Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro, léto i podzim uplynuly a
opět stojíme na přelomu starého a
nového roku. Dobrým zvykem je
bilancovat a zároveň si dávat předsevzetí do nového roku s přáním, aby
ten nastávající rok byl ještě lepší než
ten stávající.
Jsem velice rád, že se nám podařilo dokončit II. etapu regenerace panelového sídliště Urbal, kde
jsme se především zaměřili na rekonstrukci chodníků, parkovacích míst a vybudování hřiště pro naše
děti. V současné době je v řešení otázka parkovacích míst na Žofíně,
kde se dokončuje parkoviště. To by mělo od nového roku sloužit našim
občanům. Z důvodu bezpečnosti dětí a občanů byl vybudován chodník
k základní škole a opraven přístup k pavilonu školní družiny. V neposlední řadě na základě podpory z daru ČEZ z projektu „Oranžové hřiště“
jsme vybudovali na školním hřišti u základní školy multifunkční hřiště
a z grantu Jihočeského kraje a našich vlastních finančních prostředků
dokončujeme výstavbu atletického oválu a sektory pro skok do dálky a
pro vrh koulí. Na základě dotace „Zelená úsporám“ a našich vlastních
finančních prostředků jsme zateplili a vyměnili okna v ul. Školní čp. 235,
236 a 237 a domu Na Žofíně čp. 214.

projektů, územního povolení apod. v ul. Sadová, kde se hodláme zaměřit
na řešení parkovacích míst, chodníků a dětského hřiště. Chtěli bychom
řešit situaci kolem domu Na Žofíně čp. 211 (bývalá ubytovna JIP), a to
zbouráním domu a na jeho místě vybudováním dalších parkovacích míst
pro občany místní části Žofín a blízké okolí. Tímto bychom plně vyřešili
nyní palčivou otázku parkování vozidel v této lokalitě. Pro obyvatele Dolního Němče je připravena oprava komunikace a pro obyvatele Hašlovic
výstavba veřejného osvětlení. V případě obdržení dotace na III. etapu
regenerace panelového sídliště Urbal bychom dokončili výstavbu plánovaného nového parkoviště, veřejného osvětlení a dokončili chodníky.
Vážení občané obce Větřní, dovolte mi, abych popřál Vám a Vašim
rodinám krásné prožití svátků vánočních, aby stále platilo, že Vánoce
jsou svátky klidu, pohody a míru. Do nastávajícího nového roku 2012
přeji všem hlavně pevné zdraví, které je a vždy bude základem Vašich
přání a úspěchů v osobním a rodinném životě. Ať Vás provází pohoda,
lidské štěstí, vzájemná úcta, porozumění a láska.
Mgr. Antonín Krák, starosta

Dalším hlavním úkolem je otázka vyřešení existence hotelu Golf, kde
je v současné době u AK JUDr. Kudějové vypracovaná smlouva o prodeji
hotelu za celkovou částku 14,2 mil. Kč s tím, že do 31.12.2011 by měla
být tato smlouva podepsána.
Přivítal jsem, že řada občanů již pochopila, že vládní Agentura pro
začleňování Romů nepůsobí v naší obci, aby připravila baštu pro další
nájezd nepřizpůsobivých občanů, ale naopak aby tuto migraci eliminovala na minimum.
Jelikož finanční rozpočet na rok 2012 byl zastupiteli Obce Větřní projednáván na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2011, což je po uzávěrce
našeho zpravodaje Větrník, nemohu v současné době hovořit o tom, co
vybudujeme v roce 2012.
Pouze mohu v kostce nastínit, co jsme do rozpočtu na rok 2012 navrhli a radou obce bylo zastupitelstvu doporučeno ke schválení. Především
jsme se zaměřili na naše sídliště ul. Sadová, kde bychom z dotace „Zelená
úsporám“ a našich vlastních finančních prostředků zateplili a vyměnili
okna u čp. 297, 298 a 299 a v ul. Souběžná čp. 239, 240 (tzv. statkový
panelák v Němči). Dále bychom se v roce 2012 plně věnovali přípravám

