Slovo starosty
Drazí spoluobčané,
blíží se Vánoce, čas pokoje, štěstí a lásky.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to
čas, kdy se otevírají naše srdce a opět, my lidé, máme k sobě o něco blíž.
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na předešlé Vánoce nebo svoje dětství,
jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Jistě si
však vzpomeneme i na ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi, ale stále
zůstávají v našich srdcích.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abychom vám popřáli příjemné, štědré
a lásky plné vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších.

Našim dětem přejeme, aby pod vánočním stromkem našli to, co si
přály. A když se s vánočními svátky pomalu blížíme i k oslavám Nového
roku, dovolte, abychom Vám z celého srdce popřáli hodně štěstí, zdraví,
lásky a hojnosti.
Ať je nový rok rokem plný radostných chvil a splněných snů.
Mgr. Antonín Krák - starosta,
zastupitelé města a pracovníci Městského úřadu Větřní

Malá povolební úvaha
V mnoha městech našeho kraje vznikaly povolební koalice v bouřlivém ovzduší dohadů. Naše město se stalo výjimkou.
Většina těch, co přišli k volebním urnám, podpořila stávající vedení
města, radu i většinu dosavadních zastupitelů. Ukázalo se, že občané
dokážou ocenit vše dobré, co se dosud udělalo. Volby vyhrála s pěti mandáty Česká strana sociálně demokratická. V našem kraji jsme byli jedním
z mála měst, kde tato strana v komunálních volbách zvítězila.
Znovu sestavila koalici s Nezávislými pro Větřní a Komunistickou
stanou Čech a Moravy. Jednoznačným vítězem se stal dosavadní starosta
Antonín Krák. Získal 549 hlasů.Další člen ČSSD Bohuš Tomka se 408
hlasy skončil na třetím místě. Druhý nejvyšší počet hlasů dali voliči oblíbené lékařce MUDr. Daně Kopřivové. (452). Kandidovala za seskupení
Volba změny.
Velká podpora, jíž se dostalo těmto třem zastupitelům, zároveň znamená, že by jejich názory měly mít při jednání patřičnou váhu. Avšak
v zastupitelstvu má každý jeden hlas. Proto je dobře, že své názory
mohou projevit i ti, kteří s postupy vedení města a městského úřadu
nesouhlasí a mají jiné představy o budoucím směřování.
Je však zřejmé, že nové vedení bude pokračovat v nastoupené cestě a
postupně splní většinu toho, co koaliční strany ve volebních programech
slíbily svým voličům.
Vedle volebních programů však lidé hodnotili i jiné kvality kandidátů
na zastupitele. Obecně panuje shoda, že nejkrásnější kandidátky měla
Volba změny. Ta překvapila Větřní dosud nebývalou reklamou - přímo
proti městskému úřadu obrovským billboardem s fotografiemi tváří
svých kandidátů.
- zd -
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Složení Zastupitelstva města Větřní
a jejich orgánů po volbách
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v celé republice volby do zastupitelstev obcí. Ve Větřní se těchto voleb zúčastnilo 6 volebních stran:
Komunistická strana Čech a Moravy, Nezávislí pro Větřní, Dělnická stra-

na sociální spravedlnosti, Občanská demokratická strana, Volba změny
a Česká strana sociálně demokratická.

Volby měly následující výsledky:
Okrsky

Počet volených
členů ZO

Počet volebních
obvodů

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

celkem

17

1

3

3

100

3 063

1 287

42,02

1 286

19 971

Kandidátní listina

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený základ
dle počtu kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

absolutní

v%

1

Komunistická str. Čech a Moravy

2 171

10,87

17

19 971,00

10,87

2

2

Nezávislí pro Větřní

3 897

19,51

17

19 971,00

19,51

3

3

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1 632

8,17

17

19 971,00

8,17

1

4

Občanská demokratická strana

2 098

10,51

17

19 971,00

10,5

2

5

Volba změny

4 510

22,58

17

19 971,00

22,58

4

6

Česká strana sociálně demokratická

5 663

28,36

17

19 971,00

28,35

5

Z výsledku voleb vzešlo nové Zastupitelstvo města Větřní,
které pracuje v následujícím složení:
Bicek Tomáš Mgr. (KSČM)

Zastupitelstvo města Větřní si zvolilo kontrolní a finanční výbor,
které pracují v následujícím složení:
KONTROLNÍ VÝBOR

FINANČNÍ VÝBOR

předseda:

předseda:

Hudec Petr (ODS)

Jiří Kubík

Bc. Marie Jozová

Jakešová Jana Mgr. (Nezávislí pro Větřní)

