Masopustní rej ve Větřní
Někdy je od nápadu k jeho realizaci cesta delší, než si jeho nositelé
myslí a jindy se podaří realizovat nápad snáze. Přijít koncem roku s návrhem na uspořádání masopustu v našem městě je celkem jednoduché,
ale když si řekneme, že tento masopust bude 25. února, to si již někteří
klepali na čelo. Oslovili jsme různé spolky, které jsou v našem městě,
zda se s námi do této akce pustí. Uspěli jsme u klubu seniorů (manželé
Kozákovi - co si to usmysleli), následně jsme „přibrali“ Janu Jílkovou a
Josefa Šindeláře, za SDH pomohli František Beránek a Jana Kubíková,
za SK Větřní Roman Červíček, za myslivce podali pomocnou ruku Ota
Paukner a František Štifter. Rovněž Zdeňka Vondrušková, Danuška Seltsamová a Michaela Gelnarová nám velmi pomohly. Na zvědech jsme byli
v tradičních místech masopustu v Ločenicích a Hořicích. Jejich pojetí
křesťanského masopustu s růžičkovou koledou jsme již od samého počátku zamítli. Organizační „štáb“ se scházel každý týden ve čtvrtek až do
termínu vlastního průvodu - reje.
Náš rej jsme zahájili cestou od restaurace Slavie k městskému úřadu.
Doprovázela nás harmonika pana Karla Tomšovského a před městským
úřadem jej doplnila dudácká muzika z Českého Krumlova. Vůdce průvodu, kterým byla Zdeňka Vondrušková, požádal starostu města o povolení
uspořádání průvodu městem. Starosta města Antonín Krák souhlas vydal
a průvod se mohl vydat na obchůzku po domluvených místech. Máme

radost z toho, že nás vítali i lidé, se kterými domluvené návštěvy nebyly.
Poměrně velká účast masek, ale i „civilistů“ pod ochranou jak státní policie, tak vlastní ochrankou dělostřelců,“kuželek“ a historických policistů
jsme prošli městem za značného veselí. V průvodu byly zastoupeny snad
veškeré věkové skupiny od 3 let až po seniory nad 70 let. Po 16. hodině
se dětská část oddělila od reje a v restauraci Slavie pod vedením Míši
Gelnarové měla vlastní soutěže a diskotéku. Dospělá část pokračovala
v návštěvě domů části města Horánek. Průvod skončil před 19. hodinou.
Od 20. hodiny se uskutečnila masopustní zábava při hudební produkci
skupiny Situace.
My jako pořadatelský štáb jsme s akcí celkem spokojeni, ale podstatnější je, aby se obyvatelé našeho města dokázali bavit sami a chtěli pro to
něco udělat. Jelikož tuto naši akci podpořil městský úřad, jsme přesvědčení, že i nadále město podpoří i další smyslupné zábavní akce, kterými
se naši spoluobčané dokáží pobavit.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci,
třeba přípravou pohoštění a na oplátku si s námi zatančili „kolečko“. Naše
přání je, aby v příštím roce se našlo ještě více nadšenců pro uspořádání
stejné akce.
Klub seniorů

PODĚKOVÁNÍ
Město Větřní
děkuje Klubu seniorů, SDH Větřní, p. Gelnarové,
restauraci Slávie, Dudácké kapele a všem účastníkům
za perfektní zajištění Masopustu dne 25. 2. 2017 ve městě Větřní.
Také děkuje Klubu seniorů a všem účastníkům
za uspořádání Velikonoční prodejní výstavy
ve dnech 10. 4. -13. 4. 2017 v zasedací místnosti města Větřní.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 26.6.2017 od 18:00 hod.
Zasedání zastupitelstva se uskuteční v zasedací místnosti - v domě
čp. 296 ve Školní ulici ve Větřní (nad městskou knihovnou).
Mgr. Antonín Krák, starosta města
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Vítání nových občánků
Dne 18. února 2017 slavnostně přivítal místostarosta města Větřní
Ing. Pavel Štindl v obřadní síni nové občánky našeho města.
Naše pozvání přijali a přivítali se Veronika Olesíková a Jan Nabytý se
synem Tadeášem, Olga a Václav Švarcovi se synem Davidem, Kristýna
Rosíková a Lukáš Moronga se synem Filipem, Zuzana a Milan Churanovi se synem Jakubem, Martina Perníková a Jiří Puffer s dcerou Lindou.
V úvodu sobotního setkání vystoupily se svým programem děti
z mateřské školy pod vedením učitelek paní Běly Šinkové a paní Zuzany
Bohdalové.
Kateřina Šustrová, Městský úřad Větřní

