Změna statutu obce Větřní na město
Na svém 10. zasedání zastupitelstva konaném dne 18. 4. 2016 schválili jednomyslně zastupitelé Větřní usnesení č. 117/2016. V tomto usnesení
se říká, že zastupitelstvo obce schvaluje obsah Žádosti obce Větřní o stanovení městem a zároveň pověřilo starostu obce podpisem této žádosti a
jejím odesláním předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR cestou
Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
Úmysl je jasný. Jaké jsou však důvody a případné důsledky pro občany v případě úspěšnosti tohoto kroku?
Větřní má cca 4100 obyvatel a tímto počtem se řadí na třetí místo
v oblasti okresu Český Krumlov. Početnější je kromě Českého Krumlova pouze Kaplice. V rámci ORP (obec s rozšířenou působností) Český
Krumlov jsme počtem obyvatel na druhém místě. Všechna ostatní
města, jako například Velešín, Vyšší Brod, Rožmberk, Horní Planá se
řadí počtem obyvatel za nás. Nezmiňuji se ani o historických městysech.
I v úředních dopisech a úředních jednáních bývá Větřní titulováno někdy
jako město, protože svou velikostí a s tím souvisejícím významem se tak
jeví. Stejného názoru byli často i naši předchůdci, jenom zůstával tento
praktický krok ke změně statutu ve stadiu úvah.

Pokud Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválí naši žádost,
změní budoucí město Větřní text na úředních razítkách. Na všech tabulích, kde je uvedeno v textu „Obec Větřní“, se musí nápis změnit na
„Město Větřní“. Úřad si změní v počítačovém systému příslušná záhlaví
dokumentů a opraví se texty na webových stránkách.
Změnou nezískáme nové pravomoci. To znamená, že tím nevznikne
nutnost rozšířit z tohoto důvodu úřad a nebude nutné měnit osobní
doklady.
Stejné zůstanou i všechny poplatky, protože jsou určeny vyhláškami
obce a ty nadále zůstávají v platnosti se stejným obsahem.
Prodejní cena pozemků a nemovitostí, která se řídí pravidly poptávky
a nabídky (tržní cena), se neovlivní.
Jistě se najdou i kritici tohoto kroku, ale kdyby tomu tak nebylo, asi
bychom hledali, kde se stala chyba a co jsme neudělali dobře.
Jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva obce Větřní ale svědčí o tom,
že k tomuto kroku je společná vůle, shoda v názoru, ve kterém se projevila i nezbytná míra zdravého patriotismu.
Ing. Pavel Štindl, místostarosta

Zásah hasičů
Ve středu 30. března mohl každého, jenž se podíval k bývalému lomu
nad koupalištěm, zaujmout hustý dým.
Díky neopatrnosti při pálení biologického odpadu ze svého pozemku zapálili vlastníci sousední pozemek. Zatímco se „paliči“ snažili oheň
sami uhasit vodou přinášenou v konvi a kbelíku, příroda byla jasně proti.
Suchá tráva a silný vítr se postaraly o to, že se oheň nekontrolovaně šířil
loukou a zasáhl i dřeviny. Poté, co se jeden z „hasičů amatérů“ marně
snažil požár uhasit plácáním lopatou do plamenů, bylo jasné, že nikdo
v údolí pod řadovkami nemá celou situaci pod kontrolou.
150, to je číslo, které se učí i malé děti - ta nula na konci je jako rybník, ze kterého berou hasiči vodu.
Malé zdržení s dispečerkou v krajském středisku při vysvětlování,
kam mají hasiči odbočit z hlavní silnice u bývalého „internátu“, a už
dostávají z Českých Budějovic zprávu krumlovští a větřenští hasiči.
Nejlepším vodítkem kam jet je nakonec kouř stoupající k oblakům. To
už plameny olizovaly i plot nad loukou a obyvatelé vilek v Okružní ulici
čekali s mobily v ruce, aby zavolali hasiče.
Ti už ale byli na cestě. Jako první k hořící louce dorazili krumlovští
hasiči a vzápětí jejich větřenští kolegové. Jedna z cisteren šplhala svahem
vzhůru a její posádka postupně dostala pod kontrolu oheň v horní části
louky. Také tam, kde celý požár začal, se pilně pracovalo. Hasiči s vysoko-

