Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět jsme na začátku nového
roku a vás jistě zajímá, co jsme pro
vás na tento rok připravili.
V prvé řadě bych poblahopřál
naší obci a všem občanům k tomu,
že obec Větřní byla dne 19. 1. 2017
povýšena na město. Slavnostního
aktu předání statutu města v Sále
státních aktů Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky jsme se
zúčastnili dne 14. února 2017. Myslíme si, že za posledních 10 let se naše
obec zvelebila. Zlepšila se dopravní
infrastruktura včetně zajištění dostatečného počtu parkovacích míst, opravili jsme nájemní městské byty, řada budov má nové fasády, investovali
jsme do naší školky i školy, postavili dětská hřiště a obnovili naše sportoviště. V tomto roce dokončíme i očekávanou rekonstrukci venkovního bazénu a jeho okolí pro pořádání společenských akcí. Do Větřní se opět vrátil
zubař a začátkem tohoto roku začne fungovat nově vybudovaná lékárna
v prostorách bývalé zubní ordinace v horní části města. Rovněž se podařilo zajistit praktickou lékařku, která nastoupí po dosavadním praktickém
lékaři panu MUDr. Jaroslavu Vojtíškovi. Ten totiž předpokládá ukončit
svou lékařskou praxi koncem měsíce března letošního roku. Postupně
opravujeme naši vodohospodářskou infrastrukturu, zavedli jsme do města
a všech našich osad veřejný rozhlas a vybudovali veřejné osvětlení. Kdo
to opravdu chce vidět, uvidí. Pro naše spoluobčany je statut města pouze
prestižní a symbolická událost, praktického života se nedotkne, nijak nás
nezatíží. Není potřeba vyměnit doklady, nemění se poplatky např. za psy,
odpady, nájmy bytů, pozemků a podobně. Bude zapotřebí pouze vyměnit
razítka úřadu, několik cedulí, opravit některé nápisy a názvy, upravit tiskopisy dokladů a údaje na internetových stránkách.
Na prosincovém jednání zastupitelstva jsme schválili rozpočet na
rok 2017. Protože jsme v uplynulých šesti letech ke stávajícím rezervám
našetřili dalších cca 24 mil. Kč, můžeme věnovat z tohoto zdroje na investice do rozvoje našeho města částku ve výši cca 16 mil. Kč. V praxi to
znamená, že naše město je finančně soběstačné a že veškeré finanční akce
v současné době realizujeme bez úvěrů.

Pokud se mám vyjádřit ke konkrétním investičním akcím, tak budeme pokračovat v opravách nájemních bytů a budov. Půjde hlavně a opravu
oken v nájemních domech čp. 101, 102, 103, 58, 96-98 a 104-109. V rámci

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 24.4.2017 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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Větrník
I. etapy bude provedena výměna oken na čp. 238 v nebytových prostorech. Opravy střech čekají domy čp. 201 - 204, 58, 70, 71, 74, 75, 78, 138
a 139. Nové fasády formou termonátěru se dočkají nájemníci nájemních
bytů čp. 209, 212 a 233 a současně jsme zadali projekt na opravy fasád
termonátěrem v roce 2018 pro část nezateplených domů s novými okny.
Na našem hřbitově plánujeme opravit fasádu márnice a zpevnit hlavní
příchodovou plochu hřbitova. Zadali jsme projekt na instalaci osobních
výtahů do panelových domů, ve kterých ještě výtahy nejsou. Samotnou
akci bychom realizovali v roce 2018. Jedním z mnoha našich úkolů je
dokončit započatou rekonstrukci venkovního bazénu, kterou plánujeme
nejdéle do konce května s tím, že v červnu bude spuštěn zkušební provoz a řádný provoz začne v červenci tohoto roku. V areálu venkovního

koupaliště vybudujeme krytý objekt (obdobný párty stanu) se zpevněnou
plochou a tanečním parketem pro možnost pořádání společenských akcí,
například městské oslavy výročí 670 let od první zmínky o našem městě
a přechodu na město, kterou jsme z technických důvodů přesunuli na
9. září 2017. Oprava hotelu Golf po havárii vodovodního potrubí je již
ukončena a připravujeme pokračování jednání o jeho pronájmu.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kteří se svou prací pro
Větřní podíleli na dobrých výsledcích roku 2016 a popřál všem našim
občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v práci i osobním životě
v roce 2017.
Mgr. Antonín Krák, starosta města Větřní

