Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uplynula zima, která byla opravdu dlouhá, a mám pocit, že nebylo
ani jaro a už začíná léto. Tedy první
čtvrtina roku je již za námi, a proto
bych vás velice rád seznámil s tím,
co jsme již udělali a co nás ještě
v tomto roce čeká.
Dokončili jsme výběrová řízení
a podepsali smlouvy na realizaci
opravy cesty do Lužné, která by
se měla začít opravovat v průběhu měsíce května. Zároveň byla
dokončena výměna oken a rekonstrukce fasády na domě Šumavská čp. 58. Začala realizace doplňků na
venkovním bazéně, např. dětské hřiště, hřiště na volejbal či nohejbal.
Na našem hřbitově jsme nechali vyrobit nový kamenný kříž s tělem
Krista a opravujeme hlavní oltář hřbitova, kde bude kříž umístěn.
Původní kříž bude rekonstruován a umístěn v márnici hřbitova. Podepsali jsme smlouvu s dodavateli na instalaci osobních výtahů do
městských domů čp. 241 - 243, čp. 267 - 268 a čp. 239. V současné době
jdou výtahy do výroby a do konce listopadu by měly být všechny na-

instalovány a zprovozněny. Myslíme také na naše nejmenší obyvatele,
a proto od začátku června do konce července budeme rekonstruovat
sociální zařízení a rozvody v mateřské škole. Také máme vysoutěženou
firmu na opravu střech garáží na Armabetonu včetně tzv. svazarmovských garáží, takže během léta by mělo být vše hotovo. V současné
době připravujeme výběrové řízení na dodavatele na zahájení I. etapy
opravy střech a plášťů budov tzv. Kapliček čp. 215 - 221. Na základě
požadavku Čevaku připravujeme na podzimní měsíce rekonstrukci
vodovodu a kanalizace v ul. Za Kostelem. Připravujeme i rekonstrukci
chodníku kolem plotu JIP od železničního přejezdu k autobusové
zastávce, který by měl být do konce léta hotov. Na letní měsíce ještě
plánujeme rekonstrukci a zateplení stropu sportovní haly v čp. 238
včetně výměny osvětlení.
K oživení kulturního života ve městě jsme naplánovali pokračování
II. ročníku Slavností města Větřní, které proběhnou dne 8. září 2018
od 13 hodin v našem kulturním stánku na koupališti a zároveň jsme
připravili program v rámci měsíců červen až srpen na řadu kulturních
vystoupení pro naše občany od nejmenších až po seniory. Na dubnovém
jednání zastupitelstva města byla zastupiteli schválena rekonstrukce tenisových kurtů včetně zázemí, jejíž realizace započne ještě v tomto roce.
Mgr. Antonín Krák, starosta města Větřní

Město Větřní omezilo doplatky na bydlení
ve dvou ubytovnách
Již řadu let se Město Větřní snaží zabránit přílivu nepřizpůsobivých
občanů, které do města láká ubytovací kapacita obchodníků s chudobou
- majitelů ubytoven. Bohužel doposud právní řád České republiky nedával samosprávám do rukou žádný účinný nástroj, ale v okamžiku, kdy
se tento nástroj v právním systému objevil, okamžitě vystoupilo vedení
města s návrhem Opatření obecné povahy. V jeho důsledku byla ve městě
Větřní vyhlášena oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích

jevů, a to v prostoru dvou domů přímo v centru města v Šumavské ulici,
kde bují tzv. „obchod s chudobou“.
K tomuto opatření Město Větřní sáhlo jako první v Jihočeském kraji.
Fakticky to znamená, že nově příchozí lidé již na těchto ubytovnách
nedostanou doplatek na bydlení, který stát posílá přímo majitelům bytů.
Pravda je taková, že Město Větřní má s nájemníky uvedených domů
problémy a že město trápí domy, které tu zvyšují počet sociálně slabých.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 25.6.2018 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
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Díky opatření obecné povahy, kterým se vyhlásila oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů, může město alespoň částečně regulovat příchod nových sociálně slabých občanů do Větřní.
„Obchodníci s chudobou“ si v těchto domech účtují nájemné až
12 tisíc korun na jednu bytovou jednotku, nájemné v městských bytech
je podstatně nižší. Nutno podotknout, že stávajících nájemníků se toto
opatření netýká. Znamená to, že by do těchto domů neměly přicházet
nové rodiny atraktivní právě pro obchodníky s chudobou.
Co praví zákon
Novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi ve zněním účinném od
1. 6. 2017 říká, že „nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se
byt, jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací
zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d“.
Zuzana Gabajová a vedení města

Vítání nových občánků
Dne 17. února 2018 slavnostně přivítal místostarosta města Větřní
Ing. Pavel Štindl v obřadní síni nové občánky našeho města.
Naše pozvání přijali a byli přivítáni Kateřina Sirotková a Miroslav
Štrosser se synem Miroslavem, Jana Jamrichová a Tomáš Kotous se
synem Matyášem, Klára a Petr Šarayovi s dcerou Leticií, Iveta Ďurčová a
Martin Dobíšek s dcerou Nelou, Iveta Tvarohová s dcerou Terezou.
V úvodu sobotního setkání vystoupily se svým programem děti
z mateřské školy pod vedením učitelek paní Olgy Hüttnerové a paní Evy
Perníkové. Za krásné vystoupení děkujeme.
Město Větřní

