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SVATODUŠNÍ POUŤ ROKU 2013

KVĚTNOVÉ VLACHOVO BŘEZÍ PLNÉ US ARMY
Rok třináctý s sebou nepřináší žádné kulaté výročí spojené
s koncem 2. světové války, a přec se letos u nás na náměstí
Svobody
sjelo i sešlo
ve dvou dnech tolik Američanů,
historických bojových vozidel US Army i místních pamětníků
slavného 7. máje z roku 1945, jak tomu bylo snad naposledy
v květnu 1995 při oslavách 50. výročí konce 2. světové * Téměř
na minuty přesně jako před 68 léty přijela 7. května 2013 od
Bavorova kolona historických vozidel US Army z Military Car
Clubu ze z Plzně. Muži i dámy na dobových vojenských strojích
přijíždějí do Vlachova Březí pravidelně každý rok a pravidelně na
ně čekají místní příznivci i pamětníci na čele s pány Košíčkem a
Boškou. Letos se pohybovalo po náměstí více mládí, neboť byla
škola. Zástupci z MCC spolu s panem starostou města L.
Dragounem položili k pamětní desce věnec, pobyli, zapózovali pro
fotografy a pohovořili a pak pokračovali po trase Vzpomínkové
jízdy k osvobození jihozápadních Čech směr Husinec, Prachatice,
Vitějovic a dál až do Netolic…* Ve středu 8. května 2013 zavítala
na návštěvu Vlachova Březí skupina amerických veteránů z 2.
světové války, kteří se vraceli do těchto míst po 68 létech. Veteráni
US Army se zúčastnili letošních oslav osvobozování Plzně, odkud
se přesouvali do Č. Krumlova a projevili zájem zastavit se i u nás.
Ve velkém sále radnice jsme pro ně připravili výstavu fotografií a
dokumentů z roku 1945, malby symbolů Ameriky v provedení
našich žáků, videoprezentaci z minulých oslav osvobození u nás a
samozřejmě i občerstvení z Caisovy provenience. Opět se dostavili
i naši veteráni a pamětníci, aby společně zavzpomínali. Řeč držel
pan Radim Košíček, tlumočila paní magistra P. Albertová a za
americké veterány mluvili pánové John Sebesta, ten dokonce i
česky, a Peter Bogdan, lídr celé skupiny z USA. Nakonec došlo
opět na kladení věnců k pamětní desce, Američané si přivezli svůj,
a byli u toho již výše jmenovaní pánové v doprovodu našeho pana
starosty L. Dragouna. V úplném finále pak došlo i na společné foto
na náměstí Svobody, na dojemné setkání paní Květy K. z Velké
Stránky s vojáky, kteří znali její maminku a na nezapomenutelné
loučení paní Gity Pecháčkové z Prachatic, která přijela, ač
handicapována, z Prachatic, aby mohla jen pozdravit a zase se
rozloučit. Škoda, že u toho nemohl býti pan Jack Kopetz, s nímž si
dopisoval pan R. Košíček a který u nás v roce 1945 jako voják US
Army skutečně byl. Ten bohužel před třemi roky zemřel. Středeční
májové setkání bylo spontánní, bylo nedlouhé, ale upřímné.
Atmosféra oslovila i ty později narozené. (JKH)

Již po 19. spojujeme naši tradiční Svatodušní pouť se Svatodušní
pouťovou slavností, která se odvíjí po celý víkend. Letos obstaralo
ouverturu čtvrteční Zpívání celé rodiny ve velkém sále radnice v
režii ZUŠky a v ten den zahájil také Třískův lunapark v zámeckém
dvoře. V pátek 17. 5. v podvečer se konala na radnici vernisáž
výstavy Dílo Jakuba Bursy očima fotografky Ivany Řandové z rodu
Bursova, kde znovu zahrálo a zazpívalo nově vzniklé hudební trio
Tláskalová, Dvořáková, Procházka, výrazně podpořené slovy
mistra zedníka A. Lence sr. a posléze i vystoupením autora výstavy
básníka Zdeňka Fibicha z rodu Fibichova. Sobotní odpoledne bylo
zasvěceno skupinám Narttu a Mystery a po nich i kapele Václava
Jírovce, která odehrála i večerní taneční zábavu. Vše začalo a
probíhalo v režii hochů a dívek zdejšího SDH, zajišťujících přísun
pití a jídla.Takto zdárně pokračovali i v neděli až do odpoledního
krupobití. Sváteční Svatodušní neděli zahájil průvod věřících ke
kostelu Svatého Ducha, kde je poté sloužena Poutní mše svatá. Na
náměstí začíná jarmark, tradičně doplňovaný kulturním programem
a ze zámeckého dvoru podporován lunaparkem. Vimperské
mažoretky odvály soutěžní povinnosti mimo okres, a tak jsme měli
možnost vidět v akci jiné taneční seskupení z Volyně, jemuž
šéfovaly dvě mladé paní Pavla Dušková Valhodová a Petra
Hovorková, obě rodačky z V. B. Poněkud prořídle, oproti minulým
létům, působily stánky řemesel kol lípy, ale i menší počet stánků
trhovců s klasickým pouťovým tovarem. Byla li tu snaha hledat
viníka v městě, pak byla lichá. Tak už se svět poutí nehýbá. Buď
krize doléhá i sem, buď dostaly přednost Hluboká n.V. nebo Svatý
Jan n. M. nebo výstava Hobby v Č. B., anebo nám trhovci
zpohodlněli, anebo neviditelná ruka trhu naznačuje, že už se tento
druh prodeje přežil a tučná léta pouťová už byla. Kdo ví? Netřeba
se kvůli tomu kácet a nadávat. Roky příštích poutí nám to vyjeví.
