
1/2021                    zdarma                                                         21. ročník  
 

 
Fotografie paní Koutské: elektrické kabely s ptačími návštěvníky - ještě vedené vzduchem  

(V rámci projektu firmy ČEZ by měly být kabely v obci překládány do země.)  
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

SCHVÁLENO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA REKONSTRUKCI 
KOMUNIKACÍ 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 14. 12. 2020, poř. č. 9/2020 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Schválení rozpočtu na rok 2021  
3. Schválení strategického plánu na roky 2021-2026  
4. Věcné břemeno NN  
5. Schválení směrnice – podpisový řád  
6. Schválení směrnice inventarizace majetku a závazků  
7. Schválení směrnice o účetní závěrce  
8. Projekt rekonstrukce místních komunikací Jižní + Severní/Slunečná  
9. Podání žádosti o dotaci z MMR na rekonstrukci místních komunikací z dotačního programu na rok 
2021 „Podpora rozvoje regionů“  
10. Administrace dotace na projekt rekonstrukce místních komunikací 
11. Rozpočtové opatření č. 6  
12. Stavební  
13. Dotace spolkům na rok 2021  

• OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2021. Příjmy ve výši 14.936.060 Kč, výdaje ve výši 19.265.100 Kč 

a financování schodku (bankovním úvěrem a z úspor na běžném účtu) ve výši 4.329.040 Kč. Pro 6, 

proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje strategický plán obce Větrušice na roky 2021-2026. Strategický plán je zveřejněn na 

webu obce. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje Návrh smlouvy 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 

60.600 Kč a za podmínek, že při realizaci bude umožněné při položení optických kabelů do 

sdružených výkopů vybranému dodavateli obce. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

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: 25. 3. 2021 
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• OZ schvaluje směrnici podpisový řád tak, jak byla předložena. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje směrnici o inventarizaci tak, jak byla předložena. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje směrnici o účetní závěrce tak, jak byla předložena. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje předložený projekt na akci Rekonstrukce místních komunikací – ulice Jižní s 

odhadovanými náklady cca 630.000 Kč bez DPH. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje předložený projekt na akci Rekonstrukce místních komunikací – ulice Severní + 

Slunečná s odhadovanými náklady cca 1.700.000 Kč bez DPH. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj  

„Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021“ – 117D8210A – Podpora obnovy místních 

komunikací. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje nabídku č. 3 na podání žádosti o dotaci + administraci výběrového řízení na zhotovitele 

+ žádost o platbu a ZVA (Závěrečné vyhodnocení akce) společnosti ELCOS GROUP s.r.o. Nabídková 

cena = 60.000 Kč bez DPH. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

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

• OZ schvaluje požadavek doplnění zásad pro budoucí výstavbu rodinných domů v k.ú. obce 

Větrušice, a sice v lokalitách – BV (bydlení venkovské) – v souladu s charakterem území obce a 

upřesňuje pro budoucí stavebníky přípustnost jen sklonitých (šikmých) střech o minimálním sklonu 

15°. A vymezuje stavební čáru ve vzdálenosti 5 m od hranice s veřejným pozemkem, s možností 

odchýlení se od ní max. o 1 m, a to jen ve směru od komunikace. Počet odstavných stání na pozemku 

stanovuje na 2 místa. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje dotace spolkům z rozpočtu obce pro rok 2021: 1) TJ Sokol Větrušice ve výši 40.000 Kč. 

2) MS Zdiby-Klecany ve výši 8.000 Kč. 3) Svaz včelařů o.s., základní organizace Klecany ve výši 4.000 

Kč. Pro 5, proti 0, zdrželi se 1 (Buchar) 

• OZ schvaluje poskytnutí daru Knihovně Mladá Boleslav z rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 5.000 

Kč. Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

ZVÝŠÍ SE KOEFICIENT DANĚ Z NEMOVITOSTI? 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 1. 2. 2021, poř. číslo 1/2021 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva  
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice  
3. Žádost o podání dotace z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského infrastrukturního fondu pro projekt Kanalizace a ČOV Větrušice  
4. Koeficient daně z nemovitosti  
5. Stavební  

• OZ schvaluje dodatek č. 2 v rozsahu změnových listů č. 7A - 14 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace 

a ČOV Větrušice. Cena díla se mění z 64.211.662,31 Kč bez DPH na 64.565.361,74 Kč bez DPH.  

