Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* březen - duben - květen 2014 *
cena 4,- Kč
Vlachovobřezské kraslice 2014. Letos zavěsili na břízu 2 347
vajíček, vloni jich bylo 2 113, v roce 2012 - 1715 kusů a po prvé
v roce 2011 byl ohlášen premiérový počet : 1286 kraslic.
Dodáváme, že hlavní organizační zátěž vzaly na svá bedra paní
učitelky z MŠ Patelka, že tu zazpívala Žihadla ze ZUMŠky i
s paní řed. T.T., že organizátorky děkují paní Veronice
Neumitkové a paní Jitce Pauchové za krásné velikonoční perníčkomalování i faceíčko- malování, že děkují mužům silákům za
vztyčení ozdobené břízy, že děkují Městu V.B. za přípravu břízy a
jménem dětí i panu starostovi Dragounovi za velikonoční pamlsky
a nakonec posílají paní Yveta S. a Olga O. velký dík i členům
LMK V. B. za to, že se postarali o občerstvení. Letošní ročník byl
podrobně sledován i Prachatickým deníkem, a tak i Březiny děkují
organizátorkám i všem, kteří u toho byli, za povedené zviditelnění
RADOSTNÉ VELIKONOČNI SVÁTKY A BOHATOU
našeho města. (B podle O. O.)
POMLÁZKU PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM
Březiny

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

VI. VELIKONOČNÍ TRH VE ŠKOLE
V úterý 15. dubna 2014 se ve školní galerii BoMBa konal v pořadí již
VI. Velikonoční trh. Velmi rozmanitá nabídka
aktuálního
velikonočního tovaru, který vzniká v hlavách a pod rukama žáků i
jejich paní učitelek, sem odpoledne přilákala početnou obec
rodičovskou i lid škole přátelsky nakloněný. Všichni hosté pak byli
mile přivítáni našimi žáky-zpěváky, hudebníky i recitátory. Takových a
podobných podniků je před Velikonoci k vidění mnoho. Málokde však
jejich návštěvníkům nabídnou to, co se letos objevilo v BoMBě.
K vidění tu byla dřevěná socha Ježíše Krista, kterou v roce 1851 vyřezal
Mistr Matěj Kubašta, hluchoněmý řezbář z Podedvorského mlýna.
Nevelká expozice dále představuje reliéfní řezbu obrazu jednoho ze
zastavení křížové cesty. Celý soubor 14 zastavení vytvořil Mistr Josef
Jungmajer, rodák z Jelemku u Nebahov, na počátku 20. století. Jen
pamětníci vědí, že celou Jungmajerovu křížovou cestu mohli spatřit na
stěnách kostela Svatého Ducha na vrcholu stejnojmenného vrchu ve
V.B. Bohužel teď už jen mohli, neboť byla před rukama nenechavců
umístěna „dočasně“ na naší faře. A do třetice tu můžete vidět
vyřezávané zmenšené kopie kaplí křížové cesty na Svatém Duchu,
včetně kostela i kalvárie. To je dílo Mistra Františka Kučery z Vlachova
Březí, který ho vyřezal v 1. dekádě jednadvacátého století. Krom toho je
zde i kopie Vinciho obrazu Poslední večeře Páně, svíce Paškál, kniha
Biblických příběhů i něco teorie o nadcházejících svátcích. Vážení
čtenáři, berte prosím toto povídání jako pozvánku k prohlídce výstavy.
A to především na její obnovenou premiéru v sobotu 7. června 2014
v podvečer před Poutí a pak také v neděli 8. 6. dopoledne o Svatodušní
pouti. A právě této Pouti i celému prostoru našeho Svatého Ducha bude
tato rozšířená výstava věnována. Lidé ze školy pana profesora Josefa
Brože vám přejí Požehnané a Radostné Velikonoce 2014. (JKH)

VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE ČÍSLO : IV
V sobotu 12. dubna 2014 opět padl rok starý rekord v počtu
zavěšených vyfoukaných vajíček na bříze, která byla poté vztyčena
u kostela Zvěstování Páně ve Vlachově Březí. To je
nejpodstatnější konstatování po právě skončeném IV. ročníku

Druhé veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
konalo v pondělí 24. března 2014. Stěžejním bodem jednání bylo
projednávání rozpočtu města Vlachova Březí na rok 2014, který
byl nakonec jednomyslně schválen. Obdobným způsobem se
zachovali zastupitelé při schvalování závěrečného účtu za rok
2013. Schválen byl také rozpočtový výhled na léta 2015 a 2016.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu územního plánu
města, zabývali se podáním žádosti na stavbu komunikací na
Sídlišti a schválili finanční příspěvek na program Regenerace
2014. Tolik to nejpodstatnější z jednání našich zastupitelů. (B)

KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
Tradiční Měsíc knihy jsme letos věnovali hned několika záležitostem.
Především nákupu pečlivě vybraných novinek, se stejným úsilím pak
i prezentaci tvorby našich mladých básnířek a prozaiček. Více se
dočtete v článku Poezie ze šuplíku v tomto vydání Březin. A nakonec
jsme navázali na uplynulé roky a zaměřili se na podporu dětského
čtenářství prostřednictvím charitativní akce Čtení pomáhá. Tu jsme
realizovali ve spolupráci s paními učitelkami 1. stupně naší základní
školy M. Diblíkovou, L. Kautmanovou, J. Ondřichovou a P.
Krejčovou. Tento internetový charitativní projekt zapojuje děti a
mládež do nezištné pomoci potřebným, současně podporuje zájem o
knihy a v neposlední řadě rozvíjí i jejich čtenářské dovednosti.
Podrobnosti o této celorepublikové akci objevíte na internetu.
Věříme, že rodiče i prarodiče dětí nám budou nápomocni při vedení
dětí k četbě i ve výchově k soucitu a pomoci bližním. Na závěr
napíšeme, že od počátku letošního roku přibylo v naší knihovně ke
stovce nových knih všemožných žánrů, že jsme měli zaregistrováno
více než 150 čtenářů, že knihovna JVP disponuje čtyřmi stolními
počítači a jedním notebookem. Ty všechny jsou připojeny na internet
a slouží našim čtenářům i ostatním občanům a konečně, že do
knihovny přibyla i čtečka elektronických knih, kterou si můžete proti
záloze půjčit domů. Děkujeme paní ředitelce knihovny JVP Heleně
Fraňkové, že si na naše čtenáře každoročně v březnu vzpomene. (B
podle HAFR)

VOLBY DO EVROPSKEHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České
republiky konat v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin a v
sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 hodin. Ve Vlachově Březí bude
místem voleb tradičně velký jednací sál na radnici v 1. patře. Pan
starosta L. Dragoun napsal obšírnou informaci, kterou objevíte na
úřední desce města V. B. na radnici, nebo se podívejte na stránky
MV : www.mvcr.cz Těmito volbami začíná nabitý volební rok, neb
na podzim se ještě budou konat volby do zastupitelstev obcí a měst
a někde i volby do senátu. V některých státech EU jsou volby
povinné, u nás zatím zaplať Pán Bůh ne. Buďme za to rádi, a proto
k volbám choďme třeba jen v dobré občanské víře a letos zkusme i
kandidovat, třeba do zastupitelstva města Vlachova Březí. (B)

ZPRÁVY A OZNÁMENÍ Z RADNICE
* Pracovníci Města V. B. připravují rozšíření prostor pro parkoviště
na koupališti u trafostanice. Část stávajícího parkoviště totiž ustoupí
hřišti na plážový volejbal * Byla dokončena úprava cestiček na starém
hřbitově a u vchodu vpravo u brány byly postaveny lavičky. V této
souvislosti připomínáme i vydláždění prostoru před vstupem na
zahradu před historickou školní budovou * DPMVB zakoupil nový
minibus Mercedes Sprinter * Město V. B. uskutečnilo v pondělí 31.
března Sběr železného šrotu ve městě a okolních osadách * Břízu
krasavici před kostelem Zvěstování Páně vystřídá z 30. 4. na 1. 5.
májka * Ve středu 7. 5. 2014 dorazí do Vlachova Březí kolona
historických vozidel US Army z MCC Plzeň. Očekáváme, že se tu
první vozy objeví po půl jedné odpoledne. Při této příležitosti se
uskuteční vzpomínkový akt na paměť 69. výročí osvobození
Vlachova Březí vojáky US Army. Zástupci města spolu s velitelem
konvoje položí k pamětní desce květiny. Loni 8. května navštívila
velká výprava amerických vojenských veteránů, jejich manželek a
přátel naše město. V jejich čele stál vice kommander a editor of
yankee doings mister Peter Bogdan. Vlachovobřezský amerikanolog a
pamětník májových dní z roku 1945 pan Radim Košíček nám předal
smutnou zprávu, že tento lídr a nezapomenutelná persona loňské
americké návštěvy zemřel 25. 8. 2013 ve městě Saugus, stát
Masschusets. Věnujme mu tichou vzpomínku a dík za to, že tu s námi
byl… * V úterý 13. května 2014 se ve velkém jednacím sále MěÚ V.
B. uskuteční od 16 hodin poslední veřejné projednávání nového
návrhu Územního plánu města. Jedná se vlastně o poslední možnost,
jak tento plán připomínkovat, neboť všechny postupy při schvalování
plánu byly již provedeny. Územní plán je k nahlédnutí v kanceláři
pana starosty nebo na webových stránkách města * V infocentru na
radnici je možno zakoupit kalendář Podpisowatel mena ge Gakub
Bursa 2014 * Svatodušní pouť 2014 se bude konat v neděli 8. června.
V současné době nelze potvrdit, zdali bude mít obdobný průběh jako
v posledních létech, anebo dozná určitých organizačních změn. Vše
odvisí od zahájení stavebních prací při rekonstrukci pivovaru
v zámeckém areálu. Proto sledujte plakáty nebo webové stránky
města. Děkujeme všem potencionálním návštěvníkům za pochopení a
přejeme jim příjemný pobyt u nás * (B)

