Nedělní klid
Zastupitelstvo v červnu projednávalo návrh protihlukové vyhlášky,
která by omezila práci se sekačkami nebo cirkukárkami o víkendech
a svátcích. Zastupitelé však v této věci nepřijali žádné usnesení, a tak
se k tomuto problému zřejmě ještě v budoucnu vrátí. Problém spočívá
hlavně v sousedských a mezilidských vztazích.

Soused by měl tolerovat souseda, že je neděle a že práci, kterou si
mohl udělat v týdnu odpoledne, nebude zbytečně nechávat na neděli, aby
rušil. A naopak soused by měl sousedovi tolerovat, že když v týdnu pršelo,
tak si soused musí tu trávu někdy posekat. A asi by neměl sekat trávu nebo
řezat dřevo v neděli odpoledne, kdy většina lidí chce mít klid a odpočívat.
-tb-

Každý jsme někde zapsán
V poslední době se objevily zprávy, že se v některých malých městech mají rušit matriční úřady. Proto jsme se informovali, co patří do jeho
pracovní náplně. Náš městský úřad tady v přenesené působnosti vykonává úkoly státní správy a vlastně vede státní evidenci. S prací matričního
úřadu nás seznámily pracovnice odboru vnitřních věcí a sociálních služeb Kateřina Šustrová a Lenka Homerová.
Matrika je úřední kniha, do níž jsou zapisována jména osob pro
potřeby státní evidence. Matriční úřad vede knihu narození, knihu úmrtí
a knihu manželství. Na našem území vznikla první evidence na základě
rozhodnutí tridentského koncilu, který nařizoval katolickým farářům
vést matriku sňatků, narození a úmrtí. V 19. století vedly matriky i jiné
církve. Údaje v matrikách se uchovávají 100 let na městském úřadě, údaje
starší jsou postupovány do státního archivu. Matriky z minulosti byly
digitalizovány a jsou přístupné na internetu.
Do knihy narození matričního úřadu se uvádějí základní údaje
(jméno a příjmení, rodné číslo, pohlaví, místo a datum narození). Pokud
jsou rodiče manželé, je zápis jednoznačný. Pokud nejsou, úřad doporučuje před narozením dítěte určit na matričním úřadě otcovství. Jde
o bezplatný úkon.
Současně se zápisem do knihy narození vystaví úřad rodný list. O narození dítěte se vedou dva identické zápisy - v knize narozených a v elektronické evidenci. Jméno a příjmení dítěte se určí shodným prohlášením
otce a matky před matričním úřadem.
V našem městě se vyskytují u novorozenců i méně obvyklá jména
jako je Santiago nebo Leticie. Naopak mezi oblíbená dívčí jména patří
Eliška a Emma, u chlapců dávají rodiče častěji jméno Jiří.

Matrika také vede knihu úmrtí. V ní je evidován úmrtní list. List obsahuje jméno, datum úmrtí, místo úmrtí, místo trvalého pobytu zemřelého a další obligátní údaje. Před zápisem dostane matrika List o prohlídce
zemřelého. Ten vystaví koroner nebo záchranná služba. Matriční úřad
pak vyhledá příbuzné.
Matriční obvod zahrnuje katastr obce Větřní, Světlík a Bohdalovice.
Do knihy manželství jsou zapisovány občanské i církevní sňatky.
Když se jedná o církevní sňatek, projeví snoubenci svou vůli vstoupit
spolu do manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo
náboženskou společností Je jich celkem 21 a zákon je jmenovitě uvádí.
Platí však, že snoubenci musejí mít před církevním sňatkem osvědčení
matričního úřadu, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření
manželství.
Pokud byl uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek
občanský.
Kdyby žena chtěla v zápise o uzavření manželství, aby nové příjmení
mohla uvést v mužském tvaru (např.: Růžena Lunch Svačinová) stanoví
zákon čtyři důvody: Žena je cizinkou, nebo státní občankou ČR, která má
nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, manžel je cizinec a konečně je státní
občankou ČR, ale má jinou než českou národnost.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva města Větřní,
které se bude konat v pondělí dne 24.9.2018 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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U Městského úřadu ve Větřní lze uzavřít občanský sňatek před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva .Je možné
pro občany zde trvale bydlící uzavřít sňatek před starostou nebo místostarostou obce Bohdalovice nebo obce Světlík.
Každou sobotu, pokud není státní svátek, jsou v těchto místech obřady zdarma. Všechny obce mají důstojné obřadní místnosti; ve Větřní
jde o shromažďovací síň zastupitelstva, ve Světlíku obřadní místnost na
obecním úřadě, v Bohdalovicích mohou snoubenci uzavřít sňatek v nově

