Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jelikož končí naše čtyřleté funkční
období, dovolte mi, abych vám při této
příležitosti poděkoval za podporu, spolupráci a pochopení.
Poděkování také patří členům Rady
a Zastupitelstva města Větřní, kteří
svým přístupem pomohli posunout
naše město dopředu tak, abychom si
zde vytvořili příjemné místo pro život a

bydlení. Samozřejmě není vždy vše ideální a můžeme se lišit v různých
názorech, ale pokud chceme vidět to, co se v našem končícím funkčním
období v našem městě vybudovalo, zrekonstruovalo nebo změnilo k lepšímu, tak to uvidíme. Kdo to vidět nechce, ten to stejně neuvidí.
Dovolte mi, abych vás pozval k volbám do Zastupitelstva města
Větřní, které se budou konat ve dnech 5. - 6. října 2018 ve třech volebních okrscích, a popřál vám úspěšný výběr zastupitelů na další funkční
období.
Mgr. Antonín Krák, starosta města Větřní

Budova známá všeobecně jako hotel Golf
Známe ji všichni, architektonicky cenných objektů zde zase
tolik není. Pokud si někteří vzpomenou, byli zde ubytováni studenti 5. ročníku architektury ČVUT
Praha, kteří na téma „Větřní - ani
město ani vesnice“ zpracovávali své
seminární práce.
Budova pochází z roku 1938
(stavěla se pouhé dva roky), byla
navržena vídeňskými architekty
Paulem Fischelem a Heinzem Sillerem ve stylu heimatstil, interiéry
byly ovlivněny stylem biedermeier.
Před rokem 1989 sloužila jako
mateřská škola a jesle, po roce 1990
byla provozována několika nájemci
jako hotel, z té doby všeobecně
známá jako hotel Golf. Všechny
tyto pokusy o provozování hotelu skončily neslavně krachy, dluhy,
soudními spory.
Za posledních cca deset let se u
nás vystřídala řada zájemců o provozování tohoto objektu, případně
o koupi, zpravidla s nejasným skutečným záměrem, kde podprahově zněl
známý refrén obchodu s chudobou. A na to už jsme ve Větřní citliví.
Pokud jsme nechtěli dopustit postupné chátrání objektu, museli jsme
jej průběžně udržovat a snažit se současně hledat jeho smysluplné využití. Ve vedení města panuje shoda, že optimální využití by byla úprava
na využití pro zajištění pobytových sociálních služeb, například domov
důchodců, Alzheimer centrum apod. Byla k tomu účelu i zpracována
analýza možnosti využití, která potvrdila potřebnost takovéto služby
v oblasti Českokrumlovska, která by přinesla další pracovní příležitosti
pro naše občany.
Podmínkou ekonomické funkčnosti takového zařízení je však zařazení do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, se kterým intenzivně
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jednáme. Docílili jsme v prvním kroku toho, že tato myšlenka se objevila
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Český Krumlov
(ORP = obec s rozšířenou působností). Nyní se musí na tomto základě
objevit v aktualizovaném obdobném materiálu zpracovávaném pro Jihočeský kraj, aby mohlo být docíleno začlenění tohoto zařízení do sítě
sociálních služeb, které získávají finanční podporu z Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
A co mezitím? Náklady na provoz budovy jsou vysoké. Proto jsme
přivítali, když o pronájem projevila zájem silná mezinárodní firma s továrním provozem v Českém Krumlově, která zde chtěla ubytovat své
kmenové zaměstnance, ty chtěla nabírat pro nově budované provozy.
Zastupitelstvo města také přijalo tuto myšlenku pozitivně.
Doslova několik dnů před podpisem se jejich situace změnila tak,
že firma od svého záměru musela odstoupit. Je třeba říci, že naší jasnou
podmínkou pro všechna dosavadní jednání vždy bylo, že zde nesmí být
nikdy ubytováni nepřizpůsobiví občané, ale pouze kmenoví zaměstnanci
s pravidelným příjmem na základě pracovních smluv. S tím jsme také

podepisovali i nájemní smlouvu s pracovní agenturou, která přišla s obdobnou nabídkou vzápětí po krachu předchozího jednání.
Skutečný průběh užívání pronajatého objektu jsme sledovali. Když se
objevily první negativní reakce od občanů, provedli jsme několik osobních kontrol a jednání s majitelem firmy, která má budovu v pronájmu a
ověřili si některé další informace.
Na základě těchto poznatků a jednání s nájemcem rozhodla Rada
města Větřní na svém mimořádném jednání o vypovězení nájemní
smlouvy a tím ukončení smluvního vztahu. Rada města svým rozhodnutím potvrdila svůj prvořadý cíl, tj. zajištění bezpečnosti a klidného života
našich občanů i za cenu toho, že budeme nadále muset hradit provozní
náklady budovy. Objekt tedy bude v průběhu výpovědní doby vyklizen.
Definitivně se tím ukázalo, že nyní je potřeba jednat pouze o zatím
jediném návrhu na smysluplné využití hotelu Golf. Tedy jako o zařízení
pro zajištění pobytových sociálních služeb či domov seniorů.
Ing. Pavel Štindl, místostarosta Větřní