tlakými hadicemi stoupali svahem a pustili se do záchrany okolní přírody.
Tisíce litrů vody dopadaly do plamenů, ty postupně ztrácely svou sílu a
uhasínaly. O dostatečný přísun vody se postarala posádka větřenské cisterny - František Beránek st. a Ing. Jana Kubíková - která přečerpáváním
doplňovala vodu do krumlovských cisteren.
Necelou hodinu po oznámení požáru byl živel přemožen. Srnec,
který po celou dobu běhal mezi požárem a plotem, se konečně dostal z
pasti. A oddechnout si mohli i lidé, kteří v přímém přenosu sledovali, jak
se oheň blíží k jejich domovům.
Velké díky patří hasičskému sboru z Českého Krumlova, i tomu
našemu z Větřní.
František Beránek st., starosta Jednotky dobrovolných hasičů ještě
připomíná: „Podle zákona je zakázáno vypalovat trávu a rozdělávat oheň
při suchém počasí.“
-dn-

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva obce
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva obce Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 20.6.2016 od 18:00 hod.
Zasedání zastupitelstva se uskuteční v zasedací místnosti
- v domě čp. 296 ve Školní ulici ve Větřní (nad obecní knihovnou).
Mgr. Antonín Krák, starosta obce
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Ze školních lavic
Před časem se žáci z 2.A místní základní školy přihlásili do přírodovědného projektu na pomoc a ochranu sov a malých dravců. Ale i pomoc
lesní zvěři přežít zimu je dobrý počin, protože tak, jak se chováme my
k přírodě, se chová nebo bude chovat příroda k nám. Na podzim žáci
sbírali kaštany, které před koncem roku předali lesnímu hospodáři panu
Otakaru Pauknerovi. Taktéž vánoční nadílka od dětí ve formě jablíček a
mrkve udělala zvěři pod stromečkem u krmelce radost.
Mít místo, kde se můžeme schovat před nepřízní počasí a zároveň
přivést na svět své děti - mláďata, to je pro některé druhy ptáků ptačí
budka. Vhodný materiál, rozměry, montáž - to byly starosti, které nás
provázely ve snaze pomoci ptáčkům v předjarním čase. Poděkování patří
rodičům žákyně Jany Reichardtové, kteří nás v naší snaze podpořili materiálem, a ještě jednou chci poděkovat za velmi dobrou spolupráci odbornému lesnímu hospodáři panu Otakaru Pauknerovi, který nám naše
školní snažení pomáhá realizovat a na děti vždy myslel sladkou odměnou
za jejich snahu a píli.
Mgr. Richard Sitta

Volejbal ZŠ
Vynikajícího úspěchu dosáhl tým volejbalistek ve složení Kateřina
Mrázová, Ivana Hüttnerová, Lucie Cifreundová, Martina Hladíková, Bára
Ondřejová, Marie Marková, Klára Klabouchová, Adéla Bartošová a Klára
Hüttnerová.
7. dubna se dívky zúčastnily okresního finále Školní ligy volejbalistek
a obsadily krásné 2. místo. Tento výsledek je o to cennější, že vůbec poprvé se děvčatům z naší školy podařilo porazit jeden z obávaných týmů
ZŠ Za Nádražím Č. Krumlov. Družstva z této školy patří dlouhodobě ke
špičce jihočeských mládežnických volejbalových týmů.
A jak probíhal samotný turnaj? Nejprve jsme zcela suverénně rozdrtili ZŠ Horní Planá, které dívky nedaly nejmenší šanci. Ve druhém duelu
naše dívky podaly skvělý týmový výkon a zvítězily nad ZŠ Za Nádražím
B 2:0 na sety. Zejména musím ocenit, že v tomto zápase naše slečny
nezkazily ani jedno podání a na smeči i v poli zářily především Kačka a
Iva. V posledním zápase se nám již tolik nedařilo a podlehli jsme ZŠ Za
Nádražím A 0:2, třebaže jsme ve druhém setu vedli.
I přes tuto prohru - nutno sportovně uznat, že zaslouženou - jsme se
z turnaje vrátili spokojeni a dívky se dočkaly i vytoužené sladké odměny
v podobě dortu, za který patří poděkování paní Vlastě Klenkové a její
dceři Janě.
Za vzornou reprezentaci školy děkuje -tb-

