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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,  
rok 2021 se chýlí ke svému konci a začíná krásný čas adventní. V tomto období bilancujeme nad tím, co 
se nám za uplynulý rok podařilo naplnit ze svých předsevzetí z Nového roku, co pěkného nás v uplynulém 
roce potkalo a do Nového roku vstupujeme s přáním, aby ten nový rok byl vždy lepší než ten předchozí. 
Já osobně jsem zažila po pracovní stránce jeden z nejnáročnějších roků ve své funkci starostky, ale 
pracovní náročnost tohoto roku byla vyvážena díky v září dokončenému projektu odkanalizování obce  
a radostí nad úspěšným spuštěním zkušebního provozu. Návdavkem tomu bylo i získání dotace na 
celkovou rekonstrukci - opravu 3 místních komunikací v ulicích Jižní, Severní a Slunečné.  Na realizaci 
jsme ale dostali pouhé dva měsíce času a věřte mi, že vysoutěžit a ještě zrealizovat zakázku během dvou 
měsíců bylo opravdu o prsa. Do konce roku nás čeká hlavně spoustu administrativy spojené se získanými 
dotacemi a se změnami v legislativě. Museli jsme z důvodu nového zákona o odpadech přijmout novou 
vyhlášku, kdy se výpočet ceny (poplatku) za likvidaci komunálního odpadu počítá jednotkově dle objemu 
cena/1 litr objemu nádoby x objem nádoby x počet svozů v roce. Znamená to tedy, že cena za 120l 
nádobu u 14denního svozu bude opravdu polovina částky svozu týdenního.         
Co nás čeká v příštím roce?  
V příštím roce, by nás měla čekat rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části obce, kdy chceme 
využít projektu společnosti ČEZ, která má naplánovaný projekt výměny NN vedení ze sloupů do země.  
V současnosti jsou všechny naše lampy VO umístěny na sloupech NN, které jsou v majetku společnosti 
ČEZ. Projekt rekonstrukce VO nám vyřeší hlavně snížení nákladů na elektřinu osazením ledkových lamp. 
Připravujeme projekty rekonstrukcí komunikací dalších ulic, rádi bychom také zrealizovali opravu 
požární nádrže ve Vltavské ulici a také zrealizovali úpravu hřiště ve Východní ulici. Vše bude záležet na 
vyhlášených dotačních výzvách v příštím roce a jak budeme úspěšní v získávání dotací.  
Dotace jsou pro naši obec jedinou možností pro další rozvoj a rekonstrukce stávajícího majetku, ať jsou 
to veřejná prostranství, komunikace, chodníky, obecní budovy, které potřebují po x letech opravy a já 
je považuji za klíčové. Na dotacích za uplynulých 5 let jsme v součtu získali pro obec přes 61 mil. Kč a to 
považuji za velmi zásadní přínos do obecního rozpočtu.  Na podzim příštího roku nám skončí současné 
volební období a já věřím, že budoucí zastupitelstvo obce bude pracovat pro naši obec s plným 
nasazením a nejlepším svědomím stejně jako to stávající.  Všichni stávající zastupitelé, kteří mají svá 
zaměstnání na plný úvazek, ještě věnují svůj čas práci pro naši obec a já si toho času nesmírně vážím.      

 

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: 2. 12. 2021 
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Ráda bych také poděkovala svému kolegovi (zastupiteli) Filipu Damkovi, který se vrhl do práce na 
obecním úřadě s plnou vervou a stal se tak plnohodnotnou náhradou paní místostarostky J. Dyčkové.  
Vážení občané, sousedé, přátelé a milé děti,  
Vám všem přeji krásný adventní čas strávený se svými blízkými, pohodové a radostné vánoční svátky  
a do nového roku 2022 hlavně zdraví a všechna splněná přání.      Petra Šefčíková   
 

 

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

VÝBĚR DODAVATELE OPRAVY ULIC - SEVERNÍ, SLUNEČNÁ, JIŽNÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 9. 8. 2021, poř. číslo 7/2021 
 

• OZ schválilo zhotovitele na opravu místních komunikací – Severní, Slunečná, Jižní – ze tří nabídek 
byla vybrána nejnižší nabídka firmy Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. – cena 2.190.144 Kč bez 
DPH. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0) 

• SOSB zřízení služebnosti inženýrských sítí a dohody o umístění stavby parc. č. 207/1, 12/1, 145/16, 
215 - V rámci projektu společnosti ČEZ (výměna NN vedení do země) OZ schválilo uzavření 
trojstranných SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí a dohody o umístění 
staveb mezi obcí, společností ČEZ a soukromými vlastníky. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0) 

• Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice bylo přesunuto na 
následující jednání OZ. 