Produkování odpadu při zahradních pracích
Jaro se pomalu přehouplo do léta a práce na zahrádkách jsou v plném
proudu. S touto bohulibou činností je spojené i produkování biologického odpadu. V minulých letech si část občanů ve spolupráci s městem po-

Oznámení
praktického lékáře
V průběhu měsíce května dojde k rozšíření ordinačních hodin
ordinace praktického lékaře. Zdravotní péče bude zajištěna každý
den v týdnu. Prosíme sledujte web Města Větřní a dále nové ordinační hodiny v prostorách ordinace, kde budou ordinační hodiny
upřesněny. Rádi bychom vás požádali o respektování rozdělení
ordinačních hodin na NEMOCNÉ a OBJEDNANÉ. Při objednaných pacientech se vám sestra ani lékař nemůže plně věnovat, např.
objednávat, vydávat recepty na léky atd.
Dále prosíme nemocné, akutní pacienty, aby chodili do ordinace k ošetření hned v 7 hodin ráno. Kolem 10 hodiny nám odjíždí
laboratoř, tudíž nemůžeme poté provést nutná dovyšetření.
S přáním pevného zdraví
MUDr. Monika Brudnová

řídila kompostéry za účelem likvidace tohoto odpadu. Zbylá část občanů
může využívat prostor pro ukládání biologického odpadu ve sběrném
dvoře nebo v prostoru před garážemi v ulici Na Žofíně. Ve sběrném dvoře
příslušný pracovník dohlédne na to, aby se opravdu ukládal biologický
odpad na k tomu určeném místě, a zbylý odpad se uložil tam, kam patří.
V ulici Na Žofíně to vypadá úplně jinak - není zde nikdo, kdo by
občany usměrňoval a dohlížel, aby zde byl ukládán pouze biologický
odpad. A jak je vidět, občané bez dohledu odpad nerozlišují, jelikož si
neuvědomují, jak se s odpadem nakládá, že biologický odpad s obsahem
znečišťujících látek se nedá uložit do kompostárny a obráceně, směsný
odpad se nedá s příměsí biologického odpadu uložit na skládce.
Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, aby do zde přistaveného
kontejneru ukládali pouze biologický odpad (trávu, větve apod.) bez
příměsí jiného typu odpadu, zejména igelitových pytlů a tašek. V následujícím období budou v tomto prostoru provedená technická opatření
za účelem zjištění, kdo neukládá odpad v souladu se zákonem a tento
přestupce bude veden k odpovědnosti. Může to dojít tak daleko, že město
bude nuceno kontejner odstranit s tím, že jediné místo ukládání biologického odpadu bude ve sběrném dvoře. Tento postup je až tím krajním
řešením a my věříme, že k tomuto nedojde, protože si lidé uvědomí, že
všem jde o jedno - aby naše město vzkvétalo, bylo zde čisto a dobře se
nám zde žilo.
Vedení města
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Klub seniorů a fotoateliér Seidel
Dne 6. 3. 2018 jsme měli v našem klubu příjemnou návštěvu, kurátora Atelieru Seidel pana Ing. Petra Hudičáka z Českokrumlovského
rozvojového fondu. Náplní jeho návštěvy bylo promítání obrázků starého
Větřní, které vytvořil právě atelier Seidel. Dále byly promítány záběry
z různých míst, o kterých nebylo dosud známo, odkud pocházejí, a jejich
poznání by přispělo k přesné lokalizaci a původu fotografií. V závěru
jsme ukázali panu Hudičákovi řadu fotografií z naší minulosti Větřní.
Tím, že jde o „Větříňáka“, proběhla rozsáhlá diskuze a vyměřený čas pro
besedu rychle utekl a než jsme se nadáli, tak jsme celé posezení překročili
o hodinu. Domluvili jsme se proto na zopakování celé akce. Moc děkujeme za jeho poutavé vyprávění, ale i všem, kteří se této akce zúčastnili.
Václav Kozák

Setkání harmonikářů
My v klubu se nedržíme některých pořekadel, jako např. „Březen za
kamna vlezem - duben ještě tam budem.“ I proto jsme v sobotu 21. dubna
uspořádali v restauraci Slavie setkání harmonikářů. Přijelo nás obveselit
8 heligonek a 2 pianovky. S potěšením jsme přivítali nejmladšího harmonikáře, a to desetiletého Jana Laštovku, žáka zdejší základní školy, a také
i nestora všech heligonkářů pana Jana Komendu, který koncem letošního
roku oslaví úctyhodných 96 let. Během odpoledne - mezi 14.00 a 18.00 se vystřídalo sólově všech deset harmonikářů a potom si zahráli všichni
pospolu pod dirigentskou taktovkou pana Jana Komendy. Příjemné posezení si všichni přítomní mohli zpestřit jak zpěvem, tak někteří i tancem
známých lidových písniček. Naše město na setkání reprezentovali již zmíněný Honzík Laštovka a pan Ing. Karel Tomšovský, z Kamenného Újezda
pan Jiří Bohdal, z Nových Homolí paní Růženka Kostrounová, z Kaplice
pan Standa Rychnavský, Jan Žák, paní Marie Plzáková, z Hrdějovic Pavel
Kodada a jeho vnuk Přemyslav Kopečný, o zvuk se postaral další „Větříňák“ pan Miloš Solfronk. Mimořádný dojem zanechal svou vitalitou
a optimismem zářící pan Jan Komenda.