Těšíme se do školy
ZŠ a MŠ Větřní zve
budoucí prvňáčky a jejich rodiče k účasti v projektu, v němž mají možnost seznámit se s prostředím školy
a svými budoucími vyučujícími, dostat odpovědi na své otázky a zúčastnit se soutěží o ceny.
Termíny setkání budou 10.5., 17.5. a 24.5.
vždy od 16:30 do 18:00 hodin v horní budově školy.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Mgr. Dagmar Kopačková, ředitelka ZŠ a MŠ Větřní
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Jak se Včelky naučily bruslit
Zatímco jmenovkyně z hmyzí říše
se ukládaly na podzim ke spánku,
Včelky z naší školky začaly v říjnu
vyvíjet nebývalou aktivitu. Společně
se svými učitelkami Blaženkou a Liduškou se rozhodly, že se naučí bruslit.
Jejich úsilí podpořilo hned několik
trenérů hokeje. Malé Včelky si rozdělili podle dovednosti do skupin a
pět měsíců se pánové Tomáš Ulman,
Vilém Mígl, Jan Brož, Miroslav Mráz
a Vlastimil Schotterl snažili o to, aby
děti ze všech skupin bruslily na konci
celého výcviku stejně dobře. A povedlo
se!!! Hodiny cvičení, výuky, soutěží
zakončily karnevalem na ledě.
A až zase přijde podzim a jmenovkyně z hmyzí říše se budou s prvními
studenými dny opět ukládat ke spánku, větřenské Včelky už budou zdatné
bruslařky a navíc už z nich budou prvňáci, před kterými budou další
výzvy. Jako pilné včelky se budou učit číst, psát a počítat.
Poděkování patří nejen trenérům, ale i pánům „ledařům“ - Tomáši
Tomkovi a Janu Malému - a také tatínkovi jedné z Včelek Dušanu Královi, který Včelkám pomáhal jak na ledové ploše, tak i mimo ni.
-dn -

Informace z knihovny
V březnu byla naše knihovna opět zapojena do celostátního projektu
Březen měsíc čtenářů (BMČ - 7. ročník), ten vystřídal několik let trvající
Březen měsíc internetu a ještě dříve probíhající Březen měsíc knihy.
Knihovna připravila kromě nových knih i řadu akcí, které mohli navštívit všichni zájemci bez ohledu na to, zda jsou zaregistrovanými členy
knihovny. Knihovnu také navštěvovali žáci místní ZŠaMŠ na pravidelných besedách, kde jsou seznamováni s nabídkou četby.
8. března přišla do knihovny se zajímavou přednáškou o místních
lidových zvycích Od Masopustu do Velikonoc pracovnice Regionálního muzea v Českém Krumlově Mgr. Alice Glaserová.
16. března jsme si s Mgr. Annou Kubíkovou připomněli významné
výročí letošního roku, a sice 700 let od narození našeho asi nejznámějšího panovníka Karla IV. Mgr. Kubíková pro naši knihovnu připravila
velmi zajímavou přednášku o tom, jak vypadal náš region v době
vlády tohoto krále. Českokrumlovsko v době vlády Karla IV.
16. března byla knihovna otevřena i těm, kteří si chtěli vyzkoušet
výtvarnou techniku zvanou decoupage. Pod vedením slečny Heleny
Reifové a pod rukama šikovných účastníků výtvarné dílny vznikaly
velmi pěkné nádoby na jarní květinové dekorace.
Krásné keramické a textilní výrobky si prohlédli ti, kteří se přišli podívat na tradiční Velikonoční jarmark (22. března), kde prezentuje
své výrobky chráněná dílna Nazaret z Borovan. Děkuji všem, kteří
nákupem některého z výrobků podpořili činnost této organizace.
Těsně před Velikonocemi, 23. března, připravila paní Tereza Vojtíšková výtvarnou dílnu, která se nesla ve velikonočním duchu, vždyť
hlavním materiálem byly obarvené skořápky vajíček a účastníci dílny
si vyrobili krásné mozaiky.
Po celý měsíc březen, až do 15. dubna probíhala v knihovně Sbírka
brýlí pro Nepál, kterou již po druhé iniciovala paní Marie Cifreundová.
Tyto akce v březnu přivedly do knihovny kromě běžných návštěvníků
ještě navíc 315 lidí.

