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E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

Rozhovor se starostkou obce 
 

Paní starostka obce, Petra Šefčíková, je občanem Větrušic již řadu let. Strávila zde většinu života,  
a hlavně celé dětství. Nejen to přispělo k zájmu o dění obci a následné působení v zastupitelstvu a nyní 
vykonávání funkce starostky obce Větrušice. 
Paní starostko, jak dlouho vlastně žijete v obci Větrušice? 
„Ve Větrušicích jsem od narození s 8letou přestávkou, kdy jsem žila a pracovala v Praze. Jsem ráda, za 
návrat do této obce a za to, že se nyní takhle mohu podílet na chodu obce.“ 
Jak dlouho se aktivně podílíte na veřejném životě ve Vaší obci? 
„Vždy jsem se zajímala o dění a situaci v obci. Působit jsem začala v zastupitelstvu obce už od roku 2008 
a funkci starostky vykonávám od března 2015.“ 
Co považujete za silné stránky Vaší obce? 
„Jednoznačně polohu obce na okraji národní přírodní rezervace a zároveň v blízkosti hlavního města 
Prahy, její neprůjezdnost a absenci skladových hal a tím i těžké nákladní dopravy.“ 
Co se v posledních letech v obci povedlo, nebo co Vy považujete za úspěch? 
„Projektů, které se povedly od mého nástupu do funkce starostky, byla spousta. Jako první, který 
považuji za úspěch, byla kompletní oprava příjezdové komunikace do obce. Hned poté následně 
kompletní rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 12. Tato rekonstrukce proběhla během dvou 
měsíců, takže bylo možné zřízení Dětské skupiny Větříček pro Větrušické děti s kapacitou 12 dětí. 
Následovala rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na spolkovou klubovnu a pak samozřejmě největší 
investiční akce, odkanalizování obce a výstavba ČOV. Podařilo se nám získat pro rozvoj obce dotace ve 
výši neuvěřitelných 60 miliónů korun, a to považuji za velký úspěch pro obec naší velikosti.“    
Co považujete za slabé stránky Vaší obce? 
„Rozhodně nedostatečnou občanskou vybavenost od společenského sálu přes kryté sportoviště až po 
absenci spolkového života v obci. Dále pak chybějící dopravní infrastrukturu, tedy komunikaci, která by 
odvedla dopravu ze severní části obce mimo střed obce a absenci obecních stavebních pozemků.“ 
Mohla byste, prosím, uvést největší problémy, které byste aktuálně, jako starostka, chtěla řešit ve 
Vaší obci? 
„Aktuální problém je chybějící objízdná komunikace a zastaralé veřejné osvětlení. Díky nedávnému 
zvýšení cen energií, jsou náklady na veřejné osvětlení pro tuto obec opravdu vysoké. V plánu máme 
rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci, a výměnu lamp VO za úspornější. Vzhledem k cenám 
energií je pro mě tento projekt prioritou. Snad se nám podaří získat dotaci, abychom mohli ke konci 
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letošního roku tuto investici zrealizovat. Dále výstavbu chodníků od křižovatky ulic Hlavní a Severní, 
směrem k ulici Východní. Následně také postupné budování parkovacích míst ve staré zástavbě“. 
Jak hodnotíte projekt výstavby kanalizace v obci? 
„Projekt výstavby kanalizace hodnotím velmi kladně, celý proces odkanalizování obce jsme 
administrativně řešili od roku 2016. Takže celých pět let usilovné práce od rozhodnutí, kam umístit ČOV, 
aby mohla být prakticky celá obec odkanalizována gravitačně, to byl opravdu velký oříšek, až po 
samotnou realizaci stavby. Jsem opravdu velmi ráda, jak už jsem několikráte zmínila, že se nám podařilo 
posunout naši obec do 21 století. Odkanalizováním obce došlo k výraznému zhodnocení našich domů  
a stavebních pozemků. Ceny, které se dříve pohybovaly okolo 2.500 Kč za m2, tak nyní vyletěly raketově 
k cifrám kolem 7.500 Kč za m2. Takže tento projekt beru jako velmi přínosný a prospěšný pro naší obec. 
Kvůli kanalizaci se obec hodně zadlužila, bude obec schopná zvládnou toto finanční zatížení? 
„Báli jsme se toho, samozřejmě. Nicméně, kdybychom si nebyli jisti, že to obec finančně utáhne, nikdy 
bychom do takto velké investiční akce s úvěrem 20 mil. Kč nešli. Úvěr je na 20 let, takže měsíční splátka 
se bude pohybovat okolo 120.000 Kč, zhruba tedy 1.400.000 Kč ročně, a to je obec schopna zvládnout.“ 