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

• OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-

kého kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu na akci Kanalizace a ČOV Větrušice. Pro 6, 

proti 0, zdrželi se 0  

• OZ schvaluje odměnu za kronikářskou práci ve výši 3.000 Kč pro paní Hanu Koutskou. Pro 6, proti 0, 

zdrželi se 0 

• OZ rozhodně o případném zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na svém dalším zasedání (29. 3.)  
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DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 
 

SVOZ BIOODPADU KAŽDÉ PONDĚLÍ - OD 6. 4. 2021  
 

Od 6. 4. začne pravidelný svoz bioodpadu od Vašich domů. (První svoz 6.4. je výjimečně v úterý.) 
 
 
 

JARNÍ SBĚROVÁ SOBOTA (mj. i KONTEJNER) - 15. 5. 2021  
 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v areálu ZD (zadní drastecká brána) - jednorázový 
poplatek za uložení 100 Kč.  
ELEKTROODPAD + NEBEZPEČNÝ ODPAD – v areálu ZD (přední brána u vrátnice)  
ŽELEZO – sběr železa provede Sokol Větrušice v sobotu 15. 5. 2021 v dopoledních hodinách (železo, 
prosím, dávejte před svém domy až v sobotu 15. 5., jak jste zvyklí.)  
 

SBĚR TEXTILU atd. pro charitu – NEBUDE! 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY v r. 2021  
Velkoobjemové kontejnery budou v roce 2021 v těchto termínech: 

10. 4. + 15. 5. + 5. 6. + 3. 7. + 4. 9. + 2. 10. 
 
 
 
 

PRŮVODCE JEDNOTLIVÝMI FÁZEMI PŘI VYŘIZOVÁNÍ 
PŘIPOJENÍ K OBECNÍ KANALIZACI 
 

Vážení občané, 
stavba kanalizace se pomalu blíží ke svému finále, kterým je kolaudace (předpoklad červen 2021). Poté 
bude zahájen roční zkušební provoz. Ihned po spuštění zkušebního provozu ČOV bude možné se 
napojit na veřejnou kanalizaci.  To obnáší několik kroků, které se Vám pokusíme popsat. 
1) ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ  
Chcete-li připojit svou nemovitost na obecní kanalizaci, prvním krokem je vyplnění žádosti o připojení. 
Ke stažení na webu obce, nebo k dispozici k vyzvednutí na OÚ v hodinách pro veřejnost tj.: 
PO 8:00 - 12:00 a 15:30 - 18:00 + ST 15:30 - 18:00 
2) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
Ve chvíli, kdy dostanete projekt do ruky (většině z Vás ho zpracovává Ing. Matějková), je třeba přijít na 
obecní úřad s těmito dokumenty: 

• 3x paré projektové dokumentace (dostanete od Ing. Matějkové nebo vašeho projektanta) 

• vyplněnou a podepsanou Žádostí o připojení (viz bod 1) 

• vyplněnou a podepsanou Žádostí o územní souhlas (ke stažení na webu obce, nebo na webu 
stavebního úřadu Klecany) 

3) VYJÁDŘENÍ OBCE VĚTRUŠICE K PD  
Ve chvíli, kdy na obecní úřad přinesete všechny věci uvedené v bodu 2, dostanete vyjádření 
provozovatele (obce) k PD, které je určeno pro Stavební úřad Klecany.  