Mráz, sníh a led
Tak vypadá letošní zima. Bílá krajina, zamrzlé vodní plochy, dostatek
sněhu na běžkových trasách i na sjezdovkách lyžařských areálů v okolí
blízkém i vzdáleném. To všechno dělá radost dětem i sportovně založeným dospělým, říkáme konečně pořádná zima. Ve večerních zprávách
sledujeme, jak je leckde situace nezvladatelná, nasazuje se technika, která
roky nebyla potřeba, zjišťujeme s údivem, že existuje stroj přezdívaný
Stalinovy ruce , nasazují se na odklízení sněhu vězni z blízkých věznic.
Vypnutím televize to však pro nás končí a zima nás začíná zajímat až
ráno. Ale ráno nás již nezajímají jiná města, chceme mít bezpečně uklizený náš chodník, prohrnuté a posypané ostatní komunikace, uvolněná
parkoviště tak, abychom mohli ihned odejet do zaměstnání, odvézt, či
dovést děti do školy a obstarat vše potřebné.
Aby to vše bylo možné co nejlépe zvládnout, musí devět lidí, kteří
jsou zaměstnáni ve Službách města Větřní, podle okolností i ve tři nebo
čtyři hodiny ráno sedět za volantem techniky, ohánět se ručním nářadím
a bez ohledu na nepřízeň počasí, na vítr, sníh a mráz odklízet to, co nám
ta krásná zima konečně k naší potěše nadělila.
Jistě jste si přitom všimli, že v případě potřeby povoláváme na pomoc
i firmy zaměstnávající spoluobčany z částí obce, kde je nejvyšší nezaměstnanost a kde každý, i nárazový výdělek, je velmi cenný.
Pokud se setkávám s kritiky, připomínám, že podobně jako řidič na
silnici musí přizpůsobit způsob jízdy stavu a povaze vozovky, musí po-

dobně i chodec zvolit například správnou obuv a přizpůsobit svou chůzi
přírodním podmínkám, které momentálně nastaly. Vždycky někde může
ležet sníh, který znovu napadal na již uklizenou cestu, někde zůstalo
místo neošetřené posypem, či je teplota tak nízká, že neúčinkuje chemický posyp. Chůze sama osobě je obtížná, když je komunikace zúžena
hromadami odhrnutého sněhu a podobně. Počasí nám také umí provést
i jiné kousky, například odplavit deštěm připravený posyp solí a následně
vytvořit hezkou ledovku, zasypat uklizené povrchy vzápětí novým přívalem sněhu a další žertíky. Protože mu prostě neporučíme, je nutné na tyto
věci pamatovat a s respektem k přírodě a lidským možnostem přizpůsobit
těmto okolnostem i své chování na komunikacích.
Mějte proto, prosím, pochopení pro obtížnou práci naší údržby
komunikací a věřte, že dělají pro vás vše, co je v jejich silách v souboji s
počasím. A není to mnohdy vůbec lehké.
Když mám potom subjektivně, na základě osobních zkušeností,
zhodnotit úroveň naší zimní údržby, srovnat ji třeba s údržbou nejbližších větších měst i města krajského, musím zcela upřímně pochválit
pracovníky Služeb města Větřní a poděkovat jim za jejich dobrou, namáhavou a hlavně nevděčnou a nedoceněnou práci, kterou ne každý vydrží
dlouho dělat.
Važme si jí.
Ing. Pavel Štindl, místostarosta