Upozornění pro držitele psů
na splatnost místního poplatku za psy
Odbor financí a rozpočtu upozorňuje držitele psů (poplatníků) s trvalým pobytem ve Větřní na splatnost místního poplatku za psy.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku,
pokud je sazba poplatku vyšší než 240,- Kč, je splatná ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 30.4 a 31.8. příslušného kalendářního roku.
Pokud držitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří mu Městský úřad Větřní, jako správce poplatku, poplatek platebním
výměrem a je oprávněn v souladu se zákonem „O místních poplatcích“
zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ( např. úmrtí psa,
změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu - pokud je jediným
příjmem, přihlášení psa staršího 3 měsíců k místnímu poplatku, odhlášení psa z důvodu darování) je poplatník povinen oznámit správci poplatku
do 15 dnů od jejího vzniku.

Poplatek lze zaplatit v pokladně Městského úřadu Větřní nebo bankovním převodem na účet města Větřní pod přiděleným variabilním
symbolem.
Účet pro úhradu místního poplatku za psy je: 580010319/0800 nebo
151556225/0300.
Pokud někdo neví svůj variabilní symbol nebo bude-li potřebovat
bližší informace, může kontaktovat správce poplatku na tel.: 380 731 546,
380 731 547 - odbor financí a rozpočtu, další informace o místních poplatcích jsou obsahem obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 „O místních
poplatcích“, která je uveřejněna na webových stránkách města Větřní
www.mestovetrni.cz v sekci „Vyhlášky“.
Městský úřad Větřní, odbor financí a rozpočtu

Pozvánka do knihovny
Od října jsou v knihovně opět připraveny zajímavé přednášky a výtvarné dílny.
První říjnový týden bude naše knihovna již po dvacáté zapojena do
celostátní akce Týden knihoven. Zájemci mohou ve středu 3. října přijít
v 15.30 hodin na výtvarnou dílnu s paní Jiřinou Halmlovou, pod jejímž
vedením si mohou zapaspartovat obrázek nebo fotografii. S sebou si tedy
vezměte nůžky a nějaký obrázek nebo fotografii a 40,- Kč na úhradu materiálu. Paní Halmlová má pro vás ještě připravenou ukázku paspartování
pod sklo.
Ve stejný den, 3. října v 18.00 hodin, se s námi o své zážitky z cesty
po Bangladéši podělí fotograf a cestovatel pan Jiří Šneider. Těšit se
můžete na řadu fotografií a videí a také spoustu zajímavých informací.
Na středu 17. října v 15.30 hodin máme domluvenou výtvarnou
dílnu s Mgr. Terezou Vojtíškovou, se kterou můžete zdobit podzimními
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motivy plátěné tašky. S sebou si přineste zajímavě vypadající větvičky,
listy, květy a 50,- Kč na úhradu materiálu.
Ve stejný den, 17. října od 18.00 hodin, vás čeká přednáška a prezentace fotografií Šablonová výmalba, větší a bohatší sestra volné malby.
O své velmi zajímavé práci nám přijde povídat výtvarník, restaurátor pan
Josef Palouda, který tak zahájí cyklus přednášek o nástěnných malbách.
S výtvarnými počiny pana Josefa Paloudy se setkáváme např. v Českém
Krumlově na každém kroku, je autorem výtvarné výzdoby interiérů
Hradního muzea, klášterů, synagogy a dalších.
V listopadu už máme domluvený termín přednášky Podoba hradu
za pánů z Krumlova a Rožmberka, kterou odstartuje velmi zajímavý
cyklus 4 témat týkajících se stavebního vývoje českokrumlovské zámecké rezidence. Ve středu 7. listopadu v 18.00 hodin se společně
s Ing. Danielem Šnejdem vydáme do 13. století a postupně se budeme
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pohybovat v čase, kdy bylo krumlovské panství majetkem pánů z Krumlova a Rožmberka. Na další 3 témata se můžete těšit v následujících
měsících (II. Proměna hradu v zámek za posledních Rožmberků, III.
Krumlovský zámek, sídlo vévodů, IV. Belarie, jak si italský letohrádek
těžce zvykal na šumavské klima).
V pondělí 26. listopadu se tradičně uskuteční Vánoční jarmark.
V čase 9.00 - 18.00 hodin budete mít možnost prohlédnout si a případně
zakoupit umělecké předměty, které vyrábí klienti chráněné dílny NAZARET z Borovan. Můžete si zde pořídit vánoční výzdobu nebo drobné
dárky pro své blízké.
V listopadu je pro vás také připraven koncert krumlovských muzikantů: Duo Krumlov Classic quitar (Radek Interholc a Jindřich Čapek).
Termín bude ještě upřesněn, stejně tak jako termíny a témata listopadových výtvarných dílen.