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu JUDr. Jaroslavu
Štanclovi. Jednoho říjnového dne přišel za mnou do školy s dotazem,
zda nám může na své náklady vyměnit část oplocení areálu mateřské
školy. Samozřejmě odešel se souhlasem. Během několika dní bylo
nové oplocení hotové. Jménem všech dětí děkuji.
Bohumír Šimek, ředitel ZŠ a MŠ Větřní.
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Rekonstrukce tělovýchovného areálu u ZŠ
V letošním roce se Obci Větřní podařilo na školním pozemku vybudovat víceúčelové hřiště za přispění Nadace ČEZ - Oranžové hřiště.
Nadační příspěvek na stavbu byl poskytnut ve výši jednoho milionu Kč.
Dodavatelem prací na víceúčelové hřiště byla firma FUNNY SPORT
s.r.o., kolaudace stavby proběhla v říjnu.
Po provedení prací na víceúčelovém hřišti se obec rozhodla dokončit
záměr celkové rekonstrukce tělovýchovného areálu školního hřiště a
zahájila další stavební práce. V další etapě byl vybudován atletický ovál,

doskočiště a areál byl uzavřen novým oplocením. Práce prováděla firma
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Bohužel z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek nebyl
v letošním roce položen umělý povrch na atletickém oválu a práce budou
dokončeny až v příštím roce. Pro tuto další stavební úpravu se podařilo
získat grant Jihočeského kraje z programu Rekonstrukce stávajících sportovišť ve výši 450.000,- Kč.
Získání nadačního příspěvku i grantu bylo vzhledem k finanční náročnosti projektu pro obec významnou pomocí.

Předseda Senátu Parlamentu ČR navštívil Větřní
V pondělí 5.12. v dopoledních hodinách navštívil obec Větřní významný představitel našeho státu předseda Senátu Parlamentu ČR pan
Milan Štěch, kterého doprovázel ředitel jeho sekretariátu pan Jaroslav
Müllner, poradce pan Vladimír Špidla a další členové doprovodu.
Setkání na Obecním úřadu Větřní se zúčastnili pan starosta Antonín
Krák, pan místostarosta Pavel Štindl, paní tajemnice Marie Jiřičková s vedoucími odborů, ředitel základní školy pan Bohumír Šimek a JIP Papírny
Větřní zastupovali ředitel společnosti pan Dušan Grmolec a obchodní
ředitel pan Jan Korčák.
Pan předseda se ptal na názory představitelů obce na problematiku
hazardních her, která je v současné době předmětem jednání senátu i
parlamentu, a byl informován o připravované obecně závazné vyhlášce,
na jejímž základě by tento způsob podnikání v obci Větřní v podstatě
zmizel.
Zajímal se také o spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování, o složení obyvatelstva, o zkušenosti s bytovým fondem a problémy
s neplatiči, o úspěšnost obce Větřní při žádostech o dotace na investiční
a neinvestiční akce a další otázky.
Představitelé vedení JIP-Papírny Větřní informovali hosty o vývoji
podniku, zaměstnanosti a sortimentu výroby.

Na závěr poděkoval pan předseda Senátu Parlamentu ČR za přijetí
a informace a za obec Větřní se s hosty rozloučil starosta pan Antonín
Krák.
Ing. Pavel Štindl, místostarosta

Informace z obecního úřadu
3. místo v „Letní soutěži ve sběru plastů“
Po úspěšném prvním ročníku i letos Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. vyhlásily celokrajskou letní
soutěž obcí ve třídění plastů.
Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce a města Jihočeského kraje zapojené do systému EKO-KOM. Obce jsou v této
soutěži rozdělené do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. To znamená
obce do 499 obyvatel, dále od 500 do 1999 obyvatel, pak obce a města
s 2000 až 7000 obyvateli a města nad sedm tisíc obyvatel. V období
od 1. července do konce září 2011 obce a města soutěžily v množství
vytříděných plastů sebraných do kontejnerů na plasty (přepočteno na
jednoho obyvatele). Průměrně Jihočeši vytřídili v letních měsících 3,1
kg plastů na obyvatele.
Naše obec se mezi obcemi s počtem obyvatel od 2000 do 7000
umístila na 3. místě - v letním období bylo vytříděno 3,897 kg plastů
na obyvatele.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve středu 7. prosince
2011 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nejlepší ze soutěžících
obdrželi celkem pětadvacet laviček vyrobených z recyklovaného plastu.
Chci poděkovat všem obyvatelům Větřní, kteří třídí odpady a k úspěchu v soutěži přispěli.
Pokud byste chtěli vědět více o tom, jak třídí naše obec v porovnání
s ostatními obcemi, podrobné výsledky je možné najít na internetových
stránkách www.jihoceske-trideni.cz.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2012
Jedním z bodů programu schůze Rady obce Větřní konané dne
30.11.2011 bylo projednání výše poplatku za komunální odpad pro rok
2012. Svým usnesením rada obce doporučila, aby zastupitelé na prosincovém jednání schválili ponechání poplatku za komunální odpad ve
stejné výši jako v r. 2011.