členové:

členové:

Josef Kánic
Olga Vaněčková Seiwaldová
Jiří Šimeček
Ing. Josef Šindelář

Mgr. Jana Jakešová
František Studený
Romana Pfeferlová
Ing. Josef Šindelář

Hrušková Martina (Volba změny)

Jozová Marie Bc. (ČSSD)

předsedkyně finančního výboru

Kopřivová Dana MUDr. (Volba změny)
Krák Antonín Mgr. Bc. (ČSSD)

starosta města, člen rady města

Kubík Jiří (ODS)

předseda kontrolního výboru

Bc. Radomír Sára, tajemník obecního úřadu

Mařík Stanislav (Volba změny)
Perník Arnošt (KSČM)

člen rady města

Pospíšil Roman (DSSS)
Studený František (ČSSD)
Šimeček Jiří (ČSSD)
Štindl Pavel Ing. (Nezávislí pro Větřní)

místostarosta města, člen rady města

Tomka Bohuš (ČSSD)

člen rady města

Vávra Jiří (Volba změny)
Vojtíšek Jaroslav MUDr. (Nezávislí pro Větřní) člen rady města

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Výdej žetonů na popelnice pro rok 2019
V roce 2019 budeme nadále používat barevné žetony
k označení popelnic k vývozu.
Ti, kteří budou potřebovat vyvézt popelnici již začátkem
ledna nového roku, si mohou žetony na rok 2019 vyzvedávat
již od 12.12.2018.
Uzavření městského úřadu v prosinci 2018
Oznamujeme, že v pondělí 31.12.2018 bude úřad otevřen
do 12:00 hodin.
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Vítání nových občánků
Dne 24. listopadu 2018 slavnostně přivítal radní města Větřní
MUDr. Jaroslav Vojtíšek v obřadní síni nové občánky našeho města.
Naše pozvání přijali a byli přivítáni Jiřina Hamplová a Vladimír Hluchý se synem Ondřejem, Jana Bartoňová a Michal Vegeš se synem Michalem a dcerou Viktorií, Lucie a Dominik Churanovi se synem Tobiášem,
Martina Slavíčková a Luděk Kopačka se synem Tobiášem, Klára a Miroslav Russfellovi se synem Janem, Iva Zaumüllerová a František Frühauf se
synem Tomášem, Markéta a Zdeněk Luňákovi s dcerou Hanou, Zuzana a
Daniel Vaňkovi se synem Danielem, Kristýna Raušerová a Patrik Bednář
s dcerou Adélou, Adéla a Pavel Bandyovi se synem Pavlem, Veronika Prátová se synem Matějem, Sára Siváková a Marcel Bíllý se synem Marcelem
Nikolasem, Kristýna Oračková s dcerou Kristýnou.
V úvodu sobotního setkání vystoupily se svým programem děti z mateřské školy pod vedením učitelek paní Petry Bednářové a paní Blaženky
Němčekové. Za krásné vystoupení děkujeme.
MěÚ Větřní

Ocenění dárců krve 2018
Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov uspořádal
slavnostní večer v Městském divadle Český Krumlov, kde proběhlo předávání medailí a Zlatých křížů dr. Jana Janského dárcům krve za rok 2018.
V roce 2018 se stalo nositelem bronzové medaile za 10 odběrů
krve 66 dárců (v roce 2017 jich bylo oceněno 47), stříbrnou medaili za
20 odběrů krve obdrželo 50 dárců (v roce 2017 jich bylo oceněno 52)
a zlatá medaile za 40 odběrů byla předána 32 dárcům (v roce 2017 jich
bylo oceněno 20). Zlaté kříže, jedno z nejvyšších ocenění, obdrželo za 80
bezplatných odběrů krve 10 dárců z okresu Český Krumlov.
Dárcovství krve je vysoce společensky oceňovaná pomoc zachraňující lidské životy. Jsme velice rádi, že mezi dárce patříte i vy, občané města
Větřní.

Letos z řad občanů Větřní obdrželi bronzovou medaili za 10 odběrů
Bc. Jaroslava Gallistlová, Kristýna Radová, Simona Schupplerová, Jaroslav Svoboda, Václav Smetana, stříbrnou medaili za 20 odběrů František
Baier, zlatou medaili za 40 odběrů Miloš Vačkář a Michal Vegeš. A za 120
odběrů si velice ceníme Lubomíra Růžičky.
Zlatou medaili a finanční poukázku za 40 bezplatných odběrů Milošovi Vačkářovi a za úctyhodných 120 bezplatných odběrů Lubomírovi
Růžičkovi předali osobně ředitelka oblastního spolku ČSČK Yveta Stýblová a starosta města Větřní Mgr. Bc. Antonín Krák.
Město Větřní velice děkuje a cení si Vaší pomoci.