restaurované krásné pozdně gotické kapli Navštívení Panny Marie ve
Svérázu.
Pokud se snoubenci dohodnou, mohou uzavřít za poplatek 1000,- Kč,
sňatek na jakémkoli vhodném místě. K těm neobvyklým patří tvrz v Pasovarech, kde byl sňatek dokonce uzavřen 30. dubna.
V našem článku nemůžeme postihnout vše, ale potřebné informace
poskytnou v úředních dnech výše jmenované ochotné pracovnice městského úřadu.
- zd -

Informace z knihovny
Ve středu 6. června byli v městské knihovně pasováni na čtenáře
letošní prvňáčci. Tato slavnostní událost probíhala v naší knihovně už
počtrnácté. Děti chodily do knihovny v průběhu školního roku se svými
učitelkami paní Šebestovou a paní Blažkovou, při samotném pasování
předvedly, jak se naučily číst a byly odměněny Čtenářským glejtem, knížkou Bráchova bota a roční registrací v knihovně.
Až do konce školního roku byly pro žáky místní ZŠ a MŠ připravovány besedy o nových knihách, které žáci pravidelně navštěvují se svými
vyučujícími.
Na samém sklonku školního roku si přišli do knihovny pro dárek
vítězové letošního krajského kola výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem
nás, žáci 4. B. Dárek je připraven i pro 4. A. Děti, jejichž výtvarné práce
byly k vidění v naší knihovně celý březen, navázaly na loňské vítězství
v krajském kole. Velký dík patří Mgr. Tereze Vojtíškové, pod jejímž vedením práce vznikaly.
Během letních prázdnin nebude provoz knihovny nikterak omezen.
Pro knihy si můžete přijít tak jako celý rok, v pondělí (11.00 - 18.00),
v úterý (8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00) a ve čtvrtek (7.00 - 12.00). Pro děti
i dospělé je připravena řada novinek, které budou přibývat i v prázdninovém období.
Z těch současných novinek vybíráme a nabízíme: Pro dospělé - Terapie sdílením, Chovejte se jako kočka, Šumavská trilogie, Jičínské pole
mrtvých, Normálně jiní, Bahnitá pole, Loutkář, Zakázané ovoce, Jedna
želva za druhou, Exil, Žena, po které se slehla zem, Pokrevní pouta,
Běh života s úsměvem, Deník japonské manželky, Velmi osobní kniha
o zdraví, Voda, která hoří, Dovolená s moderním fotrem, Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska, Labyrint pohybu, Citlivá místa,
Harmonie, atd.

Pro děti: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, Městečko Lážoplážo, Animalium, Botanicum, Velká kniha mořské havěti, Áďa spadla do
kanálu, Po stopách baroka v Čechách, Gerda, příběh velryby, Senzační
sbírka zvířat doktora Proktora, Našlo se koťátko!, Timeless - Zachránci
nového času, Valentýnka a narozeniny, Osamělý králíček, Nikdyuš a řada
dalších.
Informace o knihách a jejich dostupnosti najdete na www.knihovnavetrni.cz v katatalogu knihovny.
-mk-