Jak se podle Vás bude vyvíjet počet obyvatel v obci? Myslíte si, že bude spíše růst či naopak klesat  
a proč? 
„Počet obyvatel bude zcela jistě narůstat, ale jsem ráda, že současní zastupitelé jsou stejného názoru 
jako já, že rozvoj obce má být přiměřený a pozvolný. Podle toho, byl také koncipován současný platný 
územní plán a v něm se počítá s již probíhající výstavbou v lokalitě Ing. Grošové, to je lokalita sever. Jde 
o 35 stavebních parcel pro rodinné domy a v průměru se tak bude pohybovat nárůst kolem 100 obyvatel 
v řádu 2-3 let. Do budoucna jedinou rozvojovou plochou pro výstavbu rodinných domů je polovina 
plochy stávajícího rybízového sadu, kde by mělo vzniknout zhruba dalších 16 stavebních pozemků. Tyto 
další zastavěné pozemky, vyplní prázdnou část obce mezi fotbalovým hřištěm a rodinnými domy, a díky 
tomu pak bude obec vypadat opticky více uceleně a sjednoceně.“ 
Vnímáte ve Vaší obci současný trend, kdy se lidé stěhují z měst na venkov, proto, aby byli blíž přírodě, 
i když ví, že budou muset dojíždět za práci? 
„Tento trend je patrný už několik let a v současné době od vypuknutí pandemie Covidu19 je nárůst 
poptávky po stavebních pozemcích v takto těsné blízkosti Prahy až extrémní. Takže určitě, dojíždění za 
prací do hlavního města je pro naši obec důležité, je tam mnoho pracovních příležitostí, kterých u nás  
v obci je minimum. V tomto ohledu to, že jsme přibližně 10 km od Prahy, beru spíše jako velkou výhodou 
pro naši obec i její občany.“ 
Jaký je Váš osobní názor na rozšíření obce Větrušice o novou výstavbu? 
„Já jsem zastáncem názoru, že tam, kde je kvalitní zemědělská půda s bonitou 1 a 2 tak, jako je všude 
kolem naší obce, by to takto mělo zůstat. Takže nejsem zastáncem masivní výstavby satelitních lokalit  
v obci.“ 
Byl schválený nový Územní plán. Umožňuje další výstavbu v obci? Případně za jakých podmínek? 
„Tlak na výstavbu nejen staveb pro bydlení, ale i logistických hal v těsné blízkosti dálnice D8 je obrovský, 
vidět to můžeme např. ve Zdibech. Bude hlavně záležet na budoucích zastupitelích obce, kteří budou 
rozhodovat o tom, zda změní územní plán obce a půjdou cestou masivní zástavby nebo ne.“     
Ze Strategického plánu vyplývá, že obec nemá ideální občanskou vybavenost. Máte nějaké konkrétní 
plány do budoucna, které by mohly tuto situaci zlepšit? 
„Mám. Určitě bych byla velmi ráda, aby v druhé polovině plochy rybízové sadu mezi fotbalovým hřištěm 
a ulicí Jižní vznikla multifunkční budova, kde by byl společenský sál, i se zázemím pro provoz restaurace 
(občerstvení) a prostor pro pronájem na služby. Popřípadě, pak krytá sportovní hala či tělocvična, 
zkrátka cokoliv, kde by se dalo sportovat v nepříznivém počasí nebo i v zimě.“ 
Jaké priority ze Strategického plánu obce jsou pro Vás nejdůležitější? 
„Určitě rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci, to považuji aktuálně za prioritu. Dále pak odvedení 
dopravy z centra obce na okraj, a to z důvodu, že je hlavní silnice přes centrum obce příliš zatížená, a to 
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je částečně i vlivem nové zástavby v severní části, a tím spojené větší zatížení dopravní infrastruktury  
v centru obce. Další prioritou je pro mě v co největší možné míře zlepšit občanskou vybavenost.“ 
Jaké máte další plány do budoucna v rámci rozvoje obce? 
„Rozvoj obce je podmíněn jen samotným rozpočtem obce a maximálním využitím dotačních titulů. 
Pokud se podíváme na rozpočet samotný, tak ten si z velké většiny vytváříme my sami, tedy obyvatelé 
obce. Především tím, že jsme v obci trvale hlášeni, máme zde sídla svých firem, ať už jako fyzické nebo 
právnické osoby, protože výše rozpočtu obce je přímo úměrná těmto podmínkám. Za rozvoj obce 
považuji, také bohatší kulturní a společenský život v obci, chybí mi tu aktivní spolky, které by organizovali 
různé společenské, kulturní a sportovní akce a chuť lidí se zapojovat do organizace společenského života 
v obci. Přála bych obci, ve které jsem vyrostla, aby si do budoucna udržela svoje kouzlo bez masivní 
výstavby průmyslových hal a bytových domů, typu „Astraparku Klecany“, a také, aby zde žili lidé, kterým 
bude především záležet na tom, kde žijí.“                         Zpracovala: Tereza Jarošová 
 