• Stavební – projekty soukromých investorů byly schváleny. 
 

KOUPĚ POZEMKŮ PRO BUDOUCÍ OBJÍZDNOU KOMUNIKACI  
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 6. 9. 2021, poř. č. 8/2021 
 

• OZ schválilo vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností 
jeho připojení na kanalizaci. Poplatek se bude týkat nemovitostí, které se nepřipojí na veřejnou 
kanalizaci do 30. 4. 2022 (gravitační kanalizace) a 30. 6. 2022 (tlaková kanalizace). (Pro 6, proti 0, 
zdrželi se 0) 

• Projednání a schválení zhotovitele na akci Oprava místních komunikací Severní, Slunečná a Jižní: 
Zhotovitel opravy místních komunikací z minulého zasedání – Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. 
odstoupil od výběrového řízení, protože nebyl schopen dodržet vysoutěženou cenu. K podpisu 
smlouvy byla vyzvána tedy druhá firma v pořadí výběrového řízení – firma Strabag a.s. s nabídnutou 
cenou ve výši 2.256.474 Kč bez DPH. OZ revokovalo minulé usnesení a schválilo novou realizační 
firmu. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0) 

• Koupě pozemků II. část objízdná komunikace: OZ schválilo nákup části pozemků pro budoucí 
objízdnou komunikaci od ZD Klecany, o celkové výměře 1.759 m2 a částku 500 kč/m2. (Pro 6, proti 0, 
zdrželi se 0). 

• OZ schválilo aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023 na základě doporučení 
auditu. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0) 

• Úprava nájemného nocležna ČSAD Střední Čechy - OZ schválilo zvýšení ceny za nájem nocležny pro 
řidiče ČSAD Střední Čechy od 1. 1. 2022. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0) 

• Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice bylo přesunuto na 
následující jednání OZ. 

• Stavební – projekty soukromých investorů byly schváleny. OZ rovněž schválilo Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Větrušice a Ing. 
Grošovou na rozvod užitkové vody - (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0). 
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• OZ schválilo podmínky pro využití fakturačního podružného vodoměru za účelem slevy na stočném. 
Podmínky jsou uvedeny na webu obce. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0). 

• OZ schválilo cenovou nabídku Ing. Pešičkové na zpracování Koncepční studie veřejného prostranství 
ve Větrušicích (okolí rybníka a konce ulice Vltavská – vstup do NPŘ Větrušická rokle) za nabídkovou 
cenu 40.000 Kč. (Pro 6, proti 0, zdrželi se 0). 

 

OPRAVA SILNIC KŘIŽNÁ, ROVNÁ, ÚZKÁ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 11. 10. 2021, poř. č. 9/2021 
 

• OZ schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice. Cena díla se mění 
z 64.565.361,74 Kč bez DPH na 65.089.592,14 Kč bez DPH. (Pro 5, proti 0, zdrželi se 0). 

• Projekt rekonstrukce místních komunikací Křižná, Rovná, Úzká – OZ schvaluje vypracování projektů 
na rekonstrukci místních komunikací – Křižná (od křižovatky s ulicí Severní směrem k ulici Jana 
Zapotila), Rovná a Úzká. (Pro 5, proti 0, zdrželi se 0). 

• Podání žádosti o dotaci z MMR na rekonstrukci místních komunikací z dotačního programu na rok 
2022 Podpora rozvoje regionů - OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci výše 
uvedených místních komunikací. (Pro 5, proti 0, zdrželi se 0). 