Co připravuje
Klub seniorů
v nejbližší době?

Děkujeme zaměstnancům restaurace Slavii, že i při probíhajících
úpravách interiéru zvládli nápor návštěvníků akce.
Václav Kozák

Město Větřní uspořádalo dne 1. dubna 2018 od 15:30 hodin
v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Větřní

Velikonoční koncert duchovní hudby

1) Zájezd na Pelhřimovsko - upozorňujeme na změnu termínu, uskuteční se 5.6.2018
2) 16.6.2018 - tradiční setkání rodáků a starousedlíků v restauraci
Slavie od 14.00, kde kromě jiného bude k potěšení hrát dudácká
kapela z Č.Krumlova spolu s dudáckým potěrem a večer k tanci
i poslechu zahraje malá kapela Pavla Havlíka.
Na všechny společné akce jste srdečně zváni a alespoň prozatím přejeme všem hezké, pohodlné a především ve zdraví prožité JARO!
Klub seniorů

Účinkujícími byli:
smíšený pěvecký sbor
Perchta Český Krumlov
(sbormistr Eva Zajíčková),
Krumlovský komorní
orchestr (umělecká vedoucí
Lucie Sirová), dirigent
Martin Peschík
Město Větřní děkuje účinkujícím, dále děkuje ZŠ Větřní
a paní Marii Vysušilové za přípravu výborného teplého čaje
a paní Jiřině Kozákové za upečení velikonočních jidášů.
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Větřní
V posledním loňském vydání Větrníku jsme všechny naše spoluobčany zvali na slavnostní předání Betlémského světla dne 17.12.2017 do
kostela svatého Jana Nepomuckého ve Větřní. Betlémské světlo, které
jsme v minulých létech přiváželi jako hasiči sami, přivezli tentokrát do
Větřní skauti pod vedením dr. Hausdorfa a pana Hrstky.
Tato předvánoční slavnostní akce se uskutečnila jako již tradičně ve
spolupráci s Městem Větřní, které při této příležitosti uspořádalo v kostele vánoční koncert a připravilo svíčky pro všechny, kteří neměli připraveny své vlastní, aby si mohli Betlémské světlo odnést do svých domovů.
Nádhernou atmosféru umocnila vánoční výzdoba prostranství před
kostelem i samotného kostela, stánek s cukrovím a vánočním punčem,
v neposlední řadě také krásné zimní počasí s poletujícími vločkami
sněhu.
Za spolupráci bychom rádi poděkovali vedení Města Větřní, Technickým službám ve Větřní, paní Kateřině Šustrové a našim rodinným
příslušníkům, kteří se na přípravě a uskutečnění akce podíleli.
Již tradiční akcí, kterou každoročně pořádáme, je také Hasičská
zábava v restauraci Slavie. Letos se uskutečnila 17. března a k poslechu
i tanci nám hrála hudební skupina „Amarock“ z Borovan. Tato akce byla
velmi zdařilá. Škoda jen, že pro mnohé zájemce již nezbyly lístky, neboť
bylo zcela vyprodáno. Za příjemnou atmosféru děkujeme muzikantům,
personálu restaurace Slavie a návštěvníkům, za bohatou tombolu všem
sponzorům.
Jmenovitě pak patří poděkování Petru Beránkovi, který vše perfektně
připravil a zorganizoval.
Petr Beránek je také velitelem zásahové jednotky SDH ve Větřní,
která měla v letošním roce již pět výjezdů. Ve třech případech šlo o technické zásahy, ve dvou případech šlo o výjezd k požáru. Nejnáročnějším
zásahem byl bezesporu ten poslední dne 21.4., kdy na území obce Kájov
v Kladenském Rovném hořel les. V tomto případě jsme při likvidaci
požáru strávili společně s profesionálními hasiči z Českého Krumlova
6 hodin.
K plnění těchto povinností je nutné zabezpečit bezporuchový chod
veškeré hasičské techniky. Poslední technická kontrola a pravidelná
údržba proběhla na prověřovacím cvičení dne 7. dubna. Kromě dvou
zásahových vozidel (Tatra 815 a Fiat Ducato) má SDH Větřní k dispozici dvě plovoucí čerpadla, dvě elektrocentrály, motorovou pilu, odsávač
kouře a vysoušeče vody.
K plánování kulturních a společenských akcí a vyhodnocení veškeré
naší činnosti se scházíme pravidelně 1 x za měsíc v hasičské klubovně,