Vítání nových občánků
Dne 2. června 2018 slavnostně přivítal starosta města Větřní Mgr.
Antonín Krák v obřadní síni nové občánky našeho města.
Naše pozvání přijali a byli přivítáni Dita Kupčíková a David Čížek
s dcerou Julií, Markéta Kubíková a Jakub Kubín s dcerou Sofií, Alena
a Ivan Radovi s dcerou Karin, Nikola Segešová a Jozef Varga se synem
Michaelem, Zdeňka Vyskočilová a Václav Plánský se synem Vítem,
Kateřina a Martin Loškovi se synem Robinem, Eva Gunarová se synem
Christianem.
V úvodu sobotního setkání vystoupily se svým programem děti
z mateřské školy pod vedením svých učitelek paní Olgy Hüttnerové
a paní Evy Perníkové. Za krásné vystoupení děkujeme.
Město Větřní
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Akce ve škole
Čtvrté třídy v Hořicích na Šumavě
Zážitkový i vzdělávací pobyt se uskutečnil v červnu od 11. do
15. června. Akce se zúčastnilo 30 žáků ze čtvrtých tříd. Odjeli jsme od
školy v ranních hodinách autobusem rovnou do Hořic k ubytovacímu
středisku Menfis, kde nás přivítali velice milí a ochotní majitelé. Následovalo ubytovávání - rozdělování dětí do pokojů a první - pro některé
obtížný - úkol si připravit ležení a prozkoumání areálu (sportoviště,
ZOO koutek). V klubovně jsme s panem Vysušilem zahájili program,
jenž byl pro ně vytvořen. V dopoledních hodinách po snídani vedl
činnosti, zaměřené na schopnosti spolupracovat, pan učitel Vysušil.
Odpoledne a večer se nesly v duchu pravěku (téma bylo vybráno dětmi),
kdy průvodci dění byly paní učitelky Vojtíšková, p. Svetová a dvě šikovné
studentky Tereza a Katka. Počasí nám přálo jen první den, další dny
se konaly v počasí připomínajícím skutečně dobu ledovou. Dle počasí
se přizpůsobil program - průzkum okolí, výroba přívěsků a Hořických
Venuší, stavba obydlí, rozdělání ohně, zhotovení ošacení, hod oštěpem
na zubra, nechyběl ani večerní tanec, kdy jsme byli podrobeni kontrole
rodičů. V tělocvičně se odehrály hry s míčem, loupení dívek, utkání mezi
tlupami v přehazované a ponožková bitva. Završením našeho pobytu byla
stezka odvahy. Vrátili jsme se zpátky do Větřní k milovaným maminkám
se vzpomínkami a můžeme se snad zase těšit na příští pobyt.
4. A a 4. B

Družina hostila Divadélko KOS
Divadélko KOS nemá vlastní stálou scénu, proto za svými diváky dojíždí. Navštěvuje školy i školky. Může hrát i venku. Všechna představení
jsou činoherní, bez loutek. Ve většině představení hrají dva herci, ale díky
převlekům může v každé pohádce vystupovat více postav.

Slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů absolventům ZŠ
Dne 29. 6. proběhlo v obřadní síni ve Větřní slavnostní předávání
vysvědčení žákům 9. A a 9. B. Na předávání vysvědčení popřáli žákům
hodně úspěchů do budoucna jejich třídní učitelky Mgr. Blanka Szabová
a Mgr. Jana Vávrová, dále ředitelka školy Mgr. Halka Jánová, starosta
města Větřní Mgr. Bc. Antonín Krák, místostarosta Ing. Pavel Štindl,
zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Mikuška, jejich rodiče a kamarádi i další
příslušníci pedagogického sboru. Obě třídní učitelky si připravily pro
své žáky dárky na rozloučenou a samy od nich dostaly několik krásných
dárků. Z každé třídy byl vybrán žák, který pronesl projev za celou třídu,
aby se rozloučil a zhodnotil celkové působení třídy v průběhu jejich
studia, jejich nezapomenutelné zážitky i očekávání věcí příštích v nové
etapě jejich života.
Mgr. Jana Vávrová, Mgr. Blanka Szabová,
třídní učitelky 9. ročníků

Mateřská škola v knihovně
Žáci MŠ navštívili v červnu místní knihovnu, aby si prohlédli nové
tituly - snad jim zájem o knihy a čtení vydrží co nejdéle.