 

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

Místním spolkům byly přiděleny dotace 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 15. 12. 2021, poř. číslo 11/2021  
 

• OZ schválilo dotace spolkům z rozpočtu obce pro rok 2022.  
o TJ Sokol Větrušice – 40.000 Kč. 
o Myslivecký spolek Zdiby - Klecany – 8.000 Kč. 
o Český svaz včelařů – 2.000 Kč.  

• OZ schvaluje zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku parc. č. 145/16 o výměře 13 m2 – 
jde o nesoulad s katastrální mapou (hranice obecního a soukromého pozemku). 

• OZ schválilo rozpočtové opatření č. 12, tak jak bylo předloženo.  

• OZ schválilo předložené projektové dokumentace  

• OZ schválilo poskytnutí daru knihovně v Mladá Boleslav z rozpočtu obce ve výši 5.000 Kč –  
s knihovnou MB máme výměnný fond do naší knihovny.  

• OZ schválilo vánoční odměnu pro zaměstnance obce ve výši 1.000 Kč ve formě dárkové karty. 

• OZ schválilo výpověď pachtovní smlouvy a nájemní smlouvy – jde o pozemky, které byly využívány 
jako zahrádky. 

• OZ schvaluje, že převod hospodářského výsledku se bude vždy účtovat ke dni schválení účetní 
závěrky za dané období (rok). 

•  OZ schválilo podání žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na provoz DS Větříček z MPSV od  
1. 3. 2022. (stávající dotace z EU na Dětské skupiny končí k 28. 2. 2022) 

 

Budeme žádat o dotaci na veřejné osvětlení 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 31. 1. 2022, poř. č. 1/2022 
 

• OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci osvětlení z programu MPO a souhlasí  
s financováním vlastního podílu (rozdíl mezi cenou dle smlouvy o dílo a poskytnutou dotací), 
vypracování energetického auditu osvětlení v celé obci a cenovou nabídku MAS Nad Prahou na 
administraci dotace za 35.000 Kč bez DPH (zpracování a podání žádosti je zdarma). 

• OZ znovuzvolilo přísedící k Okresnímu soudu Praha-Východ. 

• OZ schválilo zvýšení odměny obecní kronikářky ze stávající odměny 1.000 kč/rok na odměnu 2.000 
Kč/rok. 

• OZ schválilo prodloužení výpovědní lhůty pachtovní smlouvy do 15. 12. 2022. 

• OZ schválilo adresný záměr pro prodej části pozemku parc. č. 145/16 o výměře 13 m2. Minimální 
cena pro prodej budou v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem. 



Větrušický zpravodaj  www.vetrusice.cz 

5 

 

Obec hospodařila v roce 2021 s účetním přebytkem  
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 28. 2. 2022, poř. č. 2/2022  
 

• OZ schválilo prodej části pozemku parc. č. 145/16 (13 m2) žadatelům o odkoupení, dle 
zveřejněného záměru. 

• OZ schválilo účetní závěrku obce za rok 2021. Výsledek hospodaření byl + 2 709 328,51 Kč (a to i 
při vysokých nákladech na projekty) 

 

Projednání žádosti č. 2 na změnu Územního plánu odloženo 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE, poř. č. 28. 3. 2022, poř. 3/2022 
 

• OZ schválilo věcné břemeno na vodovod 

• OZ schválilo 3x věcné břemeno na kanalizační přípojky včetně revizní šachty 

• OZ odložilo projednání Žádosti č. 2 na změnu Územního plánu do doby dořešení všech záležitostí 
týkajících se stávající lokality 35ti RD žadatelky. 

