
2/2019                                                                 zdarma                                                         19. ročník  
 
 

 
 

Foto: Bojovníci z Větrušic medaili v turnaji ve vybíjené, který se konal 15. června 2019 
v rámci akce „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“,  

sice za body nezískali, ale za statečnost a bojovnost by si ji určitě zasloužili!  
 

 
 
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, www.vetrusice.cz, obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Petra Šefčíková; Mgr. Jana Dyčková, 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JAK SE NÁM DAŘILO V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2019? 
Vážení spoluobčané, 
vstoupili jsme do druhé poloviny roku 2019, a tudíž se sluší informovat o činnosti zastupitelstva  
a obecního úřadu v prvním pololetí. Prvních šest měsíců roku bylo ve znamení papírování ke kanalizaci 
a územnímu plánu a také příprav na velkou akci „Sousedé se dobře baví“. 
Nejprve k suché byrokracii. Po řadě peripetií se podařilo dotáhnout ke (doufejme, že trvalému) 
zdárnému konci stavební řízení k vybudování kanalizace v obci Větrušice. Stavební povolení na stavbu 
ČOV, technologie i kanalizačních řadů nabylo právní moc poté, co Odbor ŽP Krajského úřadu 
Středočeského kraje zamítl odvolání proti stavbě ČOV na daném místě. De facto, jinou možnost neměl, 
protože stavba již byla umístěna v rámci územního řízení.  V současné době probíhá veřejné výběrové 
řízení na stavební firmu a dodavatele technologií, které je opět byrokraticky zdlouhavé, a pokud firma, 
která tuto veřejnou zakázku za nejméně 75 milionů administruje, udělá chybu, je možné odvolání 
neúspěšných účastníků k ÚOHS. Doufejme, že se tak nestane.  
V první jarní den proběhlo první veřejné projednání územního plánu za poměrně hojné účasti občanů 
obce a majitelů nemovitostí. Nyní již byly zapracovány změny, pokud bylo vyhověno námitkám (pouze 
majitelé dotčených pozemků) či připomínkám (všichni ostatní), a připravuje se druhé veřejné 
projednání, které se bude konat 21. 8. 2019. Nezbývá než doufat, že územní plán se v tomto roce podaří 
schválit. 
Přípravy na akci „Sousedé se dobře baví“ trvaly skutečně téměř půl roku. Schůzek trvajících do večerních 
hodin bylo nepočítaně, o množství telefonátů a e-mailů ani nemluvě. Nebylo jednoduché připravit 
program tak, aby byl přijatelný pro všechny věkové kategorie, aby nebyl obsahově ani finančně 
předimenzován a aby vše navazovalo. Myslím si (viz dále ve Větrušáku), že se akce povedla po stránce 
organizační i programové. Jistě ne všem se všechno líbilo, ale prostě jsme každý jiný, s jinými zájmy, 
zálibami a preferencemi. Nebyla by to nuda, kdybychom byli všichni stejní? Jen způsob, kterým někteří 
dali najevo své preference byl krajně nevhodný. 
Kromě těchto pro obec výjimečných událostí se řešila běžná agenda. Nová smlouva s ČSAD, 
problematika obecní policie, jednání ke krajinnému rázu Prahy východ (ORP Brandýs nad Labem),  
a dotace. A tady můžeme oznámit radostnou zprávu, že obec obdržela od MMR dotaci ve výši 
634.274,00 Kč na dokončení rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice. Naopak smutnou zprávou je, že 
obec sice splnila všechny požadavky na dotaci k rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti, ale z důvodu 
nedostatku finančních zdrojů dotaci neobdržela. Požádáme i příští rok, třeba to vyjde.  

 

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

 

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI: Eva Jarošová, Jitka Čáhová, Jana Dyčková, Petra Šefčíková, Filip Damek  

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obec Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodický tisk územního samosprávního celku 
Periodicita: občasník 
Datum vydání: 10. 8. 2019 
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Dále můžeme jmenovat např. další úpravy návsi, mj. i umístění truhlíků s muškáty (zdarma vyrobil pan 
Brouček). Velmi děkujeme všem, a nebylo Vás málo, kdo nás pochválili. Vybudovali jsme svépomocí 
pergolu na hřišti ve Východní ulici, kde jsme navíc ke kontejnerům na tříděný odpad zakoupili přístřešek. 
Proč právě zde?  Při západním či severozápadním větru, byly papíry a plasty, ať už z neuzavřených 
kontejnerů či z pohozeného odpadu nezodpovědnými lidmi, po celém hřišti. (K odpadům čtěte dále ve 
Větrušáku.) 
Velmi dobrou zprávou jsou skutečně výborné ohlasy na péči v dětské skupině Větříček, která byla zcela 
zaplněna, a na příští školní rok jsme obdrželi více přihlášek, než je míst ve skupině. Děkujeme 
pečovatelkám za skvěle odvedenou práci. 
A co čekat dále? Jak je již uvedeno, proběhne druhé veřejné projednání územního plánu, doufáme, že 
bude vybrána ta nejlepší firma na stavbu kanalizace. Otevřeme nově zrekonstruovanou hasičskou 
zbrojnici pro schůze a jednání spolků, ale i další akce, třeba malé výstavy, či v budoucnu informační 
centrum k naučné stezce Větrušické rokle (jen aby se ji podařilo zbudovat) a já osobně doufám, že se 
zde budou scházet i naši senioři k pěknému popovídání o starých či nových časech. Proběhnou i tradiční 
plánované akce: Drakiáda, chceme přidat pro děti Halloween, a v prosinci pak opět společně rozsvítíme 
vánoční stromek a hodným dětem jistě Mikuláš něco nadělí.        Jana Dyčková 
 

OBECNÍ ÚŘAD NA VĚDOMÍ DÁVÁ… 
 

VEŘEJNÁ WIFI SÍŤ V OBCI SE ODKLÁDÁ 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17. 4. 2019, poř. č. 4/2019 
Přítomni: 7 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P. Havlík, M. Buchar, F. Damek, J. Růžičková,  
K. Špírek (příchod 18:13); Počet přítomných občanů: 0 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 

zasedání zastupitelstva 
2. Projednání nabídek na koupi části 

pozemku 145/5 a části pozemku 145/16  
3. Projednání výše stávajícího nájemného 

v obecním bytě 

4. Metodika na oceňování věcných břemen 
5. Dotace na veřejnou WIFI síť 
6. Stavební  
7. Činnost úřadu 
8. Závěr 

 

