Oslavili jsme povýšení na město
Úmyslně píši povýšení, jde o středověký termín, který znamenal pro
obec posun do jiné úrovně. Mohli si postavit hradby, dostali privilegium
pravidelného trhu a výhody pro své řemeslníky.
Městské slavnosti byly uspořádány v sobotu 9. září 2017 v areálu
koupaliště. Pro pohodlí návštěvníků byla postavena letní síň s jevištěm
a tanečním parketem. Mohutné dřevěné nosníky kryjí rozsáhlou plochu
se stolovým uspořádáním. Podle odhadů pracovnic úřadu přišlo až 800
lidí. Pořadatelskou službu dělali pracovníci Služeb města Větřní a někteří
zaměstnanci městského úřadu. Zda vše probíhá podle scénáře, kontrolovala paní Kateřina v nepřehlédnutelném letním kloboučku.
Program připravili pracovníci Českokrumlovské televize. J. Pecl a
J. M. Krnínský pořad moderovali.
Až na fotbalové hřiště voněly opékané klobásy. Azurová hladina nového venkovního bazénu připomínala
mořské pobřeží v Dalmácii. Každého
překvapila stavba letní síně, která vyrostla na místě ušmudlaných chatiček.
Kolem plotu stály stánky s občerstvením.

blondýnka, která mlátila do bubnu velikosti sudu na asfalt s takovou vervou, že okouzlila všechny přítomné. Každý si našel něco zajímavého, ať už
to byla skupina Schovanky nebo cimbálová muzika. Do programu byly
zařazeny i živé obrazy z gotiky a renesance, vystoupila skupina Fioretto.
Umělci se v nákladných kostýmech pohybovali mezi diváky. Zdálo se, že
si odběhli do Větřní z Krumlovských slavností.
Hosty přišel pozdravit herec připomínající Ignatze Spira a připomněl
150 let od založení papíren ve Větřní. Diváci pozorně sledovali vystoupení dětí z mateřské školy v pohádkových kostýmech. Připravily je E. Perníková a O. Hüttnerová. Zazpíval soubor žáků prvního stupně vedený
R. Sittou a vystoupil dramatický kroužek I. Temiakové.
V 16 hodin byly Slavnosti zahájeny. Obecenstvo pozdravila ve slušivém kostýmku hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Připomněla

Hosté byli už u vchodu přivítáni starostou a místostarostou. Přišli:
hejtmanka Jihočeského kraje Ivana
Stráská, rodák z našeho města, známý
filosof a politolog Milan Znoj, senátor Tomáš Jirsa, představitelé papíren a
mnozí další.
Od třinácti hodin probíhal program. Moderátor připomněl historii
města a vladycký rod Višňů z Větřní.
Pak se střídaly hudební skupiny. Když
spustil YO YO Band, vyběhly na parket
zdatné čtyřicátnice a tančily na známé
melodie. Mocnou vlnu energie dodali
publiku hudebníci. Skupina Wild Sticks
dostála svému názvu. Vynikla křehká

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 18.12.2017 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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své dávné vztahy k našemu městu a vyslovila názor, že podle charakteru
výstavby v dolní části Větřní městem vždy bylo.
Starosta Antonín Krák, viditelně potěšen množstvím účastníků,
ocenil zlepšený vzhled veřejných prostranství a povedenou rekonstrukci
venkovního bazénu. Vyslovil přání, aby se letní síň stala místem setkávání i v budoucnu a z městských slavností vznikla tradice.
Návštěvníci si slavností viditelně užívali. Setkávali se přátelé a známí
a i ti, co se dávno neviděli. Vrcholem se stal velkolepý ohňostroj.
Některým účastníkům se pod střechou letní síně tak líbilo, že se
nechtěli rozejít ani po ukončení programu. K odchodu je musela přesvědčovat pořádková služba.
- zd -