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR ve škole
Připomenutí 28. října 1918, kdy vznikl náš společný stát Čechů a
Slováků, jsme ve škole pojali velkolepě a zorganizovali řadu akcí pro žáky
i veřejnost.
Již koncem září jsme z peněz dotačního programu Jihočeského kraje
„Podpora oslav 100 let české státnosti“ zakoupili cyklistický rotoped

s cílem ujet na něm 2290 km. Toto číslo vyjadřuje délku státních hranic
České republiky. Projekt jsme nazvali „Objíždíme republiku“ a uskutečnili jej jako soutěž tříd od 3. ročníku. Již 19. října jsme cíl - i s pomocí
zaměstnanců školy - splnili a mohli vyhlásit vítěze ve třech kategoriích.
Vítězné třídy 3.B, 6.A a 9.A byly odměněny tričky s logem naší školy.
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Dalším realizovaným projektem byly dějepisné procházky po Větřní
pro všechny třídy na 2. stupni. Žáci těchto tříd ve 2. polovině října absolvovali vycházky se svými učiteli dějepisu a seznámili se s dějinami našeho
města a jeho pamětihodnostmi. Dozvěděli se, který dům ve Větřní je nejstarší, kde všude se nacházely školní budovy, kde stával památník obětem
1. světové války či mnoho dalších zajímavostí např. o kostelu, bývalém
hotelu Golf i o zašlé slávě místní továrny. Zde patří velký dík panu Zdeňku Duffkovi, který některé tyto procházky se žáky vedl.
Vrcholem oslav určitě byly výstavy ve škole a zasedací síni. 23. října
probíhala ve vestibulu školy výstava historických fotografií Větřní z let
1918-1989 a výstava dnes již historických předmětů denní potřeby
z předlistopadových dob. Návštěvníci si tak mohli připomenout, s jakými hračkami si hrávali v mládí, prolistovat staré slabikáře či obdivovat
mnoho dalších dnes již historických věcí. Rovněž se mohli seznámit s dějinami Větřní umístěnými na velkém panelu. Návštěvníci, jejichž počet
nás mile překvapil, si také mohli vyzkoušet své dějepisné znalosti o Větřní
a vzniku Československa v dějepisném kvízu. Příchozí rovněž lákala vůně
grilovaných klobás, kterými se mohli občerstvit u vchodu do školy.
Další dva dny pak probíhala rozšířená výstava v zasedací místnosti
městského úřadu. Zde se slavnostního zahájení zúčastnili starosta Mgr.
Antonín Krák, místostarosta Ing. Pavel Štindl a tajemník města Bc.
Radomír Sára. Za realizaci obou výstav bychom chtěli velmi poděkovat
všem občanům i rodičům, kteří nám zapůjčili své fotografie i historické
předměty - jmenovitě manželům Kozákovým, panu Milanu Churanovi,
paní učitelkám Ivaně Temiakové, Tereze Vojtíškové, Radce Procházkové
a Janě Jakešové, paní asistentkám Michaele Kellingerové, Jaroslavě Sve-

tové a Kristýně Sobolové. Za přípravu panelu Historie Větřní děkujeme
paní učitelce Renatě Achatzyové, paní asistentce Michaele Kellingerové a
žákům 8. A. Za realizaci dějepisného kvízu vděčíme žákům 9. A a panu
učiteli Františku Jechovi. S organizací výstav velmi pomohli paní asistentka Michaela Kellingerová, pan zástupce ředitelky Jiří Mikuška a paní
Marie Vysušilová.
Poslední realizovanou akcí ke 100. výročí vzniku ČSR pak bude
příprava nástěnného historického kalendáře, který sestavíme ze starých
fotografiíí Větřní.
-tb-

Přežijí zimu?
V rámci projektu„Přežijí zimu?“ se žáci Základní školy ve Větřní ze
třídy 3.A pod vedením třídního učitele Richarda Sitty věnovali v září a
říjnu sběru žaludů, kaštanů a bukvic, které 20.11.2018 předali odbornému lesnímu hospodáři panu Otakaru Pauknerovi.
Žáci se tak snaží lesní zvěři nejen zpestřit jídelníček, ale hlavně přispět k přežití zimy, která je náročným obdobím v jejich životě. Cílem je
též vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě a zvěři, bez které nezažijeme tak
hezké chvíle při našich výletech do okolních lesů.
Poděkování za spolupráci s mysliveckým sdružením pak patří zvláště
panu Pauknerovi, který děti při návštěvě ve škole obdaroval sladkostmi
a pozval nás v rámci naší další spolupráce na mysliveckou chatu do
Bohdalovic.
Mgr. Richard Sitta