Informace z knihovny
Ve středu 19. dubna uzavřela cyklus letošních jarních besed v knihovně cestovatelka, průvodkyně a příležitostná publicistka Mgr. Jana Troupová, která nás tentokrát zavedla do Peru. Této velmi zdařilé přednášce
předcházely akce uskutečňující se v knihovně pravidelně každý měsíc.
O těch lednových a únorových jste již byli informováni v předchozím
čísle Větrníku. Březen byl na tyto akce bohatší, protože knihovna byla
jako každoročně zapojena do celostátního projektu „Březen, měsíc
čtenářů“.
Odpoledne 15. března se na výtvarné dílně vedené paní Lucií Homolkovou sešli zájemci o suché a mokré plstění. Ve stejný den v podvečer
přišli na přednášku s besedou Mgr. Michala Říhy ti, kterým není lhostejné jejich zdraví a svoje zdravotní problémy řeší nejen pomocí klasické
medicíny, ale snaží se pomáhat si i alternativní cestou. Řeč byla hlavně
o jarním detoxu a právě rostoucích bylinách, které můžeme k očistě
organismu použít.
V lednu se z obce Větřní stalo město a tato událost nás inspirovala
při přípravě další přednášky, která se uskutečnila 22. března, a PhDr. Daniel Kovář nám na ní přiblížil podmínky vzniku některých jihočeských
měst.
29. března účastníci výtvarné dílny, kterou vedla Mgr. Tereza Vojtíšková, zdobili poněkud netradičně, ale velmi hezky velikonoční kraslice.
Ve velikonočním duchu se nesl i tradiční velikonoční jarmark ve
středu 5. dubna. Své stále dokonalejší výrobky na něm předvedla chráněná dílna Nazaret z Borovan.
Jak vypadalo Větřní na starých fotografiích ze Seidelova ateliéru, si
5. dubna v podvečer přišlo prohlédnout do knihovny poměrně velké

množství zájemců, pan Ing. Hudičák fundovaně odpovídal na případné
dotazy.
19. dubna nabídla Mgr. Karla Votřelová účastníkům výtvarné dílny
různé postupy, jak si vyrobit jarní dekorace z textilu.
Od března jste si mohli v knihovně prohlížet výtvarné práce žáků
zdejší ZŠ a MŠ, které vytvořili, aby se mohli zúčastnit soutěže, jejíž 7.
ročník v letošním roce vyhlásily Lesy České republiky, Jihočeská vědecká
knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
Brandýs nad Labem, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou,
Stezka korunami stromů Lipno a A. W. Faber-Castell Česká republika
spol. s r.o. Vítězi místního kola se stali a do krajského kola soutěže
postoupili tito autoři: Jana Kuthanová a Eliška Švarcová z 1.A, Anna Vávrová z 5. A, Marcel Trapl 6.A, kolektiv 3. A, kolektiv 3. B , Matěj Baštýř,
Klára Hüttnerová a Radek Grach ze 7. A. Všem našim účastníkům držíme palce, aby se jejich výtvory líbily porotě a oni tak uspěli i v krajském
kole. Poděkování pochopitelně patří i paní učitelkám, které stály u zrodu
výtvarných prací, Mgr. Tereze Vojtíškové a Mgr. Blance Szabové.
Známá jsou už i jména nejlepších dětských čtenářů, na které čeká
v knihovně odměna: Natálie Červeňáková, Jana Svobodová, Lenka a
Honzík Dítkovi, Karolína a Šimon Kaliankovi.
Do knihovny také pravidelně docházejí v rámci výuky žáci místní
základní školy a jsou pro ně připravovány informace o literatuře a ukázky
nových knih.
Všechny příznivce knih a čtení zvu do knihovny pro knižní novinky,
které jsou pravidelně doplňovány do fondu a čekají na své čtenáře.
-mk-