Usnesení 1/4/19: Zastupitelé obce schvalují program zasedání zastupitelstva tak, jak byl navržen  
a vyvěšen.                                                       Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/4/19: Zastupitelé obce netrvají na úhradě vícenákladů spojených s koupí nově vzniklých 
pozemků parc. č. 145/39 a 145/40.                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 1 (Špírek) 
Usnesení 3/4/19: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 145/5 o rozloze  
45 m2 panu J. R. za nabídnutou cenu 31.500 Kč a pověřují starostku obce podpisem kupní smlouvy 
s vyhotovením příslušné doložky.                                            Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/4/19: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 145/16  o rozloze 14 m2 paní   
M. K. bytem za nabídnutou cenu 9.730 Kč a pověřují starostku obce podpisem kupní smlouvy 
s vyhotovením příslušné doložky.                   Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/4/19: Zastupitelé obce schvalují výši úhrad za zřizování věcných břemen na sítě na obecních 
pozemcích, a to dle Metodiky oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví obce Větrušice 
dotčenými stavbami inženýrských sítí.                    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/4/19: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrácením grantu (Dotace na veřejnou WIFI síť) ve 
formě poukázky ve výši 15.000 (patnáct tisíc) EUR získané od Evropské v plné výši a pověřuje starostku 
k odstoupení od grantové dohody.                                                     Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/4/19: Zastupitelé obce nesouhlasí s dodatečným povolením stavby, z důvodu nesouladu 
skutečného stavu s předloženou dokumentací.                                                   Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
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Usnesení 8/4/19: Zastupitelé obce schvalují předloženou projektovou dokumentaci investorů pana J.S. 
a paní M. K.  oba bytem za těchto podmínek: 
a) Stavebník je povinen vybudovat na svém pozemku min 2 parkovací místa a případně pro každé další 

auto ve svém užívání další parkovací místo na svém pozemku. 
b) Povolení zřízení sjezdu bude vydáno samostatně.  
c) Termín zahájení stavby oznámí stavebník nejdéle 10 dnů předem na OÚ Větrušice z důvodu pořízení 

fotodokumentace budoucího sjezdu na obecní komunikaci a zavazuje se uvést komunikaci do 
původního stavu na své náklady. 

d) Nemovitost se napojí nejpozději do 6 měsíců na veřejnou kanalizaci, jakmile bude veřejná kanalizace 
v obci vybudována.                                          Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

VĚTRUŠIČTÍ RYBÁŘI DOSTALI PŘÍSPĚVEK OD OBCE 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 29. 5. 2019, poř. č. 5/2019 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P. Havlík, J.  Růžičková + F. Damek a K. Špírek 
(příchod v 18:10); omluven: M. Buchar; Počet přítomných občanů: 1 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 

zasedání zastupitelstva  
2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce 

a zprávy auditora 
 

3. Strategický plán obce – plnění, revize, příprava 
plánu na roky 2021 – 2026 

4. Stavební 
5. Činnost obecního úřadu  
6. Závěr 

 

Usnesení 1/5/19: Zastupitelé schvalují program zasedání zastupitelstva tak, jak byl navržen a vyvěšen. 
                                                               Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

Usnesení 2/5/19: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Větrušice a závěrečný účet 
obce Větrušice za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2018 bez výhrad.  Zároveň pověřuje J. Dyčkovou předáním závěrečného účtu obce, zprávy 
auditora a dalších příslušných dokumentů na Krajský úřad Středočeského kraje nejpozději do 30. 6. 2019.   
                                                                                                      Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/5/19: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Strategickému plánu obce 2015 - 2020.
                                                                                    Pro: 7; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/5/19: Zastupitelstvo obce na základě žádosti o schválení PD žádá její doplnění o zakreslení 
dvou parkovacích míst na pozemku investora pana K. Z.                                    Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/5/19: Zastupitelstvo obce neschvaluje výjimku z platné stavební uzávěry. 
                                                                                       Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/5/19: Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci na stavbu garáže investora 
pana J. R.                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 7/5/19: Zastupitelstvo obce neschvaluje předloženou studii rodinného domu pana M. H., 
z důvodu nedodržení uliční (stavební) čáry dle územního rozhodnutí pro tuto lokalitu, což je 5 metrů od 
hranice pozemku.                   Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 8/5/19: Zastupitelé schvalují dar rybářskému kroužku ve výši 4.000 Kč na rok 2019. 
                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
 

VEŘEJNÁ WIFI SÍŤ BUDE 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 26. 6. 2019, poř. č. 6/2019 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva: P. Šefčíková, J. Dyčková, P.  Havlík; F. Damek, K.  Špírek, M. Buchar 
(příchod v 18:14); omluvena: J. Růžičková – dovolená; počet přítomných občanů: 1; hosté: 1 
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Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení minulého/minulých 

zasedání zastupitelstva  
2. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
3. Projednání nabídky na WIFI4EU 

4. Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice – 
postup a stav 

5. Stavební 
6. Činnost obecního úřadu  
7. Závěr 

Usnesení 1/5/19: Zastupitelé obce schvalují program zasedání zastupitelstva tak, jak byl navržen  
a vyvěšen.                        Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 2/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které tvoří nedílnou součást 
tohoto zápisu.                                                    Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 3/6/19: Zastupitelstvo obce na základě předložené nabídky na realizaci veřejné wi-fi sítě 
z dotačního programu EU WIFI4EU revokuje usnesení č. 6/4/19.                       Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 4/6/19: Zastupitelstvo obce z předložených nabídek na realizaci veřejné wi-fi sítě z dotačního 
programu EU WIFI4EU schvaluje nabídku firmy WIA, spol. s. r. o. za nabídnutou cenu 15 000 EUR  
a pověřuje starostku obce podpisem příslušné smlouvy.                                Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 5/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje na administraci spojenou s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace, žádostí o platbu a závěrečným vyhodnocením akce „Rekonstrukce bývalé hasičské 
zbrojnice“ včetně finančního vypořádání dotace poskytnuté z MMR firmu Dotace snadno za nabídnutou 
cenu 35.000 Kč + DPH.                                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 6/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou projektovou dokumentaci investora M. S., 
a paní K.S. za těchto podmínek:  
a) Stavebník je povinen vybudovat na svém pozemku min 2 parkovací místa a případně pro každé další 

auto ve svém užívání další parkovací místo na svém pozemku. 
b) Povolení zřízení sjezdu bude vydáno samostatně.  
c) Termín zahájení stavby oznámí stavebník nejdéle 10 dnů předem na OÚ Větrušice z důvodu pořízení 

fotodokumentace budoucího sjezdu na obecní komunikaci a zavazuje se uvést komunikaci do 
původního stavu na své náklady. 

d) Platí zákaz vjezdu vozidlům s hmotností nad 3,5t do centra obce, stavebník je povinen zajistit 
dopravu materiálu na stavbu objízdnou trasou kolem zemědělského družstva   

e) Nemovitost se napojí nejpozději do 6 měsíců na veřejnou kanalizaci, jakmile bude veřejná 
kanalizace v obci vybudována.                        Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

Usnesení 7/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci k rekonstrukci rodinného 
domu na bytový dům o 4 bytových jednotkách investora R. B. za těchto podmínek: 
a) Stavebník je povinen vybudovat na svém pozemku minimálně 8 parkovacích míst a případně pro 

každé další auto v užívání vlastníků bytových jednotek (jejich nájemců) další parkovací místo na 
pozemku. 