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

www.vetrusice.cz 

PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA PROBĚHNE 2. 10. 2021 
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4) ÚZEMNÍ SOUHLAS  
Poté je třeba dopravit na stavební úřad do Klecan tyto věci 

• 1x orazítkovaná projektová dokumentace (razítko Obce Větrušice) 

• 1x žádost o územní souhlas (tu již máte vyplněnou – viz bod 2) 

• 1x vyjádření provozovatele kanalizace (tento papír dostanete od Obce Větrušice – viz bod 3) 
Dopravit dokumentaci včetně příloh můžete sami, nebo nám ji můžete nechat na Obecním úřadě a do 
Klecan ji dopravíme my.  
SÚ Klecany poté vydá územní souhlas, který zašle na Vaši adresu. 
5) ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
Následně po obdržení územního souhlasu (viz bod 4) musíte vyplnit Žádost o zřízení kanalizační 
přípojky. 
Tuto žádost musíte odnést na OÚ Větrušice PŘED zahájením realizace soukromé části kanalizační 
přípojky. 
Žádost bude ke stažení na webu obce. 
6) POTVRZENÍ ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
OÚ Větrušice Vám potvrdí Žádost o zřízení kanalizační přípojky (viz bod 5) a vydá závazné vyjádření 
k realizaci kanalizační přípojky. 
7) REALIZACE VAŠÍ SOUKROMÉ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
Tento bod je zcela ve Vaší režii. Tedy sehnat si odborně způsobilou firmu pro provádění inženýrských 
sítí, nebo zrealizovat svépomoci pod dozorem oprávněné osoby DLE projektové dokumentace. 
8) ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY  
Majitel domovní přípojky vyplní a předá obecnímu úřadu před samotnou kontrolní prohlídkou před 
záhozem. 
Bude ke stažení na webu obce. 
9) KONTROLA SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PŘED SAMOTNÝM ZÁHOZEM  
Před záhozem musí obecní úřad jako budoucí provozovatel učinit kontrolu, zda je kanalizační přípojka 
provedena v souladu s projektovou dokumentací.  
Do kanalizační přípojky mohou být napojeny pouze odpady z WC, umyvadel, sprch, van, myček, 
kuchyní, praček.  
Do kanalizační přípojky NESMÍ být svedena dešťová voda, průsaková (drenážní) voda, přepady 
z bazénů, odtoky z filtračních jednotek bazénů apod. !!!!  
V případě pochybností lze jednoduchým testem zjistit, co vše je na přípojku napojeno! 
Termíny a časový rozsah kontrolních prohlídek ze strany Obce jako budoucího provozovatele budou 
ještě upřesněny.  Až budou termíny upřesněny, můžete si objednat kontrolu realizace přípojky buď 
telefonicky na čísle 220 940 507, nebo na obec@vetrusice.cz 
Pokud bude vše v pořádku, a dle projektu, dostanete od obce PROTOKOL O PŘIPOJENÍ. 
10) PŘÍPRAVA A UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
OÚ připraví smlouvu dle Vámi předané Žádosti o uzavření smlouvy (viz bod 8). 
Smlouva Vám bude k podpisu předána po kontrolní prohlídce (viz bod 9). 
Ve chvíli, kdy je smlouva oboustranně podepsána, je možno kanalizaci užívat. 
Může se Vám zdát, že ke zřízení přípojky je třeba mnoho žádostí, vyjádření a postup je zdlouhavý, 
avšak v této byrokraticky zatížené zemi, je tento postup nezbytný. Děkujeme za pochopení. 
Rovněž si dovolujeme upozornit, že Obec získala na vybudování kanalizace již 3 dotace v celkové výši 
cca 51 milionů korun. Pro splnění podmínek dotací je nezbytně nutné napojit do jednoho roku od 
spuštění provozu minimálně 80 % nemovitostí. Zastupitelstvo obce připravuje Obecně závaznou 
vyhlášku o poplatku za zhodnocení pozemku jeho možností napojení na veřejnou kanalizaci. Všechny 
rodinné domy, které se napojí do 31.1.2022 budou od tohoto poplatku osvobozeny. Po tomto datu ať 
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se nemovitost napojí či nikoliv, bude muset vlastník nemovitosti poplatek uhradit. Sazba určená 
znalcem je ve výši 78 kč /m2.   
Vše začněte prosím řešit ve chvíli kdy od paní Ing. Matějkové (nebo jiného projektanta) dostanete 
projektovou dokumentaci. Bod po bodu – viz výše. 
Na www.vetrusice.cz budou postupně ke stažení všechny potřebné formuláře a žádosti, které je 
nezbytné vyplnit.  
 