• V rámci projektu společnosti ČEZ (výměna NN vedení do země) – OZ schválilo uzavření jedné 
dvojstranné (mezi obcí a společností ČEZ) a dvou trojstranných (mezi obcí, společností ČEZ a 
soukromými vlastníky) SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí a dohody o 
umístění staveb. (Pro 5, proti 0, zdrželi se 0) 

• OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků a výpůjčce (kompostéry) 
mezi obcí a DSO Dolní Povltaví. Spoluúčast obce na nákladech má být jen 15 %, ne 20 % dle původní 
smlouvy. Obci bude vrácena částka 10 776,93 Kč právě na základě dodatku č. 1. (Pro 5, proti 0, 
zdrželi se 0) 

• OZ schvaluje smlouvu o odebírání BIO odpadu z obce firmou AGROSS Klíčany. V obci jsou umístěny 
dva kontejnery, určené pro BRO – Biologicky rozložitelný odpad. (Pro 5, proti 0, zdrželi se 0) 

 

CENY ODPADŮ A STOČNÉ PRO ROK 2022 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 22. 11. 2021, poř. č. 10/2021 
 

• OZ revokuje usnesení č. 4/9/2021 ze dne 11. 10. 2021 v plném rozsahu. (Týkalo se žádosti o 
dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy místních 
komunikací.). (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Příjmy ve výši 9.930.300 Kč. Výdaje ve výši 10.503.100 
Kč. Financování schodku ve výši 572.800 Kč. Financování schodku bude realizováno pomocí 
bankovního úvěru ve výši 222.800 Kč a financováním z bankovního běžného účtu obce ve výši 
350.000 Kč. (Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 1 - Buchar) 

• OZ schvaluje na Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci s účinností dnem 1. 1. 2022. (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ schvaluje přijetí dotace ve výši 985.077 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na Kanalizaci a ČOV.  
(Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ schvaluje kalkulaci stočného na rok 2022 a na zbývají část roku 2021. Stočné je pro zbývající 
část roku 2021 a rok 2022 ve výši 52,10 Kč / m3 bez DPH. (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ schvaluje Návrh Smlouvy o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě se soukromým vlastníkem. 
(Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 
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• OZ schvaluje Návrh smlouvy o zajištění financování dopravní obslužnosti kraje. Příspěvek na 
autobusovou dopravu bude menší než v předchozích letech. (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10. (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ schvaluje projektovou dokumentaci soukromého investora. (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

• OZ neschvaluje stavbu vegetační ČOV na pozemku soukromých investorů. (Pro: 0, proti: 6, zdrželi 
se: 0) 

• OZ obce Větrušice schvaluje Návrh smlouvy o zajištění zkušebního provozu ČOV a kanalizace 
v obci Větrušice.  (Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE  
 

ODPADY 2022 
 

Na úplném konci roku 2020 a poměrně narychlo schválila Poslanecká 
sněmovna rozsáhlý balíček odpadové legislativy, který mimo jiné 
přinesl nejenom nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zrušil ten 
původní č. 185/2001 Sb., ale také upravil systém vybírání poplatků za 
odpady v zákoně o místních poplatcích 565/1990 Sb. Cílem novely 
bylo upravit a sjednotit vybírání poplatků za odpad, které doposud 
upravovaly různé právní předpisy. Nově tedy bude právně upravovat 
správu poplatků za odpad zákon o místních poplatcích. Předmětem 
poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, která se nachází na území obce. Zákon stanovuje nejvyšší 

možnou sazbu 6 Kč za kilogram v případě, kdy je základem hmotnost odpadu, nebo 1 Kč za litr, je-li jako 
základ zvolen objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.  
Zastupitelstvo obce schválilo sazbu ve výši 0,55 Kč/1 litr objemu nádoby. Kalkulace cen odpadů na rok 
2022 je stanovena mj. i vzhledem k tomu, že v letošním roce se prozatím náklady na likvidaci odpadů 
vyšplhaly na částku cca 700.000 Kč a pro příští rok FCC předpokládá zdražení o cca 20 %. Usnesení 
zastupitelstva z roku 2015, kdy celkové náklady na likvidaci všech odpadů z k. ú. Obce Větrušice jsou 
rozděleny v poměru 70% v cenách nádob a 30 % nákladů půjde z rozpočtu obce, zůstane zachováno. 
 