Šatlava
Zákon o obcích z druhé poloviny 19. stol. přenesl projednávání přestupků na obecní zastupitelstva. Větší obce tehdy měly šatlavy. Provinilce
zavřeli a zastupitelstvo rozhodlo o vině a trestu.
Většinou byly ukládány pokuty, ale také povinnost obecně prospěšných prací. Například viník musel vyčistit školní latrinu nebo nějakou
dobu pomáhat obecnímu rasovi s odstraňováním zdechlin.
Doba pokročila, lidé dále porušují zákon, ale povinnost projednávat
přestupek zůstala obecnímu zastupitelstvu. Protože naše obec nemá
přestupkovou komisi (musela by přijmout další dva úředníky a předseda
komise musí mít právnické vzdělání), postupuje řešení přestupků Městskému úřadu v Českém Krumlově. V roce 2017 bude za úřední výkon
platit 2.100,- Kč za jeden přestupek. Pro představu - v roce 2015 naši
občané spáchali 136 přestupků.
Jaký je úřední postup? Když někdo spáchá přestupek, postižená
osoba se obrátí na policii. Ta zpracuje spis o přestupku. Tedy co se stalo,
kdo čin spáchal, kdy a kde se vše událo. Vyslechne svědky. Celý spisový
materiál zašle do datové schránky obce a ta jej zpravidla postoupí přestupkové komisi.
Za přestupek proti občanskému soužití (§49) a přestupky proti
majetku (§50) lze udělit pokutu až 20.000,- Kč; při jejich opakování až
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30.000,- Kč. Bohužel o výši trestu není obec informována (brání tomu
zákon).
Původně jsem se domníval, že většinu přestupků budou tvořit činy,
které způsobují újmu poškozenému pro jeho etnický původ. Naprosto
však převažují přestupky proti občanskému soužití. Zákon je definuje
jako ublížení na cti (pachatel někoho urazí nebo se mu posmívá), ublížení na zdraví (u nás se jedná hlavně o rvačky po požití alkoholu). Patří sem
i vyhrožování újmou na zdraví, hrubé jednání a schválnosti. Z celkového
počtu přestupků jich do této kategorie bylo zařazeno 85.
Další velkou skupinu představují přestupky proti majetku. Dopouští
se jich ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku. Jde především
o krádeže nebo zničení či poškození cizí věci (sem patří i ničení veřejného majetku vandaly). Takových událostí řešila komise 20.
Každý si může spočítat, že řešení přestupků stojí obec hodně peněz.
Nabízí se otázka, zda bychom se nemohli poučit ze zkušeností našich
předků. Obecního antouška nemáme, také sociální zařízení ve škole je
jistě dobře udržované. Přesto by se určitě našly v obci činnosti, které
by pachatelé přestupků mohli vykonávat a alespoň nějak odčinit svá
provinění.
-zd -

Větrník

Pomoc městskému útulku v Českém Krumlově
Dne 18.prosince 2016 nadělili zástupci místní organizace DSSS Větřní, pod vedením jejího předsedy a zároveň předsedy krajské organizace
DSSS pro Jihočeský kraj, pana Romana Pospíšila, vánoční dárky městskému útulku v Českém Krumlově. Po vzájemné dohodě na krajské výroční
schůzi bylo zakoupeno z členských příspěvků 168 masových konzerv.
Ty byly předány zástupcům městského útulku pro pejsky, ke kterým se
někteří lidé jako k nejlepšímu příteli člověka zrovna nezachovali. Tak
alespoň trochu naši členové vyjádřili v předvánočním čase lidskost, která

je v této obtížné době čím dál vzácnější. Rovněž Obec Větřní přispívá ze
svého rozpočtu tomuto zařízení. Pro rok 2017 částkou 170 000 Kč.
I vy můžete pejskům udělat radost, a to bez finančních prostředků.
Stačí, když je přijdete vyvenčit. Věřte, že nakonec budete nejvíc spokojeni
vy, protože největší radost je, když můžeme potěšit jiné.
Roman Pospíšil