KANALIZACE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 

Informace ohledně projektových dokumentací na soukromou část kanalizační přípojky: 
Většině z Vás připravuje projektovou dokumentaci paní Ing. Matějková. Oprávněně se množí dotazy, 
kdy dokumentaci dostanete, že se paní Ing. Matějková neozývá apod. Paní Ing. Matějková v tuto chvíli 
na Vašich projektových dokumentacích pracuje, vždy v balíku po určitých ulicích, důvodem zdržení je, 
že musela počkat až od zhotovitele obdrží přesné geodetické zaměření, podle kterého poté kreslí 
projektové dokumentace. Pokud máte k projektové dokumentaci jakékoliv dotazy, neváhejte paní Ing. 
Matějkovou kontaktovat. Na závěr bych zopakoval, že AŽ VE CHVÍLI, KDY BUDETE MÍT V RUCE 
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, se teprve dostavíte na obecní úřad Větrušice a společně s projektovou 
dokumentací přinesete i potřebné žádosti, které jste před časem obdrželi do Vašich schránek. 
Rovněž se často ptáte na to, jaký bude stav komunikací po realizaci kanalizace. Je pravdou a velmi se 
Vám za to omlouváme, že komunikace jsou v neutěšeném stavu. Každopádně dle harmonogramu firmy 
a také v závislosti na počasí a otevření obaloven se začnou cesty dávat dohromady, předběžný odhad je 
přelom březen/duben. Co to znamená? Znamená to, že budou zaasfaltována místa na komunikaci, kde 
vznikly kvůli kanalizaci výkopy. Poté samozřejmě proběhne úklid komunikací. Bohužel nelze očekávat 
v celé obci zcela nové komunikace. Ať tak či tak, obec Větrušice požádala o dotace na úpravu místních 
komunikací. Na jaře bude známo, zda nám dotace bude přiděleny, či nikoliv. V případě, že nám dotace 
budou přiděleny, opraví se kompletně ulice Severní, Slunečná a Jižní.  
Stejně jako Vy, velmi doufáme, že dotace dostaneme, protože opravit v první fázi alespoň některé ulice, 
by bylo vskutku skvělé. Držme si, prosím, tedy palce, aby to vyšlo. 
Pokud budou dotace na opravu místních komunikací vypsány i v dalších obdobích a také dle finančních 
možností obce (vzhledem k výpadkům příjmů kvůli pandemii, kdy je snížený výběr daní, do obecních 
rozpočtů tedy přicházejí menší částky, než v předešlých letech), pokusíme se postupně opravit i další 
komunikace.  
 

MŠ a ZŠ PRO DĚTI PRACOVNÍKŮ KRIZOVÉ INFRASTRUKTURY 
INFORMACE PRO PRACOVNÍKY KRIZOVÉ INFRASTRUKTURY (ZDRAVOTNÍKY, POLICISTY, HASIČE, 
UČITELE, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE ÚŘADŮ, POŠTY atd. ...) 
Děti budou před vstupem testovány cucacím PCR testem na covid (hradí KUSK), tj. pravděpodobnost 
nákazy ve škole/školce by měla být minimální! 
Pokud patříte k profesím vyjmenovaným v Rozhodnutí hejtmanky (VIZ NÍŽE) - a máte zájem o umístění 
dětí do MŠ nebo ZŠ ve Zdibech, OBRAŤTE CO NEJDŘÍVE NA OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE: Obecní úřad 
Větrušice, mail: obec@vetrusice.cz, telefony: 220 940 507, 220 941 265 
DĚKUJEME ZA VAŠI PRÁCI !!! 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE ZDIBECH BUDE VYKONÁVAT NEZBYTNOU PÉČI O DĚTI VE VĚKU OD 2 
DO 10 LET, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU:  
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
• zaměstnanci obecní policie,  
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,  