b) Tato povinnost se přenáší i na budoucí vlastníky (nájemce).   
c) Celá nemovitost se napojí nejpozději do 6 měsíců na veřejnou kanalizaci, jakmile bude veřejná 

kanalizace v obci vybudována.                     Pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 2 (Šefčíková, Havlík) 
Usnesení 8/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z platné stavební uzávěry pro p. R. B. za účelem 
rekonstrukce domu na bytový dům o 4 bytových jednotkách.   Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 9/6/19: Zastupitelstvo obce Větrušice souhlasí s dodatečným povolení stavby na pozemku 
investorů paní A. M., paní M. K. a pana M.M.                                  Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 
Usnesení 10/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou projektovou dokumentaci investora pana 
K. Z. za těchto podmínek: 
a) Stavebník je povinen vybudovat na svém pozemku minimálně 2 parkovací místa a případně pro 

každé další auto ve svém užívání další parkovací místo na svém pozemku. 
b) Povolení zřízení sjezdu bude vydáno samostatně.  
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c) Termín zahájení stavby oznámí stavebník nejdéle 10 dnů předem na OÚ Větrušice z důvodu pořízení 
fotodokumentace budoucího sjezdu na obecní komunikaci a zavazuje se uvést komunikaci do 
původního stavu na své náklady. 

d) Platí zákaz vjezdu vozidlům s hmotností nad 3,5 t do centra obce, stavebník je povinen zajistit 
dopravu materiálu na stavbu objízdnou trasou kolem zemědělského družstva   

e)   Nemovitost se napojí nejpozději do 6 měsíců na veřejnou kanalizaci, jakmile bude veřejná      
  kanalizace v obci vybudována.                                     Pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0 

Usnesení 11/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z platné stavební uzávěry pro investora pana 
K. Š. a paní L.Š. pro účely zastřešení terasy.                                     Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (Špírek) 
Usnesení 12/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje zvláštní odměnu zastupiteli Filipu Damkovi, 
předsedovi Komise pro děti, mládež, kulturu a sport, ve výši 5 000 Kč za obětavou práci na přípravách  
a průběhu akce „Sousedé se dobře baví“.                                  Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (Damek) 
Usnesení č. 13/6/19: Zastupitelstvo obce schvaluje zvláštní odměnu paní Adéle Trochtové, člence 
Komise pro děti, mládež, kulturu a sport, ve výši 5 000 Kč za obětavou práci na přípravách a průběhu 
akce „Sousedé se dobře baví“.                                     Pro: 5; proti: 0; zdrželi se: 1 (Damek) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OBECNÍHO ÚŘADU 
 

VÝZVA OBCE Větrušice K VEŘEJNÉMU POŘÁDKU 
Vážení spoluobčané, sousedé,  
vedení obce má zájem neustále zlepšovat vzhled a čistotu na pozemcích patřících obci a na veřejných 
prostranstvích. Naším cílem je upravenost, ale i pořádek ve všech částech obce, bez ohledu na vlastníka 
pozemku. Tato snaha se však neobejde bez vaší dobré vůle a respektu k nastaveným pravidlům. Mohli 
bychom Vás zahrnout paragrafy a odkazy na vyhlášky a zákony, které je třeba dodržovat, abychom 
pořádku dosáhli. Místo toho vám zde předkládáme jasnou a srozumitelnou formu pravidel, která 
bychom měli všichni dodržovat a žádat jejich dodržování všemi dostupnými prostředky.  
1. NEPOŘÁDEK NA OBECNÍCH POZEMCÍCH A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH: Není dovoleno skladovat 
jakýkoli materiál (vraky, sutě, písek, kamenivo, dříví, stavební materiál apod.) na volně přístupných 
prostranstvích v obci - viz obecně závazná vyhláška 3/2015! Není možné ohrožovat zdraví a bezpečnost 
občanů, ani narušovat vzhled obce. Majitelé neobdělávaných, nebo nezastavěných pozemků, zejména 
u komunikací a zastavěných ploch jsou povinni zajistit posekání a vymýcení svých pozemků, které jednak 
narušují vzhled obce, ale jsou současně zdrojem plevelů a alergenů. Veškeré tzv. zábory veřejného 
prostranství jsou zpoplatněny vyhláškou obce č. 3/2015. Ovšem jakýkoli poplatek za užívání veřejného 
prostranství je pro obec bezvýznamnou kompenzací za nepořádek a nečistý vzhled obce. 
Upřednostníme raději pořádek, nikoli poplatky, pokud se lze s poplatníkem rozumně domluvit, což 
bohužel ve všech případech nelze (více viz bod č. 6) 
 2. PARKOVÁNÍ VOZIDEL: Parkování a stání vozidel nebude tolerováno na veřejné zeleni. (Parkování na 
veřejné zeleni zakazuje zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vlastníci vozidel si 
proto musí přizpůsobit svůj pozemek k umístění automobilu). Je potřeba dbát na to, aby byla zachována 
průjezdnost komunikací.  Víme, že zejména ve staré části obci je parkování problematické, proto je  
i policie tolerantní. V nové části obce jsou vždy nejméně dvě parkovací místa na pozemku, tudíž (kromě 
návštěv) jistě není důvod parkovat na komunikaci. 

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

naleznete na www.vetrusice.cz 
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3. POHYB PSŮ: Pohyb psů upravuje samostatně vyhláška obce. Náklady na odchyt psa a péče o něj do 
doby nalezení majitele budou majiteli následně přeúčtovány. V zastavěné části obce platí, že pes má být 
na vodítku. 
 4. VÝSADBA ZELENĚ: Vítáme údržbu a zvelebování prostranství před nemovitostmi a za to patří 
majitelům velké poděkování. Výsadba zeleně (živých plotů, okrasných keřů a stromů) je možná pouze 
na vlastním pozemku. Pokud je taková výsadba uskutečněná na pozemcích obce a brání bezpečnosti 
provozu, průjezdnosti, nebo zachování čistoty, bude majitel vyzván k nápravě (přesazení, redukci nebo 
likvidaci). Po marné výzvě tak učiní obec. Úprava pozemků ve vlastnictví obce je možná pouze s vědomím 
a souhlasem vlastníka – a tím je obec.  
5. BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY V OBCI: Oprávněně poukazujete na neohleduplnou jízdu některých 
řidičů. Na místních komunikacích v celé obci platí maximální povolená rychlost 40km/hod, ale i to je 
v některých částech obce vysoká rychlost. Řidiči, uvědomte si, prosím, že se po celé obci pohybují 
chodci, velmi často děti. Připravujeme řešení pro zpomalení rychlosti a zvýšení bezpečnosti především 
na hlavní ulici v okolí budovy, kde sídlí dětská skupina, a autobusové zastávky. Dodržování bezpečnosti 
silničního provozu na místních a účelových komunikacích hodláme v budoucnu řešit i s obecní policií. Co 
je však důležité říci, že žádné dopravní opatření a sankce ze strany dopravní policie by nebyly potřeba, 
pokud si každý z nás, řidičů, řekne: „tady už jsem doma“ a dá nohu z plynu.  Ohleduplnost ke svým 
sousedům v obci by měla být samozřejmostí pro každého z nás a je mnohem levnější a účinnější. 
 6. ZÁBORY PROSTRANSTVÍ: Povinností každého, kdo si složí, či odloží např. nepojízdné auto či jakýkoliv 
stavební materiál, dřevo a pod na veřejné prostranství (to jsou všechny pozemky, které nejsou ve vašem 
vlastnictví a tyto se bez omezení využívají veřejností) je povinen toto nahlásit nejméně 5 dnů před 
záborem na OÚ. S potěšením sdělujeme, že řada občanů zábory hlásí, a to i zábor např. na jednu hodinu. 
Děkujeme. Pokud je zábor zjištěn (např. oznámení jiným občanem), žádáme poplatníka o oficiální 
nahlášení záboru v souladu s čl. 11 OZV č. 3/2015 a úhradu poplatků. Nejprve nebyrokratickou cestou – 
telefonicky (pokud telefon máme), posléze vystavením platebního výměru či udělením pokuty podle  
§ 247 a zákona č. 280/2009.  Žádáme tímto všechny o splnění zákonné povinnosti zábor nahlásit  
a uhradit (sazba poplatku je 10 kč za m2 a den). 
7. VYPOUŠTĚNÍ SPLAŠKŮ do dešťové kanalizace je přísně zakázáno! Každý vlastník nemovitosti má 
zákonnou povinnost likvidovat splašky v souladu se zákonem, tedy odvozem oprávněnou firmou, která 
zajistí likvidaci. Upozorňujeme, že toto již nadále nebude tolerováno. Při podezření na vypouštění 
splašků ať do dešťové kanalizace, či trativodem kamsi do polí, luk apod. budete vyzváni vodoprávním 
odborem ORP Brandýs nad Labem k doložení dokladů prokazující likvidaci těchto splašků v souladu se 
zákonem. Jednoduchým výpočtem vodného v m3 – množství vyvezených m3 splašků.         
Závěrem snad lze doufat, že vše vyřešíme v klidu, vzájemnou dohodou a bez použití sankcí. 
DĚKUJEME všem, kteří máte aktivní přístup, sami poukazujete na nepořádek a nebojíte se přiložit 
ruku k dílu. Jsme vám za to vděční a těšíme se, že se nám postupně podaří udělat naši obec krásnější 
pro všechny.         Petra Šefčíková 
 