většinou první pondělí v měsíci. Po účasti na „Masopustu“ v únoru
plánujeme jako každý rok účast také na dětském dni, kde předvedeme
hasičskou techniku. Jsme připraveni pomoci také se zabezpečením bezpečnosti při sportovních a kulturních akcích pořádaných Městem Větřní,
případně zdejšími spolky.
K naší činnosti patří také pravidelná setkávání s ostatními SDH. Dne
22.2. jsme se zúčastnili okrskové schůze v Bohdalovicích, kde byl v loňském roce založen sbor hasičů a 13.4. setkání představitelů SDH okresu
v Malostech za účasti starosty obce Malonty pana Vladimíra Malého a
starosty Okresního sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Jaromíra
Marka.
Za SDH Větřní František Beránek st. - starosta SDH Větřní

Jarní a velikonoční výstava
Čas letí a než jsme se nadáli, tak se rok s rokem sešel a my jsme opět
oslovili své spoluobčany, aby se „pochlubili“ svými výrobky. V pondělí
26. března jsme začali sbírat výrobky a shromažďovat je v zasedací síni
města. Tím se začala výstava realizovat. Měli jsme radost, protože se
sešlo 18 vystavovatelů s opravdu nádhernými exponáty. Většinou jde
o stálé vystavovatele, ale i tak pokaždé přibudou noví. Zahájení provedli
místostarosta a tajemník města v úterý 27. 3. 2018. Přestože se počasí
předvádělo spíše svými zimními vrtochy, přišlo celkem 157 dospělých
a 143 dětí. Jako vždy všechny třídy MŠ, ze školy kroužky a třída paní
učitelky Mgr. Jany Jakešové. Dokonce přijely i ženy z Borovan a okolí, se
kterými jsme navázali spolupráci. V naší kronice výstav bych ráda uvedla
jeden úsměvný zápis žáka ze 2. třídy. Snad se nebudou rodiče zlobit,
když uvedu jeho jméno bez jejich svolení. Jde o chlapce Králů, který
napsal nádherným písmem a zcela bez chyby: „Líbí se mi tady všechno
i babičky a dědečkové“. Ve středu 28. 3. V. Kozák vařil pravou tureckou
kávu v džezvě a sám byl odděn do speciálního oblečení vypůjčeného od
Alcaponeho milenek.

Po skončení výstavy jsme provedli zhodnocení výstavy při kávě a
jiných dobrotách a zamýšleli jsme se nad další činnosti klubu.
Jiřina Kozáková
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Vítězství žáků v okresním finále
Dne 22.2. se naši mladší žáci zúčastnili finále okresního turnaje
v halové kopané, které se konalo v Kaplici. Celkem se přihlásilo 8 týmů
z celého českokrumlovského okresu.
Družstva byla rozdělena do 2 skupin a první dvě mužstva z každé
skupiny postupovala do vyřazovacích bojů. Turnaj se našemu týmu nad
očekávání vydařil.
V prvním zápase jsme zaslouženě zvítězili nad ZŠ TGM Český
Krumlov 2:0 (branky vstřelili Trapl a Lach). Soupeře jsme jasně přehráli,
vůbec jsme mu nedovolili vystřelit na naši branku.
Ve druhém duelu jsme nečekaně vysoko porazili pořádající ZŠ Školní
5:1 po nejlepším výkonu na turnaji. Na soupeře jsme doslova vlétli a brzy
si po hattricku Temiaka vytvořili slibný náskok 3:0, který v závěru ještě
navýšil 2 góly Kupčík. Jediná inkasovaná branka - mimochodem vlastní
- nás vůbec nemusela mrzet.
Po dvou zápasech již bylo jasné, že jsme vítězem skupiny. V závěrečném utkání ve skupině jsme pak zdolali Malonty 2:0 brankami Traplové
a Lacha po takticky vyspělém úsporném výkonu.
V semifinále nás čekalo překvapení turnaje - ZŠ Frymburk. Celý
zápas jsme měli drtivou převahu, ale ne a ne ji vyjádřit i gólově. Zahodili
jsme řadu šancí a tým začal být nervózní. Naštěstí v závěru utkání přišel
zbytečný faul brankáře soupeře v pokutovém území a nařízenou penaltu
s přehledem proměnil Trapl. Naše družstvo se uklidnilo a v poklidu
dovedlo zápas k vítěznému konci. Navíc naše vedení ještě navýšil nádherným gólem opět Trapl na konečných 2:0.
Závěrečné finále proti ZŠ Fantova Kaplice jsme začali dobře a rychle
se ujali Temiakovým gólem vedení 1:0. Velice disciplinovaně jsme bránili
a hájili těsný náskok. V polovině duelu pak zvýšil náš kapitán a nejlepší
hráč turnaje Trapl na 2:0 a tento náskok jsme už s přehledem uhájili.
Stali jsme se vítězem celého turnaje, nejlepší školou této věkové
kategorie na okrese a naši fotbalisté převzali medaile i pohár pro vítěze.
Tímto slavným vítězstvím - mimochodem na den přesně v den 20. výročí
zlatého hokejového Nagana - jsme se probojovali do krajského finále Ligy
základních škol v halové kopané. Krajské finále se uskutečnilo v dalekém
jindřichohradeckém okrese.
Velké poděkování patří všem hráčům, kteří zde skvěle reprezentovali
naši školu. Byli to Marcel Trapl, Sára Traplová, Jakub Pfeferle (7.A), Filip
Lach, Jaroslav Jelínek (8.A), Alex Temiak, Matěj Kupčík (6.A), Matyáš
Cieslar (5.A).
Velmi kvalitními výkony jsme se prezentovali i v krajském finále
v dubnu v Kunžaku. Do skupiny nám los přisoudil týmy ZŠ TGM Písek,
ZŠ Vajgar J. Hradec a ZŠ TGM Vimperk.
V prvním duelu jsme podlehli Písku 2:5, když zejména ve 2.poločase byla patrná převaha soupeře, který disponoval dvěma kompletními
čtveřicemi hráčů do pole. Naše góly vsítili Trapl a Traplová. Další dva

