Fámy a pravda
Na začátku jubilejního roku, kdy oslavíme sto let republiky, většina měst hodnotí, co dobrého se v minulosti udělalo. Nemáme se za co stydět.
Do dálky svítí barevné fasády opravených domů, jezdíme po kvalitních komunikacích, osvědčila se nová parkoviště a lidem udělalo radost nové
koupaliště s letní scénou.
V třetím lednovém týdnu se setkáváme s vedením města: starostou A. Krákem, místostarostou P. Štindlem a tajemníkem R. Sárou, abychom se
jich zeptali na vše, co zajímá naše čtenáře.
Nikdy jsem si nemyslel, že se i v našem malém městě objeví falešná
zpráva (čtenáři ji lépe znají pod anglickým názvem fake news). Proč
vzbudila takový rozruch?
Na sociální síti se objevila zpráva, že v základní škole zavírají děti do
jakéhosi vězení ve sklepě. Jedno dítě prý tam zkolabovalo a muselo být
odvezeno do nemocnice. V komentářích se objevovaly výhrůžky učitelkám a vychovatelkám. Zpráva způsobila pozdvižení. Starostovi volali
kolegové, co se děje. Na podrobnosti se dotazovala i redakce seriózního
deníku Právo.
Jde o naprostou lež (např. škola nemá žádný sklep). Cílem zákeřného
napadení je poškodit dobrou pověst školy, kterou se snaží nové vedení
cílevědomě budovat.
Ředitelka podala na Policii ČR trestní oznámení na neznámého pachatele. Jsme zvědavi, jestli se ho podaří vypátrat.
Vraťme se k minulosti. Vaši předchůdci učinili strategické rozhodnutí
a rozhodli neprodávat obecní byty. Dnes jich město vlastní téměř 800.
Toto rozhodnutí neprodávat obecní byty bylo schváleno po zralé
úvaze a bouřlivé diskusi na jednání ZO, kterého jsme se tehdy také
zúčastnili a dodnes jsme za výsledek, kterému předcházela podrobná
analýza bytového hospodářství, rádi.
Byla města, kde se nám posmívali. Dnes za vysoké částky kupují
domy zpět a dokonce uvažují o výstavbě městských bytů.
My naplňujeme záměry našich předchůdců. Máme možnost ovlivnit obsazování bytů. Naše domy opravujeme, vyměňujeme okna, zateplujeme fasády. Mladé rodiny s dětmi si nemusí brát mnohamilionové
hypotéky, ale v našem městě mohou získat nájemní bydlení, které je
finančně nezruinuje. Musí být schopné platit nájem a byt dobře udržovat.
Někdy je nám vyčítáno, že část bytů zůstává dočasně prázdných. To
má různé důvody - např. čekáme na soudní rozhodnutí o vystěhování nájemníků z bytu, nebo nájemníci opustí byt, který je však úplně vybydlený
a jeho rekonstrukce závisí na finančních možnostech města.
V současné době podle zákona žádáme, aby některé domy a ubytovny
byly zařazeny do Oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů. Toto úřední rozhodnutí nám umožní ovlivňovat migraci v ubytovnách.

žívají bytová jádra. I ta renovujeme postupně podle našich finančních
možností a budeme je renovovat i nadále.
Letos také vybudujeme nové veřejné osvětlení v ulici Slunečná (Kalkušova louka), budou pokračovat úpravy hřbitova, kam bude přivedena
i elektřina.
Za cca 3 mil. Kč vyměníme okna na č. p. 238. Dále budeme pokračovat v dovybavování areálu venkovního bazénu a opravách a vylepšování
prostor vnitřního bazénu.
Našim občanům pomáháme i jinak. Město na sebe vzalo poplatky za
odvádění povrchových vod (odvod dešťové vody ze zastavěných ploch,
parkovišť apod.) Jiná města je promítla do poplatků za stočné a přenesla na občany, ale v našem městě každý rok zhruba milión odvádíme
z městského rozpočtu. Tuto částku by bylo jinak nutné rozpočítat do ceny
stočného.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 23.4.2018 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