PLESOVÁ SEZÓNA 2014 II
Pro úplnost doplňujeme zpravodajství o plesání tradičním a každoročně
se opakujícím Maškarním průvodem po „Spojených státech“, alias
po Dolním a Horním Kožlí, Mojkově a Dáchově. Ten se letos konal
v sobotu 1. března 2014 a předznamenal konec Masopustu, pořádali ho
členové SDH z D. Kožlí…Velká je škoda odchodu tamního skvělého
zpravodaje (PEJA).Ten by nám toho napsal mnohem víc * O týden
později 8. 3. se ve vlachovobřezské Sokolovně konaly tradiční Sokolské
šibřinky, jejichž ouverturu obstaral Dětský karneval. Po dlouhé době
doprovázela dětské masky od školy PJB až do Sokolovny dechová
sekce Jírovcovy kapely Kmotr. Tady ji vystřídala disko hudba, soutěže i
sladké odměny pro všechny. Spokojenost všech zúčastněných byla
veliká. Jak se s rozpaky Šibřinky pro dospělé rozjížděly, tak zcela
spontánně a rozverně končily. I optimisté byli překvapeni, kolik se tu

nakonec sešlo zajímavých a originálních masek, že to pamětníci
nepamatovali a ti premiéroví zas nevěřili svým smyslům, čeho všeho se
v sále Sokolovny dočkali. Společně však uznali, že velký podíl na
skvělé atmosféře a velmi dobré zábavě měla kapela Kmotr, o níž už tu
šly dobré reference v minulém čísle. Buďme rádi za karneval a šibřinky
a těšme se, že za rok se opět vyvedou alespoň tak, jako letos * Tak
trochu mimo hlavní proud zdejší tradiční hudebně-taneční zábavy pluje
již od Mikuláše roku 2012 trochu jiná hudební produkce i tanec. Ta se
odehrává v sále Rock Bia Na Dolejší v Husově ulici jen několik desítek
metrů od náměstí Svobody. Od znovuotevření nového sálu pro 80 lidí
se tady konal bezpočet koncertů i tanečních párty. Kvalita kapel je na
vysoké úrovni, a tak se sem sjíždějí jen opravdoví rockoví fajnšmekři a
fandové tvrdé muziky. Jen od v letošního února se tu 21. 2. představila
vimperská kapela Nabeton, pak následovala 28. 2. Rocková disco
party a konečně 14. března se tu představila rocková legenda
z Milevska Fantom. Snažení majitelů Rock Bia majitelů je chvályhodné
a zcela určitě by si zasloužilo i větší pozornosti ze strany našich novin.
Snad se o to pokusí některý z našich čtenářů, který bývá současně i
návštěvníkem interesantních podniků v našem Rock Biu. Tam nyní
putuje naše poděkování za přísun jiné a nekomerční hudby. (JKH)