Společenské události
Zástupci Obce Větřní blahopřáli
k narozeninám a životním výročím od 80 let
říjen 2011
Matyldě Kujalové, Štěpánu Morongovi, Terezii Cibulkové, Janu
Fazekašovi, Ludmile Petrouškové, Vlastimile Pufferové, Hedvice
Ondokové, Jiřině Přístupné, Stanislavě Wollemannové, Anežce
Schovancové, Alexandru Koženému
Listopad 2011
Běle Válkové, Hildě Kopřivové, Kateřině Říhové, Karlu Červíčkovi,
Marii Kottové, Anně Lepíkové, Matildě Belanové, Marii Widyové

Strana 2

Větrník - 129.indd 2

15.12.2011 16:08:44

Větrník

Kapitoly z historie obce - IV.
Počátky papírenského průmyslu ve Větřní
Mlýn Pečka (také Pečkovský mlýn, Pečov; něm. Pötschmühle) je
poprvé písemně zmíněn 24. března 1316 jako panské sídlo Friedricha
z Pečky, bratra Mikuláše z Pasovar. Od roku 1380 byl v držení Rožmberků, poté Višňů z Větřní. 19. června 1583 prodal Adam Višně z Větřní
mlýn Pečka městu Český Krumlov. Z panského sídla se stal obyčejný
vrchnostenský mlýn, ve kterém se mlelo obilí.
V roce 1867 prodal Johann Wölfel Pečkovský mlýn Ignazi Spirovi,
majiteli papírny na Plešivci. Kupní cena činila 75 000 zlatých. Spiro mlýn
přebudoval na brusírnu dřeva. Dřevovina byla základní složkou pro výrobu papíru v plešiveckém podniku. Spiro věděl, že krumlovskou papírnu
již nelze dále rozšiřovat, proto přenesl hlavní výrobnu papíru do Větřní.
Metoda broušení dřeva byla pomalá, a tak Spiro v roce 1883 založil
v Pečkovském mlýně továrnu na sulfitovou buničinu. Papírna se tak stala
prvním podnikem s takovým zařízením v celé monarchii. Papírenské
výrobky vycházející z továrny byly dobré kvality, a vyvážely se dokonce
až do USA. Od roku 1885 je Pečkovský mlýn plně elektrifikován, zatímco
Český Krumlov se elektrického proudu dočkal až o devět let později.
V roce 1889 vypukl v továrně velký požár. Oheň zničil všechny papírenské stroje. Pojišťovna však velkou část škody uhradila, a tak mohl
Spiro zakoupit nové stroje. Továrna se tak podstatně zmodernizovala.
Většina obyvatel z Větřní našla v papírně práci, již v roce 1893 Spiro
zaměstnával 460 dělníků. Stále tíživějším problémem se stávalo dopravní
spojení. Továrna se nacházela daleko od železniční sítě, a Spiro tak musel
veškeré zboží dovážet až na velešínské nádraží. Proto se v roce 1894 staví
vlečka do Kájova. Tento krok byl velice nákladný, avšak důležitý pro další
vývoj továrny.

Pramen:
V. Schmidt - Die Pötschmühle bei Krummau, Waldheimat 1925
Příště:
Historický vývoj větřenské papírny (1894 - 1945)
-jp-