5. B v ZOO
Ve 4. třídě jsme se zúčastnili výtvarné soutěže LESY, ve které jsme
se umístili jako druzí v kolektivní práci na knize o lese. Odměnou
mimo jiné bylo vstupné do ZOO s výukovým programem dle výběru.
Po loňském tématu Šelmy jsme vybrali povídání Na pytlácké stezce.
Aby to děti neměly tak jednoduché, jsou to přeci už páťáci, dostaly
zvláštní bojový úkol: zjistit barvu ptáka rosomáka (všem se podařilo
zjistit pravdu).
Protože jsme vyhráli, jeli jsme do ZOO Hluboká nad Vltavou. Zrovna bylo krásné počasí. Viděli jsme spoustu krásných zvířátek. Já se moc
těšila na tygříky, protože jsou rozkošní. My jsme přijeli, abychom se něco
dozvěděli a dozvěděli jsme se o tom, jak zvířátka trpí pro peníze, což mě
hodně zaujalo. Že se o ně takhle starají, mě zahřálo u srdce. Líbilo se mi
vše, jen mi vadilo, že tu mají vše drahé.
Eliška Smetanová

Ve 4. třídě jsme vyhráli soutěž a za odměnu jsme jeli do ZOO. Počasí
jsme měli krásné. Viděla jsem spoustu krásných zvířátek, ale nejvíc jsem
se těšila na vlky. V programu bylo vyprávění o pytlácích, kteří loví zvířata
pro kůži nebo rohy. Zaujali mě chlupatí medvídci.
Gábina Kolářová
Líbilo se mi navrhovat jména malým tygříkům.
Zuzana Otmarová
Měli jsme najít bažanta (to pojmenoval ptáka rosomáka) a zjistit jeho
barvu.
Josef Čarný
Líbily se mi vydry, protože si hrály.
Tomáš Gróf
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Informace z knihovny
Podzim byl opět bohatý na kulturní akce v knihovně: S fotografem
Jiřím Šneiderem jsme se podívali do Bangladéše, s Vladislavem Hoškem
navštívili Kyrgyzstán a Kazachstán a opět jsme měli tu čest jako první
spatřit krásné fotografie oblíbené Šumavy. Výtvarník a restaurátor Josef
Palouda otevřel cyklus přednášek „Jak naučit Leonarda malovat“ první
částí, která nám přiblížila jednu z nejstarších dosud používaných technik,
a sice šablonovou výmalbu. S Ing. Danielem Šnejdem jsme se přesunuli
do 13. až 15. století, abychom věděli, jak vypadalo nedaleké rezidenční sídlo - hrad Krumlov - za pánů z Krumlova a Rožmberka. Ředitel
územního pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích tak v naší knihovně
odstartoval další seriál přednášek: „Po stopách stavitelů českokrumlovského hradu a zámku“.
V relaxačním duchu se nesl koncert krumlovských kytaristů Radka
Interholze a Jindry Čapka. Kromě krásných melodií jsme si vyslechli
i příjemné povídání Jindřicha Čapka, který kromě toho, že je velmi dobrým kytaristou, je také světově proslulým ilustrátorem a malířem.
Předvánoční atmosféru nám pomohl navodit tradiční vánoční jarmark s ozdobnými i užitkovými předměty vyrobenými klienti chráněné
dílny Nazaret v Borovanech.
Na leden 2019 už máme termíny dvou přednášek:
Ve středu 16. ledna přednáška s promítáním fotografií a videí Střední Amerika: Mexický Chiapas a Yucatán, Guatemala, Belize, Honduras,
Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama. Země voňavé kávy, dozrálých
banánů, kouřících sopek, panenských pláží, kukuřičných placek a fazolí,
původních indiánů, živých tradic. Chcete-li se dozvědět zda „Je špatné
jíst želví vajíčka? Proč guatemalský bůh kouří a nesmí do kostela? Chutná
lépe při štědrovečerní večeři pětikilový krab nebo kapr? Jak zní Tichá noc
v kunštině? Jaké to je vidět belizské kopulační tance v deset dopoledne? Dá