Mohl jsem sledovat opravu fasády v Souběžné ulici. Byla kvalitně
provedena asi také proto, že na práce bedlivě dohlíželi vedoucí Služeb
města M. Vrabel a místostarosta P. Štindl. Co chcete opravovat a vylepšovat letos?
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočet na rok 2018. Je v něm
zahrnuta vysoká částka - 7 mil Kč na výtahy. Chceme pomoci seniorům
a lidem, kteří se obtížně pohybují a jimž dělá potíže chůze do schodů a
vlečení těžkých nákupních tašek do vyšších podlaží.
Zastupitelstvo podpořilo návrh, aby tam, kde je to možné, město do
městských domů zabudovalo výtahy.
Určitě „prokoukne“ i naše malé sídliště (kapličky), pocházející
z konce padesátých let. Opravíme střechy a pláště budov. Víme, že do-
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Důchodcům například přispívá město částkou 10,-Kč na každý oběd
a příspěvek na stravu dostávají i školní děti.
Dále se nám podařilo pro občany v roce 2018 udržet cenu vodného a
stočného a snížit cenu tepla.
Někdy se říká, že se u nás více podporuje sport než kultura.
Myslím, že se jedná o zkreslené představy. Podporujeme a oceňujeme
práci knihovnice M. Kalistové. Kromě půjčování knih a práce s knihou
vůbec organizuje řadu přitažlivých programů. Děti se baví v tvůrčích
dílnách a pravidelný cyklus zajímavých přednášek má své stálé publikum.
Podobnou nabídku nepřinášejí ani velké knihovny s několika pracovnicemi. K tomu každoročně investujeme do obnovy knižního fondu a
dodávky časopisů 200 tis. Kč.
Podporujeme kulturní podniky Klubu seniorů. Oblíbené jsou koncerty v kostelích v Zátoni a Větřní. Přispíváme i k obnově sakrálních
památek.
Hodně očekáváme od provozu letní scény. Věříme, že se bude využívat pro veřejná vystoupení. Obyvatelé se mohou těšit na městské
slavnosti, už teď můžeme prozradit termín: 8.9.2018. Vystoupí hudební
skupiny různých žánrů od country po dechovku. Přijede i zpěvačka
P. Černocká.
Co město připravuje pro sportovce?
Kromě značné podpory z Jihočeského kraje město vydává na sportování 300.000,- Kč ročně. Pro cvičení mládeže zdarma poskytujeme
městskou halu. Od Sportovního klubu Větřní jsme obdrželi nabídku
na bezplatný převod zpustlého tenisového areálu, kterou zastupitelstvo
města přijalo. Nyní nás čeká kolotoč se zajištěním projektové dokumentace, finančních prostředků a případných dotačních titulů, abychom
tento areál mohli celý zrekonstruovat. Počítáme samozřejmě i s opravou
kabin a využitím užitkové vody.
Jistě se ptáte, jak bude spravován? Pravděpodobně zvolíme stejný
model jako při správě bazénu.
Očekáváme, že provoz sportoviště by mohl přispět k oživení zanedbaného koutu města.
Na závěr otázka pro starostu. Zaslechl jsem, že odcházíte do vedení
sociální demokracie a vzdáte se mandátu starosty.
Opět se jedná o falešnou zprávu. Je pravda, že jsem byl delegátem
únorového republikového sjezdu naší strany. Jednoznačně však neusiluji
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o žádnou stranickou funkci. Velice rád bych dokončil svůj starostovský
mandát, jelikož je před námi ještě mnoho práce.
Ptal se: Zdeněk Duffek

První zkušenosti
z provozu Bazénu a sauny města Větřní
V červenci minulého roku jsme slavnostně zahájili provoz našeho
zrekonstruovaného venkovního koupaliště. Konec roku 2017 byl proto
příležitostí k tomu, abychom se zamysleli a vyhodnotili první zkušenosti
z provozu venkovního koupaliště.
I když se jednalo o tzv. nultou sezonu, byli jsme výsledky příjemně
překvapeni. Naše koupaliště navštívilo za loňskou letní sezónu více jak
6.500 platících návštěvníků jak z našeho města, tak širokého okolí. Protože v letošním roce předpokládáme další investice za účelem zkvalitnění
poskytovaných služeb, lze oprávněně očekávat i v příští sezoně velký
zájem návštěvníků. Ve venkovním areálu přibude sportovní hřiště, dětské
hřiště s herními prvky a bude rozšířen prostor pro slunění návštěvníků.
V současné době intenzivně pracujeme na posouzení efektivnosti a následném zpracování projektové dokumentace pro instalaci tepelných čerpadel za účelem ohřevu vody a tímto i souvisejícím prodloužením koupací sezony. Mimo letní sezonu budou tato čerpadla využívána pro vytápění
a ohřev vody ve vnitřním bazénu. Částečnou rekonstrukcí prošly i vnitřní