Rožmberský rok
Větřní patří mezi ta jihočeská města a městečka, která mají ve znaku
pětilistou růži a svým způsobem se tak hlásí k rožmberskému dědictví.
Málokterý šlechtický rod vešel tolik do obecného povědomí jako Rožmberkové. I když vymřeli roku 1611, ještě po sto letech se na éru jejich
vlády vzpomínalo jako na zlatý věk. Stavby rybníků, zámků a kostelů se
staly trvalou součástí jihočeské krajiny a renesanční budovy z jejich doby
zdobí dodnes jihočeská městečka.
V jubilejním roce 2011 se stali Rožmberkové jakousi módou. Bylo
připraveno několik výstav, vydána reprezentativní publikace. Města pořádala různé slavnosti, někdy až s kuriózním rozměrem (např. v Kaplici
vzpomínali, že jejich městem procházel v roce 1612 pohřební průvod
Petra Voka).
Krajský úřad Jihočeského kraje pod patronací hejtmana J. Zimoly
připravil brožuru se stručným popisem 24 nejvýznamnějších míst jižních Čech spjatých s rodem Rožmberků. K tomu byl vydán turistický
pas. Tedy při návštěvě příslušného místa dostal výletník do pasu razítko
se stylizovanou rožmberskou růží. Téměř polovina míst byla vybrána
z okresu Český Krumlov (Český Krumlov, Horní Planá, Dívčí kámen,
Chvalšiny, pozdně gotické kostely, Vítkův hrádek, Rožmberk nad Vltavou, Zlatá Koruna, Vyšší Brod a Pořešín).
K této myšlence se s nadšením přihlásili turisté z Klubu českých turistů Start Český Krumlov. Organizovali pěší putování, ale i autobusové
výlety. Místa spjatá se slavným rodem se nacházejí od Helfenburku na
západě, přes Třeboň na východě po Bechyni a Choustník na severu.
Několik turistů navštívilo všechna místa uvedená v pasu a získalo
24 razítek. Ve Větřní se to zatím povedlo aktivním turistkám Zdeňce
Prokopové a Janě Candrové. Asi nejmladším účastníkem putování, který
má svůj pas zaplněn 24 razítky, je žák Základní školy ve Větřní Michal

Kellinger. Na turistických vycházkách doprovází svou babičku. Podařilo
se mu vyřešit test, který ověřoval znalosti historie slavného rodu.
Rožmberský rok byl dobrým nápadem. Ti, kteří putovali po stopách
Rožmberků, poznali nejen historii slavného rodu, ale seznámili se i s
životem obyčejných lidí v druhé pol. 16. stol. Potěšilo je, že většina renesančních a gotických památek je dobře udržovaná a patří k ozdobám
našeho kraje.
Na závěr si mohou čtenáři odpovědět na tři úkoly za čtrnáctibodového testu:
1. Rožmberské panství mělo v druhé pol. 16. stol více než:
200 vesnic
500 vesnic
700 vesnic
2. Petr I. nechal namalovat cyklus devíti obrazů, který patří mezi
nejlepší díla českého gotického malířství. Jejich autorem je:
Mistr krumlovský
Mistr vyšebrodský
Mistr prachatický
3. Čtvrtá žena Viléma z Rožmberka se jmenovala:
Regina Furstenberská
Polyxena z Pernštejna
Magdalena z Lichtenštejna
(označte správnou odpověď)
-zd-
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Beseda ve škole
23. září 2011 naši školu navštívila paní Jana Troupová. Vyprávěla nám
o svém pobytu v Jižní Americe, kde dvakrát žila a pracovala.
Dozvěděli jsme se, že vajíčko na rovníku stojí a nespadne, nebo že
když se vypouští voda, netvoří se vír a voda teče rovně dolů.
Lidé jsou v Jižní Americe většinou velmi chudí, a tak se tam hodně
krade. Když paní Troupová někam šla, nikdy si s sebou nebrala víc než
4 dolary, protože jinak by jí vzali všechno. Za její pobyt ji tam několikrát
okradli.
Nejvíc nás všechny vyděsili velcí chlupatí pavouci, které nám ukázala
na fotografiích a kteří prý lezli úplně všude. Byly to velké černé tarantule

a vůbec nevypadaly jako naši pavoučci. Paní Troupová pomáhala v místním zdravotním středisku s databází očkování. Řekla nám, že zranění lidé
tam musejí až dvě hodiny cestovat, než dorazí k lékaři.
Jako další zajímavost jsme se dozvěděli, že na místní horu se mohlo
jít jen v noci kvůli lavinovému nebezpečí. Pokud byla cesta bez obtíží,
bylo na vrcholu možné vidět nádherný východ slunce, který nám na
fotografii také ukázala. Beseda se nám líbila a doufáme, že takovýchto
besed bude víc.