Naši malí diváci pozorně sledovali děj.

Chvílemi se stali partnery herců…
Iva Kotousová, Jitka Opekarová, Bohuslava Schwarzová
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Poděkování za čas věnovaný dětem
Letos jste mohli pro své děti vybírat na naší škole ze 16 kroužků, a to
především díky času a energii, které vašim dětem věnovali jejich vedoucí.
Ráda bych alespoň touto cestou ocenila všechny, kteří se s chutí a zdarma
věnují tomu, aby naši žáci smysluplně trávili svůj volný čas a rozvíjeli to,
co je baví a v čem jsou dobří: Eva Cieslarová, Bohuslav Šesták, Michaela
Gelnarová, Petr Fuchs, František Soukup, Martin Hladík, Tomáš Bicek,
Jana Jakešová, Jana Blažková, Jana Šebestová, Tereza Vojtíšková, Antonín
Lepeška, Ivana Temiaková, Martin Kubalák a Václav Vysušil.
Zvláště chci poděkovat Michaele Gelnarové za to, že kromě vedení
kroužků pořádá mnoho dalších akcí, které podporují spolkový život
města a pomáhají vytvářet společenství občanů.
Poděkování patří též zřizovateli, Městu Větřní, díky jehož podpoře
mohou navštěvovat kroužky všechny děti bez ohledu na finanční situaci.

naše hodné maminky. Po dopoledním úklidu a hraní jsme šli na oběd
do restaurace, uvařili nám milované špagety! A pak už cesta na vlak.
Domů jsme dorazili kolem druhé hodiny. Výlet byl super, moc jsme si
ho užili.
žáci 3.A

Vystoupení žáků - Sláva, je tu léto
Dne 16. 6. 2018 jsme vystupovali na koupališti v rámci zahájení letní
sezóny. Děti ze 3.A a 2.B si připravily humorné básničky o zvířatech a
něco nám i zazpívaly. Nechyběly jako obvykle ani děti z herního kroužku.
Ty, co umí na něco hrát, zahrály na flétničky, klávesy, klarinet a vystoupení zakončily dvě harmoniky. Vystoupení nám zpestřila hip-hopová
taneční skupina fungující v DDM, ve které tancují i některá děvčata
z naší školy.

Mgr. Halka Jánová, ředitelka

Spaní ve škole 2. B
Dne 22. 6. se žáci 2. ročníku zjistili, jaké je to ve škole nejen ve dne,
ale i v noci. Třídní učitelka Mgr. Ivana Temiaková pro ně připravila bohatý program plný poznávání, her a soutěží.

Velký deváťácký ples
Dne 26. 6. 2018 se v jídelně uskutečnil absolventský ples 9.A i 9.B.
Dívky okouzlovaly přirozeným půvabem, chlapci v oblecích působili
mužně a důstojně. Dokonce se odvážili tančit párové tance. Hosté mohli
vidět předtančení, šerpování absolventů i skvělých třídních učitelek, ale
třeba i ukázky karate, šermování, fotky z dětství absolventů, dokonce i
ohňostroj. Kromě toho si zde s námi mohli rodiče, kamarádi a učitelé
zatančit makarénu, což byl vrchol celého programu.
Dobrodružství 3. A na Dívčím kameni
Náš výlet jsme absolvovali 19. a 20. června. Jeli jsme ráno autobusem
a pak vlakem do Třísova. Odtud jsme došli na Hamr, kde jsme měli zajištěné spaní, super palandy...
Odpoledne jsme podnikli výpravu na Dívčí kámen, po cestě jsme
hráli hry a plnili různé úkoly. Po příchodu z hradu jsme bláznili na
krásném travnatém plácku poblíž objektu. K večeři jsme si opekli buřty
a marshmelow. Spát se nám moc nechtělo, tak se večerka protáhla až
na jedenáctou hodinu. Ráno jsme posnídali buchty, které nám napekly