prostory bazénu a sauny, jako např. nové převlékací skříňky, dveře s nerezavějícími zárubněmi, sanitární obklady atd. V letošním roce budou ještě
v bazénu instalovány nové žaluzie a rekonstruováno osvětlení.
Zlepšení prostředí se odrazilo i ve zvýšené návštěvnosti, kterou očekáváme ve výši více než 10.000 návštěvníků za sezónu 2017/2018. Další
návštěvníky do areálu venkovního koupaliště jistě přivede i připravovaný
kulturní program pro letní sezonu, který proběhne v období od 9.6. do
22.9.2018. Konkrétní program celkem šesti akcí Kulturního léta ve Větřní
2018, jak se celý cyklus nazývá, bude včas zveřejněn. Nesmíme zapomenout ani na v pořadí druhé Slavnosti města Větřní, které se budou konat
8.9.2018 opět s atraktivním programem a na kterých se opět - kromě jiných - potkáme i s řadou známých rodáků, kteří se k nám vždy rádi vrací.
Dále budeme samozřejmě pracovat na zkrášlení a úpravách přilehlých ploch tak, aby celý sportovní areál mohl být skutečnou chloubou
města Větřní.
Město Větřní
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Jak dál s tenisovým areálem
Koncem roku 2017 Valná hromada SK Větřní rozhodla o tom, že
nabídne městu Větřní bezúplatný převod tenisového areálu. V lednu
letošního roku zastupitelé na zasedání zastupitelstva města jednomyslně
rozhodli o tom, že nabídku přijmou a bezúplatně převezmou tento areál
do svého vlastnictví a správy. V současné době probíhají přípravné práce
na předání tohoto areálu a příprava projekční činnosti. V letošním roce
bychom ještě chtěli vyčistit tenisové kurty a přilehlé prostory od náleto-

vých dřevin. V souvislosti s postupem projektových prací se ještě pokusíme zahájit vlastní rekonstrukci, která bude spočívat v přestavbě kabin,
úpravě povrchů tenisových kurtů, vyřešení kanalizace areálu v souvislosti
se zatrubněným potokem pod areálem apod. Způsob rekonstrukce a
vlastní provozování tenisových kurtů by mělo odpovídat rekonstrukci a
provozování areálu Bazénu a sauny Větřní.
Město Větřní

Poděkování města Větřní
Město Větřní děkuje všem občanům, kteří pomáhali pracovníkům
Služeb města Větřní při úklidu sněhu během letošní zimy v průběhu
sněhových kalamit a to zejména úklidem chodníků v okolí bytových a
rodinných domů. Bez jejich pomoci by zprůchodnění chodníků a celková
likvidace sněhu trvala podstatně déle.
V souvislosti s tímto bychom chtěli poděkovat pracovníkům Služeb
města Větřní, kteří od brzkých ranních hodin (cca od 04:00 hodin)

do pozdních večerních hodin (cca 22:00 hodin) prováděli úklid sněhu
v rámci celého správního území města Větřní se zaměřením na komunikace a chodníky v samotném městě Větřní a to i přes únavu a nevyspání.
Úklid prováděli jak za použití vlastní techniky, tak i ručním shrabování
sněhu a posypem.
Město Větřní

Zahájení provozu
Ošacovacího střediska ve Větřní
Potěší nás, pokud se nám rozhodnete čisté a funkční ošacení darovat.
Můžete tak učinit přímo ve středisku v Č.K. a nebo ve Větřní, příp. zboží
vložte do bílého kontejneru na parkovišti U Poráků a nebo do dvou
kontejnerů na Sídlišti Vyšný u budovy ČČK. Tyto kontejnery jsou určeny
výhradně pro zásobování ošacovacích středisek.
Bližší informace o provozu ošacovacího střediska a o naší činnosti
získáte na stránkách www.cckck.cz.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Český
Krumlov provozuje Ošacovací středisko v Českém
Krumlově na adrese U Poráků 512 (bývalý Ambit) a ve
čtvrtek 1. února 2018 byla otevřena pobočka střediska
ve Větřní v Rožmberské ul. č.p. 46 v 1. patře budovy
(v klubovně).
Rádi vás v prodejně přivítáme vždy od pondělí do
pátku od 9:00 hod. do 15:00 hod., s polední pauzou od
11:00 hod. do 11:30 hod., tel. kontakt 703 333 270.
Hlavním úkolem ošacovacího střediska je zajištění ošacení, obuvi a bytového textilu sociálně slabším
občanům na základě doporučení vydaném městským
úřadem, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Pro
tyto občany je poskytováno zboží bezplatně. Středisko je
zde ale nejenom pro lidi v hmotné nouzi, ale také pro ty,
kdo dávají přednost levnému nákupu.
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Milí rodiče budoucích prvňáčků,
ráda bych vás oslovila i touto cestou. Vstup do školy je jistě významnou událostí pro vaše děti i pro celou vaši rodinu, je to i důležité pro
naši školu. Možná zvažujete různé varianty, kde a jak vzdělávat vaše dítě,
aby bylo spokojené a úspěšné nejen ve škole, ale i v životě. Byli bychom
rádi, kdybyste vaše dítě zapsali do naší školy, kterou řada z vás (včetně
mne) navštěvovala. Podle mne je nejdůležitější třídní učitelka na prvním
stupni, která dítěti pomůže zvládnout náročnou roli školáka, bude pro něj
mít pochopení a zároveň ho dokáže naučit potřebné základy tak, aby bylo
úspěšné i v dalších letech studia nejen na základní škole, a která bude mít
pochopení pro přání a obavy vás, rodičů našich žáků. Toto jistě naše paní
učitelky splňují - jsou zkušené, empatické, odborně na výši, kreativní.
V letošním roce chceme otevřít 2 třídy - v jedné bude třídní učitelkou
Mgr. Jana Jakešová, která vyučuje čtení tzv. genetickou metodou, v druhé
Mgr. Miroslava Mrázová, která vyučuje metodou splývavého čtení (informace o rozdílech v metodách vám rádi poskytneme buď u zápisu, nebo
na schůzce v mateřské škole, případně kdykoli o to požádáte).
Jaké další důvody by vás měly vést k tomu, abyste se rozhodli právě
pro naši školu?
- jsme škola otevřená jednání s vámi, snažíme se vnímat vaše potřeby
a přání (i když ne vždy lze všem vyhovět, rozhodně s vámi budeme
o problémech mluvit)
- máme vybudovanou velmi dobrou spolupráci s mateřskou školou,
což jistě usnadní přechod a adaptaci na školní prostředí
- prvňáčci sídlí ve staré škole, která má příjemnou atmosféru umocněnou klidným prostředím a rodinnou atmosférou
- snažíme se o modernizaci školy (i když je to běh na dlouhou trať)
- chceme podporovat osobní vazby a kontakt mezi pedagogy a rodiči
- nabízíme velmi širokou škálu kroužků pro první i druhý stupeň,
kroužky jsou navíc zdarma
- máme k dispozici hezky vybavenou družinu, kde paní družinářky
s dětmi podnikají mnoho různorodých činností
- paní kuchařky nám velmi dobře vaří