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Prezident České republiky dne 19. dubna 2017 vyhlásil termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se uskuteční ve dnech 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Ve Větřní proběhnou volby ve 3 volebních okrscích:
• ve volebním okrsku č. 1
- dům čp. 231, ulice K Bazénu, Větřní, (bývalá lékárna) - přízemí:
pro voliče ulic Akátová, Armabeton, Dolní Němče, K Bazénu, K
Učilišti, Nad Koupalištěm, Okružní, Papírenská, Rožmberská, Spojovací, Šumavská (mimo čp. 131, 132, 160, 161, 166, 284), U Lípy,
U Lomu a části obce: Dobrné, Hašlovice, Lužná, Nahořany, Zátoň,
Zátoňské Dvory
• ve volebním okrsku č. 2
- dům čp. 128, ulice Školní, Větřní (horní budova ZŠ Větřní) I. poschodí:
pro voliče ulic Kájovská, Na Hojdy, Na Žofíně, Pod Lesem, Pod Topoly, Sadová, Souběžná, U Kapliček, U Studánky, Šumavská (pouze
čp. 131, 132, 160, 161, 166, 284)

• ve volebním okrsku č. 3
- dům čp. 232, ulice Školní, Větřní (hlavní budova ZŠ Větřní) vestibul:
pro voliče ulic Frymburská, Jabloňová, Ke Kališti, Lesní, Modřínová,
Na Vyhlídce, Školní, U Rybníka, V Lukách, Zahradní, Za kostelem.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Informace z knihovny
S podzimem se do knihovny vrátily zajímavé přednášky. Návštěvníci
si tak mohou vybírat nejen z bohaté nabídky knižních titulů a časopisů,
ale také se zúčastnit odpolední dílny nebo večerní přednášky. Už máme
za sebou první podzimní dílnu s Mgr. Terezou Vojtíškovou, při které si
zájemci mohli vyrobit krásné papírové desky vyzdobené podzimními
listy. Ve stejný den - 4. října - připravil pro naši knihovnu zajímavou
přednášku o českobudějovickém dominikánském klášteře - „Budějovičtí
Psi Páně“ - PhDr. Daniel Kovář. Pokračoval tak v přednáškovém cyklu
Jihočeská metropole.
Na středu 18. října je v 15.30 připravena další výtvarná dílna s Mgr.
Karlou Votřelovou. Půjde o vytváření podzimních dekorací z různých
přírodních materiálů.
Ve stejný den od 18.00 bude v cyklu přednášek „Zdraví je i naše
zodpovědnost“ pokračovat Mgr. Michal Říha. Tentokrát zvolil téma: „Co

nám dodá energii z přírodních zdrojů před nastávající zimou“ (bylinky, strava, dechová cvičení).
Na listopad jsou opět naplánované dvě výtvarné dílny a přednášky:
Ve středu 8. listopadu od 15.30 proběhne výtvarná dílna s paní Valterovou - Výroba vánočních ozdob z korálků.V 18.00 jste zváni na podvečer
s paní Martinou Petrusovou, která nám představí „Šamanismus jako součást běžného života“ při tomto prvním setkání budete seznámeni s úvodem do šamanského vnímání a uslyšíte ukázku šamanského bubnování.
Ve středu 22. listopadu od 15.30 si přijďte vyrobit šperkovnici s paní
Halmlovou a večer v 18.00 se můžete těšit na Vladislava Hoška a dvě
zajímavá témata „Island - země ohně a ledu II“ (půjde o nejnovější
fotografie z letošního pobytu) a „Rumunsko - Apuseni“. Asi nemusím
připomínat, že se jménem Vladislav Hošek je spojeno nepřeberné množství krásných fotografií z obou míst.

Strana 2

Větrník - 158.indd 2

12.10.2017 11:29:04

Větrník
V pondělí 20. listopadu od 9.00 do 18.00 je domluven i tradiční
vánoční jarmark, na kterém budou prezentovány a nabízeny výrobky
chráněné dílny Nazaret z Borovan.
Informace o všech akcích probíhajících v knihovně naleznete na
webových stránkách knihovny: www.knihovnavetrni.cz.