• OZ souhlasí s navrženou koncepcí pozemku za autobusovou zastávkou soukromého investora a 
navrhuje uzavření plánovací smlouvy s investorem, kde budou dány podmínky realizace (příjezd k 
pozemku, parkování, kapacita ČOV) 

• OZ schválilo poskytnutí finančního příspěvku 5000 Kč pro provoz dětské krizové linky (Linka 
bezpečí). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE  
 
 

KLUBOVNU „HASIČÁRNU“ SI OBYVATELÉ MOHOU PRONAJMOUT   
Obecní klubovna zvaná „Hasičárna“ se nachází ve Větrušicích, ul. Úzká, u rybníka. Spolkovou klubovnu 
u rybníka je opět možné využít ke krátkodobému pronájmu (oslavy, setkání apod.). Klubovna má 

kuchyňku, sociální zařízení a jednu hlavní místnost 
pro cca 12 osob. Pro místní spolky je klubovna 
zdarma. Klubovnu lze využít i na rodinná  
a sousedská posezení. 

Více info: obecní úřad 

 
 

Kompletní výpisy a zápisy z usnesení  
obecního zastupitelstva naleznete na www.vetrusice.cz 
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LETOŠNÍ ÚKLID V OBCI SE POVEDL NA VÝBORNOU! 
 

Veřejných úklidových akcí bylo letos hned několik!  Všem ochotným pracantům velice 
děkujeme!  
 

Ukliďme naši obec a sad! (2. 4.) 
Velmi rádi jsme se připojili k aktivitě turistického 
oddílu TOM v Řeži a společně uklidili část sadu. 
V sobotu ráno se Větrušický tým potkal před obecním 
úřadem. Nepřišlo nás moc, ale dobrou náladu nám to 
nezkazilo. I náš lov za odpadky byl úspěšný a cestou do 
sadu, kde jsme potkali tým z Řeže, jsme našli mimo 
klasických papírků a igelitů i skleněné lahve, kšiltovku, trenky, z kterých 
se nakonec vyklubalo triko, ručička od panenky, „pirátský“ hák, 
plastové i kovové trubky a ešus. Vrcholem byly dvě autosedačky a 
hrnec, nalezené u vyhlídky Veliký vrch. Děkujeme všem, kdo se na 
úklidové akci podílel, a věříme, že příští rok bude obec čistější. Bez 
pneumatik a gaučů v naší krásné přírodě.                                                                      
Adéla Trochtová    
 

Úklid cesty z Větrušic na Drasty (1. 4.) 
Obecní úřad Větrušice zorga-
nizoval úklid cesty na Drasty, 
kde se bohužel opět nashro-
máždilo mnoho odpadu. Sešlo 
se poměrně hodně zdatných 
chlapů a pár dam, kteří uklidili 
cestu od JZD na Drasty. Našlo 
se několik gaučů, použitá 

toaletní mísa, odpadky v pytlech, dokonce pecky od ovoce v pytlech, nespočet pneumatik a lednice. Tyto 
odpadky nepatří na černou skládku, ani do lesa, ani na pole, ale do kontejnerů, které každá obec 
zajišťuje, právě, aby pomohla odpad správně recyklovat. Obec se pokusí udělat opatření, aby už tuto 
cestu nebylo možné beztrestně využívat jako černou skládku. Pevně věříme, že větrušičtí obyvatelé na 
tuto cestu odpad nevozí.  
 

Úklid jedné z větrušických roklí (27. 3.) 

Tato akce byla soukromou 
iniciativou několika málo 
větrušických obyvatel  
a konala se za podpory 
obecního úřadu. To, že 
akce byla velmi úspěšná  
a jedna z mnoha větru- 
šických roklí byla osvobo-
zena od odpadu, je vidět 
z přiložených fotek. 
    

PŘEDTÍM      

POTOM       
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

PŘEHLED FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ TJ SOKOL VĚTRUŠICE 
                    

TJ SOKOL VĚTRUŠICE  - TERMÍNY ZÁPASŮ - JARO 2022 - 3. A třída 
 

 
 
 

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

kolo datum mužstvo mužstvo čas / výsledek

14 27.03.2022 Větrušice Klíčany B 1 : 1

15 03.04.2022 Odolena Voda Větrušice 2 : 0

17 17.04.2022 Veltěž Větrušice 8 : 0

18 24.04.2022 Větrušice Veleň 17 h.