Zato kultuře výtvarné se dařilo. Už dlouho nebyly v neděli ve
V. B. otevřeny 2 výstavy : v BoMBě a na radnici a hned obě byly
věnovány Mistru Jakubovi z rodu Bursova. Odjela Pouť13., ať žije
Pouť14.! (JKH)

BURSA I * BURSA II * BURSA III
V pátek 10. června 2013 byla ve školní galerii BoMBa otevřena
výstava Podpisowatel mena ge Gakub Bursa. Výstava je přístupna
stále * V pátek 17. června 2013 byla ve velkém sále MěÚ ve
Vlachově Březí otevřena výstava Dílo Jakuba Bursy očima fotografky
Ivany Řandové z rodu Bursova. Jedná se o putovní výstavu, která se
do V. B. vrátí až 20. 7. 2013 * V sobotu 20. července 2013 se
uskuteční ve Vlachově Březí Den pro Jakuba Bursu, kdy
vyvrcholí oslavy věnované 200. výročí narození Zedníka - Umělce.
Těžištěm oslav bude náměstí Svobody, galerie BoMBa ve škole a
výstava na radnici v čase odpoledním a večerním. O hudbu, tanec,
občerstvení, další kulturní podniky, stánky s tovarem řemeslným i
jiným bude postaráno, stejně jako o výlety autobusem za Bursovými
štíty. Jedním slovem bude to taková repríza Svatodušní pouťové
slávy. Sledujte plakáty a pozvánky, obstarejte si jubilejní Březiny,
čtěte www.vlachovobrezi.cz -stránky města a poslouchejte vysílání
Českého rozhlasu. (B)

XIV. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA
Když 25. května 2013 páni celníci oficiálně uzavřeli všechny
důležité mašinky ve vlachovobřezské pálenici a moštárně, její 14.
sezóna se tímto skončila. Od srpna do listopadu 2012 tu vybrali
celkem 107 tun ovoce. Z toho bylo 57 tun jablek, 20 tun švestek a
30 tun hrušek. A právě tento poslední údaj musíme zdůraznit, neb
se jedná o rekordní výběr hrušek. Pro lepší přehled dodejme, že
zhruba stejné, tedy 107 tun, bylo i množství
kvasu, z něhož potom, až do konce března,
vypálili 3 361 litr stoprocentní lihoviny, která se
pak přeměnila na 6 722 litrů 50% destilátu.