Objem nádoby 1x 7 dní  
(52 svozů) 

1x 14 dní  
(26 svozů) 

Sezónní  
(42 svozů) 

80 l 2.288 1.144 1.848 

120 l 3.432 1.716 2.772 

240 l 6.864 3.432 5.544 

1.100 l 31.460 15.730 25.410 
 

Kompletní výpisy a zápisy z usnesení  
obecního zastupitelstva naleznete na www.vetrusice.cz 
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STOČNÉ NA ZBYTEK ROKU 2021 A ROK 2022 
 Pro kalkulaci stočného na zbývající část roku 2021 a rok 2022 je povinností provozovatele 
kanalizace (Obec) vycházet z celkových nákladů na provoz a údržbu veřejné kanalizace  
a ČOV. Rovněž je třeba splnit podmínky dotačních fondů a fondu udržitelnosti projektu 

(10 let). Odhadované náklady při ročním nátoku na ČOV (20.000 m3) jsou 1.039.400 Kč/rok. Jelikož Obec 
je pro provoz veřejné kanalizace plátcem DPH, cena se musí kalkulovat bez DPH a následně se připočte 
DPH ve výši 10 %.  
 

VÝŠE STOČNÉHO 2022: 52,10 Kč/bez DPH  57,31 Kč/s DPH 
 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
 

 
8. 10. – 9. 10. 2021  

 
VÝSLEDKY V NAŠÍ OBCI 
VĚTRUŠICE 

 
Počet voličů v seznamu: 467 
Volební účast: 73 % 
Odevzdané obálky: 338 
Platné hlasy: 337 
 
 
 
 

REVITALIZACE OVOCNÝCH SADŮ VE VĚTRUŠICÍCH 
 

Sdělení firmy Bromil, která má pronajaté větrušické sady (informace ze srpna 2021): 
 

VÝCHOZÍ STAV Trvalé kultury ovocných dřevin v ovocných sadech ve Větrušicích neplnily produkční funkci a bylo 
třeba je nahradit výsadbami nových kultur. S ohledem na skutečnost, že sady nebyly dlouhodobě prořezávané - 
udržované. Nebyla možná revitalizace stávajících kultur a bylo třeba stávající kultury nahradit novými výsadbami.  
K vyklučení sadů by přistoupila každá firma, která by s majitelem pozemků vstoupila do dlouhodobého nájemního 
vztahu. 

  

   

Větrušice
POČET %

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 112 33,2

ANO 2011 75 22,3

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 69 20,5

Svoboda a př. demokracie (SPD) 28 8,3

Trikolora Svobodní Soukromníci 14 4,2

PŘÍSAHA Roberta Šlachty 14 4,2

Česká str.sociálně demokrat. 10 3,0

Komunistická str.Čech a Moravy 7 2,1

VOLNÝ blok 5 1,5

Strana zelených 2 0,6

Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0,3

Švýcarská demokracie 0 0,0

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,0

Aliance pro budoucnost 0 0,0

Hnutí Prameny 0 0,0

SENIOŘI 21 0 0,0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,0

Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,0

Platné hlasy
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PLÁN REVITALIZACE Klučení probíhá nyní v srpnu. Po určité době, kdy dřevo po vytěžení zaschne bude vyvezeno  
z pole a dojde k jeho rozdrcení na štěpku. Pole musí být důkladně přeorána a srovnána, tyto polní práce budou 
probíhat v září a říjnu. Bude obnoveno oplocení po obvodu areálu sadů. 
PLÁN VÝSADEB NOVÝCH KULTUR Nové výsadby budou provedeny v průběhu října - listopadu 2021. Vysazeny budou 
různé odrůdy višní. V průběhu tohoto období budou probíhat práce na rozvodech závlahové vody. V rámci těchto 
prací bude vybudován přivaděč vody z Vltavy. 
PŘÍSTUP DO SADŮ V současné době neplánujeme omezení přístupu, protože si jsme vědomi toho, že by došlo 
fakticky k zamezení přístupu na vyhlídky. Také nechceme nijak dramaticky omezovat lidi v rekreačním užívání těchto 
míst. Po dokončení výsadeb bude nutné zamezit přístupu zvěře do areálu sadu. Na místě stezek budou vybudována 
vrátka pro průchod. Bude tedy nutná spolupráce všech návštěvníků, aby vrátka zůstávala zavřená. Zamezení přístupu 
do areálu sadů pro občany je poslední možností, věřím, že to nebude nutné a je v zájmu nás všech si vyjít vstříc. 

Tomáš Brožek, Bromil, s.r.o. 
    