Druhý den v 6.B

šli žáci z 6.A se svým panem učitelem a zadávali pro naši třídu úkoly. Ty
nám předali na papírku na vyznačených stanovištích. První úkol byl na
kraji lesa. Museli jsme přenést míček na lžíci co nejrychleji z jedné strany
cesty na druhou. Paní učitelka měřila rychlost žáků na stopkách. Dále
jsme dostali za úkol poznávat věci podle chuti. Ochutnali jsme například
čokoládu, jablko, koření, cukr. Všechny potraviny jsme uhádli.
Při dalším úkolu jsme se strefovali
šiškami do stromu. Každý měl dva hody.
Na dalším stanovišti byl mezi dvěma
stromy natažený provaz, který jsme museli z místa přeskakovat. Provaz byl vysoko asi 70 cm. V dalším úkolu jsme udělali
trojice, dva spletli z rukou sedátko, třetí
předstíral zranění a v sedátku jsme ho
nesli co nejrychleji na určené místo. To
byl poslední úkol pro 6.B. Potom jsme
došli k ohništi, kde jsme se sešli s 6.A, a
společně si opékali buřty. Když jsme se
najedli, vyměnili jsme si úlohy a 6.B šla
první a zadávala úkoly pro 6.A. Na konci
výletu se všichni sešli v lese na smluveném místě a vyhodnotili plnění úkolů.
Naše třída 6.B zvítězila.

Skončily prázdniny a začala škola.
Druhý den školy paní učitelka naplánovala výlet do přírody s plněním
úkolů a opékáním buřtů. V osm hodin jsme vycházeli od školy. Před námi

K. Sirotková, L. Burschová, T. Beránková

Martin Melena, 6.B

Knihy mají své lékaře
Všechno stárne, i knihy. Papír křehne, na okrajích se láme, nitě praskají, vazba se rozpadá. Když má taková stará a třeba i vzácná kniha štěstí,
projde rukama restaurátora, který ji zbaví všech neduhů.
Opraví olámané stránky, odstraní špínu a kyseliny, znovu ji sváže
a obnoví vazbu i zlacení. 30. listopadu vyprávěla o své zajímavé práci
knihvazačka a restaurátorka, pracovnice Regionálního archivu v Českých
Budějovicích paní Jiřina Halmlová
Skupina žáků odpoledne a hrstka zájemců večer vyslechla v obecní
knihovně zajímavé vyprávění o postupech při restaurování knih. Mohli
ohmatat pergamen, na ručním papíru hledali vodoznaky, seznámili se
s ukázkami restaurátorských postupů. Přednášející vyložila stručnou
historii knihy a pak odpovídala na různé dotazy. Účastníci besedy si
mohli prohlédnout originální ručně zdobené vazby a výtvarně pojednané
krabičky. Je jen škoda, že na tak zajímavou přednášku nebo spíše besedu
nepřišlo více lidí.
Přišli nejen o výtvarný zážitek, ale i o hodinové posezení v milém a
přátelském ovzduší a koneckonců o voňavý punč, kterým byli účastníci
pohoštěni.
-zd-
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Informace z knihovny
V závěru roku proběhlo v knihovně několik akcí, které připomněly
dospělým i dětem významné výročí, 400 let od úmrtí posledního člena
rožmberského rodu Petra Voka. A protože žijeme nedaleko rožmberského rezidenčního města, na území bývalého rožmberského dominia,
které tomuto rodu patřilo několik století, a ještě dnes můžeme obdivovat
mnoho zajímavých památek, připomínajících nám tuto významnou českou šlechtu, není divu, že při vymýšlení tématu na výtvarnou soutěž se
přímo nabízelo zadat dětem, aby namalovaly, nebo jinou výtvarnou technikou vytvořily obrázek či model nějakého rožmberského hradu. V průběhu měsíce se v knihovně nashromáždilo mnoho krásných obrázků a
jeden model vyrobený z plastelíny. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší
obrázky, ale nakonec se hodnotící komise rozhodla udělit 4 první místa:
Kategorii nejmladších vyhrála Eliška Placerová a za ní se umístila Adéla
Novotná. V další kategorii zvítězil Matěj Baštýř a za ním se umístili Sára
Kneiflová, Filip Temiak a David Jelínek, nejsilněji zastoupenou kategorii
vyhrála Veronika Wunschová a za ní byli Jan Hanuš, Natálie Pavezová,
Luboš Schuppler, Vladimír Churan, Anna Mašková, Miroslav Koník,
Kryštof Křivka, Eva Klimešová a Eliška Kochová. V kategorii nejstarších
byl první Jiří Roháč a dále Lenka Jarešová a Jan Štěpánek. Vítězové byli
odměněni knihou, ostatní dostali výtvarné potřeby. Knihami byli také
ještě odměněni autoři modelu hradu Rožmberk David Jelínek a David

Drakiáda
Vítr a podzimní sluníčko vítalo páteční odpoledne 30.9.2011 na louce
na kopci v osadě Lužná všechny příznivce dalšího ročníku Drakiády.