19 30.04.2022 Zeleneč B Větrušice 17 h.

20 08.05.2022 Větrušice Brázdim 17 h.

21 15.05.2022 Vyšhořovice Větrušice 17 h.

22 22.05.2022 Větrušice Předboj 17 h.

23 29.05.2022 Měšice Větrušice 17 h.

24 05.06.2022 Větrušice Mratín 17 h.

25 12.06.2022 Větrušice Mochov 17 h.

26 19.06.2022 Sibřina Větrušice 17 h.

 
Tichou vzpomínku věnujeme 
panu Karlu Pokornému, který zemřel 18. 11. 2021, 
a 
panu Františku Perglovi, který zemřel 15. 2. 2022. 
 
 

 
 

Blahopřejeme našim jubilantům, kteří nedávno oslavili svá životní jubilea. 

  František Zikmund  
Jan Toupal 
Hana Koutská  
Jana Strakatá  
Marta Zikmundová 
Marie Vohradníková 
Antonín Vilím  

 

 

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

 

 
 

V úvodu této rubriky o historii Větrušic bychom chtěli popřát 
hodně štěstí, pevného zdraví, rodinné pohody a mnoho dalších 
úžasných badatelských objevů, naší báječné kronikářce, paní 
Haně Koutské, která nedávno oslavila krásné jubileum. 
Přejeme jí, aby jí i nadále neopouštěl optimismus, obdivuhodný 
elán a obrovské nadšení zkoumat nejen naši větrušickou 
historii.  
 

 
 