se vylézt s kojotem na jednu z nejvyšších guatemalských sopek? Jak se myjí
guatemalští indiáni v horách? Může turista z Evropy uškrtit kajmana?“
přijďte si poslechnout zážitky z cest Mgr. Jany Troupové.
30. ledna pak bude pokračovat cyklus přednášek J. Paloudy „Jak
naučit Leonarda malovat“ druhou částí, která bude o malbě temperou.
V únoru a březnu se můžete těšit na putování po Arménii a Náhorním Karabachu s J. Šneiderem i na další část cyklu „Po stopách stavitelů českokrumlovského hradu a zámku“ - nazvanou Proměna hradu
v zámek za posledních Rožmberků. Trio autorů - Ing. Hudičák, Mgr.
Mrázková, Mgr. Špinar - nám přijde představit novou knihu z produkce
fotoateliéru Seidel: Krumlov město pod věží. Mgr. Martin Nechvíle má
pro nás připravenou sérii přednášek Po stopách archeologických památek českokrumlovska, 3. dubna to bude první část nazvaná Boleticko.
Vybíráme z knižních novinek: Mlýn, Neznámí hrdinové mluvili
i německy, Red Hot Chilli kuchařka, Strážce nádrže, Šumava - Roklanská
hájenka, Zdivočelé Sudety, Znovu Skotsko po česku, Za oponou války,
Šumava 1938, Strážci světla, Šumava, Bavorský les, Mühlviertel, Panský
dům a jeho dědictví, Nejlepší víkend, Veselí, Italské dvojhubky, Kříďák,
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka, Díky za fíky, Klub
vrahů, Hipík, Katova dcera a rada dvanácti, Darker: padesát odstínů
temnoty pohledem Christiana Greye, Sítě z pavučin, Husitská epopej
VII, Jeden kopeček šmoulový, Chladnokrevně, Lazar, Deník malého poseroutky 13. - Radosti zimy, Vikingové, Třísky, atd.
Knihy si v tomto roce můžete přijít půjčit ještě ve čtvrtek 20. prosince, pak bude knihovna pro veřejnost otevřena od 3. ledna 2019.
Více informací na: www.knihovnavetrni.cz
-mk-

Příjemný večer v knihovně
Podzimním podvečerem se nesly líbezné tóny kytar. V zasedací místnosti hrálo kytarové duo Čapek - Interholz. Jako by do studené zamlžené
Šumavy zasvítilo slunce Středomoří.
V nápaditých úpravách R. Interholze anonymní italské, anglické
a španělské renesanční autory střídal J. S. Bach a rozmarný A. Vivaldi.
Hudební zážitek byl doplněn zajímavým výkladem významného
knižního ilustrátora Jindry Čapka. Ukázalo se, že je nejen špičkovým
kytaristou, ale i významným evropským výtvarníkem. Jeho díla byla

ˇ KOVÁNÍ
PODĚ
PODE
Dne 2. prosince 2018 proběhlo
rozsvícení vánočního stromu v parku před MěÚ Větřní.
Adventní atmosféru nám navodily
svým vystoupením děti ze ZŠ Větřní
pod vedením Mgr. Ivany Temiakové,
děti ze zájmového kroužku Dráčci
pod vedením Michaely Gelnarové
a Krumlovská dudácká muzika.
Všem účinkujícím velice děkujeme.
MĚSTO VĚTŘNÍ

vystavována v New Yorku, Tokiu, Madridu a Benátkách. Jeho ilustrace
dětských knih svým detailním propracováním připomínají středověké
miniatury. Výtvarně doprovodil třeba Petiškovy Příběhy, na které svítilo
slunce, pohádky Tisíce a jedné noci nebo Špalíček lidových písní. Tyto
publikace najdete ve fondu místní knihovny.
Myslím, že koncert dobře zhodnotil kamarád Pepa: „Znám ve Větřní
několik dobrých kytaristů, je škoda, že se nepřišli podívat.“
-zd-

Pozvánka na adventní koncert v kostele
sv. Jana Nepomuckého
YH9ďWĢQtGQH22. prosince 2018 od 18:00 hodin