Z toho na jabkovici připadlo 2 922 litrů, slivovice
vydala na 2 000 litrů a 1800 litrů vyšlo na
hruškovici. Celý tento fyzicky a časově náročný
pracovní postup musel někdo skutečně
odpracovat. Tady neplatí žádné „vybrali“, „zpracovali“,
vypálili“… 27. října 1999 byla slavnostně otevřena tehdy ještě
Obecní moštárna a pálenice ve Vlachově Březí, konkrétně
v pravém křídle bývalé školní uhelny. U zahájení příprav prvních
kvasů i u prvního výpalu v destilační koloně od firmy Hradecký
z Pasova – 15. 11. 1999 stál pan Ing. Jiří Bernat z Prachatic, který
si tu letos, tentokrát už coby pan šéf, odkroutil, respektive
skutečně odmakal, již čtrnáctou sezónu. To jeho rukama muselo
několikrát projít takové množství ovoce, kvasů a nakonec i
kořalky. Mistr Bernat, pro přátele také někdy Dejmor, prozradil
jenom pro Březiny, že za těch 14 sezón vytvořil 80 000 litrů 50%
pálenky. Dobrá kořalka se nevyrábí, ta se maluje jako obraz, píše
jako báseň, nebo se komponuje jako hudební opus-prostě se tvoří
jako kumšt. A právě letos se umělecká mise Mistra Bernata v naší
pálenici končí. Tak jako se bez dlouhých řečí k dílu postavil a
pracoval, tak neokázale také skončil. Usmál se, rozloučil se a
nezapomněl přitom poděkovat všem svým stálým i nestálým
zákazníkům-pěstitelům, a po těch létech, i přátelům, za to, jak tu
společně vytvářeli ten dobrý kumšt. Březiny by chtěli Panu
inženýrovi jménem všech pěstitelů a zákazníků poděkovat za vše,
co pro ně vytvořil a za ty pěkné společně prožité časy. Děkují mu
také jménem města Vlachova Březí i obou pánů starostů, za jejichž
působení tu tvořil kumšt. A v řadě neposlední mu náš
vlachovobřezský občasník děkuje i za své čtenáře, pro které si
vždy našel čas a prozradil jim lihopalné novinky nebo připravil
každoroční sumary o vlachobřezské pálence Kozlovce. Buď zdráv,
George, milačku žen! (JKH) P.S. Pan Ing. Bernat neopouští loď,
aniž by předal dirigentskou hůlku svému nástupci. Tím se od 1. 7.
2013 stane pan Milan Babický z Dlouhé Vsi u Vodňan. I jemu
přejeme dobrý orchestr a hlavně hodně zdaru v kumštu, o jehož
tvorbě už ví své…(B)
X. SETKÁNÍ ŽÁKŮ TŘÍ ŠKOL ZE TŘÍ ZEMÍ
V pátek 10. května 2013 se v bavorské škole PFM Riedlhütte
uskutečnilo již 10. Setkání žáků tří škol tří měst ze tří zemí.
Bohužel již podruhé se nedostavili žáci a učitelé z rakouského
BGB, a tak se místo týmů tří škol poskládala smíšená družstva jen
z Čech a Německa. Díky tradičnímu počasí letošního května se
všechny úkoly plnily pod střechou sportovní haly zdejší školy. Ve
vítězném týmu byli i reprezentanti naší školy. Tentokrát se štěstí
usmálo na J. Koubu, M. Láchu a M. Pirkla z naší 9. třídy.
Vlachovobřezská výprava čítala na 30 žáků, v jejím čele stáli pan
ředitel M. Novotný a paní učitelka P. Albertová. Ta je spolu se
svou německou kolegyní Birgit Klee hnacím motorem při
dopisování žáků z obou škol. Příští již 11. Setkání by se mělo
uskutečnit v rakouské škole HS Baumgartenberg. Věřme, že i
naši jižní sousedé budou pokračovat v tradici přátelských
kontaktů mezi žáky a učiteli ze tří škol. Podobné příklady
dlouholeté spolupráce jsou v celém Jihočeském kraji už jen
zřídka k vidění. ( B podle MIN)

HASIČI OD LEDNA DO VELKÉ VODY V PUTIMI
Od lednového vydání Hasičského věstníku SDH Vlachovo Březí
No.: 15 jsme v Březinách o činnosti našich hasičů nepsali.

Pokusme se to alespoň ve stručnosti a rychlosti napravit. Od ledna
do počátku června 2013 zasahovali celkem 16x., z toho o prvním
červnovém víkendu při začínajících povodních celkem 6 krát. Jak
konstatoval pan Jan Fiedler, velitel sboru, opětovně se prokázala
účinnost přehrady na Libotyňském potoce nad koupalištěm. Z ní
odstranili hasiči větší větve a pařezy a kontrolovali její hladinu. Až
na dvě nevelké laguny a zatopené sklepy nenadělala velká voda ve
V. B. větší problémy. Díky za to pánu Bohu a všem, kteří se
poučili rokem 1995 a následně se postarali, stejně jako těm, kteří
se starali a hlídali letos. Ostatní letošní zásahy se týkali 6 výjezdů k
požárům lehčího rázu nebo technické pomoci, jakou je např.
čistění koupaliště, odstraňování stromů z cest nebo pomoc při
dopravních nehodách apod. Díky za to, Páni hasiči! * V nouzi
poznáš přítele. To si říkali lidé v Putimi, když k nim v roce 2002
přijeli na pomoc hasiči z Vlachova Březí. Ti svým sedmým
hasičským smyslem poznali, že je jich v Putimi třeba, a tak
vyrazili. V těch dobách se počala spolupráce a současně i přátelství
členů obou hasičských sborů. Když se letošní velká voda znovu
přivalila do Putimi a naděla škodu, vlachovobřezští hasiči vůbec
neváhali. V sobotu 8. června 2013 vyrazili putimským na pomoc.