naše zápasy byly vítězné. Nejprve jsme zdolali Vajgar JH 4:3 (branky:
Traplová 3, Temiak), když jsme si rychle vypracovali vedení 2:0 a celý
zápas náskok drželi.
Souboj s Vimperkem byl zároveň duelem o druhé postupové místo
do semifinále. Podali jsme výborný výkon a překonávali se v nasazení a
obětavosti. Po závěrečném klaksonu nás těšila výhra 4:2, kteá přinesla
vysněný postup do vyřazovacích bojů. Naše góly vstřelili Traplová 2,
Temiak a Trapl.
V semifinále jsme svedli statečný boj s pozdějším krajským šampiónem
ZŠ Zborovská Tábor. Navzdory nepříjemnému zranění Trapla jsme dlouho
díky brance jeho sestry Sáry drželi nerozhodný stav 1:1. Nakonec jsme
prohráli 1:3, kdy se opět ukázalo, jaká je výhoda mít více hráčů na střídání.
Na závěr nás čekal duel o 3. místo proti ZŠ Větrná J. Hradec. Poločas
jsme vyhráli 1:0, když jsme se ujali vedení brankou Traplové. Po půli soupeř dvěma góly skóre otočil, ale záhy vyrovnával Lach. Když už se zdálo,
že o držiteli bronzových medailí rozhodne penaltový rozstřel, přišel pro
nás nešťastný okamžik 6 sekund před koncem. Inkasovali jsme smolný
gól a vzápětí zápas skončil.
Ale i přesto je však 4.místo v kraji velikým úspěchem naší školy.
V Kunžaku ji skvěle reprezentovali Marcel Trapl, Sára Traplová, Filip
Lach, Alex Temiak, Matyáš Cieslar, David Kopačka a Matěj Kupčík.
-tb-