Příprava samotného plesu všem absolventům i třídním učitelkám
přišla nekonečná - nácvik nástupu, příprava jídla, výroba ozdob… Ale
samotný ples utekl velmi rychle. Všichni žáci si ples užili a bylo to pro
ně skvělé rozloučení se školou i učiteli, kteří jim budou v následné cestě
životem velmi chybět. Dojaté maminky, babičky, ale i všichni přítomní
ocenili skvělou zábavu a výborný nápad organizátorů.
Žáci 9. A a 9. B
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Sportovní úspěchy
Úspěšní jsme byli rovněž i ve sportovních soutěžích. Největších úspěchů dosahovali letos naši fotbalisté. Starší hoši suverénně ovládli okresní
finále v minifotbale v Kaplici, a probojovali se tak do finále krajského,
které se konalo ve Strakonicích. Zde skončili na skvělém druhém místě.
Zdatně jim sekundovali i mladší žáci, kteří opanovali okresní finále v halové kopané v Kaplici a v kraji vybojovali hezké 4. místo.

Slušných výsledků jsme dosáhli také v atletice. V poháru rozhlasu,
což je týmová soutěž škol, jsme po letech vybojovali více umístění na
stupních vítězů. Mladší žáci, starší žákyně i starší žáci se shodně umístili na 3. místech. Na atletické olympiádě jednotlivců pak získal 2. místo
Jakub Pfeferle, na 3. místech pak skončili Alex Ferenci, Matěj Pfeferle,
Marcel Trapl a Marek Sivák, který navíc přidal ještě 4. místo.
Na 4. místo v okrese pak dosáhli i florbalisté v kategorii mladších
žáků. Ještě o stupínek lepší umístění - 3. místo - pak přidalo i družstvo
mladých cyklistů na dopravní olympiádě v Českém Krumlově. Rovněž
3. místo pak získali i nejmladší fotbalisté na Mc Donald Cupu v Kaplici.
A dvě vítězství jsme přivezli i ze závodů v přespolním běhu, kde se
i z prvních míst radovala družstva starších i mladších žáků.

Předmětové olympiády
Úspěchy jsme zaznamenali i v předmětových soutěžích. Matěj Baštýř
z 8.A skončil třetí v okresním kole biologické olympiády a probojoval
se do krajského kola, kde se umístil na 10. místě. Filip Gráfek (6.A)
nás reprezentoval v olympiádě zeměpisné, v okresním kole vybojoval
2. místo a v krajském kole byl osmý. V olympiádě z německého jazyka se
v okresním kole umístili Martin Kysela a Lenka Čermáková na 5., resp.
na 6. místě.
ZŠ a MŠ Větřní

Pohádkové spaní ve škole
Nápad spát ve škole byl ve třídě 4.B s nadšením přijat a vyústil v krásných pohádkových 20 hodin strávených společně.
Dne 27.4. jsme se setkali před školou. Odtud nás paní učitelka odvedla do školní knihovny. Rozložili jsme si spacáky a odložili tašky. Pak
šla naše třída ven, tam jsme hráli hry a opékali špekáčky. Potom jsme se
vrátili do knihovny a udělali si večeři (tousty). Protože učitelka a ostatní
maminky připravovaly stezku odvahy, my jsem byli v knihovně sami,
a tak jsme si hráli, povídali a strašili se.
Poté si pro nás paní učitelka přišla, rozdělila nás do skupin a šli jsme
na stezku. Když ze stezky dorazili poslední, rozdělili jsme se na malíře,
češtináře a matematiky. Po skupinách všichni sestavili klíč a hledali
truhlu, kam by klíče patřili. V truhlách jsme našli křupky a pohádkové
knížky, které jsme měli číst před spaním. Nakonec jsme si lehli, při baterkách chvíli četli a postupně šli spát. Skoro celá třída ale nespala, povídali
si, chodili na záchod. Pak z ničeho nic všichni usnuli. Ráno po krátkém
spaní jsme se nasnídali, vyčistili si zuby, učesali se, uklidili a šli jsme ven
si zaběhat a protáhnout se. Chvíli po návratu do knihovny všechno růžovoučké skončilo, protože zazvonil zvon a přišly do školy ostatní třídy.
Celý další den jsme se neučili, protože jsme hráli hry.