Třídíme dobře, ale máme co zlepšovat a někteří z nás si myslí, že 
nedopalky od cigaret a obaly od sušenek patří do trávy a ne do košů 
na odpadky… aneb odpadový evergreen 
 

Dá se říci, že co Čech, to třídič odpadu. Každý Čech v loňském roce průměrně vytřídil 63 kg odpadu. 
Češi tak každoročně dokazují, že patří mezi evropské premianty v třídění odpadu. Pravidelně třídilo své 
odpady již 73 % obyvatel. Do barevných kontejnerů a menších nádob, kterých je v ČR již přes 413 000, 
přispěl každý obyvatel ČR v průměru 49 kilogramy separovaného papíru, skla, plastů a nápojových 
kartonů. A k tomu ještě každý odevzdal v průměru 14 kilogramů kovů. V České republice jsme schopni 
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zrecyklovat 85 % vytříděného papíru, 77% skla, 67 % plastů, 60 % kovů, ale jen 24 % nápojových kartonů, 
což vede k průměrnému číslu 71 % recyklace vytříděného odpadu. Není to málo, ale asi bychom měli 
chtít více. V Norsku či Holandsku již hovoří o „cicular economy“. Takzvané cyklické hospodářství či 
cirkulární ekonomika usiluje o uzavírání cyklů výroby a spotřeby tak, aby byly nezbytné suroviny čerpány 
v rámci uzavřené smyčky, a to s cílem co nejvíce snížit spotřebu přírodních zdrojů, jež nejsou 
obnovitelné. Cyklické hospodářství je založené na společnosti, která recykluje, snižuje produkci odpadů 
a využívá odpady jako zdroje. K tomu máme, dle mého názoru, u nás ještě dost daleko. Jednak stále  
27 % obyvatel pohlíží na třídění odpadu jako na zbytečnou zátěž – když platím za svoz komunálního 
odpadu, přece nebudu chodit k nějakým barevným kontejnerům, a jednak není vůle řady svozových 
firem (včetně našeho FCC) změnit systém svozu tak, aby každý platil za hmotnost odpadu ve své 
popelnici.  Ve výše uvedených zemích, ale i jiných vyspělých státech, a dokonce již i v řadě obcí naší 
republiky, se využívá čipový systém, kdy se načte váha dané nádoby, čip zaznamená, komu nádoba patří, 
a dotyčný platí podle váhy. V některých obcích nemají čipy, ale čárové kódy. V takových případech 
nastupuje jasná úměra: čím nižší hmotnost, tím nižší cena.  
U nás v obci je to bohužel tak, že firma má stanovenou cenu za výsyp objemu, nikoliv hmotnosti. Jenže 
u nás, ať nádobu naplníte málo či hodně, obec i vy platíte za vývoz stále stejnou cenu, tj. za objem 
nádoby. Co se týče tříděného odpadu, svozová firma sveze např. v jeden den papír z, dejme tomu,  
6 obcí. Za vývoz platíme podle objemu, tudíž opět, naplníme málo či moc, cena je pořád stejná. Co je 
však horší, firma pro výpočet odměny z EkoKomu vezme celkovou hmotnost v ten den svezeného papíru 
a rozpočítá podle počtu modrých nádob v dané obci. Opět platí, že nelze zjistit, kolik jsme skutečně 
vytřídili a zda nedoplácíme na obce, kde se třídí hůře než u nás. Já to vidím tak, že doplácíme, protože 
podle grafu, který jsem si nechala zpracovat od firmy EkoKom, za papír dostáváme již cca 10 let stejnou 
částku, přestože přibylo obyvatel i kontejnerů.  Pokud by alespoň na vstupu do obce byla váha, bylo by 
zřejmé, jaký je rozdíl v hmotnosti svozového auta při vjezdu a při výjezdu.  
Dne 18. 7. proběhlo na OÚ jednání mezi zástupcem firmy EkoKom, zástupcem dozorčí rady firmy 
EkoKom a místostarostkou obce J. Dyčkovou k optimalizaci odměn EkoKomu pro naši obec.  
Když už hovořím o odpadech, nedá mi to nezmínit nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad 
Nejhorší situace je na rohu ulice Severní a Východní, kde se často povaluje i směsný komunální odpad 
a odpad patřící do elektra (např. vysavač), nebezpečný odpad (zbytky barev a ředidel) i velkoobjemový 
odpad. Nechci tím říci, že tento nepořádek dělají pouze obyvatelé nové části obce, občas sem jistě 
přijíždějí i lidé, kteří v naší obci nežijí, protože místo není nijak monitorováno. Dále mi není jasné, proč 
papírové kartony končí v nápojových kartonech a proč v modrých kontejnerech nacházíme plasty,  
a naopak ve žlutých papír. Navíc je pro mnohé lidi velkou námahou, papírové krabice rozřezat či zdupat, 
abychom neplatili za vzduch. Věřte mi, že to jsou peníze nás všech, zejména pokud vezmeme v úvahu 
připravované výrazné zdražení skládkování, které se promítne do cen pro obec. 
A v neposlední řadě bych chtěla zmínit skutečně příšerný nepořádek, který se denně objevuje 
v autobusové zastávce, proto uvažujeme o kamerovém systému. Nedopalky, obaly od cigaret 
(mimochodem kouření na zastávkách je zákonem zakázáno), papírové kapesníky, obaly od bonbónů 
a čokolády. Stejně hojné množství drobných odpadků je u laviček, zejména jedné lavičky, podél 
chodníku od zastávky k obecnímu úřadu, a to i přesto, že jsou tady dva odpadkové koše. Ale ta námaha 
tam papír od sušenek odhodit je asi obrovská. Pro mě a pro velkou většinu obyvatel této malé obce něco 
zcela nepochopitelného.  Ale znáte to, kde není žalobce, tam 
není soudce. Pokud někoho nechytíte za ruku, nemáte šanci. 
Na závěr bych chtěla opětovně upozornit, že na OÚ si můžete 
za velmi příznivou cenu 60 Kč (podívejte se na internet, 
pokud mi nevěříte) zakoupit sadu tří barevných tašek na 
tříděný odpad. Tašky stále máme, a pokud bude zájem, lze je 
znovu objednat.                                                       Jana Dyčková 
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Poznámka redakce: NEDOPALKY NEPATŘÍ NA CHODNÍK: V Amsterodamu 
jedna spolucestovatelka odhodila nedopalek cigarety na chodník a hned k ní 
přiběhl strážník a sepsal s ní tento přestupek a musela platit pokutu. Vím, že 
už to nikdy neudělá v Amsterodamu, ale doufám, že si tento návyk přivezla i 
do Čech a věřím, že i ostatním kuřákům to jednou dojde. E. Jarošová 
 