Informace z knihovny
Ohlédnutí za rokem 2016
Knihovna v loňském roce navázala na svoji předešlou činnost a pokračovala v předloni započaté změně - tedy přechodu automatizovaného
systému Clavius z formátu UNIMARC na formát Marc 21. Katalogizace
dokumentů tedy probíhá podle nových pravidel RDA. Důležitým úkolem
zůstává vytváření kvalitních bibliografických a autoritních záznamů.
Kromě celoročního doplňování knihovního fondu o nové tituly
(loňský přírůstek 1083 knih) a pestré nabídky časopisů pro dospělé i děti
(31 titulů) se knihovna snaží přilákat návštěvníky i pravidelným pořádáním zajímavých akcí. Mnoholetá tradice, zapojovat se do celostátních
projektů (BMČ, TK, Pasování prvňáčků na čtenáře), je obohacována
dalšími: výtvarné dílny, besedy, přednášky, jarmarky, soutěže, prezentace
fotografií, výstavy, exkurze. V loňském roce bylo uspořádáno celkem
130 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Informace o činnosti
knihovny a pozvánky na jednotlivé akce jsou dostupné na webových
stránkách: www.knihovnavetrni.cz a v různých propagačních materiálech (plakáty, místní rozhlas, Větrník, českokrumlovský KUK ). Kulturní
akce jsou načasovány tak, aby zájemci neměli problém se jich zúčastnit,
snažím se zachovávat pravidelnost: dílny a přednášky se konají vždy ve
středu - začátek výtvarných dílen byl na přání účastníků posunut na
15.30 a přednášky začínají vždy v 18.00, ale i přesto se stává, že ne všem se
daný termín hodí. Pochopitelně zásadně dbám na to, abych nepřekrývala
akce jiných místních organizací.
Velmi dobře se vyvíjí spolupráce s místní ZŠ a MŠ. Děti navštěvují
pravidelně knihovnu se svými vyučujícími, jsou pro ně připravované
různé besedy na předem dohodnuté téma a vždy jsou jim představeny
nové knihy, které si pak samy mohou přijít vypůjčit. Knihovnu navštěvují
i nejmenší děti z mateřské školy a děti ze školní družiny. Rozsáhlejší spolupráce byla ve školním roce 2016/2017 nabídnuta žákům 3. ročníků ZŠ,
ti chodí na pravidelné měsíční návštěvy, pracují s deníky a plní i v rámci
výuky českého jazyka, čtení a výtvarné výchovy různé úkoly, které jim
byly v knihovně zadány - momentálně vymýšlejí 12. příběh, který chybí
v knize Pavla Čecha Skoro tucet.
Ve čtvrtek 17. 3. knihovna zorganizovala pro žáky 5. ročníku návštěvu Státního oblastního archivu v Českých Budějovicích. Děti přivítal pan
ředitel PhDr. Daniel Kovář, který pro ně připravil pěkné povídání a ukázky zajímavých dokumentů např. listinu z 15. století, psanou na pergamenu s pečetí Oldřicha II. z Rožmberka, ručně psané staré knihy a kroniky
a krásné staré obrázky Českých Budějovic. Děti se také dozvěděly, jak se
musí pečovat o staré dokumenty, aby byly zachovány i dalším generacím
a řadu zajímavostí z historie jihočeské metropole.

8. března nás přišla seznámit s lidovými zvyky v naší oblasti etnoložka českokrumlovského muzea Mgr. Alice Glaserová a její přednáška
byla vymezena obdobím Od Masopustu do Velikonoc.
A protože v loňském roce jsme si připomínali významné výročí,
týkající se našich dějin - 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího
panovníka Karla IV., zohlednili jsme to i při sestavování témat loňských
přednášek a oslovili člověka nejpovolanějšího Mgr. Annu Kubíkovou,
českokrumlovskou archivářku, která připravila povídání Českokrumlovsko v době Karla IV.
22. března jsme navázali na několik let trvající tradici a ve spolupráci
s chráněnou dílnou Nazaret v Borovanech uspořádali, jako každý rok
touto dobou, Velikonoční jarmark.
13. dubna odstartoval novou řadu přednášek v naší knihovně, nesoucí název JIHOČESKÁ METROPOLE, PhDr. Daniel Kovář a tentokrát se zaměřil na téma, které zpracoval i ve své nové knize: Slavné
stavby Českých Budějovic.
22. června proběhlo tradiční slavnostní pasování prvňáčků na
čtenáře, kterému předcházelo několik návštěv obou prvních tříd
v knihovně a pochopitelně celoroční práce s výukou čtení. Děti dostaly roční registraci zdarma a knihu pro prvňáčka.
5. října pokračoval v na jaře zahájeném cyklu Jihočeská metropole,
PhDr. Daniel Kovář a zároveň navázal na loňské téma číslo jedna,
připomínající narození Karla IV. zajímavou přednáškou a prezentací
fotografií České Budějovice v době Karla IV.
Další nové téma: Zdraví jako naše zodpovědnost, které sestává
z několika samostatných přednášek a týká se našeho zdraví, přišel zahájit
12. října Mgr. Michal Říha. O příčinách a následcích zdraví a nemoci.