Domácí jim svěřili různé odborné práce, pak také dezinfikování,
čistění studní a samozřejmě mytí všeho, co bylo třeba…Vše se
obešlo bez velkých slov, Putimští ale vědí své a díky Březinám už i
naši čtenáři * O soutěžích v hasičském sportu i o jiných aktivitách
nás informovala paní H. Fiedlerová, starostka sboru * 11. května
2013 pořádal SDH Dolní Kožlí okrskovou soutěž v požárním
sportu, o čemž nás velice podrobně informoval také pan PeJa, náš
dlouholetý zpravodaj z D. K. S radostí jsme přijali zprávu o startu
mladších mužů SDH V. B., kteří skončili na 4. místě Naše ženu tu
obsadily 2x 1. místo a oba týmy postoupily do okresního kola,
jehož 1. část se konala 1. 6. v Prachaticích a naše Ženy I tu
zvítězily a postoupily do krajského kola, které se bude konat 22. 6.
2013 v Českých Budějovicích. Ženy SDH V. B. II startovaly v 2.
části okresního kola znovu v PT o týden později a obsadily 2.
místo * 8. a 19. května 2013 se ve Zdíkově konalo okresní finále
hasičské soutěže pro mládež – Plamen. Děti z SDH V. B. se
umístily na 3. místě, k čemuž jim i Březiny blahopřejí * 25. května
pořádali místní hasiči ve Vlachově Březí setkání bývalých a dříve
narozených funkcionářů SDH se starostkou OSH Prachatice a tou
není nikdo jiný než starostka vlachovobřezského sboru paní H.
Fiedlerová, na jejíž popud se tato přátelská setkání konají, aby i ti
dříve narození věděli, že se na ně nezapomnělo. Je to příklad
lidské a profesionální sounáležitosti * Na závěr si necháváme
pozvánku na XV. ročník Poháru starosty města Vlachova Březí v
hasičském sportu, který se uskuteční v sobotu 29. června 2013
v odpoledních hodinách na stadionu FC. (B podle HAFA)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Vielen Dank, liebe
Nikol Pojďme si dovyprávět ten letošní neuvěřitelný příběh o
vítězném tažení Nikol Bobkové, žákyně ze třídy 8. A ZŠ PJB,
Soutěží v německém jazyce. Po vítězství v krajském kole v Č. B.
27. 2. 2013 reprezentovala 2. dubna Nikol celý Jihočeský kraj
v ústředním kole v Praze. V kategorii IIA se nakonec umístila na 3.
místě! Její úspěch jaksi zapadl v přehršli dalších akcí školy. A
proto je ho třeba našim čtenářům připomenout znovu alespoň
touto krátkou zprávou. Příběh o dívce z Horní Vltavice, co již 3
roky žije v Bušanovicích, kterak okouzlila porotu bezprostředním
projevem a zcela přirozeným způsobem dosáhla až na bronzovou
medaili. Neměli bychom opominout, že nezanedbatelný podíl na
úspěchu Nikol patří její paní učitelce němčiny Lee Šverákové,
která svou svěřenkyni doprovázela a byla jí oporou při všech
soutěžních kláních. Věřme, že si Nikol Bobková i paní učitelka
ponechaly ještě nějaké rezervy na příští rok. To je bude čekat
stejná věková kategorie, ale ty letošní zkušenosti jsou
k nezaplacení. K nim patřilo i dlouhé čekání na výrok poroty a
zjištění, že naše škola má hezčí diplomy než na ministerstvu
školství. Nikol a Leo, děkujem! * Koncem března dosáhla

pěkného úspěchu žákyně 9. třídy Lucie Vodičková, když v
okresním kole biologické olympiády v Prachaticích obsadila 3.
místo. Martin Michalica ze 6. B obsadil ve stejné olympiádě 5.
místo okrese. Oba úspěšné žáky připravovala paní učitelka Lucie
Pokorná. Všem reprezentantům a „trenérce“ patří poděkování a
gratulace! * Starší žákyně skončily v okrskovém kole v košíkové
v Prachaticích na 3. místě, k němuž je přivedla paní uč. Balková
Růžena. Stejně tak jako k 5. místu starší žáky * 4. 4. a 3. 5.
proběhly další adaptační hodiny předškoláků v našich 1. třídách u
paní učitelek M. Kadlecové a J. Krankušové * 4. dubna zahráli
v BoMBě pro 120 žáků 1. stupně Kozlíkovští komici, což je
herecký soubor páťáků vedených paní učitelkou J. Tažejovou,
divadelní představení Jak Jarda Uzlíček kopal brambory * V ten
samý den a na stejném místě povídala paní Bc. M. Joklová z
Policie ČR v PT našim žákům o kyberšikaně * Po březnových
školních kolech matematických soutěží Klokan a Pythagoriáda
jsme vyslali ty nejúspěšnější řešitele úloh do dubnových okresních
kol v PT. V nich si vedl nadmíru úspěšně žák Marian Kováč z 8.