http://www.vetrusice.cz/
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• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  
   108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.  
   108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o  
   sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,  
• příslušníky ozbrojených sil,  
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,  
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,  
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické  
   infrastruktury,  
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  
• zaměstnanci zařízení školního stravování,  
• zaměstnanci České pošty, s.p.,  
• zaměstnanci obecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich   
   pracovních skupin,  
• pedagogickými pracovníky mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy,  
   konzervatoře, základní umělecké školy anebo školského poradenského zařízení;  
• zaměstnanci obecních úřadů, kteří se přímo podílejí na zajištění chodu úřadu za nouzového stavu,  
   a to, bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,   
   vykonávat tuto nezbytnou péči o děti ve skupinách po nejvýše 30 dětech. 
 

SČÍTÁNÍ LIDU – elektronicky (od 26. 3.) i papírově (od 17. 4.)  
Sčítání 2021 elektronickou formou od 26. do 9. 4. 2021. 

Bezpečně a jednoduše se lze sečíst on-line na webu www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci.  
Listinné sčítání: Všichni, kteří nevyplní elektronický formulář, musí od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný 
formulář. Získat ho lze spolu s odpovědní obálkou od sčítacího 
komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a 
vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout 
formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv 
kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty  
a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný 
formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště 
nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 
2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. 
Koho se sčítání týká: Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo 
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve 
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba  
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů 
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. 
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Účast na sčítání obyvatel Česka je ze zákona povinná, a za nevyplnění příslušných formulářů hrozí 
pokuta. 
Přínos sčítání: Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou 
pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, 
nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových  
a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při 
tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích. 
Ochrana dat: Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, 
které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je 
důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, 
vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, 
že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám. 

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz 
Pokud budete potřebovat poradit, či pomoci, obraťte se na obecní úřad Větrušice. 
 

NĚCO Z HISTORIE 
 

PROČ MUSELI NAŠI PŘEDKOVÉ OSLOVOVAT  
JANU ZAPOTILOVOU Z VĚTRUŠICKÉHO VELKOSTATKU  

„PANÍ BARONKO“? 
    

Pamětliva rčení „Kdo hledá, najde“, obrátila jsem internet doslova na ruby, až jsem odpověď na tuto 
otázku našla. V r. 1885 do Větrušic přichází ředitel cukrovaru Chrudim, první nájemce velkostatku číslo 
popisné 1 - Jan Zapotil (*1839; ⴕ 1915) s rodinou. Velkostatek a pole mu pronajala Královská kolegiátní 
kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, největší majitelka pozemků v obci. Jan Zapotil, cukrovarník  
a agronom založil zde 1885 semenářskou stanici pro šlechtění semen cukrovky. Spolu s ním se do obce 
stěhuje jeho 19letý syn Jan Zapotil, který posléze v otcově práci pokračuje a v 37 letech se žení v Praze 
dne 18. 5. 1903. Jeho manželkou se stává 22letá Johana von Spens u. Booden, (*10. 1. 1881 Cheb; 
 ⴕ 24. 4. 1959 Slaný). O svatbě, a že nevěsta je baronkou, se po dlouhém bádání konečně dozvídám 
z internetové stránky http://www.heraldica.cz/articles/spens.htm. 
 