13. ledna zahájil cyklus loňských přednášek velmi zajímavým povídáním a prezentací fotografií Mgr. Jiřího Cukra, které neslo název:
Procházka po zříceninách jihočeských hradů.
24. února bylo návštěvníkům nabídnuto zcela odlišné téma: Sokolnictví - Chov a výcvik dravců a sov. O své celoživotní vášni nám
přišel povídat úspěšný chovatel dravých ptáků a sokolník, pan Milan
Zaleš.
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16. listopadu byla v knihovně představena samotnými autory nová
kniha, týkající se našeho regionu Lipno - krajina pod hladinou
(Ing. Hudičák, Mgr. Mrázková a Mgr. Špinar).
30. listopadu po celý den měli možnost zájemci navštívit tradiční
Vánoční jarmark, na kterém probíhala výstava a prodej výrobků
chráněné dílny Nazaret. Spolupráci s chráněnou dílnou Nazaret jsme
navázali v roce 2013, kdy se uskutečnil první jarmark.
30. listopadu v podvečer udělal důstojnou tečku za loňskými přednáškami člověk nejpovolanější, fotograf Vladislav Hošek, který nám
ve stanoveném čase nabídl dokonce dvě témata: Island - země ohně
a ledu a Šumava čarovná.
To, že jsou Češi národem kutilů a kreativců, potvrzuje značná obliba a návštěvnost tvořivých dílen, pořádaných od roku 2012 pravidelně
v knihovně. Zatímco v roce 2014 se mi podařilo uspořádat 6 výtvarných
dílen, v roce 2015 už jich bylo osm a v loni dokonce 12.
Dílny jsou přístupné lidem všech věkových kategorií a vždy tady
vládne velmi příjemná pracovní atmosféra.
6. ledna Tříkrálové škrábání, vedla paní Tereza Vojtíšková.
20. ledna Výroba zdobené pasparty, vedla paní Jiřina Halmlová
24. února Vějíře a vějířky, vedla paní Michala Miklášová
16. března Zdobení nádob na jarní květiny ubrouskovou technikou, vedla slečna Helena Reifová
23. března Mozaika z vajíčkových skořápek, vedla paní Tereza
Vojtíšková
13. dubna Výroba náušnic z korálků, vedla slečna Helena Reifová
27. dubna Výroba květinových ozdob z plyše a organzy, vedla paní
Mgr. Karla Votřelová
7. září Výroba šperkovnice, vedla paní Jiřina Halmlová
5. října Květiny z textilií, vedla paní Mgr. Karla Votřelová
19. října Zdobení lahví a skleněných nádob, vedla paní Tereza
Vojtíšková
9. listopadu Výroba vánočních dekorací, vedla paní Mgr. Karla
Votřelová
14. prosince Výroba diáře, vedla paní Jiřina Halmlová
V březnu byla naše knihovna opět zapojena do celostátní akce „Březen, měsíc čtenářů“ a první týden v říjnu se knihovna již po osmnácté
zúčastnila celonárodního projektu Týden knihoven.
V průběhu března a dubna se knihovna už podruhé stala sběrným
místem, kde se shromažďovaly vyřazené brýle. Navázali jsme tak na již
dříve uskutečněnou akci: Sbírka brýlí pro Afriku, ve které jsme nasbírali
80 ks brýlí.

Tentokrát sbírku organizovalo Občanské sdružení NAMASTÉ Nepál,
které spolupracuje s Refrakčním centrem Praha. Nasbírané brýle byly
pak dopraveny expedicí Tsum Valley, která se každoročně uskutečňuje do
nepálského údolí Cchum. Tam žije zhruba 4000 obyvatel. Refrakčnímu
centru Praha s.r.o. bylo předáno z naší knihovny 124 kusů brýlí, které putovaly k potřebným. Na zorganizování celé akce měla hlavní podíl místní
obyvatelka a uživatelka knihovny paní Marie Cifreundová.
Knihovna o své činnosti informuje veřejnost na adrese:
www.knihovnavetrni.cz
Pravidelně je doplňována i fotogalerie a uživatelé zde kromě hledání
aktualit mohou vstupovat i do on line katalogu knihovny.
A abychom důstojně navázali na loňský rok, už 18. ledna se uskutečnila výtvarná dílna, na které pod vedením Mgr. Terezy Vojtíškové
vznikali krásní motýli ze starých silonových punčoch. Týden na to 25. ledna přišel představit svoji novou knihu Malše - romantická kráska
sám autor, pan Zdeněk Duffek, jeho povídání doplnil a krásné fotografie
promítl Mgr. Václav Dolanský.
15. února byla zájemcům nabídnuta výtvarná technika enkaustika a
na dílně, kterou tentokrát připravila Mgr. Karla Votřelová, účastníci vyráběli vkusná přáníčka. V ten samý den od 18.00 přijel zajímavou lokalitu
představit fotograf a cestovatel Vladislav Hošek a my se s ním přenesli do
Podkarpatské Rusi.
Na březen - měsíc čtenářů je v knihovně opět připraven bohatý
program:
14. března pro žáky ZŠ work shop pana Daniela Vydry Jak se dělá
komiks
15. března od 15.30 výtvarná dílna s paní Lucií Homolkovou Suché
a mokré plstění - výroba ozdob do vlasů a velikonočních figurek.
22. března od 18.00 přednáška PhDr. Daniela Kováře Počátky jihočeských měst
29. března od 15.30 výtvarná dílna s Mgr. Terezou Vojtíškovou a
Barčou Prüherovou, které si připravily: Netradiční zdobení tradičních velikonočních kraslic.
5. dubna od 8.00 do 17.00 proběhne tradiční velikonoční jarmark výstava a prodej výrobků klientů chráněné dílny Nazaret z Borovan.
Na všechny akce jste srdečně zváni, více informací najdete na
www.knihovnavetrni.cz !
Důležité upozornění: Ve dnech 20. 2. - 3. 3. bude knihovna pro uživatele uzavřena, z důvodu probíhajíci revize knihovního fondu.
-mk-