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO TURNAJE V HALE
Pořádání jubilejního 10. ročníku mezinárodního halového turnaje
žáků v kopané připadlo ZŠ PJB ve Vlachově Březí. Každoročně se
v pořadatelství střídají 4 školy a jenom jedna je z Čech. Letošní turnaj
se uskutečnil ve čtvrtek 20. března a my jsme u nás přivítali mužstva
3 škol z Bavorska, když právě s Paul Friedl Mittelschule z Riedlhütte
nás pojí čtrnáctileté partnerství, a proto spolu s fotbalisty všech škol
přivezl maxibus ještě skupinu žáků dopisovatelů právě z Riedlhütte,
kterou vedla paní uč. Birgit Klee, neúnavný „korespodenční“ lídr na
německé škole. Její svěřenci si dopisují s našimi „šesťáky“ a úplně
poprvé se setkali v lednu 2014 v německém Neuschenau. Paní
učitelka Lea Šveráková i její čeští dopisovatelé se svých kamarádů
ujali, povodili je po městě, navštívili kostel Zvěstování Páně,
křížovou cestu, židovský hřbitov, pobyli a povídali spolu v BoMBě a
poté fandili v hale svým mužstvům. Pan ředitel M. Novotný připravil
na počest 10. jubilea v BoMBě videoprezentaci, coby ohlédnutí za
všemi uplynulými ročníky, čímž udělal radost panu direktorovi
Berndu Bachhuberovi ze Schönbergu, našemu panu exkonrektorovi
Fr. Holíkovi i panu exřediteli J. Horákovi. Bohužel pani ředitelé F.
Hurzlmeier a K. Feuerecker pro nemoc do Vlachova Březí letos
nepřijeli. Pak už jen úvod v hale obstarala mistrovská show našich
jojérů, diabolistů a tanečních akrobatů, po ní nezbytné projevy a
organizační pokyny v perfektním německém překladu slečny Nikol B.
a mohlo se začít. Vše pod organizačním dohledem pana asistenta T.
Hada z Prachatic i za velmi pozorného rozhodování sudích R.
Bartůňka a L. Marka z V. B. V úvodním zápase začali naši proti
PFM Riedlhütte skvěle, ale nakonec třígólové vedení neudrželi a
prohráli, což je stálo 2. místo, které tak obsadili kluci z této školy.
Favorité turnaje hráči Dietrich Bonhoeffer Mittelschule Schönberg
obstáli ve své roli a zvítězili. Na 4. místě skončili hráči MS
Perlesreut. Titul nejlepšího brankáře obdržel Marcel Friedl ze
Schönbergu, nejlepším hráčem byl vyhlášen Tobias Schneider
z Riedlhütte a konečně nejlepším střelcem se stal náš Dušan
Kapuscinský s 11 brankami! Neúnavní fanoušci domácích-žáci školy
viděli kvalitní zápasy vedené v duchu fair play, organizace klapala a
celý průběh turnaje byl plynulý. Po jeho skončení se všichni aktéři
sešli u společného oběda a nakonec to naši soupeři vydýchali
prohlídkou náměstí Svobody. Děkujeme všem, co u toho byli a
pomáhali. (JKH)

POEZIE ZE ŠUPLÍKU aneb NA ŽENSKOU STRUNU
V samém závěru měsíce knihy, v neděli 30. 3. se uskutečnil
v Koncertním sále ZUMŠ již 12. večer Kruhu přátel poezie. Byl
ohlédnutím paní Heleny Fraňkové, ředitelky Městské knihovny JVP a
jedné z členek poetického kvinteta HEFRVĚTÁTO, nejen za poezií,
ale i za celoživotní profesí knihovnice. Poezie a poetická próza

autorek J. Smetanové, I. Deváté a H. Pawlovské byla konfrontována
s literární tvorbou začínajících autorek – studentek V. Hojdarové, K.
Ulejové a M. Zíkové. Ty si paní Fraňková pozvala jako hosty.
Hudební vstupy obstaraly výše zmiňované protagonistky spolu s paní
ředitelkou T. Tláskalovou, která večer dramaturgicky sestavila a
režírovala. Příjemně zaplněný sál vytvořil úžasnou atmosféru a všem
účinkujícím dal zažít pocit radosti z toho, že Poezie našla ve
Vlachově Březí své pevné místo. Myšlenka KPP i po pětilétech žije,
ba co víc, má své nástupce v mladé generaci, což Poetickému
kvintetu činí víc než velkou radost. Děkujeme. (T. T.)

JUBILEJNÍ XV. SEZÓNA V PÁLENICI
Když koncem května loňského roku zavřel pan Ing. Bernat brány
moštárny a pálenice a popřál svému nástupci panu Milanu Babickému
z Dlouhé Vsi u Vodňan mnoho úspěchů, hodně ovoce a plno zákazníků,
nikdo nemohl tušit, že tak trochu jubilejní 15. sezóna v pálenici bude
také jubilejně špatná až nejhorší v historii. Pan Babický zakončil pálení
koncem ledna roku 2014 a nebylo mu vůbec do řeči. Březinám však
prozradil, že vyrobil 1800 litrů 50% kořalky. Není divu, že u takového
množství ani nerozlišoval, zdali to byla jabkovice, hruškovice či
slivovce. Nicméně se nový mistr palič či palírník ukázal jako bojovník a
z lihostánku neutekl. Věří, že letošní rok 2014 přinese obrat k lepšímu a
zase nastanou lepší časy pro pěstitele a jejich ovoce, potažmo také pro
něho a jeho pálenku. Nashledanou v lepších časech vzkazuje svým
zákazníků a myslí tím na září roku 2014. (B)