Sbírka brýlí pro Nepál
Děkuji všem, kteří se zúčastnili sbírky brýlí. V knihovně ve Větřní
bylo odevzdáno celkem 124 kusů brýlí (z toho dioptrických 79 ks,
slunečních 36 ks, dětských 9 ks.).
Děkuji také paní Mgr. Kalistové za velkou pomoc při organizaci
sbírky.
Marie Cifreundová
V dubnu máme za sebou:
13. dubna velmi zdařilou výtvarnou dílnu, na které účastníci s Helenou Reifovou vyráběli Náušnice z korálků.
13. dubna v podvečer představil v knihovně velmi pěknou knihu
Slavné stavby Českých Budějovic jeden z jejích autorů PhDr. Daniel
Kovář a odstartoval tak cyklus přednášek Jihočeská metropole.
27. dubna jsme se sešli na poslední jarní dílně. A tentokrát se pod
vedením Mgr. Karly Votřelové naučili vyrábět květinové ozdoby
z organzy.
Další výtvarné dílny a přednášky nabídne knihovna v podzimních
měsících.
-mk-
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Bitumák, krepák a pergamenová náhrada
Rozhovor s Ing. Ivo Charvátem
Už více než sto let jsou papírna a obec Větřní těsně spojeny. Přesto se na mnohé zapomnělo a některé události se stávají legendami. Vraťme se
zpět do doby, kdy vrcholila produkce papíru a také sortiment byl podstatně širší než dnes.
Původní papírna pracovala na už neexistujícím ostrově v Českém
Krumlově u levého břehu Vltavy tam, kde dnes stojí úřad sociálního zabezpečení. Když v roce 1867 koupil I. Spiro Pečkovský mlýn (kde se tehdy
skutečně mlelo). Postupně se výroba papíru přestěhovala sem a začala se
rychle rozvíjet. V roce 1911 byl postaven tam, kde dnes stojí „sedmička“,
největší papírenský stroj pro výrobu rotačního papíru na světě. Existoval
do roku 1935, kdy byl nahrazen moderním strojem. Ten rovněž patřil
do kategorie největších strojů pro výrobu dřevitého novinového papíru a
jako „sedmička“ existuje dodnes.
Produkce papírny vrcholila v 80. letech minulého století, kdy továrna
vyráběla na sedmi papírenských strojích kolem 100 000 tun papíru za rok
ve velkém sortimentu.
Jednalo se o papíry a kartony o plošné hmotnosti od 18 g/m² až po
200-230 g/m². Asi polovinu produkce tvořily tiskové papíry určené pro
ilustrované časopisy (čtyř a vícebarevné potisky). Dále převážně jednostranně hlazené papíry balicí.
Třetí velkou skupinou byly papíry speciální. Větřní bylo poslední
papírnou v Evropě, kde se vyráběla velká specialita - papír na lovecké
nábojnice. Zvláštní vysokonasáklivý papír byl používán pro tzv. umakart.
Protikorozní papír sloužil pro zámořská balení malých strojírenských
výrobků. Papírna produkovala podklady smirkových papírů pro broušení
za sucha i mokra. Zvláštní obalový papír byl vyráběn pro balení citrusových plodů - vyvážel se do Přední Asie a na Blízký východ.
Vraťme se k pojmům z titulku
Krepák - krepovaný papír sloužil jak pro účely dekorativní, tak i pro
technická balení. Z něho se vyráběly jednorázové podložky na operační
stoly. Vyrábí se tak, že se papír odvíjí z role, znovu se navlhčí a nalisuje
na krepovací válec. Proti válci je postaven plochý nůž, kterým se papír
naskládá (nakrepuje) a jde na navíječ.
Bitumák - bitumenované papíry se skládají ze dvou vrstev papíru
- hladkých i krepovaných, které jsou slepeny dohromady v podstatě dehtem. Ten papíru dodává vodotěsnost. Někteří občané naší obce jej dodnes
používají. Vrcholem produkce byl papír Barier SZ. Šlo o bitumenový
papír ze dvou vrstev, z nichž jedna byla potažena vrstvičkou plastu.
Pergamenová náhrada byl papír pro balení masných výrobků. Díky
technologii výroby byl do značné míry tukuvzdorný. Existovala i varianta
pergamenové náhrady, která za vlhka zůstávala pevná.