DĚTSKÁ SKUPINA VĚTŘÍČEK 
 

DĚTI VE VĚTRUŠICKÉM VĚTŘÍČKU MAJÍ BOHATÝ PROGRAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

Blahopřejeme našim jubilantům, kteří nedávno oslavili nebo brzo oslaví své 

významné životní jubileum: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NA HŘIŠTI 
 NA PROCHÁZCE… 

 

RANNÍ KOLEČKO 
 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
 

 

 

pan Jan Martínek,  
paní Jaroslava Musilová. 
paní Miroslava Švarcová,  
paní Anna Ventová, 
a paní Pavlína Veselá.  
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NĚCO Z HISTORIE 
 

 

STŘÍPKY Z KRONIKY S            NA KONCI 
 

130 LET MÁME SILNICI DO VĚTRUŠIC: V roce 1889 byla postavena okresní silnice z Větrušic do Klecan. 
(Předtím oddělovalo obě obce jen pole a nebylo možné pro bláto dostat se do Klecan.) Zhotovena byla 
na náklady naší obce, okresu a Kapitoly vyšehradské. (pozn.: V r. 1925 z větrušických obecních peněz 
byla postavena silnice do Drast za 120.000 Kč, naše obec musela si na ni vypůjčit 40.000 Kč od Okresní 
záložny v Karlíně, 10 let je splácela.) 
110 LET MÁME LIPOVOU ALEJ NA NÁVSI: V r. 1909 byly vysázeny na naší návsi lípy klecanským 

Okrášlovacím spolkem Třebízského. Z různých zápisů a historických 
pohlednic okolo roku 1909 jsme se dozvěděli, že v tomto roce byla 
provedena větší úprava návsi, která spočívala ve vytvoření a úpravě 
cest a zejména v rozsáhlejší výsadbě lip.  V této době místní 
OCHOTNÍCI ZAČÍNAJÍ HRÁT DIVADLO, hry v režii místního obuvníka 
Josefa Burdy z č. 94 (maloval i kulisy ale i obrazy), divadlo vedl Antonín 
Novák, z č. 65, vychoval mnoho mladých divadelníků, jeviště, 
dekorace, kulisy vyráběli si ochotníci sami. Josef Burda byl amatér 

malíř (od r. 1939 vedl 20 let kroniku). 1. světová válka divadlo zastavila. Hrálo se U Zikmundů.  
100 LET VĚTRUŠIČTÍ OBYVATELE SPOLEČNĚ SPORTUJÍ: V roce 1919 založena DTJ (Dělnická tělocvičná 
jednota). V zápise ze 3. 8. 1919 je žádost Tělocvičné jednoty ve Větrušicích za povolení cvičiti členstvu 
na onom místě, kde stávala obecní pastouška. K návrhu p. J. Zapotila povolení toto Jednotě uděleno do 
té doby, než obec místo ono potřebovati bude ku stavbě neb jinému účelu. Místo to upraví si Jednota 
sama. V r. 1921 na přání většiny členů změněna DTJ na Federaci dělnické tělovýchovné jednoty (FDTJ). 
Po roztržce ve vedení se v zápětí větší část členstva odtrhává a vzniká Jednota proletářské tělovýchovy 
(JPT), působila v obci do roku 1938. Její členové cvičili u Javůrků na dvoře statku v č. p. 4. (V obci bylo 
v té době již 65 čísel popisných a 400 obyvatel). 

 
90 LET MÁME SOKOL A FOTBALOVÝ KLUB: V roce 1929 byl založen Sokol a Fotbalový klub (v r. 1931 
založen Sportovní klub Větrušice. Od 1939 se podílel i na organizaci ochotnického divadla (zakázán byl 
Němci v r. 1942). 
90 LET STOJÍ BUDOVA NAŠEHO OBECNÍHO ÚŘADU: V r. 1929 postaven obecní úřad, číslo popisné 14 
(dříve tam stávala obecní pastouška), a to nákladem 80.000,- Kč. Dále vnitřní zařízení kancelářské 
vyžadovalo nákladu 3.600,- Kč), V novém obecním domě započato s úřadováním 12. října 1929. Prvním 
obecním písařem zvolen p. Bohumil Knop. 
80 LET JE TO OD VYHLÁŠENÍ PROTEKTORÁTU: 15. března 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy  
a Morava. V obci pobouření a zmatek. Následující den (16. března) byli místní činovníci KSČ, Josef Burda, 
František Kabourek, Ladislav Šarboch, Josef Šubrt st., odvezeni na pražské gestapo. V září 1939 Hitler 
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obsazením Polska začal 2. světovou válku. V obci zaveden mimo jiné příděl potravin a životních potřeb 
na lístky.   
70 LET EXISTUJE ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO: Koncem roku 1949 se začínalo s přesvědčováním místních 
rolníků ve Větrušicích, aby vstoupili do družstva, které právě vznikalo. I když byl zájem malý, přesto byl 
založen r. 1950 přípravný výbor a do družstva se hlásilo 84 větrušických občanů. Družstvo se ujalo 
pozemků, které získalo v srpnu, kdy došlo k scelování a rozorání mezí. Celkem bylo získáno 61 ha a 20 
ha od Drast. Patronem družstva byl letňanský závod AVIE. Pro zlepšení pracovních podmínek žen matek, 
byl v laboratoři zřízen dětský koutek, což byla jako první mateřská školka. V roce 1949 ČSSS-Ďáblice 
založilo ovocnářské středisko ve Větrušicích (vedoucí: p. Hosman). Převážná část výsadby byly třešně.  
V selských sadech a ve středisku, později JZD Větrušice, sklízeli 141.200 kg třešní. Vše se pak prodávalo 
do Prahy. Od konce 60. let se JZD v celé republice plně prosadila, když zajistila potravinovou 
soběstačnost republiky, kvalitu a nízkou cenu zemědělské produkce. V roce 1959 došlo ke sloučení 
družstev Větrušice a Husinec. Předsedou byl zvolen František Štěpánek a účetním Jaroslav Sýkora. 
Družstvo mělo na práce tři traktory. Orbu a sklizeň prováděla Strojní a traktorová stanice Chabry, 
středisko Zdibsko (vedoucí M. Almer). Na samotě u Ečera chovalo družstvo kachny na výkrm a později 
kuřičky. 
60 LET MÁME FOTBALOVÉ KABINY: V roce 1959 místní Sokol a fotbalový oddíl bourá brigádně chlévy  
u čísla 12, cihly upotřebí při výstavbě kabin na fotbalovém hřišti. Uvolněné místo po chlévech poslouží 
výstavbě plánované samoobsluhy. 
50 LET JSOU VĚTRUŠICKÉ ROKLE NÁRODNÍ REZERVACÍ: 20. ledna 1969 rozhodnutím vlády  