Výběr z nabídky nových knih
Pro dospělé: Clařino dědictví, Aligátor v koupelně, Hrady a jejich
záhady, Dvojitý gambit, Arabská krev, Četnické humoresky z Borovan,
Dítě v mlze, Deník saúdské manželky, Holanďanka, Anna Boleynová,
Kde spí lufťáci, Ledoví piráti, Pepa, Prvootec, Vůně kávy, Proč máma pije,
Ošklivec, Rémi, Specialista, Taková ženská jako já, Už mě vidíš?, Poslední
důvod, proč se nezabít, Všude kolem černý les, Výstřely na šumavské
hranici 1949-1951
Pro děti: Zachráněný Mourek, Vtipy pro děti, Skřípouni, Velký závod,
Ty, ty, ty, Matyldo!, Snílek Neznámý, Sheila, dcera delfínů, Neviditelná
knihovna, Nedáš, dostaneš, Mráz nebo noc, Kouzelná cesta domů, Já,
padouch, It Girl. Průvodce rebelky od jara do zimy, Delfín z louže,
a mnoho dalších.
Více informací na www.knihovnavetrni.cz.
-mk-

Jaké má plány místní škola a na co se můžeme
těšit ve školním roce 2018/2019
Začal nový školní rok a ráda bych vás seznámila s plánovanými novinkami. Plánujeme co nejdříve zasíťovat všechny budovy školy tak, aby
mohla být využívána elektronická třídní kniha a zvýšila tak komfort pro
vás, rodiče. Obnovy se dočkají i naše webové stránky. Dále bychom chtěli
vybudovat novou počítačovou učebnu, doplnit ji o moderní výukové
programy a také rozšířit počet interaktivních tabulí - novou tabuli jsme
koupili z prostředků školy do 8. A. Časem bychom chtěli upravit školní
zahradu tak, aby mohla být intenzivně používána ve výuce, např. pořídit
venkovní učebny. Vše samozřejmě záleží na finančních možnostech školy
i zřizovatele. Snažíme se získávat i externí finanční prostředky - v současnosti podáváme projekt na tzv. Šablony, získali jsme finanční prostředky
z krajského úřadu na oslavy 100. výročí vzniku Československa.
Jsou ale věci, které můžeme realizovat bez ohledu na finanční prostředky - proto se zapojíme do nových projektů - například Pomáháme
čtením, tento projekt motivuje děti k přečtení knihy, děti pak obdrží
virtuální částku, kterou mohou věnovat na vybraný typ pomoci. Dalším

projektem je Vaříme na přání - každá třída bude mít možnost vymyslet
jednou za měsíc jídlo, která nám všem uvaří paní kuchařky. Absolvovali
jsme také adaptační pobyty - šesťáci 20. - 21. 9. v Zátoňských Dvorech,
7. B 18. - 19. 9. v Hořicích na Šumavě - cílem byla práce s kolektivem,
vytváření dobrých vztahů mezi žáky i učiteli; následovat bude práce s vybranými třídami za účasti externích lektorů.
Chceme též pokračovat v osvědčených tradičních akcích (soutěže
sportovní i vědomostní, olympiády, výlety), i v těch, které si svou tradici
teprve získávají a byly novinkou loňského školního roku - masopust ve
škole, předvánoční jarmark, zahradní slavnost, ples deváťáků, spaní ve
škole a další.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se našich akcí
zúčastňují - velmi rádi vás vidíme oceníme, když přijdete podpořit své
děti a uvidíte jejich práci.
Mgr. Halka Jánová, ředitelka ZS a MŠ Větřní