Vzpomínka na kolegu
Je to již více než měsíc, co po tragické dopravní nehodě zemřel náš kolega a dobrý člověk, učitel českého jazyka a tělesné výchovy, pan Mgr. et Mgr. Jiří Kabele.
Do naší školy nastoupil loni v září a velice rychle se sžil s jejím prostředím a s dětmi. Nejen svým
optimismem a dobrou náladou, i osobním příkladem a entuziazmem vedl žáky ke slušnému chování a
sportu. Ve své třídě zorganizoval v rámci výchovy k občanství projekt „Svatba“, který si žáci užili stejně
jako bruslení v tělesné výchově. Fotbalové mužstvo z druhého stupně pod vedením pana učitele vyhrálo
na podzim okresní kolo Coca Cola Cupu v Českých Budějovicích a připravovalo strategii pro krajské kolo.
V neposlední řadě chtěl ve svých žácích probudit zájem o četbu a literaturu vůbec, což bývá v dnešní době
pro pedagogy boj s větrnými mlýny.
Plánů měl spoustu, bohužel jejich uskutečnění osudově zabránila příroda v okolí Větřní, kterou si
společně s lidmi oblíbil natolik, že u nás chtěl působit dlouhodobě. Věnujte mu prosím s námi tichou
vzpomínku. Čest jeho památce!
ZŠ a MŠ Větřní
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Zimní olympiáda málotřídních škol
v ZŠ Borová Lada
Dne 2. února 2017 se žáci naší školy pod vedením paní učitelky Mgr.
Jany Sejkové a paní asistentky Jany Šoberové zúčastnili zimní olympiády
v Borových Ladech. Závody v běhu na lyžích a v běhu na sněžnicích absolvovali žáci ze 3. a 5. třídy naší školy.
Cestovali jsme autobusem z Větřní přes Český Krumlov a Vimperk.
Po příjezdu jsme se ubytovali v ZŠ v Borových Ladech, kde nás srdečně
přivítala paní ředitelka Mgr. Alena Braunová. Zapůjčila nám všem běžecké boty a lyže, kterými jsou žáci tamní školy dobře vybaveni. Po večeři
jsme si zahráli různé míčové hry v tělocvičně a posléze jsme se uložili ke
spánku. Podmínky byly sice trochu „bojové“, ale nejsme žádné bábovky
a dobře jsme se vyspali.
Po ranní hygieně a snídani jsme se oblékli a připravili na závody.
Byli jsme rozděleni podle věku, zvlášť chlapci a dívky. Ve velice silné
konkurenci 56 dětí z místní školy a 2 vimperských škol jsme se ctí obstáli.
Získali jsme i medailová umístění a diplomy. Všichni účastníci obdrželi
též malé pozornosti. Zkrátka nás to závodění bavilo.
Po ukončení soutěží proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a poté
jsme měli všichni možnost svézt se na saních tažených psím spřežením.
Tažným psům jsme jako malou odměnu přivezli dětské piškoty, které
mají velmi rádi.