a ministerstva kultury vyhlášeny Větrušické rokle přírodní 
rezervací. Na skalních stěnách vltavského kaňonu se vyskytují 
teplomilná společenstva skalních stepí a Drábova díra pod 
Velkým vrchem je původní a jediná vulkanická jeskyně 
v Evropě, která se vytvářela již v době ledové  
(Kontrolní otázka: Víte kde je skála Babka?, Kazatelna, později 
zvaná Psí skála, čili Psinka?, Velký Vrch?, kudy k jeskyni 
Drábovce? Snad nejen nás plánovaná (ale odložená) naučná 
stezka rezervací přivede znovu i k těmto zapomenutým 
skvostům naší přírody za humny.) 

50 LET MÁME VODOVOD: V roce 1969 se uskutečňuje dávný sen našich obyvatel – výstavba obecního 
vodovodu. A tak jeden kohoutek se studenou vodou má doma do konce roku 
větší polovina obce. Doposud si občané domů nosili vodu v putnách 
z obecních studní, skladovali ji většinou v síních ve velkých obezděných 
vyplechovaných nádobách, na praní chytali vodu dešťovou. Žadatelům o 
přípojku k vodovodu uděluje Rada MNV povolení s podmínkou, že nesmí na 
vodovod být připojeno splachovací WC… (Doposud „kralovaly“ na dvorcích 
jen kadibudky, splachovací WC je střídá v modernějších domácnostech až 
v první polovině 70. let.) Špinavá voda se dosud vylévá do sběrných žlábků 
pro odtok deště na ulici.  
20 LET SÍDLÍ JZD KLECANY VE VĚTRUŠICÍCH: Od r. 1999 JZD pomalu opouští hospodářské budovy, ruší 

živočišnou výrobu a 10. 10. 1999 ji ruší úplně. Ředitelství JZD se z Klecan stěhuje do Větrušic. Zde mu 

zbývají jen budova a opravárenské dílny a sady, vše však na církevních pozemcích Vyšehradské kapituly. 

Družstvo se věnuje již pouze rostlinné výrobě. Dosavadního dlouholetého vedoucího Ovocnářského 

střediska místního pana Josefa Nouzu střídá pan Ivan Straka z Klecan. V 80. letech se větrušické sady 

pravidelně účastnily litoměřické výstavy Zahrada Čech a postupně zde získaly 7 medailí.  

(Připravila: Hana Koutská, kronikářka) 
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FOTBAL - AKTUÁLNĚ 
 

POVEDLO SE NÁM DODRŽET NAŠE FOTBALOVÉ PŘEDSEVZETÍ! 
 

Druhou polovinu sezony 2018/2019 jsme zvládli a naše předsevzetí, skončit v polovině tabulky, se nám 
podařilo splnit a skončili jsme na krásném 6. místě.  
Po sezóně nás čekal turnaj v malé kopané, který jsme organizovali v rámci akce „Sousedé se baví 
v Dolním Povltaví“. Akce se povedla skvěle. Týden poté nás čekaly velké oslavy 90. výročí TJ Sokol 
Větrušice. Oslava byla úspěšná. Sešli se fotbalisté, kteří za nás hráli nedávno i před mnoha lety. Je jasné, 
že bylo veselo a všichni si rádi zavzpomínali a někteří se po mnoha letech setkali. Akci ukončila večerní 
zábava. Chtěl bych poděkovat členům Sokola za perfektní přípravu celé sezony i všech dalších 
fotbalových akcí.  
Do nové sezóny vstupujeme přátelským zápasem s dorostem Klecany a turnajem v Nové Vsi. Poslední 
víkend v srpnu se rozjíždí soutěž 2019/2020. Zveme všechny občany na naše zápasy. Přijďte nás 
podpořit!                                                                                              Miroslav Jaroš, předseda TJ Sokol Větrušice 

 

TJ SOKOL VĚTRUŠICE – TERMÍNY ZÁPASŮ – PODZIM 2019 – 3.A třída 
 

 
 

 

kolo datum mužstvo mužstvo čas

1. 25.08.2019 TJ Klíčany B Sokol Větrušice 17:00

2. 01.09.2019 Sokol Větrušice AERO Odolena Voda 17:00

3. 07.09.2019 Svornost Brázdim Sokol Větrušice 17:00

4. 15.09.2019 Sokol Větrušice TJ Sokol Veltěž 16:30

5. 22.09.2019 Jiskra Kojetice Sokol Větrušice 16:30

6. 22.09.2019 Sokol Větrušice SK Zeleneč B 16:00

7. 05.10.2019 Sokol Předboj Sokol Větrušice 16:00

8. 13.10.2019 Sokol Větrušice TJ Sokol Škvorec B 15:30

9. 20.10.2019 Slavoj Veleň Sokol Větrušice 15:30

10. 27.10.2019 Sokol Větrušice Sokol Měšice 14:30

11. 03.11.2019 Sparta Mratín Sokol Větrušice 14:00

12. 10.11.2019 Sokol Mochov Sokol Větrušice 14:00

 TJ SOKOL VĚTRUŠICE - TERMÍNY ZÁPASŮ - PODZIM 2019 - 3.A třída

Stará garda na oslavách 90. výročí TJ Sokol Větrušice  
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LETOS JE TO 100 LET!....... střípky ze sportovní historie obce Větrušice 
 