Stejně tak na stránkách můžete nahlížet do on-line katalogu naší
knihovny a sledovat knižní novinky přibývající do knihovního fondu.
Vybírat můžete i z nabízených časopisů a připomínám možnost půjčování audioknih klientům se zrakovým postižením.
- mk -

Máme dveře otevřené
Spolek Větrníci zahájili po letních prázdninách pravidelnou činnost
oddílu Lvíčata a klubů Větrníček a Diblíci. Do oddílu i klubů zveme
všechny děti se zájmem o naši činnost.
Oddíl Lvíčata má pravidelné schůzky v úterý od 16:00 do 18:00
hodin. Zabýváme se nejrůznějšími činnostmi - tábornictvím, turistikou,
poznáváním přírody, výtvarnými činnostmi, hrajeme hry a soutěžíme.
Pravidelně pořádáme výlety, víkendové výpravy a tábory. Na schůzkách pracujeme rozděleni na dvě skupiny - mladší a starší. Mladší děti
(6 - 8 let) se scházejí před starou školou a starší děti před budovou školní
jídelny. Na schůzky není potřeba žádné speciální vybavení. Zájemcům
o činnost oddílu stačí pouze přijít na některou ze schůzek.
Klub Větrníček je klubem pro nejmenší děti od 1 roku věku v doprovodu některého z rodičů. Na každou schůzku je připraven krátký program
přizpůsobený věku dětí. Za pomoci rodičů děti malují, tisknou, modelují
a vyrábí jednoduché výrobky. V programu nechybějí básničky a říkanky,
při nichž se obvykle užije hodně legrace. Děti se v našem klubu poprvé setkávají s větším kolektivem dětí, takové setkání jim pak pomáhá v nástupu
do mateřské školy. Na schůzkách využíváme i vybavení klubovny (hračky,
míčky, skluzavku, …). Schůzky jsou každý čtvrtek od 16:00 do 17:00
hodin, sraz je před starou školou. V klubu rádi přivítáme i další „prcky“.

Klub Diblíci je určen dětem od 6 let. Zaměřujeme se na sportovní
hry, při nichž se děti učí dodržovat pravidla, hrát fair play, ale také se
učí sebeovládání. Při hrách děti vybijí energii. K činnosti využíváme
tělocvičnu ve staré škole, proto je nutné mít s sebou vhodné oblečení a
vhodnou obuv do tělocvičny. Doporučujeme také lahev s vodou. Klub
má schůzky v úterý od 17:00 do 18:00 hodin, sraz je před starou školou.
Stačí pouze přijít na schůzku.
Velký důraz klademe na vzdělání vedoucích. A tak oddíl i kluby
vedou zkušení vedoucí, kteří jsou mimo jiné absolventi rekvalifikačního
kurzu „Vedoucí dětského kolektivu“, akreditovaného MŠMT ČR.
Informace o našem spolku najdete na našich webových stránkách
http://vetrnici.cz. Zde najdete také informace o našich akcích a táborech.
Najdete nás také na facebooku https://www.facebook.com/spolekvetrnici. Pravidelně zveřejňujeme informace i ve vývěsních skříňkách naproti
městskému úřadu.
Oddíl Lvíčata i kluby Větrníček a Diblíci stále ještě přijímají další
členy. Neváhejte tedy a přijďte, dveře máme otevřené.
Jaroslav Pfeferle

Adaptační pobyt ZŠ a MŠ Větřní v Zátoni
Na začátku školního roku jsme společně se 6.B absolvovali adaptační
pobyt. Do Zátoně jsme z Větřní došli pěšky. Když jsme přišli do budovy
bývalé školy, učitelé nám v jídelně vysvětlili, co budeme dělat a rozdělili
nás na skupiny. Dvě skupiny začaly vařit oběd a ostatní se šli ubytovat.
- holky umyly nádobí a kluci
Po obědě - byl velmi poživatelný
v nedalekém lese sbírali dřevo na večerní táborák. Odpoledne jsme hráli
hry. Potom jsme rozdělali oheň, abychom si mohli opékat špekáčky.
Večer byla stezka odvahy. Někdo se bál hodně, někdo jenom trochu nebo
vůbec. Okolo desáté večer jsme šli spát, ale povídali jsme si, dokud jsme
neusnuli.
Druhý den jsme vstávali v sedm ráno, připravili snídani a začal nám
dopolední program. Přijeli lidé ze Spirály a hráli s námi hry na upevnění
kolektivu. Např. čísla, přetahovanou, piškvorky, hodiny atd. Na závěr
jsme si sedli do kruhu a povídali si, co se nám líbilo a co ne.
Pak jsme uvařili oběd, sbalili si věci, uklidili pokoje, jídelnu a kuchyni
a vyrazili na autobus domů do Větřní. Na výletě se nám velmi líbilo.