Kupčík. Slavnostní předání cen se uskutečnilo ve středu 30. listopadu za
účasti tajemnice obecního úřadu Marie Jiříčkové. Poděkování si zaslouží
učitelé, pod jejichž vedením výtvarná dílka vznikala: paní učitelka Mrázová, pan učitel Komrska a vychovatelky školní družiny.
K Rožmberskému roku byla rovněž uspořádaná beseda 6. října, na
které se zájemci dozvěděli mnoho zajímavostí o tomto rodu českých velmožů od Mgr. Martina Jakaba a zároveň jim byla představena řada knih,
které jsou dostupné ve fondu místní knihovny a hlavně ty, které přibyly
v letošním „Rožmberském roce“: např. Rožmberkové rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, Český Krumlov - od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, Rožmberkové cestovní průvodce,
Světy posledních Rožmberků, Petr I. a jeho synové a mnoho dalších.
V listopadu se také poprvé vydali do knihovny prvňáčci a začala tak
jejich tradiční „Cesta do knihovny“, která bude na konci školního roku
završena slavnostním pasováním na čtenáře.
A v adventním čase proběhlo také již tradiční adventní posezení
v knihovně, tentokrát na téma „Historický vývoj knihy“ s konzervátorkou knih paní Jiřinou Halmlovou.
Na další zajímavé besedy a akce si počkáme do příštího roku, ale teď
si ještě můžete přijít do knihovny pro řadu nových knih. Seznamy nových
knih najdete na webových stránkách knihovny (www.knihovnavetrni.
estranky.cz) na odkazu novinky nebo můžete vyhledávat přímo v on line
katalogu.
Ve dnech 19., 20., 27. a 29. prosince bude knihovna zavřena.
-mk-

Obloha byla za chvilku pestrobarevná a na obloze se to hemžilo i draky.
Pro každého bylo připraveno něco na zub a na památku záložka s drakem. Poděkování patří všem zúčastněným, větru, který se velmi snažil
a zejména panu Zámečníkovi, který nám každý rok louku poskytne a
pěkně poseká.
-mg-
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Z činnosti Klubu seniorů Větřní
Již dlouho je centrem Klubu seniorů klubovna v čp.15 a celý klub
vedou paní Božena Prilipinová, Hana Valvodová a Marie Benešová.
Členové klubu se scházejí pravidelně každé úterý a čtvrtek od 13 do 15
hod.
Některé akce pořádané klubem za poslední rok:
V lednu nás v klubu navštívil nový starosta obce p. Mgr. Antonín
Krák, místostarosta p. ing. Pavel Štindl a paní Blanka Cimlová.Vzájemně
jsme se informovali o svých plánech pro následující období.
Únor byl ve znamení sbírky použitého ošacení a jiných věcí, kdy bylo
třeba sebrané věci přetřídit, zabalit, uložit a poté odvoz zajistila nadace.
Jedna z pravidelných schůzek se konala v březnu v restauraci Slavie
při dobré náladě a s občerstvením. V tomto měsíci vedení obce přišlo
poblahopřát paní Marii Benešové k jejím 80. narozeninám.
V dubnu jsme byli informováni pí. Pavlíčkovou z Policie ČK o tom,
jak se zabezpečit a chovat ve svých domovech i na ulicích. Koncem
měsíce proběhlo již tradiční povídání s p. Milanem Soukupem, dlouholetým ochranářem Šumavy, o jeho zkušenostech ze Šumavy a okolí, které
bylo doplněno promítáním diapozitivů z jeho soukromého archivu. Při
poslední schůzce v tomto měsíci proběhla prezentace některých knih
jihočeského spisovatele, které jsme si mohli zakoupit.
Květen byl zahájen akcí Den matek v restauraci Slávie pořádanou
obecním úřadem. Zde vystoupily se svým kulturním pořadem děti místní základní školy. Následně 12.5. nás v klubu navštívily děti z mateřské
školy, které pod vedením svých učitelek přednesly básničky, zazpívaly
písničky a zatančily tanečky. Poté jsme obdrželi přáníčka.
Další akcí v tomto měsíci byl základní kurs počítačových znalostí,
který byl financován Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.
Dne 24.5. jsme se zúčastnili zájezdu na Novohradsko pořádaného
obecním úřadem, zájezd se vydařil a moc se účastníkům líbil.