- vaše děti budou mít k dispozici každý týden zdarma ovoce a mléko
(projekty Mléko do škol, Ovoce do škol)
- při výuce využíváme výukové programy a interaktivní tabule,
v tomto trendu chceme za podpory Města Větřní nadále pokračovat
- vaše dítě nebude muset dojíždět, ale pohodlně dojde do školy
v místě bydliště
- informatiku vyučujeme již od 4. ročníku
- máme k dispozici jazykovou učebnu
- snažíme se cíleně pracovat s třídními kolektivy ve spolupráci s odborníky tak, aby vašim dětem bylo u nás dobře
- jsme úspěšní v řadě soutěží (sportovních i jiných)
- máme vybudovaný podpůrný systém pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (asistenti pedagoga, pedagogická intervence,
speciální pedagožka, logopedka, možnost práce s etopedem)
- učí u nás kvalifikovaní pedagogové (navíc v současnosti máme 8
kolegů - mužů, což klimatu školy jistě prospívá)
- téměř polovina žáků prospěla v prvním pololetí s vyznamenáním
- naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy
- podle mne je důležité, aby si dítě budovalo vztah k místu a lidem,
kde žije (sami jistě máte na svou školu řadu vzpomínek a přátelství,
které dosud přetrvávají).
Věřím, že byste sami našli (či časem najdete) mnoho dalších důvodů,
proč dát dítě na naši školu. Je možné, že se vám vše nebude líbit - nebudete souhlasit s učitelem či chováním spolužáků - to vás ale čeká na každé
škole, já vám za sebe mohu slíbit, že s vámi budu společně hledat cestu,
jak problémy co nejrychleji a co nejlépe vyřešit.
Všechny podrobnosti k zápisům najdete na našich webových stránkách www.zsamsvetrni.cz. Pokud budete chtít cokoli probrat, domluvte
si se mnou schůzku.
Těším se na vás u zápisu v úterý 3. dubna od 14.00 do 18.00 hodin
ve staré škole.
Mgr. Halka Jánová, ředitelka školy

Cesta 4. B do domu umění v Č. Budějovicích
23.1.2018 jsme se setkali na autobusovém nádraží. Jeli jsme do Českého Krumlova. Odtud cesta pokračovala do Českých Budějovic. A tam
jsme navštívili výstavu Umění, kde jsme si prohlédli fotografie Roberta
V. Nováka. Poté jsme vyzkoušeli matematická kouzla a kreslili vlastní
planety. Vleže na koberci a při hudbě jsme si představovali, kde jsme.
Nakonec jsme společně z míčků tvořili vlastní sluneční soustavu a kreslili
jsme ji. Zpátky jsme jeli moderním autobusem, kde byly na sedačkách
připevněné tablety a připojení k wi-fi.
Zuzana Otmarová 4. B