Jarní a velikonoční výstava
Již tradiční výstava proběhla ve dnech od 10. do 13. dubna 2017.
Klub seniorů za podpory města Větřní připravil výstavu zaměřenou na
jarní svátky. Své výrobky, které byly většinou zároveň prodejné, ukázalo
21 jednotlivců a 3 spolky - MŠ, Větrníci, klubovna čp. 46. Do zasedací
místnosti, pro tentokrát výstavní síně, přišlo 175 občanů a 138 dětí.
Děkujeme všem, kteří byli ochotni své výrobky vystavit, spoluobčanům
za zájem, i když je to stále malé procento obyvatel a zároveň je nám líto,
že nás nepřijde více. Poměrně překvapivě přicházejí i lidé, kteří nejsou
z Větřní.
Velký dík patří všem, kteří byli ochotni tyto 4 dny výstavě obětovat,
i když končila těsně před velikonočními svátky na Zelený čtvrtek.
Klub seniorů
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Maratónec
Mnozí z nás si ještě pamatují, jak pro ně bylo vyčerpávající uběhnout
jeden a půl kilometru při školním tělocviku. Stejně jako tři kilometry při
testech vytrvalosti vojáků. V našem městě však žije muž, který dokázal
uběhnout 100 km nebo běžet 24 hodin. To jsou výkony za hranicemi
představivosti běžných lidí.
Bohuslav Krčka (*1959) se vytrvalostnímu běhu věnuje od 17 let.
Jak jste začínal?
Začal jsem běhat pod vedením pana učitele Oty Dvořáka už na základní škole. Vždy mi spíše vyhovovaly delší trasy. Jako sedmnáctiletý
jsem byl nejmladším maratóncem v republice. První maratonský závod
jsem běžel v roce 1976 ještě v učilišti. Byl jsem stále amatérským běžcem
a vytrvalostní běh se stal mou velkou zálibou. Hodně mi pomohl Vladislav Palkovič, měl řadu zkušeností a dokázal mi dobře poradit. Dodnes
jsem mu vděčný a poutá nás společné přátelství. Bez něho bych takových
výsledků nedosáhl.
Maratón se však nedá uběhnout bez přípravy.
Pokud jde o organizační věci, startovné a další výlohy jsem si platil
většinou sám. Teprve po revoluci jsem si sehnal sponzory. Zpočátku jsem
běhal v botaskách. Dnes obouvám speciální boty, na každý povrch jiné
(silniční nebo krosové). Vydrží jednu až dvě sezóny. Ubytování si většinou obstarávám sám.
Před závodem jím ovesnou kaši. Vyhovuje mi. Používají se i různé
gely (před závodem, po závodu, při regeneraci). Na občerstvovacích stanicích si dávám banán a iontové nápoje, powertyčky, jinak nic jiného.
Ještě jsme se nezmínili o tréninku.
Bez tréninku se vytrvalostní závod běhat nedá. Stále běhám čtyřikrát
týdně zhruba třináctikilometrovou trasu různými směry z Větřní.
Před dlouhými závody jsem musel tréninkové dávky zvýšit. Běhal
jsem třeba do Černé a zpět.
Přesto v každém závodě přichází krize. U mne při maratónském
běhu zhruba na třicátém kilometru. Způsob, jak ji řešit, je různý.
Já musím zpomalit a snažím se
myslet na něco jiného než na
běh. Po běhu pak je nutné 10 až
15 minut vyklusat. Potřebná je i
koupel a masáž.
Srdeční záležitostí je pro
mne maratón v Košicích. Tamější trať jsem uběhl za 3 hodiny
a 5 minut. Keňští profesionálové,
kteří mají pro běh zvláštní dispozice, dosahují času až o hodinu
lepšího.