Seniorské hrátky
Dne 28.8.2018 jsme se vydali do Českého Krumlova, kde se v prostorách klášterů konaly již 3. seniorské hrátky. Na nádvoří bylo možné
si ověřit svůj zdravotní stav změřením tlaku, cholesterolu nebo cukru
v krvi. Kdo chtěl, mohl si ověřit své schopnosti při znalostních testech,
potrénovat paměť nebo si vytvořit své vlastní antistresové omalovánky.
V sále kláštera nás přivítal místostarosta Krumlova a následně promluvila k přítomným paní hejtmanka kraje Ivana Stráská. Následovalo vystoupení spisovatele Vladimíra Šindeláře, který sepsal řadu detektivních
příběhů inspirovaných Českokrumlovskem.
Několik příjemných písniček zazpíval zpěvák pan Franz. Asistenti
sdružení Heppes z Prahy ukázali umění svých asistenčních psů. Na závěr
akce promluvil a hlavně zazpíval oblíbený zpěvák Josef Laufer.
Tím skončilo další z příjemně strávených odpolední.
Klub seniorů
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Volby do Zastupitelstva města VĚTŘNÍ
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve Větřní proběhnou volby ve 3 volebních okrscích:
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v ulici K Bazénu čp. 231, Větřní, (bývalá
lékárna)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ve městě Větřní: ulice 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 města Větřní - Dobrné, Hašlovice, Nahořany, Zátoň,
Zátoňské Dvory
• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost horní budova Základní školy Větřní,
Školní čp. 128, Větřní - I. poschodí
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve městě Větřní: ulice Kájovská, Na Hojdy, Na Žofíně, Pod Lesem, Pod Topoly, Sadová, Slunečná, Souběžná,
U Kapliček, U Studánky, Šumavská - pouze čp. 131, 132,
160, 161, 166, 284

• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost vestibul hlavní budovy Základní školy
Větřní, Školní čp. 232 ve Větřní
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ve městě Větřní: ulice Frymburská, Jabloňová, Ke Kališti,
Lesní, Luženská, Modřínová, Na vyhlídce, Školní, U Rybníka, V Lukách, Zahradní, Za kostelem
a části města Větřní - Lužná
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Hlasovací lístek je distribuován voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V případě, že dojde k jeho poškození nebo
ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude
mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí
počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební
strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v
úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Zdroj: MVČR
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Co se ve Větřní vybudovalo, opravilo
a podařilo ve volebním období let 2014 - 2018

Přechod z obce na město

Oprava střechy domu čp. 191 v ulici Na Žofíně

Veřejné osvětlení v ulici Slunečná
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Mateřská škola - oprava sociálních zařízení a rozvodů
a rekonstrukce jídelny

Výměna oken domu čp. 103 v ulici Lesní

Oprava komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Zahradní

Ploty a opěrné zdi za domy čp. 95-108 v ul. Na Žofíně

Oprava střech a fasád u domů čp. 215-221 v ulici U Kapliček (1. etapa)

Výměna oken a dveří a zateplení stropů domů Na Žofíně 205-209
a oprava fasády čp. 209

Oprava a nátěr fasády domu čp. 212 v ulici Na Žofíně

Oprava fasády domu čp. 233 v ulici Souběžná
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Rekonstrukce vodovodu a komunikace v ulici U Studánky

Veřejné osvětlení parkoviště u domu čp. 238 v ulici K Učilišti

Výměna oken a oprava fasády domu čp. 238 v ulici K Učilišti

Výměna oken a dveří domu čp. 210 v ulici K Učilišti

Výstavba chodníku v ulici K Učilišti

Oprava střech domů čp. 201-204 v ulici Akátová

Výměna oken domu čp. 231 v ulici K Bazénu

Rekonstrukce zubní ordinace v domě čp. 231 v ulici K Bazénu
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Oprava střech domů čp. 70, 71, 74, 75, 138, 139 v ulici Rožmberská

Oprava chodníku v ulici Papírenská

Výměna oken a oprava střechy a fasády domu čp. 58 v ulici Šumavská

Oprava fasády a výměna oken domu Šumavská čp. 59-60

Oprava komunikace kolem hotelu Golf v ulici Školní

Oprava vodovodu a komunikace v ulici K Rybníku

Hřbitov - oprava centrální cesty a průčelí

Veřejné osvětlení Lužná a komunikace Větřní - Lužná
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Výstavba výtahů v domech čp. 241-243 v ulici Školní, čp. 267-268 v ulici Na Vyhlídce a čp. 239 v ulici Souběžná

Rekonstrukce prostoru nad koupalištěm s multifunkčním přístřeškem, volejbalovým hřištěm a dětským koutkem

