, stanoveny pro každý 

kaskadérské 
kousky… 

vyrobit televizi z kolečka… 
proměnit se 
v ptáčky… 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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HALLOWEEN  
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD  

31. 10. 2020, 16 h. 

jednotlivý druh zvěře dle bonity honitby. Normované stavy jsou stavy optimální, které úživnost honitby 
umožňuje a zároveň nedochází k přemnožení druhu. Další sčítání se pak provádí koncem léta či na 
začátku podzimu a na něm se zjišťuje skutečný přírůstek. Ten je rozhodující pro stanovení plánu odlovu. 
Pro jarní sčítání zajíců se honitba rozdělí na několik úseků, na kterých 
jednotlivé plochy prochází řada sčítačů. Bažantí zvěř se sčítá především u 
zásypů, kam se stahuje v době nouze. Stejně tak srnčí zvěř se sčítá u 
krmelců, ale také na volných plochách. Tam lze spatřit její tlupy, do kterých 
se v zimním období sdružuje. Všechny tyto metody jsou předepsané a 
ověřené. Předpokládají však určitý počet zvěře v honitbě. U drobné zvěře 
tzn. zajíců a bažantů však v naší honitbě normovaných stavů zdaleka 
nedosahujeme. Držíme se nad minimálními stavy, což znamená, že tato 
zvěř sice v honitbě je, ale kvůli nízkým počtům se již několik let neloví. 
Vypouštěním dospělé bažantí zvěře se snažíme zvýšit její počty, a tak dát 
šanci na její přežití v honitbě. U zajíců to tak nefunguje. Jejich stavy jsou závislé především na přírodních 
podmínkách, způsobu zemědělské výroby a skladbě krajiny. Jedinou zvěří, která si v rámci mysliveckého 
hospodaření udržuje dobré početní stavy, je zvěř srnčí. K jejímu zachování platí stejné podmínky jako  
u zajíců. Navíc ji významně ohrožuje silniční doprava, kdy každoročně dochází ke značnému úhynu této 
zvěře pod koly aut. U černé zvěře nejsou v naší honitbě předepsány normované kmenové stavy, a tak 
není předmětem mysliveckého hospodaření. Intenzivně se však loví. V uplynulém mysliveckém roce 
bylo uloveno 69 ks divokých prasat a to buď na naháňkách či individuálně. 
Jako každý rok, orgán státní správy na úseku myslivosti vyhlásil letošní termín jarního sčítání, a to na 
sobotu 29. února. V ten den provedli členové Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany sčítání zvěře s tímto 
výsledkem: zajíc 86 ks, bažant kohout 22 ks, bažant slepice 65 ks, srnec 15 ks, srna 15 ks, srnče 6 ks. 
Kromě toho odhad stavu černé zvěře 23 ks. To vše v honitbě, která se rozkládá od Chaber a Bohnic, 
přes Zdiby a Klecany do Klíčan, Větrušic a Řeže na cca 1500 ha honební plochy.                 Ing. Jiří Trpák 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE  
PŘIPRAVUJE TYTO AKCE 

(DATA A ČASY JSOU ORIENTAČNÍ!) 

 
 DRAKIÁDA  

17. 10. 2020, 15 h. 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
29. 11. 2020, 17 h. 