V roce 1919 jsou první zmínky o masové činnosti v obci. Nejprve to byla „Federace Dělnické 
tělovýchovné Jednoty“. Teprve v roce 1929 byl založen „Sportovní klub“, později „Tělovýchovná 

jednota Sokol“. Obyvatelé Větrušic, všech věkových kategorií - 
žáci, dorost, ženy i muži, se pravidelně jednou týdně scházeli na 
cvičení. Zároveň také vznikl „Fotbalový Klub“, který úspěšně 
hrál soutěž okresního mistrovství.  
Hřiště v obci nebylo, a tak někteří sedláci střídavě půjčovali pro 
tuto činnost své pozemky. Teprve v roce 1952 si sportovci mohli 
udělat na pozemku p. č. 197 (dnes manželé Valentovi) takzvané 
malé hřiště, kde se hrál volejbal a nohejbal. V roce 1957 převzal 
Sokol od místního JZD pozemek, na kterém bylo zásluhou 

mnoha občanů Větrušic vybudováno hřiště. Hlavním organizátorem při budování a zatravňování byl  
p. Jan Novák. Následně v roce 1959 si občané formou brigády, pod vedením p. Oldřicha Vohradníka,  
u hřiště vybudovali kabiny. Začátky organizovaného fotbalu v obci byly obtížné, neboť někteří žáci  
a dorostenci ještě hráli za Libčice a obec měla tedy nedostatek kádru. Později se situace zlepšila a za 
obec hráli i vojáci z Palpostu (Hampl, Hronček, Čulen, Lízal, Poloček, někdy i zahradníci Bárta, Pícha  
a jiní). Zato rok 1960 byl rokem úspěšným. Zdejší Jednotě se podařilo nacvičit skladby žen i mužů, a tak 
se zúčastnili pražské Spartakiády v počtu 16 žen a 4 mužů. V roce 1969 byl vydán odznak Sokol Větrušice, 
k němuž byla později pořízena i vlajka. Začátkem osmdesátých let 20. století se Sokol Větrušice stále 
věnoval tělovýchovné činnosti se zaměřením na děti a mládež, a hlavně na oddíl kopané.  
V dnešní době je plně funkční jen TJ Sokol - fotbalový oddíl mužů, který se stále potýká s nedostatkem 
hráčů. Vzorně udržované hřiště, na němž největší zásluhu má p. Pavlík, občané mohou využít při 
pořádání různých akcí, jako jsou Dětské dny, Drakiády, taneční zábavy ve stanu a především fotbalová 
utkání.            (V r. 2009 sepsal p. Josef Nouza, aktuálně připravila paní Hana Koutská, kronikářka Větrušic) 
 

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

MYSLIVOST 
                                                   

TIP NA VÝLET OD MYSLIVCŮ – VELTRUSY A STÁDO DAŇKŮ 
 

Severně od Prahy, nedaleko od nás, se nacházejí Veltrusy, na jejichž okraji je v rozsáhlém parku ukryt 
barokní zámek. O Veltrusech se poprvé dozvídáme roku 1226, kdy je král Přemysl Otakar I. daroval 
doksanskému klášteru. V průběhu následujících staletí měnily majitele, až se v roce 1680 dostaly do 
držení Františku Scheidlerovi. Jeho vnučka Marie Terezie se pak v roce 1698 vdává za hraběte Václava 
Antonína Chotka, který kolem roku 1717 začíná vedle poplužního dvora stavět velkolepý barokní zámek. 
Na jeho stavbě se podílejí nejvýznamnější umělci té doby. To, že se počítalo s jeho využitím i pro lovecké 

účely, je vidět na výzdobě jak v interiéru (viz. expozice lovectví  
a myslivosti). Tak například na venkovním schodišti, jehož patu 
zdobí sochy psovodů od Ferdinanda Kuena. Okolo zámku byla 
v duchu tehdejší módy založena francouzská zahrada. Ta je však 
zničena povodní roku 1785 a tak v současnosti můžeme vidět jen 
její malé zbytky. V té době však podle nového vkusu vzniká 
přírodní park anglický, který je svými 300 ha největší u nás. Jeho 
páteří se stalo rameno Vltavy, uměle zavodňované soustavou 
stavidel, podél něhož pak vznikly četné empírové pavilony, 
chrámky a umělé zříceniny. Některé z těchto romantických 

http://www.facebook.com/sokolvetrusice
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staveb jsou v parku k vidění dodnes. Vlivem okouzlení antikou a zaníceného obdivu k volné přírodě, 
které jsou typické pro období empíru, jsou, kromě zmíněných staveb, součástí parku také pole se 
zemědělskými plodinami, remízky, lužní les a obora. V té je od začátku 19. století chováno stádo daňka 
skvrnitého, které je vítanou atrakcí pro návštěvníky parku. Za zmínku stojí, že park byl zpřístupněn 
veřejnosti již roku 1796. Do chovu daňka nepříznivě zasáhly přírodní katastrofy, z nichž nejhorší byla 
jistě povodeň z roku 2002, která postihla celý areál, včetně zámku. Další pak byla vichřice Kyril, která 
způsobila pády mohutných stromů a tím značné poškození oplocení obory.  
I když v zámku probíhají restaurátorské práce, jsou umožněny prohlídky, a tak návštěva zámku a parku 
může být vhodným typem na rodinný výlet.                                                                             Ing. Jindřich Trpák 
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE VE VĚTRUŠICÍCH 
 

ČARODĚJKY LÉTALY A MÁJKA OZDOBILA NÁVES (30. 4.)   
Tato akce již proběhla po třetí a těšila se velkému zájmu dospělých i dětí. Určitě 
k tomu přispělo i nečekaně dobré počasí, které nás právě koncem dubna  
a začátkem května „pozlobilo“ přeháňkami (ve Větruších v posledních letech 
něco nevídaného), nečekaně chladnými dny a zachmuřenou oblohou.  Na nás 
se usmálo štěstí v podobě téměř modré oblohy a sluníčka. Nelehké to bylo  
i s májkou, protože loňské sucho zdevastovalo smrkový porost v zahradě 
hostince, ale přece jen se podařilo řádně vysoký smrk najít. Děkujeme panu  
Ing. Novosadovi za vstřícnost. 
Májku pak připravili členové 
zastupitelstva M. Buchar a F. 
Damek s pomocí dalších ochotných 
rukou. Stuhami jsme pak zdobili 

všichni, vztyčení májky jsme tentokrát raději nechali na 
panu Kotelenském, kterému tímto velmi děkujeme za 
pomoc. Děti, řada z nich v čarodějnických kostýmech, se 
následně vyřádily při soutěžích na malém dětském hřišti ve 
dvoře hostince, které zorganizovala paní Adéla Trochtová. 
Všichni společně jsme si opekli v rámci zdravé výživy buřty a pobavili se při skleničce (kách) typického 
českého moku. Tak zase za rok!                                                                                                       Jana Dyčková 
 

