Venkovní koupaliště
Bazénu a sauny města Větřní
Dne 30. června 2017 v 11 hodin proběhlo slavnostní otevření
venkovního bazénu ve Větřní. Tento venkovní bazén byl vybudován
v 60. letech a poté v 70. letech došlo k dostavbě krytého bazénu se
saunou. V roce 2015 rozhodli zastupitelé našeho města o rekonstrukci
venkovního bazénu s tím, že začátkem roku 2016 začalo projektování
stavby včetně vyřizování povolení a koncem léta 2016 se poprvé koplo
do země. Hlavním cílem byla rekonstrukce bazénových van a nainstalování nové technologie na úpravu vody, aby splňovala veškeré stanovené
normy. Poté dle požadavku dozorujících orgánů bylo zapotřebí úplné
rekonstrukce přilehlé budovy, včetně vybudování nových sprch, WC,

místnosti pro plavčíka a první pomoci. Dále bylo pro návštěvníky vybudováno i občerstvení.
Konkrétní čísla:
Bazén se zařadil mezi největší venkovní bazény na Českokrumlovsku.
Jeho rozměry jsou 25 × 28 m, hloubka v dětské části je 0,8 m a pro plavce
v rozmezí od 1,6 m - 2 m. Náklady na rekonstrukci bazénu a vybudování
technologie byly ve výši 9,3 mil. Kč a na rekonstrukci budovy 3 mil. Kč.
Mgr. Antonín Krák, starosta Větřní

LÉKÁRNA
VE MĚSTĚ VĚTŘNÍ
Vážení spoluobčané, rádi bychom vám oznámili, že od 2. října
2017 pro vás po dlouhých přípravách otevřeme lékárnu, která je
situována vedle ordinace praktického lékaře MUDr. Brudnové. Pro
váš maximální komfort jsme záměrně zvolili toto místo. Doufáme,
že vás osloví naše nabídka, přístup a služby.
Vaše MB LÉKÁRNA

Základní škola a Mateřská škola Větřní
hledá do týmu učitele/učitelku 1. stupně + učitele/učitelku 2. stupně,nejlépe aprobace matematika, informatika, fyzika,
tělesná výchova, anglický jazyk. Možnost získání bytu.
Podrobnější informace poskytne Mgr. Halka Jánová, kontakt: halka.janova@seznam.cz, mikuskaj@seznam.cz nebo telefon: 607 279 259.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 25.9.2017 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 20. května 2017 slavnostně přivítal radní města Větřní MUDr.
Jaroslav Vojtíšek v obřadní síni nové občánky našeho města.
Naše pozvání přijali a přivítali se Kateřina Pánková a Miroslav Roháček se dcerou Lucií, Petra a Ondřej Dvořáčkovi se synem Lukášem,
Eliška Nožičková a Jakub Foltýn s dcerou Valérií, Kristýna a Jiří Duškovi
s dcerou Monikou, Lucie Opelková a Oldřich Kryski s dcerou Zorou,
Lucie Churanová a Lukáš Kotlár se synem Kevinem.
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