A, který obsadil 2. místo v soutěži Matematický klokan! To je na
naše poměry skvělé umístění a i jeho 8. místo na Pythagoriádě
zaslouží pozornost. Marian si jistě zaslouží velký dík a slova
uznání, stejně jako jeho učitel-pan Mgr. Frant. Holík. Žákyně 5.
třídy Markéta Kocourková obsadila v OK Pythagoriády 4. místo,
což je velké vítězství pro ni, ale i velká radost její paní učitelky L.
Kautmanové * Na naší škole jsme si připomínali Den Země
v předstihu-v pátek 19. dubna 2013. Každoročně se žáci zabývají
ekologií, poznáváním přírody a ochranou životního prostředí, což
provádějí mnoha způsoby a formami. Letos na ně mimo jiné čekali
s odborným výkladem pánové J. Pileček v ČOVce, B. Vaněček ve
vodojemu a Ing. F. Holub v Hradišti. Hajný města V. B. pan
Richard Kovařík vytýčil v lese Pod Dubí místo pro výsadbu bukůkluků. Tohoto úkolu se tradičně ujímají žáci 9. ročníku v
doprovodu paní třídní učitelky P. Albertové a pana ředitele M.
Novotného, coby tradičním motorem každoročního sázení lesních
stromků. Těch byly letos na čtyři stovky a v pod Dubí se sázelo již
podruhé. Deváťáci udělali dobrý skutek a neporušili tradici
posledních let. Děkujeme všem, kteří byli při tom. O všem, co žáci
školy prováděli při svátku Země, vypovídaly „ pracovní záznamy“
umístěné na školní chodbě. Všichni společně odvedli dobrou práci
a slavili bez fanfár * V pondělí 15. dubna 2013 začala firma paní
Radmily Lebedové z Uhřic budovat na jižním svahu pod
pavilonem ZUMŠ školní botanickou zahrádku. V závěru napíšeme
více * V pátek 3. května 2013 probíhal ve škole projektový den
věnovaný 200. výročí narození Jakuba Bursy, zedníka a umělce
z Dolních Nakvasovic a Vlachova Březí. Den Jakuba Bursy se
promítl do výuky ve všech předmětech. Např. v chemii rozebrali
žáci složení malty, ve fyzice byly na programu kladky, páky a
nakloněné roviny, v geometrii tvořili „vingly“ podle provázku a
při hudební výchově složili deváťáci o Bursovi dokonce
píseň...Kdyby to Mistr Jakub viděl a zažil, určitě by chodil do
školy raději, než v časech své mladosti. S výsledky snažení žáků a
učitelů mají možnost seznámit se návštěvníci výstavy Podpisovatel
mena ge Gakub Bursa v BoMBě * Ve čtvrtek 16. května se naši
čtvrťáci a páťáci zúčastnili tradičního turnaje v malé kopané
McDonald cup ve Vimperku, kde obhajovali loňské prvenství. Ani
letos jsme se tam neztratili. Po postupu ze skupiny porazili naši
vítěze z 1. skupiny - tým ZŠ TGM Vimperk a postoupili do finále,
v němž se střetli se ZŠ Smetanova Vimperk. Po nerozhodných
hrách i v prodloužení rozhodovaly penalty. Více štěstí měli
tentokrát Vimperští a zvítězili. I tak je 2. místo v okrese
potvrzením skutečnosti, že kluci z V. B. fotbal hrát umějí.
Reprezentovali tito žáci: Pineau Št., Pešek J., Hůrský L.,
Honomichl M., Nosek J., Gášpar P., Beránek F., Svoboda M. a M.
Novotný junior, pod vedením pana trenéra M. Novotného seniora *
V pondělí 3. června 2013 byla na výše zmiňovaném místě otevřena
Botanická zahrádka ZŠ PJB. Měla by se stát učebnou pod širým
nebem, jak při zahájení pronesl pan ředitel školy Mgr. M.
Novotný. Na devíti záhonech mohou žáci i ostatní návštěvníci

objevit na 100 druhů bylin a keřů, z nichž každý je opatřen
jmenovkou s českým a latinským názvem. Ani deštivý pondělní
podvečer neodradil téměř čtyřicítku prvních zájemců. I my
v Březinách připravujeme o botanické zahrádce více… * Před
uzávěrkou došla zpráva o tom, že ve středu 5. 6. probíhaly na
tartanu prachatického Tatranu atletické sportovní soutěže žáků 1.
stupně ZŠ okresu Prachatice. A naši žáci, vedeni paní učitelkou L.