Měli jsme sraz v 7.45 hod. na autobusovém nádraží ve Větřní. Odtud
jsme jeli do Českých Budějovic. Zde nám povídali o fotografovi, který se
jmenoval Robert V. Novák. Ukázali nám jeho fotografie a potom jsme
dělali matematické pokusy. Přešli jsme do 3. patra, kde jsme dostali fotografické papíry a kuličky. Mokré kuličky jsme házeli na papíry a na něm
vznikaly stopy. Poté jsme dostali odříznutý kus nabarveného kartonu, do
něho jsme vyrývali vesmír. Po relaxaci s hudbou na koberci byl posledním úkolem házet různé koule a kuličky. Z toho nám vznikl vesmír, který
každý kreslil na papír. Domů jsme jeli opět dvěma autobusy.
Adéla Agorovičová 4. B
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Pozvánka do knihovny
V lednu knihovna opět navázala na svoji loňskou činnost a ve středu
17. se uskutečnila první letošní přednáška. Přenesli jsme se do exotických
míst jihoamerické Kolumbie a skvělou průvodkyní nám byla Mgr. Jana
Troupová. V úterý 30. ledna nás vzal na procházku proti proudu řeky Vltavy PhDr. Jiří Cukr a seznámil nás se všemi hrady, které leží na březích
této řeky. Nezapomněl ani na hrady na řece Malši.
Kreativci se sešli ve středu 31. ledna a pod profesionálním vedením
Bc. Petry Exnerové vyráběli alobalové sošky, které si můžete prohlédnout na fotografii.
7. února jsme opět „rozpálili“ žehličky a s Mgr. Karlou Votřelovou
vyráběli různá přáníčka technikou zvanou enkaustika.
V nejbližší době se můžete do knihovny těšit na:
28. února v 18.00 beseda o knize Šumava Františka Malocha: Ke
kolébce zlatonosné Otavy s autory Martinou a Vladimírem Kožíškovými. V knize jde o konfrontaci dvou pohledů: plzeňského profesora
botaniky Františka Malocha, který líčí strasti svého putování v roce 1916
a o 100 let později, tedy v roce 2016 se na svou výpravu do stejných míst
vydávají fotografové Martina a Vladimír. Oba pohledy na Pootaví a Povydří vzdávají hold kráse krajiny a síle přírody.
Na stejný den, tedy ve středu 28. února od 15.30 je připravena další
výtvarná dílna, na kterou jsou zváni ti, kteří by si pod vedením Jiřiny
Halmlové chtěli vyrobit šperkovnici z kartonu.
Na Šumavu se půjdeme podívat i v březnu. Na středu 14. března je
připraveno setkání s autory knihy Šumava - krajina pod sněhem, kteří
nám přijdou povídat o tom, jak tato opět velmi úspěšná kniha vznikala.
Jde už o druhý počin ediční řady Seidelova Šumava a jejím hlavním úkolem je čtenářům představit odkaz fotografů Josefa a Františka Seidela,
kteří jsou označováni jako „hledači krás staré Šumavy“.
Kniha je už od konce loňského roku součástí našeho fondu a čtenářské ohlasy na ni jsou velmi pozitivní, stejně tak jako na předchozí Lipno
- krajina pod hladinou.
V pondělí 19. března od 9.00 do 18.00 je pro vás připraven Velikonoční jarmark. Tradiční prodejní výstava krásných keramických a

textilních výrobků chráněné dílny Nazaret z Borovan. K vidění budou
květináče, truhlíky, hrnky, misky, velikonoční dekorace, hodiny, utěrky,
ubrusy, koberce, trička, kabely, chňapky atd.
Ve středu 21. března od 15.30 hod. si můžete při výtvarné dílně pod
vedením Mgr. Terezy Vojtíškové vyrobit jarní věnce.
Na duben jsou zatím domluveny dvě akce. Ve středu 18. dubna
budeme na četná přání opakovat výrobu alobalových sošek, ale nepřijdou zkrátka ani ti, kteří sošky už mají, nebo se jim do výroby sošek
nechce. Pro ty si paní Petra Exnerová připravila tvoření trošku jednodušší, budou vyrábět zdobené plastiky lidských hlav. Zájemci se sejdou
v 15.30 v knihovně. Ve stejný den od 18.00 nám přijde vyprávět a ukázat
své fotografie na téma Ukrajina - putování po městech i venkově Jiří
Šneider.
Pochopitelně od začátku roku také přibývají do fondu knihovny
knižní novinky. Knihy si můžete půjčovat v pondělí od 11.00 do 18.00,
v úterý od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 a ve čtvrtek od 7.00 do 12.00.
V loňském roce bylo nakoupeno 1 042 nových knih, do knihovny přišlo
9 229 návštěvníků a ti uskutečnili 17 400 výpůjček.
Knihovna také nabízí k vypůjčení tyto časopisy: Týden, Dějiny a současnost, Živá historie, Turista, Na cestu, National Geographic, Otazníky
historie, 100+1 historie, Země světa, Lidé a země, Dekor, Pěkné bydlení,
Nové proměny bydlení, Koně a hříbata, Svět psů, Kočky, Kreativ, Burda,
Regenerace, Moje psychologie, Zahrádkář, Krásný rok, Chalupář, Žena a
život, Bylinky, Zdravé recepty, Rozmarýna, Pastelka, Čtyřlístek, Simpsonovi, Příroda, Psí kusy, Spider - Man, Mazlíčci, Star Wars, Lokomotiva
Tomáš, Ledové království.
Informace o akcích probíhajících v knihovně nejrychleji najdete na
webových stránkách knihovny: www.knihovnavetrni.cz. Kliknutím na
odkaz katalog knihovny na hlavní stránce se dostanete do on line katalogu knih a zjistíte informace o tom, zda vámi hledanou knihu máme a
zda si ji můžete vypůjčit.
-mk-
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Florbal v Kaplici
Před Vánoci 2017 se mladší žáci zúčastnili okresního finále ve florbalu v Kaplici. Celkem se přihlásilo 7 škol z českokrumlovského okresu.
V prvním zápase jsme se střetli s týmem ZŠ Fantova Kaplice, pozdějším vítězem celého turnaje. Hoši podali výborný výkon zejména v obraně
a uhájili cennou remízu 0:0. Mimochodem jsme byli jediný tým na turnaji, který s Fantovkou neprohrál.
Ve druhém utkání nás čekal tým z Křemže. Šťastnou trefou Marcela
Trapla těsně před koncem jsme zvítězili 1:0. Ve třetím duelu jsme se utka-