POPRVÉ VYHRÁL ŠUMAVSKÝ MARATON
Kdyby nebyla ta letošní zima jen zimou na papíře, mohli jsme psát o
pětinásobném mistru Evropy. Řeč je o panu Vladimíru Kotrcovi,
lauferovi v běhu na lyžích z Vlachova Březí. Jinak také čtyřnásobném
evropském šampiónovi, který chtěl v lednu ve slovenské Kremnici
titul obhajovat. Závody byly přeloženy na březen. I podruhé však
bylo počasí proti, a tak nakonec oba závody o mistra Evropy veteránů zrušili. Pan Vladimír však sezónu 2014 neodepsal, dokonce
si pochvaloval, jak pěkně na Šumavě potrénoval. Chtěl, hledal a našel
tratě nejprve v prosinci v okolí Kvildy, v lednu a únoru pak na
Modravě, Březníku, u Pramenů Vltavy i s výběhem na Černou horu.
Kdo z tuzemských lyžařů-lauferů naběhal v této době více než 1600
kilometrů? Dřel v lažišťské posilovně, trénoval a sledoval, jak
pořadatelé odvolávají závod za závodem ( mezi nimi i slavnou
Jizerskou padesátku nebo březnový maratón v německém
Bodenmeisu). Stejně jich však stihl odběhat šest. Serii běhů
Eurolopped zahájil v sobotu 15. února 2014 v italském Gsieseru.
Klasickou technikou na klasické tratil tam porazil všechny hochy
z kategorie nad „70“ let ( odtud je také naše fotografie). V neděli na
bruslařské třicítce už tolik sil neměl a skončil na 5. místě. 23. února
dokázali Šumaváci mezi Modravou, Černou horou, Ztraceným, Ptačí
nádrží a Kvildou připravit alespoň poloviční délku (24 km) tradičního
maratónu. Tady se Vladimír cítil jako doma, vždyť tu před tím obden
trénoval. Nemazal, vzal za to soupaž od startu do cíle a vyhrál na celé
čáře s náskokem 19 minut! na druhého ve své kategorii. Stejně tak by
vyhrál i mezi pětašedesátníky! Tohle byl jeho vrchol sezóny, splnil si
velký sen a poprvé v životě vyhrál Šumavský maratón! Z toho měl
snad větší radost než z titulu mistra Evropy. 2.
března 2014 běžel volnou technikou 35
kilometrů Ganghoferlauf v Rakousku a obsadil
3. místo. Týden poté se po roce vrátil do
švýcarského Engadinu. Tady běželo 10 tisíc
závodníků ve čtyřkilometrové nadmořské výšce
na sněhové vrstvě 1,5 metru na trati dlouhé 42
kilometrů závod serie Wordllopped. Loni tu
skončil 6., letos 12. Pana Vladimíra to mrzelo
moc, ale vynahradili to báječní lidé,
neopakovatelná atmosféra závodu a, na letošní
průběh zimy, až neskutečné sněhové podmínky.
Nakonec neodolal pozvání samotného Standy
Řezáčře a 22. 3. 2014 se vydal do rakouského

Štýrska na 1. ročník Tauplitzmaratónu. Tady se běhalo na těžké trati
nahoru dolů 3x 12 kilometrů a bez rozdílu věku. Vladimír si tu
připadal jako na mistrovství ČR, neboť ze 153 závodníků tu běželi jen
3 Rakušané. Všude kolem hotelu českých majitelů byla slyšet čeština
a k vidění byli Řezáč, Razým, Jakš i další z naší běžecké elity. Pan
Kotrc si pochvaloval dobré české jídlo, levný nocleh, nízké startovné
a sám sobě slíbil, že za rok se pokusí přijet zas. Ať se mu to vyplní, ať
má v příští sezóně hodně sněhu, dobrou sportovní formu a pořád
takovou chuť do trénování a závodění. Ať je zdráv, stejně jako jeho
paní Melánie, aby mohli letos v listopadu oslavit zajímavé výročí
jejich společného životního lyžování. (JKH)

MALÍŘI BOŠKOVÉ V PRACHATICÍCH
V úterý 1. dubna 2014 byla v Prachatickém muzeu na Velkém
náměstí a současně i v Muzeu české loutky rovněž na prachatickém
náměstí otevřena výstava Malíři Boškové z Vlachova Březí. Jedná se
o společný projekt Národního muzea a Prachatického muzea, jejichž
oba páni ředitelé - doktoři O. Lukeš a P. Fencl při vernisáži hovořili a
velmi při tom děkovali Jindřichu Boškovi III., který oběma institucím
poskytl množství materiálů a prací svého otce Jindřicha a děda Jana.
Shodou okolností oba předci Jindřicha Bošky jr. slaví letos kulatá
jubilea. Patriota potěšil zájem obou muzeí o tvorbu našich slavných
rodáků i to, jak obě expozice vytvořily. Patriot je rád, když vidí, kolik
slavných VIP duší se na vernisáži objevilo. Výstavy potrvají do 25.
května 2014 a pro Vlachovobřezšťany by nebylo od věci najít si čas
na jejich prohlídku. (JKH)