stanem, kde vše sledovali rozhodčí. V průběhu závodu je možné běh na
hodinu přerušit, dojít si na polévku, vyměnit oděv, absolvovat masáž.
Při přípravě na tento závod jsem uběhl 900 km.
Kterých běžeckých úspěchů si nejvíce ceníte?
Už jsem se zmínil o maratónu v Košicích. Těší mě i úspěch na Mistrovství ČR veteránů v půlmaratonu, kde jsem se umístil na čtvrtém
místě.
Už jsem se zmínil o závodě na 100 km ve Francii. Můj čas byl 9 hodin
a 9 minut. V paměti mi zůstane i závod na 24 hodin.
Na Mistrovství Německa v závodu na 100 km jsem byl osmý mezi
běžci z České republiky (závod se běžel jako Mistrovství ČR).
Absolvoval jsem v kategorii veteránů nad 50 let Mistrovství světa
v běhu do vrchu v Dolní Moravě, kde převýšení mezi startem a cílem
bylo 800 m.
Zúčastnil jsem se v roce 2014 Mistrovství světa veteránů v Rakousku
(v Telfesu), kde převýšení činilo 1000 m (start byl ve výšce 1000 m).
V poslední době naše družstvo (smíšené družstvo s jednou ženou plavec, běžec a cyklistka) uspělo na Triatlonu tří zemí (ČR, Rakousko a
Německo). Dvakrát jsme vyhráli v družstvech a jednou skončili druzí.
Vážím si Alice Piklové ze Suše. Byla mistryní republiky v závodech do
vrchu ve své věkové kategorii. Maratony běhá i Milan Čaloud.
Běhám už 45 let. Uběhl jsem 250 000 km (to někdo neujede ani
v autě) a absolvoval 500 závodů. Tento sport by se nedal provozovat bez
podpory sponzorů. Jsou to: TIP Trading (Jaroslav Tošner), Antoni - uzeniny, Richard Kordík a jeho firma.
Mám dvě děti a dvě vnoučata. Jsem rád, že je rodina v pořádku
a v mém koníčku mne podporuje.
Každý sportovec má nějaká přání. Jaká jsou ta vaše?
Chtěl bych být zdráv. Jinak toužím běžet maratony ve velkých evropských městech Londýně, Paříži, Římě a Berlíně.
Myslím, že jste příliš skromný. Vaše úspěchy
si zaslouží obdiv a uznání všech spoluobčanů.
Přeji vám pevné zdraví a splnění všech přání.
P
- zd -

Maratón vám nestačil, zkusil
jste dálkové a extrémní běhy.
Zúčastnil jsem se Mistrovství Francie v běhu na 100 km
(Championat de France), který
jsem úspěšně dokončil. Stokilometrovou trať jsem se se Z. Přívratským a J. Hořejším běžel ve
Winschofenu.
V roce 1995 jsem se zúčastnil
běhu na 24 hodin ve francouzském
Niortu. Uběhl jsem 190,7 km. Běh
začal ráno kolem 6. hodiny. Běhá
se tříkilometrový okruh. Po každém kole jsme museli proběhnout
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Velikonoční koncert duchovní hudby
Dne 16. 4. 2017 se uskutečnil v kostele Svatého Jana Křtitele v Zátoni
Velikonoční koncert duchovní hudby. Vystoupil zde Městský pěvecký
sbor Perchta z Českého Krumlova s orchestrem. Pro všechny posluchače
to byl úžasný kulturní zážitek. Město Větřní, které koncert pořádalo,
děkuje účinkujícím a dále paní Jiřině Kozákové za přípravu občerstvení, SDH Větřní za pomoc při organizaci koncertu a Římskokatolické
farnosti za poskytnutí historických prostor kostela Svatého Jana Křtitele
v Zátoni.
Městský úřad Větřní

Zátoň - povejšení
Někteří z obyvatel města se vydali v neděli 16. 4. 2017 „po svých“
směr Zátoň. Účelem bylo zopakovat jednu z dovezených velikonočních
tradic - tzv. povejšení barevných kraslic. Na vhodné louce - tentokrát na
svahu u kostela v Zátoni - se různými druhy hodů zkoušela odolnost jednotlivých vajec tak dlouho, dokud to skořápka nevydržela, poté majitel
mohl své vejce sníst.
Klub seniorů

A co dál?
• V době, kdy vychází tento výtisk, jsme absolvovali zájezd na Prachaticko.
• Den matek se uskutečnil dne 9. května 2017 v restauraci Slavie.
• 10. června 2017 pořádáme sraz rodáků a starousedlíků ve Slavii,
tentokrát netradičně již v červnu. Vše bude jako vždy s bohatým
programem a alespoň na „Rodáky“ všechny srdečně zveme!
Jiřina Kozáková, Klub seniorů

Město Větřní přijme do hlavního pracovního poměru

plavčíka/plavčice
+ úklid do vnitřního i venkovního bazénu
Nástup možný ihned, smlouva na dobu neurčitou.
Směnnost: Turnusové služby.
Základní mzda dle NV č. 564/2006 Sb. + osobní příplatek.
Certifikát plavčíka schválený MŠMT výhodou
(možnost zajištění školení plavčíků).
Více informací na 721 931 618
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