1D]DĀiWNXDGYHQWQtKRNRQFHUWX6'+PďVWD 9ďWĢQtVODYQRVWQďYNRVWHOHSĢHGDMt
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Poděkování
V listopadu jsem byl pozván do třídy pana učitele Sitty na naší základní škole. Převzal jsem si kaštany, žaludy a bukvice nasbírané žáky
pro vylepšení jídelníčku naší zvěře. Velmi mě těší poznatek, že žáci zdejší
školy a školky jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke zvěři.
Nejde vůbec o množství krmiva, ale o výchovu dětí. Děti už vědí, že do
krmelců nepatří ani pečivo ani zbytky jídel. Poznají základní dřeviny,
jejich plody a zvěř žijící v okolních lesích.
Byl jsem pozván i na besedu se žáky do družiny. Děkuji paní Kotousové a jejím kolegyním i učitelům, učitelkám, vedoucím kroužků a rodičům, za vedení dětí k poznávání života v lese a k jejich výchově.
Jsem občanem dnes již města Větřní a těší mě každý den, kterého si
mohu ve zdraví užít. Mám štěstí v životě a práce je zároveň i koníčkem
a posláním. Jsem hrozně rád, když potkávám pozitivně naladěné spoluobčany. Možná si v tom shonu ani nevšimneme, jak pozitivní je úsměv,
laskavý přístup prodavaček prodejny Flop, pracovnic pošty, pracovníků

úřadu města. Dovedeme ocenit práci zaměstnanců služeb a firem zabezpečujících údržbu? Jsem aktivní v časných ranních hodinách a vidím
zaměstnance při úklidu sněhu v době, kdy jiní ještě spí. Jistě, je to jejich
práce a každá práce má svá úskalí. Cením si každé práce. Jsem si jist, že
bez pesimismu a nevhodné kritiky by se nám žilo lépe.
Blíží se konec roku 2018. Děkuji všem, kteří se podílí na úsměvu na
tváři spoluobčanů, kteří tvoří hodnoty, z nichž mohou žít i v budoucnu
naši potomci. Jsem štastný z výchovy dětí ke vztahu k přírodě. Budu rád,
když se najde můj budoucí nástupce ve funkci lesního a mysliveckého
hospodáře z řad dětí vyrůstajících v našem městě. Jedná se o mé rodné
město a úžasnou přírodu v okolí, kterou nám předali naši předci a na
kterou jsem patřičně hrdý.
Děkuji všem pozitivně naladěným lidem a přeji pevné zdraví.
Otakar Paukner

Osudový den
20. října 1938 se ze zatažené oblohy snášel podzimní déšť. Obyvatelé
Rožmberka s údivem pozorovali, jak členové Sudetoněmecké strany od
rána uklízejí ulice.
Večer 19. října totiž Adolf Hitler v Linci oznámil, že hodlá příští den
navštívit „dobytá území“ (rozuměj pohraniční území Československé republiky, které po mnichovském diktátu připadlo k německé říši). Kolem
půl jedenácté přijela Hitlerova kolona do Větřní, kde ho vítaly nadšené
davy místních Němců. Učitel německé školy zapsal do obecní kroniky:
„Je vidět slzy, které tečou po drsných tvářích sedláků, matky zdvíhají
své děti do výše, aby si mohly zapamatovat obličej svého osvoboditele po
celý život. Zaznívá nadšené volání mas, které nemohou pochopit štěstí,
že vůdce k nim přichází …“
Málokdo si uvědomoval, že tato návštěva bude pro něj a pro jeho blízké osobní tragédií a postihne nejpozději do osmi let všechny, kteří Vůdce
tak nadšeně vítali. Traduje se, že Hitler pokládal vltavské údolí mezi
Rožmberkem a Českým Krumlovem za jedno z nejkrásnějších míst v Říši.
Hitlera doprovázeli známí zločinci jako Konrád Henlein, Martin
Bormann a generál SS E. Kaltenbrunner. V Českém Krumlově se Hitler
zapsal do pamětní knihy. Z tribuny pronesl krátký projev ke svým příznivcům, kteří naplnili náměstí do posledního místa. Pak přes Latrán odjel
do Křenova, kde si prohlédl betonovou pevnůstku československého
opevnění. Ve Chvalšinách poobědval u německých vojáků, vyslechl hlášení místního velitele SA (Sturmabteilung - úderný oddíl - polovojenská
organizace německých fašistů). Hlásil, že se v městečku do této organizace přihlásilo 800 občanů. Kolona automobilů pak odjela na Kleť. Silně
pršelo, a tak se Vůdce nemohl pokochat kruhovým rozhledem.
Postupné obsazování pohraničí začalo už 1. října. Úřady přesvědčovaly české zaměstnance, aby zůstávali na místech, protože nebylo jasné,
kudy přesně povede nová hranice. Proto jako jeden z posledních odjel na
kole z Větřní učitel české školy Karel Bulán.
S jednotkami československé armády, které se stahovaly z pohraničí,
odcházeli Češi, Židé, ale i němečtí antifašisté a komunisté. Ti, co nestačili
utéci, byli uvězněni v provizorním vězení v zámeckých sklepích. Zde byl
brutálně zbit farář František Jakeš, který tři dny poté zemřel. V kritické
situaci se nacházeli němečtí antifašisté, Jan Jakeš poznal na budějovickém
nádraží antifašisty z Českého Krumlova, kteří byli nuceni k návratu. Zde
je čekal transport do koncentračního tábora.