Větřenský sedmiboj
Nástup nové generace se projevil v 10. ročníku Větřenského míčového sedmiboje dvojic, který vrcholil finálovými souboji dne 24.2.2018.
Vítězi se stala dvojice Jakub Dušek, Jan Křížek. Na stupně vítězů se dále
probojovaly dvojice Petr Hruška, Petr Hastík a Pavel Mittasch s Rosťou
Vladykovským (viz foto).
Letos jsme byli i pořadateli tzv. superfinále s frymburskými dvojicemi, které se umístily na prvních dvou místech, naši vítězové J. Dušek a
J. Křížek zůstali bronzoví.
Děkujeme za finanční podporu Městu Větřní.
Bohumír Šimek
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Sportovní klub SK Větřní z.s.
Tímto článkem bychom chtěli čtenářům a především větřenským
fanouškům sportu poodhalit, co se událo v minulém roce 2017 a co se
plánuje na roky budoucí. Pro upřesnění bychom chtěli předem říct, že SK
Větřní, z.s. není jen fotbalovým klubem, ale zahrnuje i nohejbal, tenis a
oddíl cvičenek.
Tady můžeme rovnou navázat, jelikož se v loňském roce na valné
hromadě odsouhlasilo bezúplatné předání areálu tenisu Městu Větřní.
Tenisový areál se dlouhé roky nevyužíval a za tu dobu hrací plocha
zarostla nálety a stav budovy zázemí se také jen zhoršoval. Udržoval se
pouze jeden kurt. A vzhledem k finančním možnostem SK Větřní nebylo
možné areál opravit z vlastních zdrojů, aby mohl sloužit občanům k tenisovému vyžití. Proto byla svolána valná hromada, kde jsme se shodli na
tom, že areál je pro SK neudržitelnou zátěží a jako jediná možnost bylo
přijato předání Městu Větřní s podmínkou opravy a zachování tenisu.
V roce 2017 se povedlo vybudovat nové osvětlení fotbalového hřiště
s LED lampami s malou spotřebou energie za pomoci grantu Jihočeského
kraje, podpory Města Větřní a vlastních příspěvků. Jednalo se zatím o největší investici klubu za poslední roky v celkové hodnotě cca 470 tisíc Kč.
Dále se přistoupilo k údržbě stráně v areálu fotbalového hřiště, a
to vykácením náletových dřevin o rozloze cca 1500 m2. Zde patří poděkování dobrovolníkům z fotbalového oddílu, zejména panu Michalu
Vegešovi za odvedenou práci.
V listopadu 2017 se konal 1. fotbalový ples spojený s volbou nejlepšího fotbalisty. V kategorii přípravek vyhrál Jiří Sukdolák, za žáky Martin
Zrna, v dorostu Jiří Dvořák a za muže Rudolf Weinhard. Další ocenění
dostali Patrik Kotlár jako největší talent a Dagmar Maříková za dlouholetou spolupráci a pomoc ve vedení klubu. Plesu se zúčastnilo přibližně
250 lidí, což nám jen potvrdilo zájem o kulturní akce. Ples proběhl z kapacitních důvodů v Kájově a budeme se těšit na další ročník. Velké poděkování patří panu Stanislavu Maříkovi a Honzovi Křížkovi za uspořádání
a průběh celé akce. Dobrá práce!
Zde bychom se chtěli ještě ohlédnout za podzimem fotbalových
družstev klubu. Začněme našim „A“ týmem, který v I.A třídě mužů po
nepovedeném začátku zabral a nakonec v polovině soutěže je v průběžné tabulce na lichotivém děleném 4. místě s 21 body a záporným skóre
32:36. Nejlepším střelcem našeho družstva a zároveň celé soutěže I.A
třídy sk. A je Rudolf Weinhard se 14 brankami. To vše pod taktovkou
zkušeného hrajícího trenéra Zbyňka Ginzela, který ve svých 47 letech
prohání mladíky celé soutěže, a asistenta Roberta Salona.
Náš „B“ tým složený převážně z odchovanců klubu bojuje v okresní
soutěži mužů o postup a v polovině soutěže se nachází v neúplné tabulce
na 2. místě se 17 body a záporným skóre 23:25. V této soutěži se letos
poprvé hraje systémem „play off “ tzn., že o postupujícím se rozhodne až
v nadstavbové části soutěže. Nejlepším střelcem našeho „B“ týmu je se
6 brankami Ondřej Dvořáček. To vše pod taktovkou Romana Sciranky a
Luďka Turka.
Družstvo dorostu ve společenství s Vltavanem Loučovice vede
tabulku I.A třídy dorostu bez ztráty
jediného bodu a má tak nakročeno
k postupu mezi krajskou elitu s 39
body a krásným skóre 93:18. Družstvo dorostu vede již dlouhou dobu
zkušený trenér Vlastimil Sulzer,
který se nemalou měrou zasloužil o
tento skvělý výsledek, navíc shodou
okolností pochází z Loučovic, ale již
od mládí žije ve Větřní. Nejlepším
střelcem našeho dorostu a zároveň
celé soutěže I.A třídy sk. A je po
odehraných třinácti kolech s úctyhodnými 33 brankami Jakub Toth
z Vltavanu Loučovice.