Akce ve škole v roce 2016/2017
Na uskutečnění školních i mimoškolních akcí se tradičně podíleli
pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci i spolupracovníci školy z řad občanů Větřní. V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější události
uplynulého školního roku.
Kulturní akce
I letos jsme využili nabídky výchovných koncertů ze strany ZUŠ
Český Krumlov. Žáci 1. stupně zhlédli koncerty dechových a smyčcových
hudebních nástrojů. Divadelní a filmová představení pravidelně zajišťujeme pro žáky obou stupňů v Městském divadle, kině a na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově nebo v Malém divadle a v divadle U Kapličky
v Českých Budějovicích.
Je třeba zmínit i spolupráci s Městem Větřní ve formě vystoupení
našich žáků u příležitosti významných událostí během roku – např.
vystoupení dětí z dramatického kroužku, kroužku Dráčci a sborového
zpěvu při rozsvěcování vánočního stromu nebo u příležitosti Dne matek
či setkání starousedlíků a seniorů.
Besedy, exkurze, výukové programy
Stále oblíbené jsou besedy s cestovatelem Tomášem Kubešem a zeměpisné projekce Planeta Země 3000 či Svět kolem nás, které každoročně
přinášejí nové náměty k zamyšlení o rozmanitostech lidského rodu a o
stavu přírody na různých světadílech.
V oblasti primární prevence spolupracujeme se společností MP
Education, jejíž výchovně vzdělávací programy se věnují rizikovým momentům dětství a dospívání. Letos byly na 2. stupni doplněny besedami
s Policií ČR a K-centrem České Budějovice.
Výuku vyučující doplnili a zpestřili exkurzemi v Planetáriu a na
Výstavišti České Budějovice (Accelerating science - výstava vytvořená
a zapůjčená organizací CERN a Gastrofest).
Teorii o problematice třídění odpadů si žáci uvedli do souvislostí
s praxí při návštěvě třídící jednotky společnosti Jihosepar ve Vimperku.
Exkurzi hradil Krajský úřad České Budějovice.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení a zastupitelé města Větřní děkují odcházející ředitelce ZŠ
a MŠ paní Mgr. Dagmar Kopačkové za její dlouholetou a obětavou
práci v naší škole a zároveň přejí mnoho úspěchů nově nastupující
ředitelce ZŠ a MŠ paní Mgr. Halce Jánové.
Mgr. Antonín Krák, starosta Větřní

Se zábavně vzdělávacími pořady na historická témata přijíždí každoročně spolek Pernštejni. Námětem jejich letošního vystoupení byl
příchod Praotce Čecha na naše území a doba Přemyslovců.
Z dalších institucí, jejichž služeb a výukových programů jsme využili, jmenujme Regionální muzeum v Českém Krumlově (přírodovědné
a dějepisné programy), Kláštery Český Krumlov, Egon Schiele art centrum, Dům umění a Ateliér Tvor v Českých Budějovicích, Akademii věd
v Českých Budějovicích, ZOO Hluboká, nízkoprahové zařízení Bouda
v Českém Krumlově (výtvarné dílny, multikulturní projekty) a místní
knihovnu (besedy nad dětskými knížkami, pasování prvňáčků na čtenáře, Komiksový workshop).
Sport
Žákyně 2. stupně vybojovaly druhé místo v okresním volejbalovém
finále. Celoroční tréninky v rámci kroužku volejbalu doplnily v červnu
soustředěním v Hořicích na Šumavě.
Naše fotbalové mužstvo z 2. stupně zvítězilo v okresním kole Coca
Cola Cupu, v kole krajském bylo třetí. Na jaře se konal turnaj McDonald´s
Cup, v němž se obě družstva (mladší a starší žáci) umístila na 4. místě.
I letos byla uspořádána Mikulášská minilaťka a laťka, školní soutěž
ve skoku vysokém.
V zimě se žáci 5. ročníku zúčastnili olympiády v zimních sportech ZŠ
Borová Lada, získali i medaile. V Železné Rudě proběhl v únoru lyžařský
kurz pro 7. a 8. ročník.
Naši žáci se zúčastnili dvou větších atletických závodů - Poháru
rozhlasu v Českém Krumlově a Lehkoatletické olympiády v Kaplici, kde
na medaile dosáhli Lada Řádková (1. místo v běhu na 60 m), Klára Klabouchová (1. místo ve skoku do výšky) a Marcel Trapl (3. místo ve skoku
dalekém). Kladný ohlas měla u dětí naše lehkoatletická olympiáda pro
1. stupeň. Organizace i počasí se vydařily a žáci si s chutí zasoutěžili.
Na mezinárodním soutěžním poli se ani letos neztratila karatistka
Karolína Martínková ze 6.A, která v Bulharsku obsadila 3. místo v juniorském mistrovství světa v kumite.
Soutěže
Během školního roku se naši žáci zúčastnili více než desítky soutěží.
Ze znalostních soutěží to byly olympiády z německého jazyka (školní
kolo), zeměpisu (Jan Vávra ze 7.A – účast v krajském kole), fyziky (školní
kolo), biologie (okresní kolo) a matematický Klokan (školní kolo).
Družstvo žáků 9.A prošlo vítězně okresním a krajským kolem soutěže o zdravém životním stylu a životním prostředí SAPERE a zúčastnilo
se celostátního finále v Praze.
Žáci 3.A se výtvarným zpracováním jedné z krumlovských pověstí
umístili na 3. místě ve výtvarné soutěži Co se u nás povídalo. Byla pořádána pod záštitou Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
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Medailově úspěšná pro nás byla i soutěž Svět v pohybu pořádaná
Městskou knihovnou Český Krumlov (vítězství Kristýny Kneiflové
a Anny Vávrové z 5.A v mladší kategorii a Matěje Baštýře ze 7.A v kategorii starší) a Les a příroda kolem nás (vítězství 3.B v kategorii tříd a Elišky
Švarcové z 1.A v kategorii jednotlivců).
Projekty
Jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol, díky kterým
naši žáci buď dostávají zdarma, nebo si levněji kupují dotované potraviny.
Nadále pokračujeme v soutěži Recyklohraní, jejímž smyslem je formou hry podporovat u dětí ekologické návyky. V letošním školním roce
uspořádalo v tomto duchu Město Větřní pro naše nejmenší žáky také
dopoledne plné her a soutěží ve Sběrném dvoře.
Všechny třídy nové budovy školy soutěžily po celý rok v úklidu a výzdobě tříd. Zvítězila třída 3.B s paní učitelkou Vojtíškovou, na druhém
místě skončila 5.B a třetí příčku obsadily 3.A a 5.A. Odměnou pro děti
byl výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou.
V květnu jsme opět uskutečnili projekt Těšíme se pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, během něhož jsou rodiče informováni o nástupu jejich
ratolestí do školy a děti mají možnost si vyzkoušet, jaké to bude ve škole.
V rámci tříd probíhaly krátkodobé projekty jako besídky pro děti
a rodiče před Vánocemi a na konci školního roku, karneval, Zdravá
pětka, Bovýsek, Ptáci a Hurvínkův týden.