V České Krumlově žilo do září 1938 8800 obyvatel, z toho 2400
Čechů a 160 Židů. Po 1. říjnu zůstalo ve městě 350 Čechů a tři Židé.
Správní reformou bylo území soudních okresů (menší prvorepublikové správní celky) Vyšší Brod, Horní Planá a Chvalšiny celé připojeno
k Německu. Z okresu Kaplice zůstalo českých jen pět osad a z okresu
Český Krumlov asi jedna třetina. Rakouská republika přestala existovat,
a tak zabrané území se stalo součástí župy Horní Dunaj se sídlem v
Linci.
Nová správa představila občanům své plány. Měla být postavena železnice z Nových Hradů přes Benešov nad Černou, Kaplici, Český Krumlov a Chvalšiny do Zbytin. V Krumlově slibovali postavit objížďkovou
silnici, nový pavilon v nemocnici, na Hornoplánsku pak horské chaty.
Nic z toho se neuskutečnilo, ale už za rok otiskly okresní noviny jména
padlých na frontách druhé světové války.
Použité materiály:
Kronika obce Větřní
Záloha, Jiří, Českokrumlovsko v letech 1938 až 1941
-zd-
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Rozsvícení Vánočního stromu
Rok s rokem se sešel a pokud někdo dosud nezaregistroval, že se blíží
konec roku, první adventní neděle dala jasně najevo, že se blíží i vánoční
svátky. Již tradičně naše město uspořádalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akci uváděla paní Bc. Kateřina Šustrová, krátký proslov
patřil starostovi města Mgr. Antonínu Krákovi a požehnání stromu provedl R. D. Mgr. František Žák, farní vikář. Po společném odpočítávání se
strom rozzářil barevnými světly. Hudbou nás obveselovala Krumlovská

dudácká kapela a sváteční atmosféru vytvářely děti ze zdejší ZŠ vedené
Mgr. Ivou Temiakovou a skupina Dráčci pod vedením Michaely Gelnarové. Kdo chtěl čelit mokrému a sychravému počasí, mohl využít podávaného horkého čaje nebo punče z rukou členek Klubu seniorů. A ani
perníčky nebyly k zahození.
Klub seniorů

Kašovanka ve Větřní
Kromě kulturního léta na bazénu se daří rozšiřovat zábavu i do jiných
prostor. Koncem září to byla zábava ve Slavii s kapelou Kašovanka z Besednice. Skupinu tvoří 4 chlapíci, kteří se snaží hrát hudbu svých předků
a drží tradice, které jsou v okolí Besednice běžné. Proto hrají převážně
lidovou muziku na harmoniky, ale i na dechové nástroje a bubny. Náš

klub seniorů využil příležitost k pozvání členů ČČK z Vrcova k utužení
vznikajícího přátelství a spolupráce. Myslíme si, že kapela dokázala vytvořit uvolněnou a veselou náladu. Škoda, že místní nedokáží takovýchto
příležitostí k zábavě více využít.
Klub seniorů

Naši v Praze
Je úterý 2. října a autobus s našimi spoluobčany vyráží do Prahy.
Tentokrát na Pražský hrad pokochat se vším, co nám uplynulých sto let
přineslo. Toto jsme mohli podniknout pouze díky úsilí paní Kateřiny
Šustrové, která prolomila hradní administrativu po desítkách telefonátů.
Počasí nám opět přálo a cestou jsme panem Zdeňkem Duffkem byli seznámeni se základními informacemi o Hradu a okolí.
Výstava Doteky státnosti se konala v Jízdárně Hradu a byla připravena Vojenským historickým ústavem Praha.