pohádkových knížek. Pak jsme se ukolébali jako princezna na hrášku.
Konec a pohádky byl konec. A ráno jsme se neučili - hráli jsme si a jedli.
Eliška Smetanová, 4. B

Zuzka Otmarová, 4.B
Přišli jsme všichni ve smluvený
čas ke škole, tam si nás vyzvedla paní
učitelka. Ustlali jsme si ve školní
knihovně. Potkali jsme se s paní ředitelkou. Společně jsme šli na školní
zahradu hrát hry a opékat. Poté jsme
se odebrali zpátky tam, kde jsme měli
připraveno na spaní a čekali jsme
na strašidla. Přišel k nám šáša (paní
učitelka) a řekl, kam a kudy máme
jít. Cestou jsme potkali vodníka,
princeznu, Karkulku s vlkem, smrt
(myslím, že to byli všichni). Než jsme
šli spát, četli jsme si z nalezených
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Spaní ve škole
V 17.00 jsme měli sraz před školou. Potom pro nás přišla paní učitelka, která nás odvedla do školní knihovny, kde jsme se ubytovali. Když
jsme se všichni ubytovali, paní učitelka odvedla do školní zahrady. Zde
jsme hráli hry, opékali si buřtíky a brambory. Také tam na na nás čekala
paní ředitelka, která pro nás připravila seznamovací hru. Každý si utrhl

část z ruličky toaletního papíru a podle počtu utržených čtverečků měl o
sobě něco říct. Potom jsme se vrátili do knihovny, tam jsme si dali dobré
tousty a měli chvíli volno. Paní učitelka šla se svými pomocníky připravit
stezku odvahy!!!!!!!!!!!! A pak to začalo. Asi v 9 večer byla zahájena stezka
odvahy a já šel jako první. Bylo tam asi pět stanovišť.
Petr Kotlár, 4.B

Den matek 2018
Již tradiční oslava Dne matek proběhla dne 10. května 2018 v restauraci Slavie. Úvodní slovo patřilo panu starostovi Mgr. Antonínu Krákovi
a paní Kateřině Šustrové. Po tomto zahájení popřálo vedení města paní
Žofii Kyselové k jejím 94. narozeninám a předali jí drobné dárky. V kulturní části vystoupili žáci základní i mateřské školy pod vedením svých
učitelů paní Svobodové, Sikutové, Temiakové a pana Sitty. Pečovatelky
se postaraly o dopravu ženám, pro které by cesta po svých do restaurace
byly obtížná. Krásné růže předali všem přítomným ženám pan starosta a
i místostarosta. O hudební produkci se postaral Josef Litvan. I když bylo
přítomno málo mužů, byl parket plně využíván. Díky všem ,kteří se na
tomto příjemném odpoledni aktivně podíleli, nebo se přišli pobavit.
Jiřina Kozáková

Dětský den
V pátek 1.6.2018 jako již několik let se na fotbalovém hřišti SK Větřní
uskutečnil Dětský den, pro děti byly připraveny úkoly, po jejich splnění
je čekal balíček odměn, jízda na koníkovi a možnost opéci si buřtík. Po
celé odpoledne si všichni účastníci mohli prohlédnout hasičskou cisternu
a prakticky si vyzkoušet obsluhu hadice. Balonky dětem rozdávali vzácní hosté, Minnie a Mickey. Chtěla bych poděkovat všem pomocníkům
malým i velkým, zástupcům SK Větřní a SDH Větřní a hlavně sponzorům
- ZŠ a MŠ Větřní, Městu Větřní, paní Ladě Kunešové a panu Romanovi
Pospíšilovi (DSSS - MO Větřní).
-MG-