 Sága větrušického rodu Neumannů  
a jeho tragické vykořenění německými nacisty  

za II. sv. války v roce 1942 
    

Píše se rok 1853 a obec Větrušice již má 22 čísel popisných. Rod Neumannových, rod židovského vyznání, 
z čísla popisného 12 ve Větrušicích patřil mezi mnohagenerační rody v naší obci. Rodičům Jakubovi  
a Kateřině se zde v roce 1860 narodil Adolf Neumann (Neumann Adolf, v dospělosti rolník, řepař  
a obchodník s dobytkem, nar. 15. 10. 1860, zemřel 14. 10. 1937, jeho manželka Terezie, rozená 
Friedmannová, nar. 16. 6. 1862, zemřela 12. 1. 1932). Adolf Neumann, po vzoru svého otce Jakuba, 
dlouhodobě zastával funkci zastupitele obce, po vzniku samostatného Československa v něm ale končí. 
První poválečné svobodné volby se konaly až v roce 1919, poté od roku 1921 byl zvolen pro své 
zkušenosti a užitečnost obci do komise pro správu obecních cest. 
1881  
Vůbec první písemnou zmínku o této rodině Neumannových nalézám v nejstarším dochovaném 
protokolu jednání místního výboru Větrušice z roku 1881, jehož radním byl výše zmíněný Jakub 
Neumann. Jeho manželka Kateřina, stejně jako i Marie Tomsová z č. 10, tehdy žádaly výbor o povolení 
výčepu kořalky a byl oběma ženám výborem povolen. V roce 1883 se stává zastupitelem místního 
výboru i Markus Neumann. Vlastníci zemědělské usedlosti č. 12 postupně z otce na syna dědili zdejší 
polnosti, stáje, stodoly, řeznický krám a tradičně obchodovali i s dobytkem. 
1896  
V roce 1896 byla usedlost č. 12 i se stájemi zničena požárem a znovu obnovena. 9. 4.1897 se zde už 
vícečlenné rodině narodil další potomek Neumannů jménem Josef, který se v dospělosti oženil s Elsou, 
narozenou 1. 7. 1903. Oba si ponechali větrušickou příslušnost (domovské právo), i když se odstěhovali 
do Prahy 2, Truhlářská 11. 
1942 
Za 1. republiky v čísle 12 dlouhodobě žili a hospodařili Karel Neumann se svou ženou Kamilou spolu 
s dětmi Věrou, Zdeňkem a Jiříčkem. Po smrti rodičů (Adolfa †1937 a Terezie †1932) nabyli vlastnické 
právo k č. 12. Netušili, jak tragický osud je za II. sv. války pro jejich židovské vyznání 8. května 1942 z vůle 
německých nacistů čeká a že jsou posledními z větrušického rodu Neumannů. 15letá Věra se učila 
švadlenou. Zdeněk studoval v Praze obecnou školu sv. Voršily, ubytování měl na Žižkově v Jeseniově 11., 
domů jezdíval jen na neděli. Jiříček se připravoval na nástup do 1. třídy. 
O tragické cestě této rodiny do koncentračního tábora bez návratu v roce 1942 se obecní kroniky vůbec 
nezmiňují. Pouze v knize Větrušice vydané pro obecní úřad Větrušice v roce 2005, za starostování paní 
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Soni Zádové, Vydavatelstvím a nakladatelstvím MAROLI (editorka Markéta Vysloužilová), v kapitole 
Okupace a její hrůzy, na straně 36 jsem se v pár řádcích dočetla o rodině Karla Neumanna, která byla  
7. 5. 1942 Němci odvlečena do Terezína a že hned v listopadu 1942 přišla do obce Větrušice zpráva, že 
celá rodina Neumannových byla 9. 11. 1942 popravena.  Podle vzpomínek nejstarší pamětnice obce, 
paní Růženy Frkové, odjížděla celá rodina Neumannových z Větrušic na určené židovské seřadiště na 
voze s plno svými zavazadly a kdo zrovna procházel návsí a kolem jejich čísla 12, stačil jim už jen zamávat. 
Zejména větrušické děti jim mávaly až do poslední zatáčky silnice. 
V roce 2015, v počátku mého kronikaření pro obec, jsem v badatelně Oblastního archívu Praha-východ 
v Přemyšlení trávila probírkou všech možných zde uložených větrušických dokumentů celé dny. Ručně 
jsem si opisovala i stránky o historii některých větrušických čísel popisných z „Matriky obce Větrušice  
a trvale bydlících v letech 1902 až 1945“ a z „Matriky rodin a osob cizích usedlých ve Větrušicích“. 
Naštěstí mému zájmu tehdy neuniklo ani číslo popisné 12, rod Neumannů. Díky svým zápiskům, v nichž 
nechyběla jména jednotlivých stávajících a časem přibývajících členů této rozrůstávající se rodiny, kteří 
měli ve Větrušicích číslo 12 domovské právo, datumy jejich narození, úmrtí. Tudíž jsem mohla požádat 
paní Radanu Rutovou z Institutu Terezínské iniciativy o pomoc vyhledat v jejich digitalizovaných 
záznamech cestu osudu a zánik rodiny Karla Neumanna v koncentračním táboře. Zanedlouho na mou 
žádost paní Radana Rutová zkontrolovala jejich databázi obětí šoa a všechny členy rodiny Neumannovy 
v ní našla. V Terezíně strávili Neumannovi pouze dva dny a 9. 5. 1942 byli zařazeni do transportu do 
Sobiboru, kde všichni na podzim téhož roku zahynuli plynem. Poslala mi i odkazy na stránku 
holocaust.cz, kde jsou také evidováni jako oběti rasové perzekuce: 

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111431-karel-neumann/ 
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111426-kamila-neumannova/ 
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111642-zdenek-neumann/ 
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111621-vera-neumannova/ 
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111395-jiri-neumann/ 