Kroužky
Našim žákům jsme nabídli výběr ze 17 kroužků, které jsou pro ně
pořádány bezplatně, abychom umožnili přístup dětem všech sociálních
skupin. Svoji činnost v říjnu zahájily kroužky ze sportovní, výtvarné
a hudební oblasti. Jejich vedoucí v nich vykonávají svoji práci zdarma
proto, aby jejich svěřenci trávili svůj volný čas smysluplně. Za to jim patří
velký dík.
Akce pro děti
Škola rovněž pořádala tyto akce: v září Větřenskou cyklojízdu a Drakiádu, v říjnu Slavnost duchů, v prosinci Adventní tvořeníčko a Ježíškovy
radovánky, v dubnu se konal Lampionový průvod s pálením čarodějnic
a v červnu Dětský den.
Závěrem
Právě skončený školní rok 2016/2017 je pro naši školu rokem přelomovým. Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a spolupracovníkům ZŠ a MŠ Větřní děkujeme za jejich práci nejen v uplynulém
školním roce a přejeme jim, aby načerpali nové síly na zasloužené dovolené. Naší škole a dětem přejeme jen to nejlepší.
Mgr. Dagmar Kopačková a Mgr. Bc. Václava Ilkóová

Návštěva u starosty
Dne 28. června 2017 proběhlo na radnici milé setkání, kdy na pozvání starosty města Antonína Kráka přišla se svou maminkou 12letá
Karolínka Martínková. Vvrátila se z mistrovství světa v karate, které
proběhlo ve Varně v Bulharsku. Zde vybojovala úžasné dvě bronzové medaile. Setkání se zúčastnili i radní našeho města, kteří ocenili Karolínčiny
úspěchy nejenom z tohoto MS ve Varně, ale i mnoho dalších úspěchů,
které Karolínka doložila i řadou medailí. Za reprezentaci našeho města
obdržela i finanční dar, který jí pomůže při přípravě na další zápasy, které
ji na podzim čekají.
Mgr. Antonín Krák
starosta města Větřní