li s favorizovaným domácím družstvem ZŠ Školní. I přes dobrý výkon
jsme nakonec náhodným gólem smolně prohráli 0:1. Následný zápas už
tak vydařený nebyl. Proti TGM ČK jsme byli považováni za favority, ale
nehráli jsme vůbec dobře a nakonec jsme byli rádi za remízu 1:1. Naši
branku vstřelil opět Trapl, nejlepší náš hráč.
Před zápasem s Benešovem jsme provedli změny ve složení 1. útoku
a tyto změny se osvědčily. Na soupeře jsme doslova vlétli a rychle si vypracovali tříbrankový náskok, který jsme v poklidu udrželi a na konci nás
těšil výsledek 3:0 po nejlepším výkonu na turnaji. Dvakrát skóroval Trapl,
třetí branku přidal Jelínek.
Před posledním mačem proti Velešínu jsme věděli, že případná výhra
by nás mohla posunout na konečné druhé místo. Bohužel se nevyplatila
taktika pravidelného střídání gólmanů na každý zápas. Po chybě brankáře jsme inkasovali rychlý první gól, psychicky se poněkud více položili a
dostali výprask 0:5. Což byla trošku smutná tečka za celkem dobře odehraným turnajem.
I tak konečné 4. místo v okrese není vůbec špatný výsledek. Za dobrou reprezentaci školy patří následujícím žákům poděkování.
Brankáři: L. Saitl 5.A, J. Jančiga 7.A
Obránci: L. Baier 5.A, D. Kopačka 7.A, J.Jelínek 8.A
Útočníci: M.Trapl, P. Šindelář, P. Seifried všichni 7.A, M.Kupčík 6.A,
M.Dvořák 6.B, M. Cieslar 5.A
-tb-

Přednáška
Dne 16. ledna proběhla v klubovně seniorů v domě s pečovatelskou
službou v ulici K Bazénu 231 přednáška na téma ,,bezpečnost seniorů“.
Přednášku vedl pan poručík Bc. Milan Bajcura z Krajského ředitelství
Policie ČR v Českých Budějovicích, který nejen seniory seznámil s jejich
bezpečností a prevencí, ale také s prací policie a statistikou kriminality.
Přednášky se zúčastnili senioři z obou domů s pečovatelskou službou, senioři z Klubu důchodců, ale také zaměstnanci Města Větřní.
Přednáška byla velmi poučná. Tímto velice děkujeme panu Bc. M.
Bajcurovi za jeho ochotu přednášku uskutečnit.
Jiřina Kozáková

Vlaštovkové odpoledne
Ve čtvrtek 25. ledna proběhla ve staré tělocvičně jedna z prvních akcí
tohoto roku - Vlaštovky. Každý, kdo chtěl, si mohl přinést vlaštovku, a
mohl soutěžit v několika disciplínách: hod do dálky, nejmenší vlaštovka,
největší a nejoriginálnější vlaštovka. Všichni soutěžící byli odhodlání vyhrát, ale vyhrát může jen jeden. Každý dostal sladkou odměnu, vítězové

ještě něco navíc. Přišlo hodně dětí z prvního stupně, družina a třída 7. A.
Tato akce vznikla na návrh žákovské rady spoluprací 5. A a 9. A.
Myslím, že se akce povedla a všichni jsme si užili hezké odpoledne.
Za organizátory Michal Gelnar 9. A

Placená inzerce

HLEDÁM

KOUPÍM

pro tuto lokalitu spolupracovníka, který si chce
dlouhodobě vydělávat zajímavé finance,

byt v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí, prosím nabídněte...