Setkání rodáků a starousedlíků 2018

V sobotu 16. června přišel opět čas setkání našich rodáků a lidí, kteří
zde již léta žijí. Po úvodním slovu starosty, místostarosty a předsedkyně
Klubu seniorů následoval kulturní blok. Jako první vystoupil folklorní

soubor dětí z Domu mládeže v Českém Krumlově, který předvedl krásné
pásmo za doprovodu Českokrumlovské dudácké muziky. Následovalo
vystoupení romské skupiny z Větřní vedené panem Robertem Kotlárem.
K tanci i poslechu hrála Dudácká kapela z Českého Krumlova. Večerní
zábavou nás provázela Malá muzika Pavla Havlíka. Celá akce byla prokládána občerstvením a všichni účastníci obdrželi pamětní známku, vyrobenou členy Klubu seniorů na návrh Václava Kozáka. Po celou dobu vládla
příjemná atmosféra. Děkujeme všem, kteří se na této pohodě podíleli, ať
svou činností nebo pouhou přítomností.
Velké díky patří Městu Větřní, které celou akci financovalo. Nezapomínáme ani na paní Růženku Gondekovou, která zajišťoval dovoz a
následný odvoz jak muzikantů, tak i lidí, kteří by se jen těžko jinak mohli
této akce zúčastnit.
Za všechny členy Klubu seniorů vám všem přejeme příjemné a ve
zdraví prožité léto.
Za Klub seniorů Jiřina Kozáková
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Pietní akt k osvobození Větřní
Je pondělí 7.5.2018 a Město Větřní právě pořádá pietní akt k osvobození Větřní a uctění památky padlých ve 2. světové válce. Zahájení
provedl místostarosta pan Ing. Pavel Štindl a seznámil přítomné s historickými okamžiky konce 2. světové války. Následně starosta města
pan Mgr. Antonín Krák nás seznámil s nově vytvořenými hodnotami na
našem místním hřbitově a nastínil další záměry. K památníku padlých
byly položeny květy a zapáleny svíčky a potom to samé bylo provedeno
i u nově vytvořeného kamenného kříže, který nahradil původní kříž
dřevěný. Je jenom škoda, že z občanů se této akce se zúčastnili pouze
členové Klubu seniorů.
Jiřina Kozáková

Zájezd na Pelhřimovsko
Je ráno 7.00 hod úterý 5. června a zájezdový autobus s 51 seniory
odjíždí navštívit oblast Pelhřimovska. Objednané příjemné počasí slibuje,
že si budeme moci prohlédnout další část naší krásné zemičky. Hlavním
cílem je Pelhřimov, kde se nachází řada zajímavostí. V klubu jsme se rozhodli volit formu volné prohlídky města s předem dohodnutou možností
navštívit Muzeum kuriozit. Toto muzeum se nachází ve dvou objektech,
ve kterých je možno vidět 3 v 1 - nápaditost, šikovnost a trpělivost.
Jednou ze zajímavých exponátů je dřevěný motocykl Jawa (pérák) se
všemi detaily vyrobený ze 22 druhů dřev. Dalším obdivovaným výtvorem je např. vyšívaná mapa Evropy i s popisem nebo ježek vyrobený ze
špejlí či vázy a obrazy ze sirek atd. Každý z návštěvníků se může zastavit
a vychutnat všechny výrobky podle své nátury a chuti. Exponátů je tolik,
že si určitě každý přišel na své.
Město Pelhřimov na nás působilo jako krásné, upravené a čisté město.
Po chodnících byla radost chodit a po ulicích radost jezdit na rozdíl od
některých měst zapsaných i v UNESCO. Musíme zmínit i cenovou relaci
jídel v tomto městě, která je zejména pro nás seniory velice přijatelná. Po
obědě jsme pokračovali k dalšímu cíli našeho zájezdu,a to do Lipnice nad
Sázavou. Místní hrad nás zaujal svou mohutností a i tím, jak se pracuje na
jeho obnově. Já se bohužel se svým momentálním handicapem na vlastní
hrad nedostala. Někteří hledali a posléze i našli pomník Jaroslava Haška,
který je na starém hřbitůvku. Pro znovuzískání vydaných sil jsme pose-