Kautmanovou, se nevrátili s prázdnou. 1. místa vybojovali V.
Kautman z 2. třídy v běhu na 50 metrů a K. Neradová z 5. tř.
rovněž v 50 metrovém sprintu. 2. místa obsadili R. Mikešová ze 4.
třídy ve skoku dalekém, F. Beránek ze 4. tř. ve sprintu na 50 metrů
a ve stejné disciplíně skončil stříbrný i M. Novotný z 5.třídy. 3.
místa patří F. Beránkovi ze 4. třídy ve skoku dalekém a M.
Novotnému z 5. třídy v běhu na 600 metrů. Všem medailistům,
ostatním lehkoatletickým reprezentantům
a paní učitelce
blahopřejeme a děkujeme * ( B podle MIN) Základní umělecká a
mateřská škola : * V pátek 5. dubna 2013 se v komorním sále
ZUMŠ uskutečnil jubilejní 10. hudebně – literární večer z cyklu
Cesty poezie nazvaný Zrcadlení. Byl věnován vlastní tvorbě,
neboli poezii ze šuplíku paní T.T. Výběr z jejích básní z let 19812007 vhodně doplnila hudební interpretace kolegů ze ZUMŠ.
Autobiografický pořad předznamenal přípravu dalšího večera
KPP, který bude věnován poezii třetího člena Poetického kvarteta
HeFrTáTo * Ve čtvrtek 2. května 2013 se v komorním sále ZUMŠ
uskutečnil Jarní koncert učitelů ZUŠ. V průběhu večera
vystoupili pan uč. Čekan-tuba, paní uč. Kováčová-flétna klavír,
pan uč. Procházka-klarinet, pan uč.Zíka-housle, kytara a paní
ředitelka Tláskalová-klavír. Jako host se představil účastník
Hudebních kurzů pro dospělé pan Petr Toman na příčnou flétnu.
Na programu zazněly skladby z období baroka, či klasicismu, ale
také díla hudebních skladatelů 20. století * V pátek 3. 5. vzorně
reprezentovaly 3 žákyně naši školu na krajské přehlídce Zlivská
kytara 2013, kde soutěžily v kategorii komorní kytarová tria * Ve
dnech 13. 5 – 15. 5. 2013 probíhal zápis žáků do hudebního a
tanečního oboru. Do hudebního oboru naší ZUŠky bylo zapsáno
celkem 37 nových žáků, včetně poboček v Husinci a Strunkovicích
* V úterý 14.5. se v komorním sále ZUMŠ odehrála premiéra
nového pořadu souboru DRAK, nazvaného O životě. Na motivy
původních textů K. Lužné se členové souboru pokusili vytvořit
vlastní pojetí příběhů, odrážejících naši každodenní realitu,
spojenou s humorem, ironií i s vážnými tématy. O jazzový klavírní
doprovod se postarali žáci M. Kováč a Z. Koubová * Ve čtvrtek
16. 5. se konal ve velkém sále MěÚ ve Vlachově Březí tradiční
pouťový koncert ZUŠ, nesoucí tradiční název Hraje a zpívá celá
rodina. Již sedmý rok se program tohoto koncertu zaměřuje na
podporu domácího muzicírování žáků ZUŠ. V programu se tedy
opět představily různé rodinné dvojice, trojice, či větší seskupení,
které spontánně nacvičily mnoho různých skladeb. Instrumentální
čísla byla proložena vystoupením pěveckého souboru Žihadla.
Více než hodinový pořad byl odměněn dlouhým potleskem *
V úterý 21.5. 2013 vyjeli vybraní žáci na odbornou exkurzi do
Prahy. Paní ředitelka T. Tláskalová pro ně zajistila otevřené dveře
ve studiích ČR na Vinohradech, letos 90 let, a ČT na Kavčích
horách, letos 60 let. Exkurze byla součástí výuky nového předmětu
Hudebního semináře. Výlet do Prahy byl vyústěním půlročního
školního projektu zaměřeného na jubilea obou masmedií. Žáci si
prohlédli historické prostory ČR a ČT, včetně nahrávacích studií,
depozitářů a dílen, vše s odborným výkladem průvodců. Mohli si
vyzkoušet živý vstup do éteru, technický střih písničky, práci
s kamerou, byli přítomni živému natáčení pořadů. Mimořádným
zážitkem bylo setkání s významnými osobnostmi české kultury režisérem J. Menzlem, či herečkou D. Kolářovou a dalšími…*
V posledním květnovém týdnu proběhly v komorním sále ZUMŠ
dva absolventské koncerty žáků, kteří letos završují studium I. či
II. stupně hudebního oboru. 28. 5. se představili A. Janoušková a
A. Králová z klavírní třídy paní uč. Kováčové. Dále pak K.
Pěstová a O. Zíka z kytarové a houslové třídy pana uč. Zíky. 31. 5.