Zprávičky z klubovny č.p. 46 v Rožmberské ul.
Keramický kroužek,
pod vedením Blanky Cimlové funguje v plném proudu. Otevřeno je
každé pondělí od 14 do 16 hodin. Děti své výrobky předvedly při Jarní
a velikonoční výstavě, která proběhla ve dnech od 10. do 13.4.2017.
O výrobky byl velký zájem a dobře se prodávaly, za vybrané peníze jsme
si nakoupili nové pomůcky do keramické dílny.
Mini Bazar
Dne 24.5.2017 v klubovně proběhl Mini Bazar. Prodejem oblečení se
podařilo vybrat celkem 1.100 Kč. Vše se prodávalo za symbolické ceny
5-10 Kč.
Za vybrané peníze uspořádala terénní pracovnice Kateřina Křivohlávková ve spolupráci s pracovníky KoCeRo o.p.s Den plný soutěží
a her. Pro děti i dospělé byl připraven pestrý program a sladké odměny.

Přednáška Českého červeného kříže Český Krumlov
Dne 15.6.2017 se v Klubovně konala přednáška první pomoci.
Zdravotník p. Mgr. Pavel Fošum, který přednášku vedl, nás učil, jak se
zachovat v jednotlivých případech a jak máme postupovat, když chceme
pomoci zraněnému člověku. Prezentace byla velice zajímavá. Každý si
mohl vyzkoušet masáž srdce. Teď už víme, jak se zachovat k osobě, která
potřebuje naši pomoc.
Doučování
Během celého školního roku mají děti a mládež možnost doučování
všech vyučovacích předmětů zcela zdarma. Od pondělí do čtvrtka se děti
doučují s terénní pracovnicí Větřní a každou středu poskytuje doučování
i pracovnice z KoCeRo o.p.s Petra Podruhová.
Kateřina Křivohlávková, terénní pracovník
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Den dětí
Chtěla bych spolu se svým manželem poděkovat paní Michaele Gelnarové za uspořádání
akce ke Dni dětí, který připravuje již několik
let. Upřímně se skláníme před její schopností
realizovat a organizačně zvládnout takovéto akce.
Kdo si již vyzkoušel připravit takovouto podobnou akci, ví, co to všechno obnáší. Zároveň jí děkujeme za významnou pomoc při akcích našeho
Klubu seniorů.
Jiřina Kozáková
předsedkyně Klubu seniorů

Setkání rodáků a starousedlíků 6. ročník (2017)
Dne 10. června 2017 se konalo tradiční setkání rodáků a starousedlíků v restauraci Slavie.
Zahájení provedl Ing. Karel Tomšovský, krátce promluvil starosta
města Mgr. Antonín Krák, následoval místostarosta města Ing. Pavel
Štindl a s programem nás seznámila předsedkyně Klubu seniorů paní
Jiřina Kozáková.
Kulturní část programu patřila žákovi místní ZŠ a jeho hře na harmoniku pod vedením pana Laštovky. Následovalo vystoupení dramatického
kroužku pod vedením paní Mgr. Ivany Temiakové. Taneční skupina spolek AVER DROM - jiná cesta - pod vedením pana Roberta Kotlára skvěle
uzavřela úvodní blok setkání.
Následovalo vystoupení Dudácké muziky z Českého Krumlova, kterou doprovázel na harmoniku pan Ing. Tomšovský - stejně jako při našem
masopustním reji. Dudáci hráli ve stanu pro těsný kontakt s posluchači,
a tak tancechtiví tančili na pódiu. Bylo vidět, ale i slyšet, že dudáci dokáží
lidi nadchnout, protože s nimi lidé celou dobu zpívali. V tomto čase jsme
měli možnost přivítat a pozdravit i nejstarší občanku našeho města paní
Kristýnu Chmelařovou. Na její přání jí dudáci zahráli písničku „Už se ten
Tálinskej rybník nahání“ a i paní Chmelařová si ji s chutí zazpívala.
Od 19.00 hrála „Malá kapela Pavla Havlíka“, která nás bavila až do
půlnoci. Asi v 21.30 nás čekalo překvapení v podobě vystoupení našich
chlapců pod uměleckým jménem „UMJELCI Z Prahy“, kteří v převlecích
za ženy předvedli taneček podle předlohy z filmu SLUNCE, SENO…
Nápad a nacvičení včetně kostýmů je dílem aktivní a nápadité Michaely
Gelnarové. Zbytek večera se odehrál již uvnitř restaurace Slavie za doprovodu hudebníků Malé kapely.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na setkání, ale vyzdvihnout bych chtěla naše „hostesky“ paní Bc. Kateřinu Šustrovou a paní Lenku Homerovou, zároveň
obsluhující restaurace Slavie. Nemohu opomenout ani paní Růženku
Gondekovou za dovoz a odvoz starších občanů. Děkuji našemu starostovi
a všem zastupitelům, kteří jsou nakloněni rozvoji společenského života
v našem městě, a jistě se sejdeme příští rok opět.
Jiřina Kozáková