Š L E C H T I C K Ý  R O D  S P E N S  U .  B O O D E N  
   a  K A R L  J O H A N N  s v o b o d n ý  p á n  v o n  S P E N S  u .  B O O D E N  
V době třicetileté války se usadil v zemích Koruny české, na Těšínsku, jistý Albrecht Spens pocházející ze 
starobylého skotského klanu Spensů. Poslední nadějí na přežití rodu Spensů do 20. století se stal třetí 
syn barona Karla Magnuse, Karel Johann, který se narodil 18. května 1840 v Horním Dvořišti. Karel 
Johann se stal úředníkem a svou karieru zakončil jako vrchní finanční rada v Plzni. Byl celkem dvakrát 
ženat, poprvé se oženil 1868 v českých Budějovicích s Albertinou Rožánkovou, se kterou měl dceru 
Albertinu. Podruhé vstoupil do stavu manželského již jako vdovec v Drážďanech roku 1875 s Marií 
Taschek, z druhého manželství měl dva syny a dceru, z nichž syn Karel dokázal rod Spensů udržet při 
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životě ještě dalších sto let. Smrtí Karla Spense roku 1983 vymřel po meči starobylý rod, který své předky 
mohl doložit do dávné minulosti a byl jedním z nestarších šlechtických rodů žijících v Čechách.  
Poslední z rodu, Karel Spens byl synovcem naší Jany (Johany) Zapotilové z Větrušic. Jana (Johana) 
Zapotilová, narozená 10.1. 1881 v Chebu, provdaná do Větrušic, odešla z obce 27. 7. 1946 do Slaného, 
v obci Větrušice jí říkali: „paní baronka“. 
(Detailní informace o tomto šlechtickém rodu a jeho napojení na Větrušice naleznete na 
http://www.heraldica.cz/articles/spens.htm) 
 
 

 

FOTO: Hrobka rodu Spens-Booden, hřbitov Klecany, 3/2021 (foto: F. Damek) 
 

Ve Státním okresním archivu Praha-východ jsem shodou okolností nalezla jeho dopis ze dne 27. srpna 
1946 adresovaný Místnímu národnímu výboru ve Větrušicích. JUDr. Karel Spens-Booden měl pražskou 
advokátní kancelář Ve Smečkách 31. Opis dopisu: „Jménem pí. Jany Zapotilové, vdovy po majiteli 
šlechtitelské stanice ve Větrušicích, nyní bytem ve Slaném, Ouvalova 390, dovoluji si Vaší vážené obci 
nabídnout darem kočár, který jest ve vlastnictví mé mandantky. V případě, že kočár pro účely obecní 
potřebujete, račte si jej laskavě vyzvednouti u správy tamního dvora kapituly Vyšehradské, kde jest nyní 
v úschově a mně o tom podati zprávu. Při této příležitosti děkuji jménem své tety pí Zapotilové za 
veškerou přízeň, kterou jste jí a jejímu zemřelému manželi za dlouhá léta ve Větrušicích projevili. 
S projevem dokonalé úcty“ PODPIS. (poznámka kronikářky: MNV kočár nepřijal.)  
 