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NĚCO Z HISTORIE 
 
 

Co bylo, bylo, dávno tomu… 
    

Rok 1939 - V prvních dnech 2. světové války, v září 1939, byl zaveden příděl potravin na lístky, na něž byl 
časem převeden i veškerý sortiment všeho, co bylo pro domácnost potřeba. Tím, zejména potom pro 
bezzemky, nastalo období hladu a strádání, neměli z čeho žít a byli tak na hranici bídy. Ceny na černém 
trhu závratně rostly. Zajímavé informace o Větrušicích z roku 1939 nalézám v  „Adresáři Protektorátu 
Čech a Moravy pro průmysl, živnosti, obchod a 
zemědělství“, který za použití úředních záznamů 
vydala v roce 1939 firma Rudolf Mosse akc. spol. 
Adresář na 1410 stranách psaný v češtině a 
němčině mapuje každou obec v Protektorátu a u 
každého jednotlivého místa seřazeného podle 
abecedy jsou uvedeny záznamy o jeho poloze 
(výšce nad mořem), příslušnosti politické i soudní, 
přesný počet obyvatelstva, železniční, poštovní, 
telegrafické a telefonní spojení a neleží-li místo 
přímo u železniční trati, je v adresáři označena 
vzdálenost k nejbližší stanici. Strana 1297 Adresáře (viz obrázek) dokumentuje tehdejší větrušickou 
obchodní a zemědělskou činnost. Hostince v naší obci fungovaly v roce 1939 dva. V čísle 2 pana Josefa 

Tak, jak firma Bromil avizovala, 
tak také udělala a nová 
výsadba je již hotová. Těšíme 
se, že na jaře uvidíme 
větrušické sady opět 
rozkvetlé…. (pozn. redakce) 
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Zikmunda, v čísle 38 pana Bohumila Materny, oba provozovali i řeznictví. V dnešní ulici Slunečná se 
smíšené zboží prodávalo na třech místech. V čísle 50 měla obchod Růžičková Blažena, v čísle 41 paní 
Vojtíšková Marie a v čísle 42 paní Šeflová Antonie. V dnešní ulici Vltavská pak vlastnila obchod paní 
Ventová Marie v čísle 61 a v téže ulici, ale nahoře u křížku v čísle 34 paní Dvořáková Anna, později 
provdaná Kvasničková. Ani trafika na návsi nechyběla. Tu tam provozovala paní Josefa Kohoutková  
z čísla 53 v dnešní Severní ulici. Kovárna sídlila v čísle 8. Info o živnostnících z roku 1939 lze dohledat na 
www.digitalniknihovna.cz. 
Nezbývá, než povzdechnout si nad tehdejší těžkou, přetěžkou válečnou dobou, pamětníků na ni máme 
v obci již poskrovnu. Ale čilý obchodní a zejména i společenský předválečný život můžeme našim 
větrušickým předchůdcům jen závidět. Ale v průběhu války došlo ke zrušení některých zdejších obchodů 
- u Šeflů a u Ventů. Zrušena Němci byla také záhy i semenářská laboratoř číslo 86 na výzkum řepy 
(Zapotil Jan zemřel v lednu 1945). V roce 1945 se již neprodávalo ani u Vojtíšků a Josef Burda zrušil 
obuvnictví. Blanka Růžičková 29. 7. 1947 tragicky zahynula a obchod na čas převzalo spotřební družstvo 
Bratrství.  Anna Kvasničková zrušila obchůdek v roce 1950 a v roce 1960 se přestalo kovat v kovárně  
č. 8. Po 75 letech provozu uzavřeli Maternovi pohostinství v čísle 38 dne 31. 12. 1962. Zikmundovi v čísle 
2 vedli pohostinství a řeznictví i po roce 1948, asi až do roku 1955. Pak provoz pohostinství převzala SD 
Jednota Praha - východ se sídlem v Říčanech a v několika etapách budovu i za přispění investic MNV 
zcela od základu zrekonstruovala. V roce 1989 v rámci restitucí byla hospoda Zikmundům vrácena, poté 

jimi za čas prodána. Nyní je pohostinství už roky 
zavřené.  
V roce 1960 se v obci na návsi začala stavět nová 
samoobsluha SD Jednota Říčany (číslo popisné 88). 
Místní občané na místo pro ni brigádně nejdříve 
pracně rozbourali staré chlévy patřící k číslu 12 
(dnešní Větříček). Samotnou výstavbu za podpory 
tehdejšího MNV a opět místních občanů prováděl 
počernický stavební podnik. Slavnostně otevřena byla 
1. 12. 1961. „Střípek z kroniky roku 1986: 
Samoobsluha SD Jednota Říčany uzavřena pro 
manko, špínu a zkažené potraviny. Přijíždí k nám 3x 
v týdnu pouze pojízdná prodejna. Proběhlo jednání 
s ONV P-V a Jednotou. MNV opraví střechu, omítky, 
elektroinstalaci, zavede ústřední topení, zřídí nové 