Po roce 2003 byl zaveden nový program - výroba balícího papíru
s gramáží 50-60 g/m². Bylo zastaveno broušení dřeva a začal se používat
sběrový papír. Stroj pracoval až do odstavení továrny v roce 2011. Po
krachu majitele stroj stojí. Je provozuschopný. Mohl by být znovu zprovozněn pro hnědé krycí papíry na vlnitou lepenku.
V letošním roce oslavíte významné výročí. Je o vás známo, že máte
přehled o papírenském průmyslu minimálně ve středoevropském
prostoru. Jaké jsou perspektivy papíren v Čechách a výhledy výroby
papíru vůbec?
V letech 1985 až 1990 pracovalo v České republice zhruba 80 papírenských strojů. Po pětadvaceti letech jich běží 20. Zastavily se všechny
stroje, které vyráběly tiskové papíry. Jen pár tun speciálního tiskového
papíru vyrábějí Olšanské papírny. Ostatní produkují balicí papíry nebo
polotovary pro jejich výrobu.
Většina papíren je v majetku nadnárodních skupin, které rozhodují
co a kde se bude vyrábět. Papír pro vícebarevný potisk se dováží z Německa, Rakouska.
Kam se bude papírenský průmysl ubírat? Obecně pro tiskové papíry
bude velkou konkurencí internet. Zůstane oblast „merkantilní“ - letáky,
reklamní tiskoviny a podobné věci.
Také doufám, že bude produkován papír pro výrobu knih (snad ji nezničí konkurence elektronických médií). I když jejich náklady z roku na
rok klesají. Budoucnost mají i balicí papíry. Jsou silné tendence vytlačit u
supermarketů z balení plasty. Dnes je papírová taška dražší než plastová.
To by se do budoucna mělo změnit.
Podle mého názoru má papírenský průmysl dvě základní výhody:
- používá obnovitelnou surovinu - dřevo
- dokázal zredukovat emise plynů i znečištění vod do takové míry, že
dnes neohrožuje životní prostředí.
Děkuji za rozhovor
-zd-

V sedmdesátých letech byl papírenský průmysl předmětem kritiky
veřejnosti, protože chyběl toaletní papír. Čím to bylo způsobeno?
V polovině sedmdesátých let se vyráběly ve dvou závodech Jihočeských papíren (Červená Řečice a Přibyslavice) skládané toaletní papíry.
Už koncem šedesátých let bylo jasné, že tato technologie je neudržitelná a
připravovala se výstavba nového moderního stroje. V rámci federalizace
ČSSR bylo rozhodnuto postavit tento stroj v nejstarší slovenské papírně
v Harmanci. Papír měl být dodáván na Slovensko i do Čech.
V té době bylo žádoucí získávání deviz (konvertibilní měny). Slovenští kolegové začali vyvážet papír do zemí s tvrdou měnou, aby měli peníze
na další rozvoj. Tak vznikl nedostatek toaletního papíru na českém trhu.
Mnoho lidí ve Větřní zajímá osud legendární „sedmičky“
V papírně pracovaly stroje s tradičními čísly 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z toho
v současné době je v provozu stroj č. 4, 6 a částečně 9.
Sedmička je stroj, který produkoval novinový papír. V letech 1970-73
byl přestavěn na produkci papíru pro tisk ilustrovaných časopisů. Ten se
vyráběl do druhé poloviny devadesátých let. S poklesem požadavků na
tento typ papíru a novými nároky tiskařských strojů i přes značné investice do stroje právě pro zlepšení kvality papíru výroba postupně klesala.
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Slávka Bulánová-Pražáková
Narozena 5.6.1931 ve Větřní, zemřela 2.5.1962 ve Zlivi.
Při příležitosti nedožitých 85. narozenin vzpomínají na místní
rodačku její dosud žijící pamětníci a kamarádi z pěveckého
kroužku. Nechceme, aby se zapomínalo na naše rodáky. Přejeme si,
aby jejich památka zakotvila v paměti i všech mladších generací.
Čest její památce.
Václav Kozák