PŘEPIS PRVNÍHO ODKAZU: 
KAREL NEUMANN, narozen 01. 09. 1890; Poslední bydliště před deportací: Větrušice; Adresa/místo 
registrace; v Protektorátu: Větrušice; Transport At, č. 566 (07. 05. 1942, ->Terezín ); Transport Ax,  
č. 566 (09. 05. 1942, -> Sobibór, Ossowa); Zahynul 
(Jen pro informaci – s Neumannovými do Terezína bylo 7. 5. 1942 deportováno 1001 osob, z nich se 
osvobození dožilo jen 45. Z následného transportu 9. 5. 1942 do Sobiboru z 999 osob nikdo koncentrační 
tábor nepřežil. Ve stejný den, stejným transportem a stejnou tragickou cestou bez návratu byla s otcem 
rodiny Karlem deportována i jeho manželka Kamila Neumannová (nar. 21. 11. 1900), dcera Věra 
Neumannová (nar. 17. 08. 1925), synové Zděnek Neumann (nar. 6. 9. 1927) a Jiříček Neumann (nar. 
30. 11. 1936). 
ZEMŘELI SPOLU KRUTOU SMRTÍ V PLYNU 9. 11. 1942 v polském koncentračním táboře Sobibor. 
Po válce usnesením Okresního soudu Praha-sever v Praze dne 23. 6. 1947 byla celá rodina 
Neumannových i s dětmi po úředním šetření prohlášeni za mrtvé jako oběti rasové persekuce a den 
jejich úmrtí je považován den 9. 11. 1942, a to na žádost č.j. 384/46 pana Karla Nerada (synovec paní 
Terezie Neumannové, rozené Friedmannové), bytem Praha 7, Hradecká 16, zastoupený dr. R. Ekrlickem, 
advokátem Praha 2, Karlovo nám. 14. - usnesení OS Praha-sever jsem si opsala z originálů písemností  
v Okresním archivu Praha-východ. 
V koncentračních táborech zemřeli i další příslušníci rodu Neumannů. Manželé Josef (nar. 9. 4. 1897)  
a Elsa Neumannovi (nar. 1. 7. 1903) byli v roce 1941 německými nacisty deportováni do koncentračního 
tábora. Josef a Elsa Neumannovi, Transport H, č. 908 (30. 11. 1941, Praha -> Terezín), poté Transportem 
O, č. 809 (09. 01. 1942, Terezín -> Riga), kde zahynuli. Po válce na žádost již výše uvedeného pana Karla 
Nerada, oba manžele Okresní soud Praha-sever úředně jednáním 10. 2. 1947 pod čj. 11/IV-1743/46-47 

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111431-karel-neumann/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111426-kamila-neumannova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111642-zdenek-neumann/https:/www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111621-vera-neumannova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111642-zdenek-neumann/https:/www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111621-vera-neumannova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111395-jiri-neumann/
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prohlásil ke dni 9. 7. 1942 za mrtvé. Dále Hedvika Neumannová, rozená Friedmannová, povoláním 
krejčová, s příslušností do Větrušic, bytem v Praze, Týnská 19.  
Narozena 25. 06. 1909, Transport Ao, č. 894 (28. 04. 1942, Praha -> Terezín), poté Transport As,  
č. 894 (30. 04. 1942, Terezín -> Zamošč). Zahynula. 
Zahynula i Kamila Neumannová, provdaná Poláková (sestra Josefa) se svou nezletilou dcerou Zdenkou. 
Nelze vyjmenovat všechny… 
 
 

V loňském roce jsem navrhla obecnímu zastupitelstvu Větrušic umístit na budovu č. 12 pamětní 
destičku celé rodině Karla Neumanna. Návrh byl přijat. Zastupitel, pan Filip Damek, si vzal výrobu a text 
na pamětní destičce na starost a už nyní je připravena k zavěšení v květnu t.r. na č.12. Účast na pietním 
aktu přislíbila dle svých možností i paní Radana Rutová z Terezínské iniciativy 
(database@terezinstudies.cz), bez jejíž pomoci bychom přesná data o kruté cestě k smrti 
Neumannových neměli. Zároveň se do naší obce příležitostně chystá na návštěvu paní RNDr. Věra 
Trnková, doktorka biochemie a spisovatelka žijící v zahraničí, dcera pana Karla Nerada, synovce paní 
Neumannové, o němž jsem psala výše. RNDr. Věra Trnková se shodou náhod v loňském roce u naší paní 
starostky Petry Šefčíkové mailem poptávala, zda někdo v obci zná podrobnosti o bolestné historii 
Neumannů z č. 12. Předala jsem paní Trnkové všechny informace, které jsem shromáždila a od té doby 
jsme s paní Trnkovou v čilé korespondenci. Těší se k nám do obce na návštěvu, i když se bohužel nemůže 
účastnit přímo odhalení pamětní desky. 
Pietní akce odhalení pamětní desky proběhne 8. 5. 2022. Více informací na pozvánce dále. 

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

 
 
 

 
Obecní úřad obce Větrušice  

všechny srdečně zve na  

 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY  
RODINY KARLA NEUMANNA 

Z VĚTRUŠIC.  

Celá rodina Neumannů byla zavražděna nacisty  
v koncentračním táboře 9. 11. 1942. 

 
 
 

Pietní akce proběhne ve Větrušicích na návsi  

u domu č. 12  
v neděli 8. 5. 2022 od 10 h. 