sociální zařízení, vymaluje a uklidí. Jednota odveze zkažené zboží, zajistí prodavačku a nábytek a po 
rekonstrukci zaveze nové zboží s termínem únor 1987. Na opravě spolupracovalo JZD a brigádně naši 
občané." 6. května 1993 došlo k vyplacení členských podílů SD Jednota Říčany zpět větrušickým 
občanům. Původní členský příspěvek jedné větrušické domácnosti při vstupu do spotřebního družstva 
Jednota Říčany (podíl) v roce zahájení prodeje činil 100 korun. Později, po roce 2000, SD Jednota 
samoobsluhu odprodala. Od soukromého vlastníka má dnes prodejní prostory pronajaté provozovna 
NOANO. Dodnes na tuto transakci větrušičtí pamětníci, kteří za svých mladých let naši samoobsluhu 
pomáhali řadu měsíců v akci „Z“ (zadarmo) stavět, vzpomínají s lítostivým povzdechem.  
Letošní rok udělal také TEČKU za někdejší věhlasnou slávou větrušických sadů, které se v 80. letech 
pravidelně zúčastňovaly výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích a postupně zde získaly 7 medailí.  
S nostalgií jsme letos hleděli na mizející vzrostlé větrušické ovocné stromy postupně vysazované od 
roku 1947. Nově zasazeným mladým proutkům višní nechť se tedy zadaří. 

„Každý začátek povstane z konce jiného začátku.“ (Citát Seneca) 
Informace zpracovala: Hana Koutská, kronikářka (vetrusickakronika@seznam.cz) 

 
 

Občané i členstvo místní Jednoty Sokola 
připravují demolicí starých chlévů v čísle 12 
místo pro novou prodejnu Jednoty (r. 1960) 

 

http://www.digitalniknihovna.cz/
mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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Blahopřejeme  
manželům Svobodovým,  

kteří v září oslavili 
Diamantovou svatbu! 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 
Vítáme mezi sebe Miroslava Betku (nar. 17. srpna 2021 

a Elisu Řehánek (nar. 20. listopadu 2021). 
 Přejeme jim v životě hodně pohody, lásky a zdraví! 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tichou vzpomínku věnujeme 
 
paní Václavě Nývltové, která zemřela 12. srpna 2021, 
 
a panu Františku Ledlovi, který zemřel 20. července 2021 

 
 

Blahopřejeme jubilantům, 

kteří nedávno oslavili nebo brzy oslaví 
svá životní jubilea: 
 

František Čermák 
Renata Raiskupová 
Jiřina Frková 

 
Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Josefu Nouzovi,  
který zemřel 9. října 2021  
ve věku 81 let.  
Pan Josef Nouza byl do roku 2014 
dlouholetým místostarostou obce. 
Vyjadřujeme hlubokou soustrast 
rodině a děkujeme za záslužnou práci 
pro naši obec.  
Čest jeho památce!                                            
Zastupitelé obce 
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

PŘEHLED FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ TJ SOKOL VĚTRUŠICE 
 

PODZIM 2021 – 3. A TŘÍDA  PŘEHLED VE SKUPINĚ - 3. A TŘÍDA 
  

                   
 

Vážení sportovní přátelé, 
fotbalová sezóna 2021-2022 začala koncem srpna a čekalo nás 12 sportovních utkání. V podzimní části 
jsme získali 12 bodů. Potkalo nás zranění mnohých hráčů, ale sezónu jsme s velkou bojovností dohráli. 
Věřím, že zdravotní problémy hráčů přes zimu odezní a na jaře získáme bodů více. Děkujeme za Vaši 
podporu a těšíme se na viděnou při zápasech i v příští části soutěže. 
V novém roce Vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti ve Vašem osobním i profesním životě. 