se představili absolventi Z. Koubová, M. Kováč a L. Kováčová

z klavírní třídy paní řed. Tláskalové a Š. Jílková z flétnové třídy
paní uč. Kováčové po mskončení koncertů proběhl slavnostní
ceremoniál – předávání Pamětních listů, květin, dárků a
fotografování do alba. Další 3. absolventský koncert čeká 7. 6. na
klavíristy E. Plánskou a F. Pártla ze třídy pana uč. Tetoura a na
klarinetistu J. Nohu ze třídy pana uč. Procházky * Ve dnech 30.
5.–7.6. proběhnou závěrečné postupové zkoušky všech žáků
hudebního oboru na všech pobočkách Závěrečné koncerty žáků
ZUŠ se uskuteční 14. 6. ve Strunkovicích, 20. 6. v Husinci.
V pondělí 17. 6. se od 16,30 hodin uskuteční Závěrečný kabaret
ZUMŠ, nazvaný Koktejl aneb Ten dělá to a ten zas tohle. Přijďte
se s námi zasmát a rozloučit se s rokem 2012-2013 * (T.T.)
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prostorám nový koberec a nový nebo renovovaný mobiliář určený
k sezení. Úspěšnou premiéru si obřadní síň odbyla při vítání dětí.
Všichni se upřímně radovali, když tam spatřili i novou kolébku *
Červen : Příliš nových zpráv o červnu zatím nemáme, a tak uděláme
radost alespoň júnovým jubilantům. Premiéru na těchto řádcích budou
mít paní Ludmila Bestrejková a pan Ing. Pavel Turek, oba z Vlachova
Březí, což znamená, že oba se dožívají sedmdesáti let. Dvě osmičky
pospolu navštívily paní Stanislavu Vojtovou z Vlachova Březí a na
své velké životní výročí teprve čeká paní… Nechte se překvapit
příště. Všem výše jmenovaným i těm ostatním nekulatým jubilantům
posílají Březiny přání pevného zdraví, dobré nálady a vůle a radosti
ze života tady mezi námi * (B podle LIP )
Za panem Ladislavem Zdichyncem
V úterý 14. května 2013 se skončila pozemská pouť pana Ladislava
Zdichynce, který nás po dlouhé nemoci opustil ve věku třiašedesáti
let. Životní cesty pana Ladislava začaly a skončily v jeho milovaném
Březí. Odtud vyrazil na svou první štaci hajného do Mlynářovic, aby
potom dlouhá léta vozil lidi se sanitkou prachatické nemocnice za
zdravím a pro zdraví. Takovou práci může dělat jen ten, kdo má lidi
rád. Nebylo lehké ji proto opustit a dát se v roce 1997 na nejistou
dráhu v nově vznikajícím Dopravním podniku města Vlachova Březí.
Pan Ladislav tak učinil, a od té doby až do svého skonu stál na čele
tohoto podniku coby jeho jednatel. Navázal tak na slavnou éru
Autodopravy jeho děda pana Karla Klimeše z dob 1. republiky a byl
na to patřičně hrdý. Mezi velké lásky pana Ladislava patřily
myslivost, les, sportovní střelba, chov psů, v Koubově kapele hrál na
klarinet a saxofón. Od roku 1994 byl potřikrát zvolen členem
zastupitelstva města Vlachova Březí. Velkou pozornost věnoval své
rodině a svým nejbližším. Děkoval své paní Evě, která se o něho až
do posledních chvil starala a pomáhala mu překonávat útrapy, jež
přinášela zákeřná nemoc, s níž se rval po celých osm let a věřil, že ji
porazí. Bohužel… Když ho odvážela sanitka přes
jeho milované náměstí, poslal svůj poslední
pohled a pozdrav k věži kostela. Ta byla pro něho
vždy symbolem šťastného návratu. Tentokrát
však předznamenala jeho odchod na věčnost. Ale
protože Láďa žil a žije dál v našich srdcích, tak
nikdy neumře. A s tou věží to platí pořád. Láďa se
k nám bude stále šťastně vracet. Díky za všechno, kamaráde.(JKH)

Únor : + Velice neradi se musíme vrátit k letošnímu únoru,
abychom dodatečně a s omluvou zaznamenali smutnou zprávu o
úmrtí paní Ludmily Haislové z Mojkova, která nás navždy opustila
ve věku 82 let. Všem jejím blízkým a přátelům si dovolujeme