volejte 728 637 119

volejte 728 637 119
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2. větřenský masopustní rej
Po několikatýdenních přípravách nastal den „D“, a to sobota
10.2.2018. Ráno jsme se sešli ve Slavii, kde jsme připravili výzdobu, stoly
a vše potřebné k večerní tancovačce. Zároveň jsme připravili i občerstvení pro děti na jejich masopustní diskotéku U Štolla. Již od 12.00 z místního rozhlasu vyhrávala dechovka, vysílání zajistila paní Lenka Homerová
a za to jí patří náš dík. Ve 12.15 část masek vyšla od restaurace Slavie za
doprovodu harmonikáře Karla Tomšovského a za dělostřeleckých salv
k městskému úřadu. Zde jsme se připojili k dalším maskám a čekajícím
spoluobčanům. Dobrou náladu zajišťovala Dudácká kapela z Českého
Krumlova. Ve 12.30 byl starosta města Antonín Krák požádán o povolení, abychom mohli v městě „choditi a bujaré veselí provozovati“. Svolení
bylo vydáno vedoucímu průvodu panu Františku Beránkovi st. a stvrzeno
napíchnutím slaniny na halapartnu a přípitkem za asistence paní Kateřiny Šustrové. Poté se celý průvod vydal na pouť městem. U domů, kde na
nás čekali jejich obyvatelé, byly hostitelům zahrány písničky k
poslechu a zatančena kolečka. Rozpustilé masky zastavovaly
automobily vracející se z lyžování a nechtěly je propustit bez
výkupného. Po projití města jsme se na zpáteční cestě zastavili
„U Štolla“, kde Dudácká kapela zahrála soutěžícím dětem několik písniček a tím obohatila jejich zábavu. Svůj masopustní
rej jsme zakončili v restauraci Slavie. Myslíme si, že všichni
účastníci průvodu mohli spolu s maskami zažít spoustu legrace, protože zejména masky byly aktivní a veselé.
Večerní zábava v restauraci Slavie probíhala za produkce
kapely Hrajeto a „bylo dobře“. S bohatou tombolou byli jistě
spokojeni i všichni výherci. Zábava byla ukončena v brzkých
ranních hodinách
Chtěla bych za celý tým organizátorů (tentokrát nás bylo
8 - Jiřina Kozáková, Václav Kozák, Jana Kubíková, František
Beránek st., Jana Šindelářová, Josef Šindelář, Michaela Gelnarová, Roman Červíček a Dana Seltsamová) poděkovat všem,

kteří se nebáli či nestyděli a šli do průvodu - ať v maskách, nebo bez nich.
Poděkování patří i všem těm, kteří nás uvítali u svých domovů a vždy nás
čekali s bohatým občerstvením. Za propůjčení prostor hostince U Štolla
děkujeme Pavlu Mondšpiglovi. V neposlední řadě patří velké poděkování
i městu Větřní za organizační i finanční podporu. Děkujeme i místní policii za zabezpečení bezproblémových přechodů přes silnice.
Zároveň děkuji i všem, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit příprav, nebo i vlastního masopustního řádění.
Letošní Masopust se konal o 14 dnů dříve než loni, protože jsou dříve
i Velikonoce, sluníčko nám letos nezasvítilo, trefili se do nepříjemné
chřipkové epidemie, ale podle nás i tak bylo dobře. Snad příští Masopust
bude bez těchto problémů.
Všem spoluobčanům bez rozdílu přeji veselou mysl.
Jiřina Kozáková

Tradiční Běh o vánočního kapra
Dlouholetá tradice je dlouholetá tradice. Město Větřní ve spolupráci
s futsalovým oddílem Bombarďáci Větřní uspořádalo před Vánoci další
ročník Běhu o vánočního kapra.
Počasí sice nepřálo, neboť závodní trať v parku u městského úřadu
skrápěl déšť, ale závodníci se nenechali odradit a přišli v plné síle a dobré
náladě a pro zahřátí byl k dispozici zdarma teplý čaj a vánoční punč pro
dospělé. Sladkosti, diplomy a medaile v podobě perníkového kapra a
hlavně vlastnoručně "ulovený" ŽIVÝ kapr udělaly všem vítězům velkou