„Stezka odvahy byla moc krátká, ale super!“ (Vítek Papšo, 6.B)
„Pobyt byl jen dva dny, ale vzpomínka je napořád. Doufám, že se tam
i ostatním dětem taky líbilo.“ (Marie Kucynová, 6.A)

Andrea Pavezová, Filip Gráfek, 6.A, ZŠ a MŠ Větřní
Další krátké postřehy dětí:
„Půl hodiny jsme čekali, než přijede paní učitelka, abychom si mohli
(Jakub Šober, 6.B)
dát věci do auta.“
„Při stezce odvahy se některý holky bály, až brečely…“
(Jana Štrancová, 6.B)
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Letní pobytový tábor na Chatě pod Kletí 2017
Čtvrtý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní se uskutečnil od 22.7.2017 do 28.7.2017.
Tábora se zúčastnilo 20 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Patronaci
nad táborem a samotnou realizaci tradičně převzalo českokrumlovské
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve spolupráci s městem
Větřní, ministerstvem vnitra a Jihočeským krajem. Podobně jako v předešlých letech bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a
historickou rozmanitost našeho kraje. Děti např. navštívily cisterciácký
klášter ve Vyšším Brodě, vyzkoušely splutí řeky Vltavy na raftech nebo
výšlap na horu Kleť a mnoho dalšího.
Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi vydařil.
Pokud budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, už se těšíme
na příští rok.
Drahomíra Jurašová, terénní pracovník

Letní prázdniny s KoCeRem
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. pracuje intenzivně od
roku 2014 s romskými dětmi, které navštěvují klubovnu v Rožmberské
ulici.
Během letních prázdnin pro ně připravilo speciální prázdninový
program, který je také prostředkem primární prevence společensky nežádoucích jevů. Děti se mohly zapojit do prázdninové etapové soutěže
výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru Cesta z ostrova. Děti
se do soutěže aktivně zapojily, získávaly nové poznatky, plnily zadané
úkoly a postupně sbíraly body. Absolvovaly soutěž v lesíku za KoCeRem,
navštívily Dívčí kámen, Království lesa a Aquapark na Lipně nad Vltavou,
českokrumlovské kláštery a velkým zážitkem byla návštěva Sportovně
relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou a ZOO Praha.

Součástí soutěže byl také pětidenní pobyt ve Volnočasovém přírodním centru Pepíno, který byl zastřešen tématem olympijských her.
Začal úvodním ceremoniálem, během pobytu soutěžící absolvovali
10 sportovních disciplín (individuálně, nebo v družstvech) a hry byly
zakončeny závěrečným ceremoniálem. Během pobytu děti dodržovaly
denní program, kdy se střídaly úkoly (například úklid) s programem
soutěže, vědomostními kvízy a volným časem. Děti to vedlo k upevnění
nebo nastavení hygienických a stravovacích návyků, orientaci v čase
(dodržování časového harmonogramu), určité pravidelnosti v běhu dne.
Po celou dobu soutěže byly hodnoceny také chování a aktivita dětí. Na
konci prázdnin byly vyhlášeny výsledky soutěže a děti získaly zajímavé
a motivující odměny. Soutěž vyhrála Kristýnka Hrdličková, která získala krásných 1991 bodů, na druhém
místě byl Adam Adamovič s 1896
body, třetí místo obsadila Helenka
Kotlárová s 1627 body.
Kromě soutěže jsme dětem obohatili prázdniny o další zajímavé výlety a
akce. V českokrumlovských klášterech
si vyzkoušely s Edou Hubatou práci
s kůží a vyrobily si kožené náramky,
absolvovaly exkurzi u hasičů, navštívily Hopsárium a Centrum Panda
v Českých Budějovicích. S řezbářem
Janem Štěbetákem vyřezaly zajímavé
výrobky z kůry. Navštívily grafitový důl, Muzeum čokolády v Táboře
a v Pohádkové rezervaci v Hořicích na
Šumavě si zahrály ve hře Rudé péro a
totem smrti, což je nesmírně bavilo.
Program těmto dětem umožnil
během prázdnin aktivně a smysluplně
trávit volný čas, rozšířil jejich vědomosti a dovednosti, zprostředkoval
jim větší kontakt s majoritní společností.
Dagmar Turnhöferová