Větrník

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a
nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované

kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že
se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře
Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz

Co dnes trápí majitele pozemků s výsadbou smrků?
Škůdci na smrku
Rozsáhlé monokultury jehličnanů pěstované v nepřirozených podmínkách, často ve špatném zdravotním stavu, poskytují škůdcům bohatou nabídku potravy a příhodné podmínky k rozsáhlým gradacím
(přemnožením).
Na jehličnanech se vyskytují nejobávanější škůdci lesního hospodářství.
Škůdci kmene
→ podkorní škůdci = poškození lýka, mělké poškození dřeva
1) Lýkožrout smrkový
Nejvážnější kůrovcovitý škůdce dospívajících a dospělých smrčin =
stromy se silným lýkem. Velký kůrovec dlouhý 4 - 5,5 mm.
Biologie:
Brouci po oteplení (IV. - VI) opouštějí zimoviště (kůra, hrabanka a
rojí se → nalétávají na chřadnoucí stromy (spodní část koruny), čerstvě
pokácené stromy a polomy, porostní stěny.
Sameček se zavrtává pod kůru, kde vyhlodává snubní komůrku, v níž
oplodní několik přilákaných samiček → víceramenný požerek. Samička
vyhlodává rovnou podélnou matečnou chodbu, na jejíž boky do jamek
klade vajíčka (průměrně 50 ks).
Po vykladení provádí regenerační žír a po 3 týdnech často zakládá
sesterské pokolení (menší počet vajíček). Z vajíček se líhnou larvy, které
se později kuklí a dospělí brouci vylétají → letní rojení.
Celý vývoj trvá cca 6 - 10 týdnů (podle teplotních podmínek) → pod
kůrou se nacházejí různá vývojová stadia.
Projevy napadení:
- ležící stromy - kupičky hnědé drti, závrtové otvory
- stojící stromy - drť za šupinami kůry, ronění pryskyřice, šednutí žloutnutí - rezavění korun, později opad kůry (brouci vylétnuti).
2) Lýkožrout menší
Podobný předcházejícímu, vyvíjí se na slabším dříví, vystupuje výše
do hor. Velikost 3,5 - 4,8 mm.
Osídluje spíše horní části kmene nebo kmeny s tenčí vrstvou lýka.
Hojný zejména pod tenčí kůrou oslabených a čerstvě pokácených smrků
ve vyšších polohách.

3) Lýkožrout severský
U nás nepůvodní druh (šíření z Polska). Místy dokonce vytlačuje
lýkožrouta smrkového. Preferuje stromy mezi 40-80 lety, nebo horní
partii kmene.
→ neosidluje ležící lapáky
→ feromonové lapače jsou málo účinné
→ kontrola + obrana je velmi problematická - fungují otrávené lapáky
s feromonovou návnadou
4) Lýkožrout lesklý
Silně lesklý, nápadně drobný kůrovec, délka 1,6 - 2,8 mm.
Od nejnižších poloh až po horní hranici lesa napadá vedle smrku i
borovice a modřín, především slabší dimenze = vrcholky starších stromů,
tyčkoviny → skupinové odumírání stromů.
K nárůstu dochází po kalamitách a při nedostatečné likvidaci těžebních zbytků (vyvíjí se i v hromadách větví).
Kontrola:
- okulárně,
- pomocí lapáků (slabší smrky 15 - 20 cm tloušťky),
- pomocí feromonových lapačů (nutno husté sítko ve sběracím kontejneru)
Dalším problémem je invaze mšic, která likviduje stříbrné smrky.
Zděšení. To je asi první reakce lidí, kteří spatří stříbrné smrky. Nejhůře napadeným smrkům ve velkém hnědne a opadává jehličí.
Smrky pichlavé (Picea pungens), označované pro svou modrosivou
barvu jehličí jako stříbrné, dostávají v některých oblastech České republiky letos na jaře opravdu zabrat. Opad jehličí je místy tak výrazný,
že si jej snadno všimnou i ti, kteří přírodě kolem sebe nevěnují příliš
pozornosti. Odborníci na základě rozborů zjistili, že hlavním viníkem je
přemnožená mšice smrková. Na průběh napadení má negativní vliv také
stanoviště a počasí.
Zpracováno za využití:
jirifranc.estranky.cz/file/978/002_hmyzi_skudci_smrk_kmen_podkorni…
a Zahradacentrum.cz
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Větrník