Družstvo starších žáků bojuje v okresním přeboru (7+1) a v polovině
soutěže je v průběžné tabulce na lichotivém 7. místě se ziskem 20 bodů
a aktivním skóre 55:28. Nejlepším střelcem našich žáků je s 26 brankami
Martin Zrna, což v celé soutěži zatím znamená krásné třetí místo v tabulce střelců. To vše pod vedením zkušených Jindry Votýpky a Standy
Dolejška.
Družstvo starší přípravky složené z hráčů ročníku 2007/08 bojuje
v okresním přeboru (5+1) a v polovině soutěže je v průběžné tabulce na
8. místě se ziskem 22 bodů a aktivním skóre 67:53. Nejlepším střelcem
této kategorie je s 21 brankami Jirka Sukdolák, který je synem stejnojmenného matadora „A“ týmu. Zkušenosti jim předávají trenéři Jiří
Šimeček a Petr Votýpka.
Nejmladší družstvo našeho klubu složené z hráčů ročníku 2009 a
mladších hrají okresní přebor mladších přípravek (4+1) a v polovině
soutěže jsou v průběžné tabulce na posledním 8. místě se ziskem 2 bodů a
skórem 28:91. Pro mnohé z nich se jedná o první zápasy v životě a teprve
se s fotbalem seznamují, ale jsou vidět pokroky a radost ze hry. V tomto
družstvu jsou pouze tři „zkušenější“ hráči, kteří trénují déle než jeden
rok. Jedním z nich je náš benjamínek ročníku 2010 Matyáš Steinocher,
který je naším nejlepším hráčem a střelcem s 18 brankami a prohání nejlepší střelce soutěže. Trenéři Radek Steinocher a Petr Votýpka si zaslouží
obrovský respekt za obětavou práci s nejmenšími.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem trenérům za dobře odváděnou
práci a také našemu pilnému správci Václavu Beránkovi, který se pečlivě
stará o zázemí a stav hřiště.
Náš trenérský tým bohužel opouští Petr Votýpka z důvodu svatby a
stěhování se k ženě svého srdce. Tímto mu děkujeme za obětavou práci
s dětmi a přejeme hodně štěstí v manželském životě. Dále náš trenérský
tým opouštějí Zbyněk Ginzel, Roman Sciranka a Luděk Turek, kterým
taktéž děkujeme za skvěle odvedenou práci.
V případě získání dotace Jihočeského kraje bychom chtěli finančně
podporovat trenéry mládeže, kteří na hřišti tráví spoustu hodin ve svém
volném čase a dělají to zadarmo, a také nakoupit nové sekačky na údržbu
hřiště a okolí. Dále se budou od jara 2018 natáčet všechna utkání „A“
týmu v I.A třídě mužů v rámci nařízení Krajského fotbalového svazu
z důvodu zkvalitnění soutěže a zjednodušení disciplinárních řízení.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Městu Větřní, sponzorům a stálým fanouškům za podporu SK Větřní z.s. a doufáme, že nám i nadále
zůstanete věrni. Všechny naše fanoušky a také rodiny naší mládeže
srdečně zveme, aby se nebáli přijít podporovat naše družstva na domácí
zápasy. Plakáty s časy zápasů jsou každý týden vystaveny na nástěnce
u „bowlingu“ a u fotbalového hřiště. Přijďte mezi nás a podpořte své
blízké.
Roman Červíček, předseda SK Větřní
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Naši žáci krůček od postupu do republiky
Dne 17.4. se naši žáci zúčastnili okresního fotbalového turnaje v Kaplici. Hrálo se na půlce hřiště 2x10 minut. Celkem se zúčastnilo 7 týmů.
Nejdříve naši žáci (F. Lach, M. Zrna, M. Trapl, M. Gelnar, T. Gelnar,
F. Seifried, P. Kotlár, T. Bordáč, M. Sivák, H. Němec) museli porazit soupeře ze skupiny (ZŠ a MŠ Horní Planá, Školní Kaplice), aby se dostali do
semifinále. Ze skupiny postupovaly první dva týmy.
Hned v prvním zápase nás čekal silný soupeř - Horní Planá. První
gól jsme inkasovali my. Po dlouhém snažení nakonec vyrovnal M. Zrna.
Druhý gól už se nám nepovedlo dát, a tak se kopaly penalty. Na penalty
jsme vyhráli a byli jsme blíž k semifinále.
Druhý zápas jsme hráli se ZŠ Školní Kaplice. Na hráče jsme vlétli jako
tornádo a zkoušeli střílet na bránu. Po několika pokusech jsme vstřelili
gól. Začali jsme více bránit, ale po chvíli jsme dali další branku. Kaplice se
nestíhala bránit. Nakonec zápas prohráli 4:0. Naše góly dávali T. Bordáč
a M. Zrna.
Svou skupinu jsme vyhráli a ZŠ Horní Planá byla druhá. Proto jsme
postupovali do semifinále.
V semifinále jsme hráli se ZŠ Fantova Kaplice. Začali jsme hrát
opatrně a více bránili. Oba dva týmy se snažily nedostat gól. Jako první
jsme ho dali my. ZŠ Fantova se bránila, ale náš tým se nedal zastrašit a po
chvilce padl další gól do kaplické sítě. ZŠ Fantova se psychicky položila,
a proto jsme dávali jeden gól za druhým. Zápas skončil 6:0. Branky dávali
T. Bordáč, P. Kotlár, M. Trapl a M. Zrna.
Ve finále jsme hráli opět se ZŠ Horní Planá. Už jsme trochu věděli,
jak s nimi hrát. Oba týmy bojovaly, jak kdyby to bylo naposledy. Všichni
předváděli krásné výkony. ZŠ Horní Planá nakonec podlehla po gólu
T. Bordáče 0:1.
Okresní kolo jsme vyhráli a postupovali do krajského. Nejlepším hráčem byl vyhlášen P. Kotlár. Bohužel se nám na turnaji zranil jeden hráč
(F. Seifried), který s námi nemohl do krajského kola.
Do krajského kola jsme jeli 25.dubna. Hrálo se 2 x 15 minut na
půlce hřiště ve Strakonicích. Náš tým hrál ve složení S. Traplová, F. Lach,
M. Zrna, M. Trapl, M. Gelnar, T. Gelnar, P. Kotlár, T. Bordáč, H. Němec.
Celkem se zúčastnilo 6 družstev. Byli jsme rozděleni do dvou skupin.
Z každé skupiny postupovaly první dva týmy. V naší skupině byly školy
ZŠ Máj České Budějovice a ZŠ Strakonice.
První zápas byl s těžkým soupeřem ZŠ Máj. Hodně se na nás natlačili
a dali první gól. Během prvního poločasu už jsme prohrávali 3:0. Už jsme
to chtěli vzdát, ale po gólu T. Bordáče jsme se vzchopili. Rychlostí blesku
jsme srovnali skóre na 3:3 díky gólům T. Gelnara a P. Kotlára. Začali
jsme urputně bránit. Po osudové chybě rozhodčího jsme prohrávali 4:3.
Nakonec zápas skončil 5:3.