Strana 4

Větrník - 158.indd 4

12.10.2017 11:29:05

Větrník

Nová praktická lékařka

MB lékárna
Větřní

Po odchodu oblíbeného MUDr. J. Vojtíška převzala jeho pacienty
MUDr. Monika Brudnová. Jaké jsou její první dojmy?
Stala jste se občankou města Větřní. Jak se Vám tady líbí?
Jsem mile překvapena. Dostali jsme pěkný byt s malou zahrádkou.
Mám blízko do lesa, kam chodím na procházky se psem a také mohu
trochu relaxovat při sportu.
Povězte nám něco o Vaší rodině.
Mám dvě dcery, studují na gymnáziu. I pro ně je dojíždění snazší.
Manžel mi všestranně pomáhá, dělá pro mne administrativu a účetnictví.
9. října byla otevřena lékárna. Chtěli bychom se o naše pacienty postarat
po všech stránkách.
Pacienti si zpočátku stěžovali na dlouhé čekání na ošetření.
MUDr. Vojtíšek znal všechny pacienty. Já se však musím seznámit
s jejich anamnézou, což si vyžádá určitý čas. Jsem přesvědčena, že po
první návštěvě bude vše rychlejší. Ráno chodí pacienti od 7 hodin k sestře na odběry, proto je v čekárně více lidí.

Vážení a milí obyvatelé Větřní,
konečně se nám podařilo pro Vás zprovoznit tolik očekávanou
lékárnu. Doufáme, že jsme se našeho úkolu zhostili se ctí a najdete
si k nám cestu. Jsme připraveni řešit Vaše požadavky a budeme se
snažit vyjít Vám maximálně vstříc.
Otevírací doba:
Pondělí

7:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Úterý

7:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Středa

7:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek

7:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Pátek

7:30 - 12:00

13:00 - 15:00

telefonní spojení do lékárny: 774 25 66 31

Není potřeba být u lékaře hned v pondělí ráno, neboť nejsme schopni
tento velký nápor zvládnout v přijatelném čase. Prosím využívejte k návštěvě ordinace i ostatní dny v týdnu.

Vaše MB lékárna Větřní

Myslím, že by veřejnost zajímaly Vaše ordinační hodiny
nemocní
Pondělí
Úterý

Zubní ordinace
Větřní

objednaní

7,00 - 12,00 13,00 - 16,00
10,00 - 12,30

(pouze ve Světlíku)

Středa

7,00 - 12,00

13,00 - 15,00

Čtvrtek

7,00 - 10,00

10,00 - 13,00

Pátek

7,00 - 12,00

V Domě s pečovatelskou službou, K Bazénu 231, Větřní ordinuje
zubařka paní MUDr. Huřťáková.

Telefon: 775 579 772

Ordinační hodiny:

Nadále trvá možnost objednat léky telefonicky, pokud už byl pacient
jednou na návštěvě a já se měla možnost seznámit s jeho zdravotním
stavem. Pro objednávku léku je vhodné volat od 9.30 do 11.00 hod.
Jaké máte plány do budoucna
Především bych chtěla vedení města poděkovat za vřelý přístup. Doufám, že se nám společně podaří péči o pacienty zlepšovat.
V rámci rozšíření zdravot. služeb u nás bych ráda zavedla aplikace
analgeticko-myorelaxačních infuzí na palčivé bolesti zad doporučené
neurologem Nemocnice ČK. Na řadu vhodných onemocnění je možná
v ordinaci i aplikace biostimulačního laseru, např. na opary, akné, urychlení hojení ran, bércové vředy, lupénky, záněty šlach atd. K tomu potřebuji provést drobné úpravy v ordinaci.
Studovala jsem Lékařskou fakultu v Plzni, odkud pocházíme. Zajímá
mne i alternativní medicína, kterou používám jako doplněk ke klasické
medicině. Mám v této oblasti značné zkušenosti, proto vám velmi ráda
poradím.
Věřím, že se Vám v našem městě bude i nadále líbit a budete mít
mnoho spokojených pacientů.