Klub seniorů nezahálí
Ve dnech 10.-12. 3. 2016 uspořádal Klub seniorů za podpory obce
Větřní „Jarní výstavu“, která byla zaměřena hlavně na Velikonoce a byla
spojena s prodejem.
Výstavu zahájil místostarosta Ing. Pavel Štindl spolu s tajemníkem
Bc. Radkem Sárou a Bc. Kateřinou Šustrovou, vedoucí odboru soc. věcí.
Děkujeme všem, kteří nám své výrobky zapůjčili a samozřejmě i těm, kteří
se na přípravě a samotné výstavě osobně
podíleli.
Ti, kteří se přišli podívat, měli možnost
ochutnat pečené jidáše, mazance, ořechové rohlíčky, piškot s jahodami, tvarohové
šátečky, mrkvovou pomazánku, jarní chlebíčky a zároveň si odnést recepty zaměřené
na svátky jara.
Naším přáním je, aby na příští výstavy přišlo větší množství lidí a poznali,
kolik šikovných spoluobčanů v obci máme.
Všechny exponáty byly opravdu krásné, ať
už to byly výtvory dětí z MŠ, dětí vedených
slečnou Kateřinou Křivohlávkovou, dílka
spolku Větrníci, keramika, vyšívané tkaniny, dorty a řada dalších „drobností“.

Větřenský sedmiboj
Dne 6., 13., 20. a 27. února 2016 se konal ve sportovní hale ve Větřní
7. ročník technického sedmiboje dvojic. Ve skupinách se soutěžilo v těchto disciplínách: líný tenis, hody na koš, nohejbal, nájezdy s hokejkou na
florbalovou branku, střelba na branku, volejbal, stolní tenis. Z každé
skupiny postoupily 2 dvojice do finále. Po velkém boji zaslouženě vyhrála
dvojice Pavel Hruška - Pavel Mittasch, 2. místo získali Petr Hastík - Miroslav Soukup a 3. místo vybojovali Jan Křížek a Jakub Dušek . Ceny předal
místostarosta Ing. Pavel Štindl. Děkujeme za finanční příspěvek obci a
těšíme se na další - již osmý - ročník tohoto soutěžního klání. Za pořadatele děkují Petr Hruška, Bohumír Šimek a Zuzana Šimková.
Dále jsme organizovali „Supr sedmiboj dvojic“ Větřní - Frymburk.
Dvě nejlepší dvojice z Frymburka přijely k nám do Větřní utkat se s třemi
nejlepšími páry z Větřní. Putovní pohár si odvezli za 1. místo Šísler ml.,
Šísler st. (Frymburk), 2. místo obsadili Soukup, Hastík z Větřní, 3. místo
vybojoval tým Netáhla Č. Budějovice. Příští rok této akce se bude konat
ve Frymburku. Děkuji všem za účast v této soutěži.
Petr Hruška

Prodej garáže
Nabízím k prodeji
garáž s elektrikou pod Urbalem
Cena 65.000,- Kč
tel.: 739 925 256

A co připravujeme?
-18. 5. 2016 zájezd do Novohradských hor
-17. 9. 2016 setkání rodáků a starousedlíků
Za Klub seniorů Jiřina Kozáková