Pozvánka na 11. ročník Větřenského
míčového sedmiboje dvojic

kde soutěží sportovci v těchto disciplinách:
líný tenis, hod na basketbalový koš, nohejbal, střelba na branku,
florbal - nájezdy, volejbal a stolní tenis.
Letošní ročník sedmiboje proběhne ve skupinách
o sobotách 9. a 16. února 2019, tři nejlepší mužstva
z každé skupiny postoupí do finále dne 23. února 2019,
vše ve sportovní hale ve Větřní.
Přihlášení a rozlosování do skupin se uskuteční
ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 18 hod. v restauraci U Tří lišek.
Zveme všestranné sportovce (muže i ženy) na tento tradiční turnaj.
Za organizátory Bohumír Šimek

Následovala prohlídka trasou B. Navštívili jsme Starý královský
palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta a letmo se podívali
do Královských zahrad. Po několika hodinách prohlídek jsme se s autobusem vydali na Zbraslav k pozdnímu obědu a potom již směrem domů.
Závěrem mi dovolte poděkovat vedení města, zejména panu Mgr. Antonínu Krákovi, ale i zastupitelům za jejich kladný vztah k nám seniorům,
protože bez jejich souhlasu bychom tyto, ale i jiné akce nemohli financovat a realizovat.
Jiřina Kozáková

Krátce z činnosti klubu
6. listopadu Beseda s Miloslavem Soukupem (Čikles) - nad fotografiemi zavzpomínal na poválečný vývoj Šumavy a své působení
ochranáře.
11. listopadu se stává tradicí pro společný sváteční oběd ve Slavii.
Husička byla jako dort, ale přesto se našlo místečko i na sladkou tečku od
Danušky Seltsamové. Vše se spláchlo sklenkou svatomartinského vína.
18. listopadu jsme využili možnosti zúčastnit se kultury v naší matičce Praze, kde byla objednána dvě představení - Malý princ v Rokové
opeře a Techtle mechtle v divadle Na fidlovačce.
20. listopadu Vrcholem příprav na prosincové dny je pro naše ženy
pečení perníčků, které za 5 hodin práce zpracovaly 7 kg těsta. Teď si přejí,
aby všichni, kteří jejich výtvor ochutnají, byli s jejich prací spokojeni.
Klub seniorů
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Letní pobytový tábor na chatě pod Kletí 2018
Od 21.7.2018 do 27.7.2018 se uskutečnil pátý
ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně
vyloučené lokality města Větřní. Tábora se zúčastnilo
20 dětí ve věku od sedmi do čtrnácti let. Patronaci nad
táborem a samotnou realizaci tradičně převzalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. ve spolupráci s Městem Větřní, ministerstvem
vnitra a Jihočeským krajem. Podobně jako v předešlých letech bylo hlavním záměrem tábora přiblížit
dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje.
Děti např. navštívily čističku odpadních vod v Českých
Budějovicích, letiště v Plané, Černou věž nebo katovnu
v Rožmberku nad Vltavou.
Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného
vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí
konstatovat, že se tábor velmi vydařil a pokud budeme
mít možnost tento tábor znovu organizovat, těšíme se
na příští rok.
Drahomíra Jurašová, terénní pracovník

Zimní a vánoční výstava
Pro naše spoluobčany pořádá město ve spolupráci s Klubem seniorů
každý rok dvě výstavy. Letos byla Jarní a velikonoční výstava pořádána
na konci března a na letošní Zimní a vánoční výstavu připadl termín
27.-29. listopadu. Příprava výstavy se nemohla obejít bez mohutného
pečení perníčků, které byly použity i pro další akce pořádané Klubem
seniorů a Městem Větřní. Sběr výrobků a příprava výstavy proběhla
27. listopadu. Následující den, tj. 28. listopadu v 10 hod. zahájil výstavu tajemník městského úřadu Bc. Radomír Sára. 29. listopadu výstava
skončila a zbytek exponátů byl předán jejich majitelům. V odpoledních
hodinách nás navštívila skupina žen z ČČK z Vrcova u Borovan, se kterými udržujeme bližší spolupráci. Co ještě k vlastní výstavě dodat? Máme

radost, že máme v našem městě dostatek šikovných lidí, kteří dokáží
věci vymyslet a následně zručně a perfektně vyrobit. Máme radost, že se
postupně dostavuje stále větší počet návštěvníků, zejména těch mladších,
ať jsou z mateřské školy, ze základní školy nebo z družiny naší ZŠ. Máme
obavy, zda v dalším období bude stačit pro vystavené exponáty prostor
stávající zasedací a obřadní síně města.
Chceme poděkovat městu za podporu této činnosti a všem našim
aktivním seniorům, kteří vydrželi celou přípravu a 3 dny výstavy od
shromažďování výrobků až po závěrečný úklid výstavní síně.
Klub seniorů

Děkujeme
za Mikuláše
Město větřní velice děkuje všem dobrovolníkům
z řad SDH Větřní, ZŠ a MŠ Větřní, Michaele Gelnarové, Martinu Hladíkovi, SK Větřní, Službám města
Větřní, Klubu seniorů a dalším za skvělou organizaci
akce Mikuláš dne 6. prosince 2018.
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