 Mirek Jaroš, předseda TJ SOKOL VĚTRUŠICE 
 

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

 

Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 
 

M Y S L I V O S T  -  S V A T O H U B E R T S K Á   M Š E 
 

Po roční přestávce zaviněné epidemií koronaviru se letos uskutečnila tradiční, již pátá svatohubertská 
mše. Konala se v sobotu 13. listopadu v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie pod patronací 
města Klecan. 
Každoročně se počátkem listopadu kolem svátku svatého Huberta konají akce k uctění památky tohoto 
patrona myslivců. Jedná se o hubertské jízdy na koních, či s kočáry, soutěže ve vábení jelenů, nebo 
v přednesu skladeb s mysliveckou tématikou. Jednou z nejvýznačnějších akcí bývá svatohubertská mše, 
což je mše svatá provázená sborovým zpěvem a hrou na lovecké dechové nástroje. Známe 3 česká 
provedení, z nichž nejznámější je Hubertská mše B dur 
od autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Další mší je 
Huberstká mše Es dur od stejných autorů, která byla 
věnována Řádu svatého Huberta. Třetí českou mší je 
Hranická hubertská mše B dur od Petra Vacka a 
Vladimíra Vyhlídala. Byla zkomponována v roce 2009 a 
věnována trubačům Střední lesnické školy v Hranicích 
na Moravě. Právě tuto mši předvedlo Lovecké trio 
Praha se svým hostem. Umělecký dojem z přednesu 
mše upravené pro 3 lesnice a borlici byl umocněn tím, že mezi účinkujícími vynikajícími hudebníky byli i 
autor hudby dr. Petr Vacek a člen České filharmonie pan Petr Duda. Před zahájením mše uspořádali 

kolo datum mužstvo mužstvo Výsledek

1. 29.08.2021 TJ Klíčany B Sokol Větrušice 5 : 3

2. 05.09.2021 Sokol Větrušice Aero Odolena Voda 2 : 3

3. 19.09.2021 Sokol Větrušice Sokol Veltěž 0 : 3 

4. 26.09.2021 Slavoj Veleň Sokol Větrušice 2 : 1

5. 03.10.2021 Sokol Větrušice SK Zeleneč B 2 : 0

6. 10.10.2021 Svornost Brázdim Sokol Větrušice 3 : 2

7. 17.10.2021 Sokol Větrušice Sokol Vyšehořovice 3 : 0

8. 23.10.2021 Sokol Předboj Sokol Větrušice 1 : 4

9. 31.10.2021 Sokol Větrušice Soko Měšice 0 : 3

10. 07.11.2021 Sparta Mratín Sokol Větrušice 2 : 0

11. 14.11.2021 Sokol Mochov Sokol Větrušice 3 : 4

12. 21.11.2021 Sokol Větrušice Viktorie Sibřina 2 : 3

KLUB ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PROHRY SKÓRÉ BODY

1 VELTĚŽ 12 11 0 1 54:18 33

2 KLÍČANY B 12 8 2 2 45:20 26

3 MRATÍN 12 8 2 2 40:21 26

4 MOCHOV 12 7 2 3 40:31 23

5 VYŠEHOŘOVICE 12 7 1 4 39:32 22

6 ODOLENA VODA 12 5 1 6 20:29 16

7 VELEŇ 12 4 3 5 25:24 15

8 SIBŘINA 12 5 0 7 23:35 15

9 PŘEDBOJ 12 3 4 5 17:25 13

10 VĚTRUŠICE 12 4 0 8 23:28 12

11 MĚŠICE 12 3 2 7 31:38 11

12 BRÁZDIM 12 2 1 9 25:50 7

13 ZELENEČ B 12 1 2 9 18:49 5

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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hudebníci na prostranství před kostelem malý uvítací koncert, na němž přednesli fanfáry od prof. Dyka 
a Josefa Selementa.  
V 11 hodin vyšel průvod, v jehož čele šel člen Řádu svatého Huberta ve slavnostním řádovém úboru 
následovaný klecanským farářem P. Pavlem Kunešem. Myslivci v uniformách nesli obětiny, což byli 
bažanti, divoké kachny a sele divočáka. Průvod vešel do chvojím vyzdobeného kostela, kde před oltářem 
spočívaly krásné jelení parohy. Pak byla odsloužena mše, kterou celebroval P. Pavel Kuneš. O zpěv se 
postaral jako vždy skvělý ženský sbor Klenota a o hudbu již zmínění hudebníci z Loveckého tria Praha. 
Součástí mše bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu a kázaní pana faráře, ve kterém se zmínil  

o svatohubertské legendě, přínosu hraběte Šporka k mysliveckým tradicím, významu myslivosti v historii 
i současnosti a o přírodním prostředí a potřebě jeho zvýšené ochrany. 
Po skončení mše uspořádali hudebníci před kostelem ukázky loveckých fanfár a troubených signálů 
používaných při honech od prof. Dyka. Letošní hubertská mše byla zážitkem jak pro věřící, tak pro ty, 
kteří si přišli poslechnout pěknou hudbu a zpěv. Poděkování patří všem těm, kteří se na důstojném 
průběhu mše podíleli. 
 