Druhý zápas jsme hráli se ZŠ Strakonice. Hráli jsme obezřetně a
nedělali tolik chyb. Po chvíli jsme dali první branku. Po prvním poločase
jsme vedli 2:1. Do druhého poločasu jsme se vrhli po hlavě. Dali jsme
další góly. Protihráči neunesli prohru, a proto do nás začali strkat. Došlo
k malým šarvátkám, ale nikomu se nic nestalo. Vyhráli jsme 4:1. Góly
dávali T. Bordáč a M. Zrna.
Ve skupině jsme skončili druzí, a proto jsme postupovali do semifinále.
V semifinále jsme se utkali se ZŠ a MŠ Písek. Než jsme se rozehráli,
tak nám Písek vstřelil branku. Celý zápas jsme bojovali, abychom vyrovnali. Až 3 minuty před koncem jsme vyrovnali z přímého kopu. Naši
hráči si stoupli před brankáře a zkoušeli ho odstrčit. P. Kotlár, který kopal,
dal krásnou točenou do volného prostoru, o který se postarali M. Trapl a
T. Gelnar. Tímto gólem jsme vyrovnali na 1:1 a kopaly se penalty. Penalty
za nás kopali T. Bordáč, M.Trapl a P. Kotlár. Všichni penaltu proměnili,
jeden z protihráčů se netrefil, a tak jsme vyhráli a postoupili do finále.
Bohužel se jeden náš hráč v průběhu turnaje zranil. Finále jsme hráli
hned po semifinále, takže si naši hráči vůbec neodpočinuli. ZŠ Máj měl
jeden zápas volno a asi 5 hráčů na střídání.
Finále jsme tedy hráli se ZŠ Máj. První poločas jsme se drželi, ale síly
čím dál více docházely. Zkoušeli jsme obrátit skóre, ale marně. Máji jsme
podlehli 5:0.
Naši žáci dosáhli velkého úspěchu v celém kraji. Reprezentovali naší
školu a trochu se i proslavili. Moc všem děkujeme za účast. Všichni hráči
dali do svého výkonu všechno. Nejlepší hráč turnaje byl P. Kotlár. Doufám, že se nám bude dařit i při jiných turnajích.
Michal Gelnar, 9.A

Město Větřní
Hledáme plavčíky pro letní provoz venkovního
koupaliště ve Větřní s výhledem případné
výpomoci i pro zimní provoz vnitřního bazénu.
Kurz plavčíků zajistí a uhradí Město Větřní
Informace:
Jiří Kubík, vedoucí bazénu
tel.: 720 022 565
e-mail: saunabazen@mestovetrni.cz
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Kulturní léto ve Větřní 2018
Kulturní areál venkovního koupaliště Větřní
9.6.2018 - Setkání s lidovkou
17.00 - Lidovka, 19.30 - Babouci
Vstupné: 100,- Kč, v předprodeji 80,- Kč

16.6.2018 - Sláva je tu léto (pořad pro děti, rodiče i prarodiče)
16.00 - ZŠ Větřní, 17.30 - Andromeda, 17.30 - Petra Černocká, 19.00 - Papouškovo sirotci
Vstupné: 100,- Kč, děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma

14.7.2018 - Countrybál s hvězdou večera
19.00 - Naďa Urbánková a Bokomara, 21.00 - countrybál s Weekendem
Vstupné: 150,- Kč, v předprodeji 100,- Kč

28.7.2018 - Revival fest
17.00 - Queen, 19.00 - Waldemar Matuška, 21.00 - ABBA
Vstupné: 200,- Kč, v předprodeji 150,- Kč

11.8.2018 - Vítr FolklórTC festival
13.00 - vzpomínka na Wabiho Daňka, Cop 40 let, Luboš Hrdlička, Drazda band, Paraván, vítězové Porty
Vstupné: 150,- Kč, v předprodeji 100,- Kč

22.9.2018 - Noc muzikálů - vystoupí Václav Noid Bárta
19.00 - Jaromír Adamec (Evita, Monte Cristo, Bídníci, Fantom opery, Jesus Christ Superstar, Casanova...)
a tým Jiřího Untermüllera z JČ divadla.
Vstupné 200,- Kč, v předprodeji 150,- Kč
Předprodej vstupenek:
MĚSTSKÝ ÚŘAD VĚTŘNÍ, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Kancelář č. 8 - Kateřina Šustrová, tel. 380 731 544, mob. 602 561 700
Kancelář č. 6 - Lenka Homerová, tel. 380 731 544

PRODEJ ZAHRADY
Nabízím k prodeji zahradu v zahrádkářské kolonii
pod školou ve Větřní.
Parcelní číslo: 1271/21
Obec, kú: Větřní
Info na tel.: 602 430 658
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