VĚTRUŠIČTÍ RYBÁŘI ŠLI DO ZÁVODŮ NAPLNO!  
Dne 2. 6. 2019 se uskutečnily na našem 
obecním rybníku od 15 h. dětské rybářské 
závody. I přes tropické počasí se 
rozpoutal mezi soutěžícímI nelítostný boj. 
Vítězství si nakonec odnesl dlouholetý 
člen Jenda Smrčka na druhém a třetím 
místě skončili nováčci Filípek Maryška  
a Ondra Řimnáč. Do bojů o stupně vítězů 
kupodivu letos nezasáhl favorit a loňský 
vítěz Ondřej Vinkr. Závody se nám 
tradičně vydařily ke spokojenosti všech 
zúčastněných. Poděkování patří OÚ za 

podporu a bývalé člence kroužku Aničce Drdlové a Janu Sobotkovi za pomoc při organizaci. 
                                                                                                                                                           Roman Vejražka 
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SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVILI… tentokrát 15. 6. ve Větrušicích 
Pokud to snad nevíte, v roce 2018 
se obec Větrušice stala jedenáctou 
obcí Dobrovolného svazku obcí 
Dolní Povltaví. Svazek je aktivní 
v oblasti životního prostředí, např. 
8 obcí z tohoto DSO přistoupilo ke 
Koridoru D8, který řeší proble- 
matiku logistických center  
a hal stavěných podél dálnice D8. 
DSO kromě vážných aktivit 
organizuje každý rok společnou 
akci nazvanou Sousedé se dobře 
baví, jako Den svazku. Poslední 
volba padla na Větrušice a Vo- 
dochody, aby akci zorganizovaly 
společně. Vzhledem k tomu, že 

Větrušice mají lepší zázemí, zejména pro sportovní aktivity, bylo rozhodnuto zorganizovat akci ve 
Větrušicích za nemalého organizačního přispění Vodochod a finanční podpory ve výši 100 000 Kč od 
DSO Dolní Povltaví. Kdo někdy něco podobného organizoval, si jistě umí představit, co to dá práce dát 
vše dohromady od pódia, stanů či stolů až po zvukaře, stánky, zdravotnickou službu a hasiče.  Kromě 
starostů obou obcí se do organizace aktivně zapojila paní Adéla Trochtová (členka Komise pro děti, 
mládež, sport a kulturu), která celou akci i moderovala, zastupitel Filip Damek (předseda Komise pro 
děti, mládež, sport a kulturu) a paní Lenka Finková (předsedkyně Sociální, sportovní a kulturní komise 

ve Vodochodech). Všichni měli práce snad ještě víc než nad hlavu. Myslím, že se podařilo sestavit pestrý 
program od divadélka pro děti přes mažoretky a vystoupení kapel různých žánrů až po skvělou kapelu, 
která hrála k tanci i poslechu. Věřte, že všechny kapely vystoupily, jak se říká, za hubičku. Zlatým hřebem 
se stalo vystoupení tří členů skupiny ohňové show Aliatrix. Doprovodný sportovní program se konal na 
dvou hřištích obce a šest týmů nohejbalistů se utkalo na hřišti v Máslovicích, protože u nás není pro 
tento sport vhodné místo. Turnaj vyhrál tým Vodochod, druhý byl tým Zlončic a Máslovice se radovaly 
ze třetího místa. Vybíjená pro děti se uskutečnila na hřišti ve Východní ulici a naše děti, které skutečně 
poctivě trénovaly, neměly proti Odolene Vodě ani tu nejmenší šanci. Výška našich hráčů a hráček se 
s volejbalisty z Odolene Vody prostě nedala poměřovat. Takže turnaj jednoznačně vyhrála Odolena 
Voda, druhé byly děti z Panenských Břežan a třetí pak tým z Kozomína. Odolena Voda bodovala i ve 

Vystoupení dětí z MŠ Vodochody 
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fotbale, kde získala první místo, ale hned v závěsu byli borci z Větrušic – blahopřejeme!  Zároveň 
děkujeme TJ Sokol (zejména M. Jarošovi a M. Bucharovi) za skvělou organizaci turnaje. 
Určitě nelze zapomenout na velkolepou tombolu a velký dík patří sponzorům v čele s firmou NOANO 
Group s.r.o a Porkert s.r.o, ale přispěla i firma Philips Česká republika, AAA Auto, Veolia a.s., Čepro, pan 
Trochta (díky za pivo) a paní Kateřina Finková – cukrářka, která věnovala do tomboly dorty jako od 
babičky.  
Děkujeme všem dobrovolníkům, bez nichž bychom akci nezvládli (manželé Haiselovi, pan Vejražka,  
paní Koutská, paní Lounici, pan Kačírek, paní Broučková, pan Dyčka a pan Šefčík)! Velmi děkujeme za 
vstřícnost vedení ZD Klecany, které nám umožnilo parkování automobilů. Děkujeme i všem 
zastupitelům, kteří pomáhali připravit či následně rozebrat prostranství. A samozřejmě děkujeme všem 
obyvatelům Větrušic, kteří zvládli den bez autobusů. 
Všechny pak zveme, aby se přišli sousedsky pobavit příští rok do Zlončic a Kozomína.         Jana Dyčková 
 
 

JAK SI DĚTI UŽILY DĚTSKÝ DEN (1. 6.)?  
1. června, tedy přesně na Den dětí, proběhl ve Větrušicích tradiční dětský den. Letos na nás bylo počasí 
hodné a vůbec nás nepotrápilo. I díky tomu dětský den navštívilo 86 dětí. Krásný počet. Jako téma jsme 
zvolili Divoký západ. Děti se přes střelbu lukem, malování na obličej, jízdu na koni či lovení lasem dostaly 
až do cíle a každý si tak mohl odnést svůj poklad. Ani letos nechyběl skvělý strejda Vašek se svým 
vlastnoručně sestrojeným letadlem, zvaným „bonbondér“, a tak nás všechny zchladila bonbónová průtrž 
mračen. Děti si užily i FIMO dílnu, skákací hrad či střelnici také další tradiční oddechová stanoviště a 
osvěžující ledovou tříšť. Na závěr bych chtěl poděkovat především členkám kulturní komise Adéle 
Trochtové a Evě Máchové za pomoc při přípravách a organizaci akce. Dále celému Obecnímu úřadu, 
Sokolu Větrušice a především všem ostatním dobrovolníkům, ať z řad dospělých či dětí, kteří nám 
pomohli při přípravách a na stanovištích. Věřím, že si všechny děti tento den náramně užily. 
                                                                                         Filip Damek 
 

TIP NA AKCI 
Další infor 

POSVÍCENSKÉ VINOBRANÍ, MÁSLOVICE - 7. 9. 2019  
Bakchus, vína, koláče, stloukání másla, program pro děti, hudební vystoupení, 
taneční zábava. 
 
DÝŇOVÁNÍ, MÁSLOVICE - 19. 10. 2019 
Zdobení dýní, soutěže, pochoutky a vaření z dýní, pohádkový a strašidelný les. 
 

 

PŘEHLED AKCÍ VE VĚTRUŠICÍCH DO KONCE ROKU 2019 
úřad Máslovice, tel.: 220 940 481, ou@maslovice.cz 

Termíny a časy se mohou změnit. 
 

Informace nejen o akcích aktuálně na www.vetrusice.cz, facebook a vývěskách v obci.  

Drakiáda  
12. 10. 2019 

 

Halloween a 
lampiónový 
průvod  
3. 11. 2019 
 

Mikulášská a rozsvícení 
vánočního stromu  

              1. 12. 2019  
 