Všem se nám tato sportovní akce velice líbila a po obědě v místní
školní jídelně jsme se unavení, ale spokojení, vrátili zpět do Krumlova,
kde na nás již čekali rodiče.
Již nyní se těšíme na příští ročník olympiády.
Mgr. Jana Sejková, ZŠ a MŠ Větřní

Veřejná prostranství
Vážení spoluobčané,
jedním ze záměrů města Větřní pro letošní rok je postoupit v řešení
veřejných prostranství. Prostory parku před MěÚ, travnatá plocha za
bývalým novinovým stánkem pod č. p. 189, plochy navazující na budovu
Jednoty a park před Základní školou jsou jedním takovým souborem
na sebe navazujících ploch, které spoluvytvářejí střed administrativní a
hlavní obytné části Větřní.
Historickým centrem Větřní kdysi bývalo i tzv. Náměstíčko před
č. p. 15, dnes v ulici V Lukách, kde kdysi stávala i kašna. Toto je další
prostor volající po úpravě.
Protože připravujeme podmínky pro soutěž architektonických návrhů řešení těchto prostranství, žádáme všechny občany o připomínky

a náměty, které bychom potom rádi včlenili do zadání soutěže tak,
abychom upravená prostranství co nejvíce přiblížili potřebám a přáním
obyvatel.
Náměty se podávají na podatelně MěÚ Větřní do konce března
2017.
Soutěžní návrhy budou na závěr vystaveny a všichni zájemci se k nim
budou moci vyjádřit.
Rádi bychom na podzim při přípravě rozpočtu na rok 2018 měli
v této věci již jasno a mohli se těšit, že v roce 2018 přeměníme naše plány
ve skutečnost.
Ing. Pavel Štindl, místostarosta

Klub seniorů nezahálí
Ve dnech 7. - 9. 12. 2016 jsme připravili výstavu spojenou s prodejem
exponátů. Byla zaměřena na zimu a především na nastávající vánoční
svátky. Zahájení výstavy provedl místostarosta obce Ing. Pavel Štindl
za přítomnosti tajemníka Bc. Radomíra Sáry a paní Lenky Homerové.
Oceňujeme velký zájem ze strany vystavovatelů, celkem se sešlo 20 exponátů jednotlivců i některých spolků (Větrníci, MŠ, klubovna sociálně
vyloučených), kteří chtějí, aby naše obec žila. Na druhé straně je škoda, že
návštěvnost není úplně to, co bychom předpokládali, i když se postupně
návštěvnost výstav zvyšuje. Někteří návštěvníci byli ze Světlíka, Rožmitálu,
Českého Krumlova apod., ale z Větřní přišlo jen 147 dospělých a 135 dětí.
Děkujeme všem vystavovatelům, členům klubu seniorů, obci Větřní
za zapůjčení místností a finanční podporu, rovněž i těm, kteří se přišli
podívat.
Dnes již víme, že před Velikonocemi uskutečníme opět výstavu
spojenou s prodejem exponátů zaměřených na jaro a svátky jara. Termín
výstavy je od 10. 4. 2017 (příprava) a od 11. 4. do 13. 4. vlastní výstava.

Pokud budete mít zájem ukázat své výtvory nebo si je i prodat, velmi
to oceníme. Ti, kteří se chtějí alespoň pokochat, jsou opravdu srdečně
zváni.
V úterý 13. 12. 2016 jsme spolu s obcí Větřní uskutečnili již tradiční
posezení pro seniory v restauraci Slavie. Po zahájení starostou obce Mgr.
Antonínem Krákem pronesl zdravici i místostarosta obce Ing. Pavel
Štindl. Předsedkyně klubu paní Jiřina Kozáková seznámila zúčastněné
s programem a organizací celého posezení. Kulturní část zahájily děti
ze ZŠ - pěvecký soubor vedený panem Mgr. Richardem Sittou, poté
následovaly děti z MŠ se svými učitelkami Bělou Schinkovou a Zuzanou
Bohdalovou. Na závěr vystoupila děvčata z oborů zdravotní asistentka a
sociální péče ze SZŠ a SOU z Českého Krumlova, vedené paní Mgr. Evou
Kubákovou. Volná zábava s tancem i zpěvem přítomných byla podporována hrou pana Mgr. Sitty a zpěvačkou paní Evou Jakešovou z Českého
Krumlova. O doplňování energie a pitného režimu se starali zaměstnanci
restaurace Slavie.