 

 
 

mailto:vetrusickakronika@seznam.cz
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Myslivecký spolek Zdiby - Klecany 
 

M Y S L I V E C K É        J A R O 
Tak jako v domácnostech či obcích nastává pod dlouhé zimě čas jarního úklidu, tak i myslivcům nastávají 
pravidelné jarní povinnosti v honitbě. Týká se to především krmných zařízení, jako jsou bažantí zásypy 
či srnčí krmelce. Je nezbytně nutné nejprve odstranit zbytky nespotřebovaného krmiva, upravit okolí  
a pak tato zařízení dezinfikovat vápnem. Tím se zabrání šíření choroboplodných zárodků a plísní, pro 
které by nastávající oteplování vytvářelo ve zbytcích krmiva, někdy znečištěných trusem zvěře, ideální 
podmínky. Při této příležitosti je vhodné provést potřebné opravy jak na zastřešení, tak vlastní 
konstrukci krmelce, na kterém se podepsalo nepříznivé zimní počasí či zvěř. Divoká prasata dokážou při 
svých výpravách za potravou poškodit či zcela zničit nejeden krmelec. Přestože se může zdát, že do 
začátku dalšího období přikrmování zvěře je dostatek času, bývá dobrým zvykem vykonat tyto práce 
během jara, aby zařízení byla připravena včas a v honitbě byl pro další měsíce potřebný klid pro zvěř 
hnízdící a vyvádějící mláďata. 
Další povinností myslivců je oprava, obnova a budování nových pachových ohradníků. Je jasné, že 
některé opěrné kůly v blízkosti komunikací v zimě značně utrpěly, a tak je třeba provést jejich náhradu, 
současně s nastříkáním pěny s účinnou odpuzující látkou. I když na podzim a v zimě došlo k několika 
střetům motorových vozidel se zvěří, a to i v místech, kde jsou pachové ohradníky nainstalovány, naše 
zkušenost s nimi je pozitivní. Dá se říct, že při včasné a pravidelné aplikaci nástřiku jsou pachové 
ohradníky velmi účinné, hlavně proti srnčí zvěři. Pro černou zvěř to již tak jednoznačně neplatí. 
Mezi každoroční povinnosti patří též jarní sčítání zvěře. Nasčítané stavy nám vypovídají o skutečných 
počtech zvěře v honitbě, o zimních ztrátách a zároveň slouží k mysliveckému výkaznictví a plánování. 
Jak již bylo řečeno, jarní období rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře a tím o úspěchu lovecké sezony na 
podzim. Samozřejmě velmi záleží na dobrém počasí, ale důležitý je také klid na polích a lesních 
pozemcích. Žádáme proto všechny, kteří vstupují do honitby, aby svou činností neplašili zvěř, a hlavně 
své psí miláčky nepouštěli volně bez dozoru, a to nejen proto, že je to zakázáno zákonem a obecní 
vyhláškou, ale zejména proto aby i touto formou přispěli k ochraně přírody.                Ing. Jindřich Trpák 
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KAŽDÝ DEN ALESPOŇ JEDEN DOBRÝ SKUTEK…  
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POPRVÉ VE VĚTRUŠICÍCH 
Jak to všechno začalo? Na Nový rok nás oslovil pan farář z obce Odolena 
Voda, Páter Kamil Vrzal, jestli by naše dcerky Eli Mari (8let) a Lili Jarmilka 
(téměř 4letá) s ním mohly koledovat na Tři krále po okolních obcích. Tak 
jsem to nabídla prostřednictvím paní starostky i v naší obci. Přihlásilo se 8 
rodin, které štědře přispěly na charitu a bylo jím požehnáno obydlí a na 
vchodové dveře napsáno K(ristos) M(ansionem) B(enedicat) a doplněno 
letopočtem 2022. Ve Větrušicích a okolních obcích se podařilo vybrat 
neuvěřitelných 40.286 Kč. Díky Vaší štědrosti může CHARITA lépe 
pomáhat potřebným. 

S poděkováním Jarča Štoksová a P. Kamil Vrzal  
 

 
 

AKCE V OBCI VĚTRUŠICE A OKOLÍ 
 

 

OBEC VĚTRUŠICE PLÁNUJE PRO ROK 2022 TYTO AKCE 
 

Pálení čarodějnic a májka (30. 4. 2022) – více info pozvánka níže 

Dětský den (11. 6. 2022)  
Drakiáda (říjen 2022) 
Rozsvícení vánočního stromu (27. 11. 2022) 
 

CYKLISTICKÝ ODDÍL V KLECANECH 
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ  