Rekonstrukce venkovního koupaliště

Veřejné osvětlení Dobrné

Rozcestníky ve městě

Výstavba lékárny v ulici Školní čp. 296
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Výlet seniorů po našem kraji
Je středa 8.8.2018 a naši senioři ve třech osobních automobilech vyrážejí za dalším poznáváním zajímavostí v našem kraji. První zastávkou
byla jaderná elektrárna Temelín. Před vlastní prohlídkou elektrárny jsme
byli seznámeni s technologií výroby elektřiny z jádra v budově infocentra, sídlícího v zámečku Vysoký hrádek. Pro hladký průběh prohlídky
jsme obdrželi apartní přílby a návštěvnické karty. Další cestou k areálu
jsme museli projít několikerou kontrolou našich iniciál a někteří vybraní
i kontrolou na alkohol i drogy. Následně jsme se přesunuli do budovy
výcviku operátorů výroby. Velín - stejný jako ve výrobní části elektrárny
- je osazen řadou různě blikajících panelů, které sleduje několik dvojic
budoucích odborníků-operátorů výroby. Při tomto výcviku je simulován
celý možný vývoj nenadálých poruch a budoucí operátor je musí zvládat
automaticky odstraňovat. Od těchto simulátorů
jsme přešli k jednotlivým částem výrobních
zařízení. U chladicích věží vysokých 150 metrů
si člověk připadá dost nicotně. To například výrobní reaktory kryté mohutným kontejmentem
z předpjatého betonu jsou překvapivě maličké.
Veškerá zařízení prvovýrobu páry a její následné
ochlazování včetně přehrady v Hněvkovicích
zabírají obrovskou plochu několika stovek hektarů. Pro vstřebání těchto zážitků jsme museli
navštívit cukrárnu v Týně nad Vltavou a při
kávě a zákuscích si vychutnat poklidný tok řeky
Vltavy. Nemohli jsme vynechat prohlídku otáčivého hlediště v Týně, abychom mohli porovnat
s „naším“ krumlovským. Podobnost je pouze v
tom, že stojí také nad městem a v parku, pak už
srovnávat nelze.

Další naší zastávkou byl Purkarec a jeho Muzeum vorařství - síň
tradic jihočeské voroplavby. S paní průvodkyní jsme si zavzpomínali na
naše mládí a používání vystavených nástrojů z uplynulých dob. Síň je
provozována spolkem Vltavan, který v minulosti obstarával nejen plavení
dříví z této oblasti, ale staral se i o kulturní vyžití celé oblasti. Dřevo ze
Šumavy do Prahy a dál k moři zajišťovali voraři z Vyššího Brodu, a proto
musíme vzpomenout i na tradiční vorařskou rodinu Sípalů, jejichž vnučkou je paní Danuška Seltsamová.
Vyčerpáni jsme museli nabrat další síly - téměř již tradičně - v restauraci Perla v Českých Budějovicích. Následoval šťastný návrat s přáním
i dalších spokojených výletů.
Klub seniorů

Co nového a co nás ještě čeká
Kulturní léto na plovárně je již téměř za námi a členové našeho
klubu se pokaždé zúčastnili všech realizovaných akcí. Zbývá ještě poslední díl a ani ten určitě nevynecháme. Děkujeme všem organizátorům
za pořádání takovýchto akcí. Zároveň děkujeme dětem našich škol za
účinkování při Slavnostech města. Úroveň vystoupení dětí z mateřské
školy i ze školy základní byla velmi vysoká, i když na přípravu měly
opravdu málo času.

2. října se koná zájezd do Prahy na výstavy ke 100. výročí existence
našeho státu.
Koncem měsíce listopadu budeme chtít uspořádat téměř tradiční
výstavu k zimě a Vánocům. Vyzýváme proto všechny vystavovatele, aby
svůj um nezapomněli předvést svým spoluobčanům.
Klub seniorů

PODĚKOVÁNÍ
Dne 23.6.2018 se uskutečnil v restauraci Slávie 3. ročník šipkového turnaje. Na této akci proběhla dobrovolná sbírka pro nemocné děti, ze které
náš syn Tomáš obdržel peněžitý dar. Touto cestou všem z celého srdce děkujeme.
manželé Helena a Josef Ďurčovi

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, panu místostarostovi Ing. Pavlu Štindlovi, členům Rady města
Větřní a i členům zastupitelstva za spolupráci a podporu školy. Doufám, že společně přispějeme k rozvoji školy a naše spolupráce se bude prohlubovat. Jste vítání na všech našich akcích.
Mgr. Halka Jánová, ředitelka ZŠ a MŠ Větřní