Strana 5

Větrník

Všem, kteří se na této akci podíleli, ať již přípravou, nebo svou účastí
dodatečně děkujeme.
Ve středu 14. 12. 2016 jsme se zástupci obce a Obecního úřadu Větřní
Ing. Pavlem Štindlem a Bc. Kateřinou Šustrovou a za klub seniorů paní
Jiřinou Vačkářovou a Jiřinou Kozákovou navštívili naše spoluobčany,
kteří mají v současné době svůj „domov“ mimo Větřní.
Začali jsme v Domu pro seniory v Českém Krumlově, následně v Domově Důchodců v Českém Krumlově, který patří pod Kaplici a nakonec
jsme navštívili Dům důchodců v Horní Plané. Zde jsme rovněž navštívili
i Dětský domov, kde máme děti z Větřní. Se všemi navštívenými jsme poseděli, popovídali si a předali dárky za obec i náš klub. Všichni navštívení
byli rádi, že na ně nezapomínáme.
V úterý 20. 12. 2016 jsme měli velmi příjemné odpoledne v naší
klubovně, protože nás navštívily děti z místní MŠ. Pod vedením svých

učitelek Běly Schinkové a Zuzany Bohdalové si pro nás připravily krátké
pásmo písniček, říkanek a scének, které uvozovaly atmosféru zimy a
Vánoc. Dostali jsme od dětí malé dárečky a děti od nás malé pohoštění a
drobnou nadílku i pro ostatní děti ve školce. Toto setkání se stává tradičním. Děkujeme za zpříjemnění předvánočního času.
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 jsme byli pozváni na slavnostní otevření společenských prostor v domě s pečovatelskou službou v dolní části obce.
Zde, pro obyvatele tohoto domu, ale i pro ostatní seniory spodní části
obce (z prostor bývalé lékárny), byla vytvořena společenská místnost se
zázemím. O připravené pohoštění se zasloužili Kateřina Šustrová, Kateřina Křivohlávková a pracovnice pečovatelské služby. Zahájení provedli
starosta obce Mgr. Antonín Krák a místostarosta Ing. Pavel Štindl současně s přáním k vánočním svátkům a novému roku. Zároveň popřáli,
aby nové prostory byly využívány co možná nejvíce a že záleží na všech
uživatelích, jaké prostředí a spolupráci si vytvoří. Paní Jiřina Kozáková
seznámila přítomné s organizací a činností klubu seniorů.
Zájemci o činnost klubovny mají vytvořeno opravdu hezké prostředí,
kde mají možnost např. spolu sledovat televizi, hrát karty nebo si spolu
popovídat či uspořádat společnou oslavu. Za klub seniorů jim přeji, ať si
tohoto prostředí co nejlépe a v pohodě užívají.
V pátek 13. 1. 2017 jsme se sešli s představiteli obce Větřní a obecního
úřadu (starosta,tajemník,vedoucí odboru soc. věcí), abychom si upřesnili plán činnosti na 1. pololetí roku 2017. Protože se náš klub snaží o
uspořádání masopustního reje, tak se (po předchozích sezeních) jednání
zúčastnili i zástupci SDH Větřní.
Zatím dohodnuté termíny:
25. 2. 2017 - masopustní rej
10. 4. - 13. 4. 2017 - jarní a velikonoční výstava
3. 5. 2017 - zájezd Prachaticko
9. 5. 2017 - Den Matek- Slávie
10. 6. 2017 - rodáci a starousedlíci
Samozřejmě, že některé termíny mohou být z objektivních příčin
změněny.
Pokud jde o Masopust - nebude v „tradičním křesťanském“ pojetí,
ale chceme, aby se naši občané chtěli sami sebou pobavit a k tomu předpokládáme: sobota 25. 2. 2017 ve 14.00 hodin u městského úřadu, poté
se průvod projde městem za předpokládaného všeobecného veselí, které
podpoří harmonika p. Mgr. Sitty. Od cca 17.00 hodin bude ve Slavii masopustní diskotéka pro děti.
Od 20.00 hodin bude ve Slávii následovat maškarní tancovačka, pro
kterou bude hrát kapela Situace, věříme i v bohatou tombolu. Všechny
srdečně zveme, ale zároveň upozorňujeme na omezenou kapacitu míst
v restauraci Slavie.
Václav Kozák