ti zdatnější absolvovali pouť po křížové cestě. Na rakouské straně jsme
navštívili hamr, muzeum dřeva, kostel s nejstarším deskovým oltářem,
navštívili jsme místo rozvodí Černého a Baltského moře. Větrná elektrárna byla v činnosti, a přesto nás v její těsné blízkosti nerušil žádný hluk.
Také jsme ukončili kurs trénování paměti, který vedla slečna Petra
Gubániová od září roku 2010. V tomto měsíci přišli poblahopřát z vedení
obce paní Anně Michálkové k 80. narozeninám.
Srpen jsme zahájili posezením ve Slávii. 12.8. jsme jeli linkovým autobusem a osobním vozidlem na návštěvu Vyššího Brodu. Zhlédli jsme
klášter s výkladem průvodce a bez průvodce poštovní muzeum. Poté
jsme si prohlédli Vyšší Brod.
Paní Růženě Neužilové přišli k 90. narozeninám poblahopřát starosta
obce a vedoucí sociálního odboru obecního úřadu.
Koncem září uspořádal obecní úřad zájezd na Šumavu. Průvodcem
jako již tradičně byl p. Milan Soukup. Zahájili jsme bavorskou stranou,
kde jsme navštívili přírodní ZOO park s vyhlídkovou věží, a poté jsme
zastavili na skále s výhledem na příhraniční hory, zpět jsme se vraceli
přes Železnou Rudu a Srní.
Začátkem listopadu jsme si pozvali na besedu opět p. Milana Soukupa, který nám přiblížil svými obrázky a vzpomínkami místa, která jsme
navštívili při zájezdu autobusem na Šumavu v září.
Na jarmarku ve staré škole ve dnech 22.-24.11. jsme se aktivně podíleli na dozoru a prodeji vystavených věcí.
5.12. pořádal Českokrumlovský klub seniorů Mikulášskou zábavu
v Konibaru v Kájově. 15.12. se uskutečnilo setkání seniorů v restauraci
Slávie.
Zveme mezi sebe i ostatní seniory na pravidelné setkávání i na výlety
do nevšedních koutů našeho kraje.
Hana Valvodová, Jiřina Kozáková, Václav Kozák

Červen jsme zahájili účastí na vzpomínkovém dni
věnovaném naší rodačce zpěvačce Slávce Bulánové. Dne
21.6. uspořádal obecní úřad pro členy klubu poznávací
výlet do rakouského příhraničí. Za účasti starosty a místostarosty obce nás seznamoval s oblastí p. Mgr. Zdeněk
Duffek. V Cetvinách nás seznámil s historií kostelíka a

Větřenská květena
Jmelí bílé
Jmelí bílé (Viscum album) - V adventní čas se častěji
setkáváme s touto stálozelenou poloparazitickou rostlinou, která vytváří keříky v korunách stromů. Průměr
těchto kulovitých trsů bývá až jeden metr. Kvete od března do května, plodem pak je velmi lepkavá špinavě bílá
bobule dozrávající v prosinci. Jmelí odebírá svému hostiteli roztok minerálních látek, ale vážněji jej nepoškozuje.
V okolí Větřní není výskyt jednoho ze symbolů Vánoc
hojný. Sporadicky se můžeme s touto mýty opředenou
rostlinou setkat v lese u Lužné a okolo vrcholu Větrník,
kde roste na borovicích a jedlích. A i když v dnešní době
už neodřezáváme jmelí pomocí zlatého srpu, tak jako to
dělávali druidé, stále věříme v jeho kouzelnou moc. Jak
jinak si vysvětlit, že se zavěšená větvička jmelí bílého
najde téměř v každé domácnosti.
-dn-
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Víkend v barvách podzimu
Na víkend 14. - 16. října 2011 připravilo Pionýrské centrum Český
Krumlov pro děti z Větřní víkendovou výpravu na táborovou základnu Třísov - Hamr. Program akce byl inspirován podzimem a barvami.
V pátek jsme dorazili na TZ již za tmy a bylo před námi několik důležitých úkolů: Zkonzumovat připravenou večeři (což se nám beze zbytku
podařilo), dobře se ubytovat, pořádně topit (to aby nám v noci nebyla
zima) a v neposlední řadě si ještě zahrát několik her v jídelně. Většina dětí
byla brzy unavená, a tak se šlo spát.
Ráno bylo všude bílo. Ne že by napadl sníh, jen přišel první podzimní
mrazík a trávu na okolních loukách obalil jinovatkou. Celé dopoledne
jsme věnovali výrobě draků z papíru, přípravě oběda a také jsme se vydali
na průzkum blízké zříceniny hradu Dívčí kámen. Na hradě mnozí z nás
byli poprvé. Po vydatném obědě se celá naše výprava vydala do pod-