Pondělí:

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Úterý:

08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Středa:

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Čtvrtek:

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Pátek:

08:00 - 14:00

Telefonní kontakt: 777 139 510

Město Větřní přijme do hlavního pracovního poměru

pracovníka / pracovnici na 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.
Více informací na 721 931 618

- zd -
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Malý zájezd 23.8.2017
Ve středu ráno 23.8.2017 jsme se vydali (opět za krásného počasí) do
ZOO Hluboká nad Vltavou. Volnou procházkou jsme prošli celý areál,
příjemně jsme si vyprávěli a pozorovali veškeré zvířectvo, které právě
dostávalo svačinku. Občasný stín stromů přispěl k tomu, že nám nebylo
velké horko.
Poté jsme auty přijeli na Novou Hospodu (před Vodňanami), kde
jsme se v klidu velmi dobře naobědvali.

Písecký hřebčinec nás očekával ve 14 hod. Areálem nás provázela
velmi příjemná paní Hana Sedláčková. Nejdříve jsme se seznámili s historií hřebčince jak po stránce stavební, tak i s jednotlivými vývojovými
stadii chovu koní. První zmínky o zdejším chovu koní pocházejí z roku
1811. Největšího rozmachu se komplex dočkal paradoxně v obdobích
válek, kdy bylo zapotřebí většího počtu koní pro válečné účely. V úplném
zázemí nechyběly prostory pro veterináře, kováře, sedláře a zkrátka vše,
co chov koní potřebuje, a zejména pro vojenské
účely potřeboval. Původně byl v areálu i sklad
munice. Dnes je celý areál státní památkou a mají
zde chov plemenných hřebců. Vysvětlen nám
byl rozdíl mezi teplo a chladnokrevnými koňmi,
nebo že i bílý kůň je v mládí jako hříbě černý, co
je hnědák, ryzák, rozdíl mezi hřebčínem a hřebčincem. Zkrátka zajímavostí více než dost.
Jelikož jsme již byli unavení, zastavili jsme
se - jako již tradičně - na večeři v restauraci Perla
v Českých Budějovicích, kde pro nás vnučka Jaroslava a Kristy Prilipinových připravila výborná
žebírka.
Večer jsme se spokojeni vrátili do svých domovů a unaveni šli spát.
Jiřina Kozáková

Seniorské hrátky
Je úterý 29.8.2017, a proto jsme opět nemohli chybět na 2. seniorských hrátkách v Českém Krumlově. V areálu klášterů jsme si mohli
nechat změřit tlak, cholesterol nebo cukr v krvi. Vyzkoušeli jsme antistresové omalovánky, svou představivost a orientaci v různých hlavolamech.
Uvnitř kláštera nás čekal zajímavý program, kterým nás provázel Petr
Kronika. Po úvodním slovu starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy
pronesla krátký projev hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Projev
se týkal účelu a smyslu setkávání se seniory. Ve zkratce jsme byli informování o zavádění elektronických receptů a které firmy poskytují slevy
na seniorské pasy. Pro dobrou náladu vystoupila dětská dudácká kapela
z Jitřenky a opět svým vyprávěním a zpěvem pobavil nestárnoucí (78letý)
Josef Laufer. Bylo to skvělé odpoledne. Díky všem , kteří tyto hrátky organizují. Již se těšíme na příští setkání.
Jiřina Kozáková

Co připravujeme pro naše spoluobčany
1) Zimní a vánoční výstavu spojenou s prodejem exponátů.
Místo konání - zasedací místnost města
Termíny - úterý 28.11.2017 od 15.00 do 17.00 - donést exponáty
- středa, čtvrtek (29. a 30.11.) od 10.00 do 17.00 vlastní výstava
- pátek 1.12. od 10.00 do 16.00 výstava a poté 16.00 do 17.00 vyzvednutí exponátů
Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce občanů se svými výrobky, které
mohou i prodat. Ostatní zveme podívat se na to, jaké šikovné spoluobčany máme.
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2) V listopadu proběhne v klubovně čp. 15 tradiční vyprávění s promítáním zážitků pana Milana Soukupa - Čiklese. Datum a čas bude
upřesněn městským rozhlasem.
3) 12.12.2017 - úterý od 14.00 setkání seniorů v restauraci Slavie v předvánočním čase.
Za klub seniorů Jiřina Kozáková
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