AKINOREW ÚSPĚŠNÁ V PRAZE
Paní Veronika Neumitková tvořící pod značkou Akinorew Art a
sídlící v ateliérku v Husově ulici č. 60 se počátkem března 2014
zúčastnila na známém pražském výstavišti v Holešovicích soutěže
v malování na tělo
tzv. bodypainting technikou airbrush.
Inspiroval ji Rojův obraz Přímá cesta do pekel, který zanechal
silný dojem i mezi členy poroty, jež ocenili pětihodinovou
uměleckou dřinu paní Veroniky 3. místem. Březiny s potěšením
zaznamenávají a gratulují. (B)

LIEBE NIKOL IST GUT A UMÍ
Po loňském úspěšném tažení Nikol Bobkové Soutěží v německém
jazyce jsme letos znovu přinesli zprávu o tom, že žákyně naší školy
pokračuje v úspěšné jízdě-tou bylo únorové vítězství v okresním
kole Soutěže v Nj v Prachaticích. 6. března 2014 se konalo krajské
kolo v Českých Budějovicích a i tady nenašla Nikol soupeře a s
velkým náskokem zvítězila a vybojovala si postup do národního
kola soutěže v němčině. To proběhlo v pondělí 7. dubna 2014
v Praze v Goethově institutu. Loni tu získala Nikol bronz a letos
skončila na 4. místě! Každé takové umístění je úspěchem, i když
třeba ve skrytu duše věřila v lepší výsledek, stejně jako její paní
učitelka Lea Šveráková. Ta ji poctivě po tři roky připravovala a
všemi koly soutěže provázela. Teprve čas zhodnotí výjimečné
jazykové nadání a velký úspěch žákyně Nikol Bobkové z naší 9. A,
která žije v Bušanovicích. Zcela po zásluze si zaslouží velké
poděkování a ještě větší blahopřání a kytku, stejně jako její paní
učitelka Lea Šveráková. (B podle MIN)