zimního lesa. Obdivovali jsme krásu podzimní přírody, hráli hry a také
sbírali listy a další přírodniny (šišky, bukvice, houby, trávy, apod.). Ty
jsme využili po návratu na základnu k dalšímu tvoření. Otiskovali jsme
listy, za pomoci modelíny jsme z listů, šišek, bukvic a žaludů vyráběli
nejrůznější zvířátka a také postavičky. To nám vydrželo až do večeře. Po
večeři jsme hráli stolní hry a také zpívali při kytaře. Pak již byl pozdní
večer a opět čas jít spát.
Nedělní ráno bylo stejně bílé jako to sobotní. Náš program byl opět
ve znamení podzimu a barev. Tentokrát jsme vyráběli zvířátka z kaštanů
a barvami na keramiku si každé z dětí namalovalo hrnek, který si odvezlo
domů na památku. Ten den už nás čekal jen oběd, balení, úklid základny
a cesta vlakem domů.
Jaroslav Pfeferle, Pionýrské centrum Český Krumlov

Spaní v klubovně
O víkendu 11. - 13. 11. 2011 uspořádalo Pionýrské centrum Český
Krumlov pro děti akci Spaní v klubovně a kolem dokola Větřní. Děti se
sešly v pátek a ubytovaly se ve vlastních spacácích v klubovnách pionýrského centra ve staré škole. Celý páteční večer jsme hráli nejrůznější hry.
Spát se šlo až kolem jedenácté hodiny večerní.
V sobotu nás čekal pěkný, i když mrazivý den. Po nezbytné snídani
jsme se pořádně oblékli, sbalili svačinu a vydali se ulicí Za Kostelem na
svážnici pod Větrníkem. Odtud naše cesta vedla k červené kapličce. Na
vyhrazeném místě jsme rozdělali oheň a opekli si buřtíky. Po vydatné
svačině nás čekala pěší cesta na bohdalovickou křižovatku a odtud lesem
do Lužné a zpět do Větřní. Byla to velmi krásná procházka. Ve staré škole
nás čekala svačina a krátký odpočinek. Potom byl před námi důležitý
úkol - připravit nějaké výrobky na předvánoční lidový jarmark. A tak
jsme pekli perníky, z plátů včelího vosku jsme vyráběli svíčky, z papíru
vánoční přáníčka a také jsme vyráběli ozdobné kolíčky. Bavilo nás to do
té míry, že jsme neradi končili. Ovšem v okamžiku kdy vedoucí oznámili,
že je večeře, už nás to tolik nemrzelo. Po večeři jsme hráli na kytaru a
zpívali, hráli hry v klubovnách. Pak už bylo třeba jít opět spát.
V neděli se nikomu moc nechtělo vstávat. Po snídani jsme si ještě
zahráli hry a pak balili a uklízeli. V půl jedenácté jsme se rozešli do svých
domovů.
Jaroslav Pfeferle, Pionýrské centrum Český Krumlov
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Renata Vicianová • Tel. 774 919 340

PRODEJNA HANA PIRNÁ
(prodejna nad poštou ve Větřní)

ZAHAJUJE OD 1.12.2011

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
VEŠKERÉHO TEXTILNÍHO ZBOŽÍ

• Kadeřnické studio Trendy, Na Žofíně 228, 382 11 Větřní,
přijme na rozšíření služeb tyto profese: 2 kadeřnice se ŽL, manikérkupedikérku se ŽL, maséra či masérku se ŽL, kosmetičku se ŽL.
K doptání na tel. 380 731 837 nebo 607 585 760.

! SLEVY 50% - 70% !

SLAVNOST DUCHŮ

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8:00 - 11:30 14:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00

V podvečer 4.11.2011 si v parku u školy dali dostaveníčko duchové,
kteří měli pro děti připravenou stezku odvahy, dlabání dýní, kreslení a
vymalovávání a také něco pořádného na zub.
-mg-

Poděkování
Děkujeme p. Kochovi, p. Majerovi a bratrům Maříkům za uspořádání nádherného Pekla v parku dne 5.12.2011.
Děti a jejich rodiče
Za slavnostní zahájení Adventu patří velké poděkování všem
organizátorům a účinkujícím. Slavnostní slovo a příjemné básničky
a vánoční koledy navodily ve skoro každé duši tu pravou vánoční
atmosféru.
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