radost.
V kategoriích rozdělených podle věku se utkali ti nejmenší i ti "největší". Nejmladším účastníkem byl školkou povinný Gabriel Florián, nejstarší Anna Rohanová, která i ve svých 69 letech závodní okruh proběhla
bez zadýchání. "Slíbila jsem vnukovi, že mu kapra vyhraju," smála se.
A jak řekla, tak udělala.
Karel Klabouch
Fota: „Deník - Zuzana Gabajová“
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Advent a senior klub
V neděli 3.12. (první adventní neděle) jsme se aktivně podíleli na akci
Rozsvícení vánočního stromu podáváním horkého čaje (uvařeného v jídelně ZŠ) a perníčků upečených v naší klubovně. Na Čertech 5.12. jsme
byli pouhými diváky. V pátek 8.12. probíhal v Českém Krumlově tzv.
Andělský den spojený s promítáním filmu Anděl Páně 2 za autogramiády
režiséra Jiřího Stracha.
V úterý 12.12. proběhla již tradiční akce za podpory města Větřní.
Šlo o předvánoční posezení seniorů našeho města, které zahájily Kateřina
Šustrová a Jiřina Kozáková. Následně k účastníkům setkání krátce promluvili starosta města Antonín Krák a místostarosta Pavel Štindl. Představitelé města zároveň předali přání a věcné dary paní Kristě Prilipinové
k jejím 85. narozeninám. V následujícím kulturním programu vystoupila
dětská dudácká skupina, která je součástí krumlovské skupiny Jitřenka.
Následovalo svěží vystoupení dětí z naší MŠ vedených učitelkami Olgou
Hüttnerovou a Evou Perníkovou a poté dramatický kroužek naší ZŠ pod
vedením Ivany Temiakové. Závěr tohoto programu patřil žákům Střední
zdravotní školy z Českého Krumlova vedených Evou Kubákovou, kteří
nám zároveň předali vlastnoručně vyrobená přáníčka. Tito všichni se zasloužili o vytvoření příjemné předvánoční atmosféry. Občerstvení zajistili
zaměstnanci restaurace Slavie. Volná zábava probíhala za hudby a zpěvu
Evy Jakešové a Richarda Sitty.
Ve čtvrtek 14.12. nás v klubovně navštívili Včelky, to jsou děti z mateřské školy spolu s Olgou Hüttnerovou a Evou Perníkovou. Po jejich
krásném vystoupení nám děti předaly dáreček a na oplátku od nás dostaly balíčky s ovocem a drobné sladkosti. Děti i paní učitelky s námi krátce
poseděly, trochu se občerstvily a poté jsme jim promítli jejich vystoupení
ve Slavii. Bylo to moc příjemné odpoledne. Z této akce někteří z nás přešli
do ZŠ, kde probíhal školní jarmark. Žasli jsme nad výrobky, které si žáci
každé třídy připravili a za drobný peníz zpeněžili. Zpestřením jarmarku
bylo vystoupení žáků v hudební učebně, které připravil pan učitel Vysušil.
Na posilnění si návštěvníci mohli zakoupit výbornou grilovanou klobásu.
K pití byl připraven nealkoholický horký punč a čaj. Všechna čest všem,
kteří se na přípravě tohoto školního jarmarku podíleli.
V neděli 17.12. bylo pod patronací našich hasičů předáváno betlémské světlo. V našem kostele vystoupily pěvecké sbory z Trhových Svinů a
okolí. Venku jsme se mohli ohřát teplými nápoji.
V úterý 19. a středu 20.12. jsme jeli potěšit naše spoluobčany v Domovech pro seniory v Kaplici, Českém Krumlově a
Horní Plané, kde jsme byli také v Dětském domově.
Všem navštíveným za město Větřní starosta Antonín
Krák a matrikářka Kateřina Šustrová a za Klub seniorů Jiřina Kozáková, Jiřina Vačkářová a Jana Šindelářová předali balíčky spolu s přáním všeho nejlepšího
v dalším životě.
Ve Svérázu se konal 22.12. velmi příjemný koncert v tamní kostelní kapli, který předvedli pod vedením Evy Kubákové opět žáci SZŠ a SOU z Českého
Krumlova.
Nový rok jsme začali příjemným posezením
představiteli města - pány starostou Antonínem Krákem a místostarostou Pavlem Štindlem, kteří nám
přišli popřát pohodu, hodně dobrých nápadů pro
činnost nejen pro členy klubu, ale hlavně pro širokou
veřejnost našeho města.
Zúčastnili jsme se besedy s krajským tiskovým
mluvčím policie panem Bajcurou, které proběhlo
v klubovně pečovatelského domu ve spodní části
města.
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Celé následující období jsme pohlceni přípravou masopustního reje,
který se konal dne 10. února. Protože tento výtisk vyjde až po masopustním veselí, dovolte, abychom poděkovali celému přípravnému výboru ve
složení Jiřina Kozáková, Michaela Gelnarová, Dana Seltsamová,Jana Šindelářová, Jana Kubíková, František Beránek st., Ing. Josef Šindelář, Václav
Kozák, Roman Červíček a dlouhodobě nemocná Zdenka Vondrušková
za neviditelnou, ale důležitou přípravnou činnost masopustního reje.
Následně v dalším období bychom chtěli upozornit na konání besedy
s promítáním starých fotografií Větřní, kterou povede kurátor ateliéru
Seidl Petr Hudičák. Akce proběhne dne 6.3.2018 v klubovně Klubu seniorů v čp.15. Prosíme proto občany, kteří mají ve vlastnictví fotografie
Větřní starší než 50 let, zda by je mohli vzít k nahlédnutí s sebou na
besedu.
Jarní a Velikonoční výstava se bude konat ve dnech 26.-28.3.2018
v zasedací místnosti města.
Termín jarního zájezdu bude upřesněn - zřejmě proběhne v dubnu,
nebo v květnu - a pojedeme do Prahy.
Setkání rodáků a starousedlíků se uskuteční 16. 6. 2018.
Klub seniorů
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