M Y S L I V E C K Ý   P L E S   2 0 2 2  
Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci, očekávaným restrikcím a s tím spojenými 
organizačními problémy jsme se rozhodli v lednu 2022 myslivecký ples nepořádat. Omlouváme se všem 
příznivcům našich plesů a doufáme, že v lednu 2023 se zase společně setkáme na tradičním plesu 
našeho Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany.                                                                        Ing. Jindřich Trpák 
 

AKCE V OBCI VĚTRUŠICE A OKOLÍ 
 
 

JAK JSME SI UŽILI VĚTRUŠICKOU DRAKIÁDU 
10. 10. 2021 se na fotbalovém hřišti uskutečnila tradiční větrušická Drakiáda. I přes 
nízkou účast jsme si pouštění draků užili. Vítr jsme museli chvíli přemlouvat, ale 
nakonec dovolil i těm nejmenším dráčkům vyletět vysoko nad větrušické hřiště. Draky 
na obloze vystřídal náš oblíbený Bonbondér strejdy Vaška Šarbocha, který předvedl 
bravurní leteckou akrobacii zakončenou bonbónovým deštěm. Připravené soutěže děti 
hravě splnily a těšíme se na příští Drakiádu v roce 2022!                           Adéla Trochtová 
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BETLÉM V MÁSLOVICÍCH 
Přijďte se podívat na betlém z opravdového másla! A kam jinam, než do 
Máslovic. Betlém z másla je letos v muzeu k vidění od 28. listopadu 2021 do  
30. ledna 2022. Tradiční, ale vždy originální betlém z másla je opět k vidění 
v Muzeu másla od prosince 2021 až do konce ledna 2022. Srdečně zveme  
k návštěvě! Betlém z másla je v muzeu k vidění od začátku adventu do poslední 
neděle v lednu. Muzeum v Máslovicích u Prahy je otevřeno vždy v sobotu  
a v neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Kromě stálé expozice je  

k zhlédnutí výstava Rok s perníčky. S vyřezáváním se začalo v roce 2003 a většinou se vyřezává z 20 
kilogramů másla. Betlém má některé starořezače, ale většinou se objeví i někdo nový, takže nikdy není 
výsledek stejný. Dílo se uchovává v chladu, aby vydrželo do ledna. Malé máslovické muzeum másla má 
interaktivní expozici, která nabízí různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo, máslenek na 
servírování másla a další předměty, související s domácí výrobou másla. Vystavena je zde také ojedinělá 
kolekce obalů na máslo. Většinu exponátů lze prakticky zkoušet. Info také na: www.maslovice.cz  
 

 
 

OBEC VĚTRUŠICE PLÁNUJE PRO ROK 2022 TYTO AKCE 

Pálení čarodějnic a májka (30. 4. 2022) 

Dětský den (začátek června 2022)  
Drakiáda (říjen 2022) 
Rozsvícení vánočního stromu (27. 11. 2022) 

 

TIP NA VÝLET 
 

KAPLIČKA U SOUSEDŮ V ŘEŽI MÁ NOVÝ ZVON 
  

Kaple sv. Václava v Řeži postavena v r. 1946 jako poděkování za ukončení II. světové války. 
Při povodních r. 2002 byla značně poškozena. V roce 2020 v Řeži u Prahy úspěšně 
zrekonstruovali kapličku a v roce 2021 do ní slavnostně zavěsili nový zvon. Nový zvon pochází 
ze zvonařské dílny pana Petra Rudolfa Manouška a nese název Václav podle Sv. Václava, 
jemuž je řežská kaplička zasvěcena. Zvon můžete zaslechnout při pravidelných bohoslužbách, 
které se konají každou neděli od 11:30 hod. 
 

   

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/maslovicke-muzeum-masla
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/stredni-cechy/stredni-cechy-polabi/maslovice