KÁJA POSTOUPIL DO CELOSTÁTNÍHO KOLA
Koncem března se v Č. Krumlově konalo krajské kolo klavírní
soutěže, v níž naši ZUŠ reprezentoval nevidomý žák Karel
Leskovec ze třídy pí řed. T. Tláskalové. Kája zahrál opět výborně
a získal nejen Ocenění poroty za nejlepší provedení skladby
romantického skladatele, ale také krásné a neuvěřitelné 1. místo
s postupem do celostátního kola, které se uskuteční v květnu
v Praze. V historii školy je Kája druhým žákem, který postoupil až
do finále. Paní ředitelka Tláskalová získala Ocenění poroty za
vynikající pedagogickou práci. Kájovi Leskovcovi mnohokrát
děkujeme a upřímně gratulujeme a budeme mu držet palce v máji
v Praze. (T. T.)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Již druhým rokem
pracujeme na projektu adaptačních hodin pro budoucí prvňáčky. V roce
2014 proběhly tyto hodiny již v únoru a březnu a další dvě se chystají *
Koncem ledna a na počátku února se uskutečnila školní kola biologické
olympiády pro žáky 2. stupně * 10. února se konalo školní kolo
matematické olympiády žáků 2. stupně * Koncem února 2014 se žáci 2.
stupně naší školy zúčastnili školních kol matematické soutěže
Pythagoriáda * 23. března se uskutečnilo školní kolo jiné matematické
soutěže Klokan. Ten je určen pro žáky 2.-9. tříd * 14. března navázali
v BoMBě studenti FROV JČU v Č. B. na své listopadové vystoupení
pro žáky 2. stupně. Tentokrát připravili program Ze života ryb a raků
pro žáky 1. stupně * Březen byl pro naše basketbalové naděje = mladší
žákyně a mladší žáci velice úspěšný. 18.3. bojovaly oba týmy na
okrskovém kole v Prachaticích a obě družstva také postoupila do
okresního kola, které se konalo hned 20. března ve Vimperku. Děvčata
ze ZŠ PJB tu obsadila 2. místo a chlapci skončili čtvrtí. K tomuto
úspěchu jim blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci
školy. Slova díků a gratulace patří i paní učitelce a trenérce Růžence
Balkové * JOJO si opět razí cestu na výsluní. Tato, možná ještě i dnes
finančně nenáročná, hračka našich pradědečků i dědečků, méně již pak
rodičů, opět dokázala strhnout a zaujmout. I na naší škole má své
příznivce, ba dokonce i mistry v umění ovládání joja nebo diabola.
Patnáctičlenná skupina chlapců vystoupila se svým programem hned
několikrát a vždy to skončilo velkým potleskem. Poprvé jsme mohli
hochy vidět na mezinárodním halovém turnaji v hale ZŠ PJB, pak jim
tleskali žáci čkyňské školy, ve stejný den-28.3. i místní kantoři na
oslavě Komenského narozenin a nakonec 2. dubna všichni žáci naší
školy. Krom mistrů joja a diabola tu máme ještě experty na moderní
tanec. Ti se rovněž stali neodmyslitelnou součástí celého programu,
který si páni umělci sestavovali také sami, včetně hudebního
doprovodu. Klobouk dolů, pánové! * V pátek 4. dubna se žáci 3., 4. a
5. tříd spolu se svými paními učitelkami poprvé zapojili do dvouletého
projektu Kam patřím, který vede žáky k získávání informací o škole i
našem regionu * O projektu Liberec 2014 napíšeme více v příštím čísle
* Až do 22. dubna jsme prodloužili vybírání starého papíru. Zbývá tedy
už jen pár dní na Váš Dobrý skutek * V pátek 28. března 2014, přesně
na den 422. výročí narození Jana Ámose Komenského se v sálu jídelny
ZŠ PJB sešli současní i bývalí učitelé a zaměstnanci školy, aby si tu
pověděli, že jsou zase o rok starší, že mezi nimi, PánBůh zaplať, nikdo
nechybí, že vzpomínají na paní učitelku Marii Řehkovou, letos
jednadevadesátiletou nestorku sboru zdejších kantorů a že jí touto
cestou upřímně zdraví, že to čestnému hostu oslavy – panu doktorovi
Miroslavu Dědičovi z Chluman jako vždy slušelo a že se budou všichni
společně těšit na 17. září 2014, kdy se sejdou u příležitosti 115.
narozenin naší školy pod Svatým Duchem * Oslavte s námi Den Země.
Obecně prospěšná společnost Zayferus na ochranu dravých ptáků
představí ve čtvrtek 24. dubna 2014 na stadionu FC VL. Březí až 33
druhů ptáků-dravců. Začátek v 10 hodin, vstupné 50,- Kč. (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Ve dnech 20.-21. 3. získali
žáci naší školy Anna Zíková Matěj Toman v krajském kole ve hře na
smyčcové nástroje v Č. Budějovicích čestná uznání. Blahopřejeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy * 17. 3. předvedla paní učitelka
Olga Pilátová ukázkové hodiny tanečního oboru. Stalo se
v multifunkčním sále ZUŠ, klavírní doprovod obstaral pan uč. Fr.
Procházka a ukázky žáků TO se setkaly s velkým ohlasem rodičů * 7
koncertů uspořádali učitelé a žáci hudebního oboru ZUŠ v rámci Roku
české hudby. Jednalo se v nich o propagaci české hudby v jejích
různých podobách. Školní projekt ZUMŠ k Roku české hudby bude
pokračovat i v následujících měsících * 15. 4. 2014 se v komorním sále
ZUMŠ uskutečnil slavnostní Velikonoční koncert ZUMŠ, na kterém se
představili vybraní žáci z různých nástrojových tříd, včetně nově
otevřené třídy sólového zpěvu, žesťové třídy a třídy hry na saxofon a
violoncello, nechyběl ani školní sbor Žihadla, vedený paní ředitelkou
Tláskalovou. Pro 70 vděčných posluchačů to byl dárek k blížícím se