Působení Jana Zapotila bylo v různých dobách různě hodnoceno:  
16. 6. 1929 z protokolu obecní rady Větrušice: „Antonín Novák navrhuje, aby se za podporu peněžitou 
poskytnutou J. Zapotilem na stavbu obecního domu byla na důkaz díků pro věčnou paměť umístěna 
pamětní deska uvnitř obecní kanceláře s jménem Jana Zapotila“  
(poznámka kronikářky: deska byla později v r. 1945 sejmuta a odložena na půdu úřadovny tehdy již 
místního národního výboru v č. 12. Tam jí někdejší místostarosta Obecního úřadu pan Josef Nouza  
v roce 2007 nalezl a pan Jiří Dyntera z Větrušic se postaral o její renovaci. Deska však neměla otvory pro 
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přišroubování na zeď, původně byla přímo přizděna do omítky, proto na půdě obecního úřadu čekala na 
druhé znovuobjevení v roce 2018. Od roku 2020 zdobí fasádu obecního úřadu Vltavská 14.) 
Poslední větrušická pamětnice kontroverzní osoby Jana Zapotila, který byl chudině typickým 
představitelem prvorepublikového panstva, se vloni osobně na obecním úřadu proti znovuumístění 
pamětní desky bez úspěchu ohradila.) 
Kronikář Josef Burda v r. 1945 vložil do kroniky zmínku o zemřelém Janu Zapotilovi: „V lednu 1945 zemřel 
nájemce velkostatku Jan Zapotil. Po stránce finanční obci určitými částkami pomohl. Jan Zapotil ovládal 
po léta obecní zastupitelstvo a nikdy nepřiznal své výtěžky, které vykořistil na lidech, obci i státu. Obecní 
zastupitelstvo se za války od roku 1942 už nescházelo.  Život v obci i samosprávě se děl na základě 
německých příkazů a nebyl nikým kontrolován.“  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Hrobka rodiny Zapotilů, hřbitov Klecany, 3/2021 (foto: E. Jarošová) 
 

 
Foto: Jan Zapotil, majitel stanice pro šlechtění řepy cukrovky, 
velkostatkář Větrušice, nar. 1866. Po absolvování obchodní akademie 
v Praze a po hospodářské praxi studoval řepné semenářství v Německu  
a vedl pak po dlouhá léta se svým otcem stanici pro šlechtění řepy, 
založenou již v r. 1885. Po smrti svého otce Jana Zapotila, cukrovarníka  
a průkopníka českého semenářství, ujal se v r. 1915 cele otcovského 
podniku, pro který vybudoval moderně vystavěnou selekční laboratoř ve 
Větrušicích a moderní skladiště s čistírnou a sušárnou řepového semene 
ve Vraňanech.  
 

 

Informace zpracovala: Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

 

 

 

 
 
Vítáme mezi sebou 
Dominika Štočka,  
který se narodil v prosinci 2020. 

 
 

   a všechny děti narozené v roce 2021: 

   Alfred Novák    
Lenka Fürstová  
Rozálie Švecová 
Štěpán Veselý    
Denis Divišovský  
Karolína Babická 
 

Přejeme jim v životě hodně pohody, lásky a zdraví!  
 

 
 
 
Dodatečně blahopřejeme jubilantům, kteří začátkem roku 2021 oslavili svá životní jubilea: 

     paní Dagmar Chlumská 
     pan Mojmír Krejčí 

paní Vlasta Čermáková 
 

Předem gratulujeme i jubilantům, kteří svá životní jubilea brzy oslaví: 
pan Ladislav Venta 
paní Marie Vilímová 
pan Jan Štráchal 
paní Blanka Štráchalová 
 

Všem přejeme pevné zdraví a hodně životního optimismu! 
 
 

 

 
  
 

Tichou vzpomínku věnujeme,  
paní Miloslavě Maternové, která zemřela v únoru 2021, 

a 

panu Svatopluku Raiskupovi, který zemřel v prosinci 2020. 
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ZAJÍMAVÉ FOTO Z VĚTRUŠIC 
 

 

Magická obloha z pohledu Větrušic   
a elektrické kabely vedené vzduchem.  
Od r. 2022 by kabely, v rámci projektu firmy ČEZ,  
už by měly být v zemi. 
(foto: H. Koutská) 
 

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

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE  
PŘIPRAVUJE NA ROK 2021 TYTO AKCE 

(DATA A ČASY JSOU ORIENTAČNÍ!) 
 

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.  Sledujte www.vetrusice.cz a facebook. 

Při pokládce vysněné kanalizace si 
většina z nás vloni dosyta užila rachotu, 
otřesů, drnčení a prachu. Letos se bude 
bagrovat ulice Vltavská.  
(foto: H. Koutská) 
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