PODĚKOVÁNÍ
Při svých procházkách po obci jsem se od mnoha občanů setkala
s podivem, že nikdo nepoděkoval panu doktorovi Jaroslavu Vojtíškovi
za jeho dlouholetou činnost v naší obci.
Také pracoval, pokud mě paměť neklame, i v komisi na obci, a tak
každý čekal asi poděkování z této strany. Bohužel v dnešní společnosti
se taková slušnost nenosí. Vím, že někteří lidé pana doktora rádi neměli. Jenže ještě se nenarodil člověk ten, aby se zachoval lidem všem!
Proto jsem se rozhodla jménem svým a jménem těch slušných
občanů Větřní, kteří měli pana doktora rádi a vážili si ho pro jeho
dlouholetou činnost pro naši obec, kdy nezištně po zavolání navštěvoval staré a nemocné lidi.

Chtěla bych mu poděkovat a popřát hodně pevného zdraví, štěstí
a spokojenosti na zaslouženém odpočinku, aby si ho co nejdéle užil.
Valvodová Hana
Poznámka redakce:
Děkujeme MUDr. J.Vojtíškovi za dlouholetou péči o zdraví obyvatel
našeho města.
K jeho životnímu jubileu jsme chtěli ve Větrníku otisknout rozhovor. Pan doktor si to však nepřál.
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Prachaticko a senioři
Je středa 3. 5. 2017 a to je ten správný termín, kdy senioři vyrazili
na svůj plánovaný výlet do Pošumaví. Cílem bylo navštívit Prachaticko
s možností poznat co nejvíce pamětihodností. Prvním cílem byl Husinec.
Přestože je Muzeum mistra Jana Husa otevřeno běžně až od 9.00, tak
díky ochotě tamější průvodkyně jsme byli přivítáni již v 8.00. Děkujeme!
Z venku vypadá domek (muzeum) nenápadně, ale uvnitř je areál značně
rozsáhlý, a proto jsme prohlídku nezvládli za 1 hodinu. Z Husince jsme
přejeli do Vimperka, kde byl první zastávkou zámek. Kastelánem zámku
nám byl doporučen 2. prohlídkový okruh. Venkovní vzhled zámku nevypadá nijak lákavě, a kdo si myslel, že uvnitř nás čeká překvapení, ten
se nespletl. Zámek prochází totiž komplexními stavebně historickými
úpravami, takže na exponáty, na které jsme zvyklí na jiných zámcích,
si budeme ještě pár let muset počkat. Zato za nějakých 5 let bude mít
Pošumaví skvost, na který budeme všichni pyšní. Vypadá to tak, že k nejhorším hrůzám došlo v období, kdy areál obhospodařoval Národní park
Šumava. I venkovní terasové zahrady čekají na své konečné úpravy, které
dodají zámeckému areálu správnou tečku. Vimperk jsme opustili až po
obědě, který jsme měli dojednaný v hotelu Terasa.
Dalším naším cílem byla rozhledna Libín. My nejsme „běžný“ výlet,
a tak jsme mohli jet až k rozhledně, kam nás po bravurní jízdě mezi zbytky
sněhu a odřezanými padlými stromy dovezl ochotný řidič autobusy. Zdatnější si nenechali ujít výstup na rozhlednu Libín (1092 m), aby se mohli
pokochat výhledy od Kletě až na veškeré pohraniční šumavské vrcholy.
Výhledu na Alpy bránil mlžný opar. Ostatní účastníci zájezdu zůstali dole
na lavičkách a případně se občerstvovali v právě pro nás otevřeném kiosku. Některým se asi zastesklo po zimě (Hanka Minaříková) a postavili si