velikonočním svátkům * V úterý 29. 4. v 18 hodin se žáci starších
ročníků našeho TO zúčastní Dne tance ZUŠ v Městském divadle v
Prachaticích * Přijímací řízení pro studium hudebního a tanečního
oboru na příští školní rok 2014/ 15 se bude konat ve dnech 14.-16. 5.
od 15 do 18 hodin. Podrobnosti zjistíte na plakátech, na webových
stránkách školy: zumš-vb.cz nebo na telefonním čísle : 388 320 198.
Těšíme se na vás! ( kráceno podle T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Únor 2014 * S radostí zaznamenáváme první svatbu v roce 2014. Jejími
aktéry se stali Františka a Karel Kůtovi. Své Ano vyslovili na MěÚ
v Prachaticích. Novomanželům gratulujeme a na společné cestě přejeme
oběma pevné zdraví, dobrou vůli, nehynoucí lásku a k tomu všemu kopici
štěstí * Radostná zpráva k nám došla z Českých Budějovic, kde se narodil
Jan Horák, toho času sice bydlištěm v Č. B., ale po otci i dědovi pevně
srdcem ve V. B. Vítáme mezi námi Jana IV. a přejeme mu pevné zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života. Oběma rodičům blahopřejeme a mamince
Janě posíláme kytičku z pod Kančova * Březen 2014 * První březnovou
holčičkou byla Terezka Štouralová z Vlachova Březí, která je jen o jeden
den starší než jiná vlachovobřezská Terezka, ta se narodila manželům
Šimegovým. Oběma dívenkám zpíváme společně s W. M.. „Terezám,
jedině Terezám…zdraví, štěstí a krásu vytesám“… Ať je vám tu s námi
dobře a svým rodičům jen ku radosti buďte. Těm Březiny gratulují a
oběma šťastným maminkám po kytičkách posílají…* Březnové sňatky
jsme zatím nezaznamenali, tak o nich taktně nepíšeme…+ Ve věku 65 let
nás navždy opustil pan Zdeněk Dejmek z Vlachova Březí. Rovněž pan
Ladislav Nusko, rodák a patriot z Dolního Kožlí, odešel nečekaně ve věku
66 let. Oběma zarmouceným rodinám a jejich blízkým si dovolujeme
vyslovit naši upřímnou soustrast na odchodem obou pánů * V březnové
statistice nemohou chybět březnoví kulatí jubilanti i nositelé velkého
jména Josef. Dvě paní z Vlachova Březí už mají za sebou premiéru
v Klubu „70“, jsou to paní Jana Turková a paní Ing. Jana Řehořková. O
pět let více bylo paní Marii Švancarové, stejně tak paní Marii Předotové a
rovněž i paní Miluši Roubalové z Vlachova Březí. Dvě sedmičky měl na
dortu pan Miloslav Košatka z Vlachova Březí. Neuvěřitelné osmdesátiny
si v kruhu svých nejbližších připomínala paní Gertruda Koubová
z Vlachova Březí. K neuvěřitelné pětaosmdesátce dospěl i pan Jaroslav
Hais z Vlachova Březí. Jim všem, stejně jako všem Pepíčkům a Josífkům
posílají Březiny tisíce pozdravů s přáním pevného zdraví, dobré mysli i
permanentně dobré nálady. A buďte tu s námi rádi! * Duben 2014 *
S radostí zaznamenáváme jen aprílové kulaté narozeniny. Ty zahájil svými
pětasedmdesátinami pan František Ševčík z Vlachova Březí. Na svou
sedmasedmdesátku čeká paní Blažena Plachtová z Vlachova Březí, stejně
jako pan inženýr František Bušek z Vlachova Březí na svou neuvěřitelnou
osmdesátku. Březiny si vám dovolují popřát vše nejlepší, dobré zdraví,
jasnou mysl i šťastný život tady mezi námi * Těsně před uzávěrkou jsme
obdrželi zprávu o narození 1. Dubňáčka Jakuba Caise z VB. Ať je o to víc
zdraví, silný a chytrý … Gratulujeme !!! (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Únor : Za celý měsíc pršelo jen jednou a nesněžilo
vůbec! Březen : Je neobvyklý, teplý, suchý, ke sněhu nebo dešti téměř
hluchý. Slunce jako velký lord přihazuje na rekord! ( 18.3. = 25°C). A co
je k tomu nutí, když motýli létají tu žlutí? 23. až 24. den – déšť, sníh i
krupky, ale málo jen. Dvacátého šestého vidím čápa bílého-jednoho. Oho!
Slunce svítí na konci. Duben : Slunce svítí na začátku. Na apríla-prvního
vidím čápa druhýho! Radost ale nijaká-oba vzali draka. A když 15. 4.
sněhu trochu padlo, vítr dul a zchladlo, tak po čápech nám asi letos
sklaplo. (CM)* Velikonoční bohoslužby v kostele Zvěstování Panny
Marie : *Květná neděle : 8 hodin * Zelený čtvrtek : 17,30 hodin * Velký
pátek : 17,30 hodin * Bílá sobota : 22 hodin * Boží hod velikonoční : 8,00
hodin * Fotbal FC : Po dvou jarních mistrovských zápasech okresního
přeboru PT jsou hoši našeho FC stále bez bodové ztráty a před 2.
Pěčnovem mají náskok 12 bodů! A právě na jeho hřišti hrají v sobotu 19.
dubna 2014 od 17 hodin. Asi by to chtělo trochu zafandit…(B)
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