děli v hospůdce „U České koruny“, kde spisovatel Jaroslav Hašek napsal
2., 3. a 4. část románu o Josefu Švejkovi.
A co na závěr - byl to velice příjemný zájezd, protože se opět sešli
bezvadní a ukáznění lidé spolu s bezva řidičem. Proto příště opět s chutí
za krásami naší vlasti.
Jiřina Kozáková

Harmoniky ve Vyšším Brodě
V sobotu 9. června se našla parta 19 nadšenců, kteří si zajeli zazpívat
s harmonikami (heligonkami) do hotelu Šumava ve Vyšším Brodě. Dopravu nám hradilo město, za což srdečně děkujeme, zejména organizátorce výjezdu paní Kateřině Šustrové. Z harmonik jsme přejeli rovnou na
akci v pergole bazénu ve Větřní. Nemohli jsme si nechat ujít vystoupení
souborů Babouci a Čtyřlístek. Babouci letos slaví 150 let své existence,
které oslavují jak jinak než častým vystupováním pro posluchače vyznávající jejich hudbu.
Senioři jsou zřejmě nezničitelní pro svou výdrž a nechtějí se nechat
zahanbit mladšími spoluobčany tím, že by leželi doma na kavalci.
Jiřina Kozáková
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Fugi Cup ve Větřní
Dne 23.6.2018 se uskutečnil v restauraci Slavie již 3. ročník šipkového
turnaje Fugi Cup, který se pořádá na počest dnes již zemřelého hráče
šipek Rudolfa Jůna, člena týmu DC Slavie Větřní. Turnaj byl v pořadatelské péči týmů DC Slavia Větřní a Pantera Větřní a účastnilo se ho
50 hráčů. Turnaj probíhal od 10.00 hodin až do pozdního odpoledne.
Byl dotován velkým množstvím hodnotných cen pro vítěze díky hojné
sponzorské účasti - Města Větřní, Jihočeského kraje a soukromých firem např. Mercedes Benz Milan Král, Pavlína Mikešová, Ekopaliva Bohemia,
Koberce Kájov a mnohých dalších.
V celkovém pořadí se na prvním místě umístil pan Jiří Vavrek
z klubu Střelci z Ratolesti Český Krumlov.
V ženách byla první Michaela Kogseder z klubu Stará Sparta
Loučovice a z neregistrovaných se jako první umístil pan Pavel Lučan
z Frymburka. Z domácích hráčů byl na pěkném druhém místě Pavel
Šaray z Pantera Větřní a v ženách Ivana Květenská z DC Slávie Větřní.
Za skvělou organizaci je třeba poděkovat jak oběma pořádajícím místním klubům, tak i personálu restaurace Slavie, který se podílel na celém
konání i sponzorsky. Akce proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných,
součástí byla i organizace dobrovolné finanční sbírky pro nemocné děti
ve Větřní. Již dnes se všichni těšíme na další kolo v příštím roce.
Za pořadatele Jaroslav Vojtíšek

Hledáme
Hledáme kolegy
kolegy a kolegyně
kolegyně
do
do výroby
výroby na
na pozice:
pozice:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
SEŘIZOVAČ
náborový příspěvek

20.000 Kč

Schwan Cosmetics CR | Český Krumlov
tel: 800 050 220 | 380 708 129
e-mail: sarka.sandova@schwancosmetics.cz
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