několik malých sněhuláčků. Díky spolupráci našeho města s městem Prachatice jsme dostali výjimku na cestu až na vrchol Libína, otevření kiosku
i otevření rozhledny, která není v této době normálně přístupná.
Z Libína jsme sjeli do vlastního města Prachatice - skvostně nazýváno branou Šumavy - k volné prohlídce, tak jak se každému hodilo a
líbilo. Prověřili jsme samozřejmě i zdejší (prachatické) cukrárny a jejich
nabídku.
Asi se nesmíme rouhat, ale příroda nám naše výlety zatím vždy
okořenila pěkným počasím. Předpověď s deštěm a chladem výjimečně
nevyšla, a tak jsme si mohli užívat sluníčka a déšť při zpáteční cestě nám
již vůbec nevadil.
Děkuji všem účastníkům za jejich ukázněnost, pohodu a dodržování
všech domluvených časů a panu řidiči Tesařovi za bezpečnou jízdu.
Za Klub seniorů Jiřina Kozáková

Den matek
Tradiční oslava Dne matek se konala v úterý dne 9. 5. 2017 jako vždy
v restauraci Slavie. Po úvodním slovu starosty našeho města Mgr. A.
Kráka a předsedkyně Klubu seniorů předvedli žáci místní ZŠ svá vystoupení. Jako první vystoupil kytarový soubor pod vedením pana Otakara
Votýpky a byli skvělí! Následoval dramatický kroužek pod vedením paní
Mgr. Ivany Temiakové s pásmem básní a hrou na různé hudební nástroje a je jim nutno poděkovat za jejich odvahu zřejmě poprvé vystoupit
před veřejností. Závěr tohoto bloku patřil třídě 6. A pod vedením paní
učitelky Mgr. Jany Masopustové, která předvedla pohádku o Koblížkovi
v angličtině.
Nezapomněli jsme popřát paní Žofince Kyselové, která právě v tomto
období oslavila své 93. narozeniny. Následně pan starosta předal všem
přítomným matkám po krásné růži.
Volnou zábavu korunoval svou hrou Pepa Litvan jak k tanci, tak i k
poslechu.
Opět patří dík rodině Dany Seltsamové za to, že můžeme zde tyto
akce provozovat, i za dobré pohoštění, pečovatelkám za dovoz matek,
které již mají určitá zdravotní omezení, městu za finanční podporu a

Klubu seniorů za přípravu celé akce, ale i nám všem, kteří na této akci
byli a jsme schopni se sejít a pobavit se.
Václav Kozák

Přednáška „První pomoc při úrazech“
Dne 15. června proběhla v klubovně seniorů v Domě s pečovatelskou
službou přednáška na téma ,,První pomoc při úrazech“, kterou pořádal
Oblastní spolek Český červený kříž Český Krumlov.
Přednášku vedl pan Mgr. Pavel Fošum, který seniory seznámil
s jednoduššími a především novými metodami první pomoci. Někteří si
i názorně vyzkoušeli, jak ošetřit zraněného.

Přednášky se zúčastnili senioři z obou domů s pečovatelskou službou, senioři z Klubu důchodců, ale také zaměstnanci města Větřní.
Tímto velice děkujeme panu Mgr. Pavlu Fošumovi za jeho ochotu
přednášku uskutečnit.
Kateřina Šustrová, soc. pracovnice
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