vyslovit upřímnou soustrast nad jejím odchodem + Duben: *
Aprílové společenské změny a novinky zahájíme radostně, neboť
v dubnu spojili v kostele v Sušici své životy Anežka Gabriela a
Miroslav Frejovi. Ať je ta vaše společná pouť poseta jen samými
čtyřlístky, chráněna pevným zdravím a zaštítěna každodenním
božím požehnáním, vážení a milí novomanželé! * I další sdělení
patří k těm radostným, neboť jsme se nemuseli s nikým loučiti
navždy * Málo radosti však máme z toho, že jsme mezi námi
nemohli přivítat žádného dubňáčka nebo dubinku * Jedinou
jistotou bývá zpravidla rubrika jubilantů, v té se nám téměř vždy
podaří objevit někoho nad sedmdesát let, nota bene s kulatým
výročím. Letošní duben s sebou přinesl premiéru pana Vojtěcha
Švece z Vlachova |Březí v Klubu „70“ a o pět let více nadělil
panu Antonínu Křížovi z Vlachova Březí. Oběma pánům si
dovolíme poslat velké gratulace a skromné, zato však upřímné
přání, aby se jich zdraví drželo alespoň tak jako dosud a ať je jim
mezi námi dobře a radují se ze života * Květen : * Máj 2013, čáp
a vrána přinesli pod Kančov do Vlachova Březí hned dvě děťátka
najednou. V Českých Budějovicích se narodili Markétka a
Davídek Horákovi. Po delším čase vítáme mezi námi dvojčátka a
přejeme jim hodně zdraví, štěstí a sily. Jejich rodičům gratulujeme
a šťastné mamince posíláme kytku a pusu-obojí tuplovaně! *
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
V květnu málo dívek se vdává a spolu s nimi jsou na tom stejně i
Rosnička vzpomíná : O Velikonočním pondělí-1. 4. bělilo,
mládenci : sňatky = 0. + Bohužel ta nula se nevyhnula kolonce
naposledy 7. sněžilo. Počasí to mydlí, čápi ale na komíně bydlí.
úmrtí, a tak musíme oznámit, že nás navždy opustila paní Anežka
Pak se slunce s deštěm honí, závěr dubna se k vedrům kloní. V 1.
Dostálová z Vlachova Březí. Bylo jí 78 let. Tato hodná a tichá paní
dekádě máje-teplo i prší, v dekádě 2. přituhuje, až kroupami Pouť
nám bude všem
chybět. Zarmoucené rodině a známým
končí. V dekádě 3. chladu a deště hodně, až se vody sešly a
vyslovujeme naši hlubokou účast nad jejím odchodem * Mezi
povodně nám věští-neděle 2. 6. A ty přišly od nás dál…Husinec,
květnové jubilanty se letos poprvé řadí paní Rozálie Kaplanová
Krumlov, Praha, kde voda ZOO brala. Problémy byly u Děčína,
z Vlachova Březí, která si připomínala 70 let. Dvě sedmičky u sebe
tam se Labe se vzpíná…(CM) * Tolik příspěvků se do těchto
měla v květnu paní Anna Nováková z Vlachova Březí. Rovných a
Březin sešlo, že mnoho dalšího se do nich už nevešlo. Omlouváme
kulatých osmdesát let oslavila v kruhu svých nejbližších paní
se proto všem, že o nich málo napíšem. Příště snad více * Mega
Milada Pešková z Vlachova Březí. A dalších pět let si k
strom olše v bažinách za své vzal * Lesní cesty z V. B. do D. K. a
osmdesátinám připojila paní Růžena Kaštánková z Vlachova Březí.
do Doubravy dokončeny. Více příště * Ing. J. Florián přednášel a
Všem paním posíláme 4 pugety květin a přidáváme přání pevného
fota promítal o Národních parcích JZ USA –25.4. * V pátek 26. 4.
zdraví, spolu s dobrou svěžestí ducha a stálou radostí ze života *
byl průvod lampiónový na Hájky * 25.5. se konal na Hubrově
Vítání dětí 22. května 2013 vítali v nově upravené obřadní síni
louce 13. slet RC modelů, alias memoriál Oldy Mareše, alias
na vlachovobřezské radnici děti narozené od listopadu 2012 do
Letecký den na Lhoteckých drahách * Rock Bio Na Dolejší uvedlo
dubna 2013. Všech devět pozvaných robátek se dostavilo
v dubnu až červnu hned několik hardcorových kapel * Dětský den
v doprovodu svých rodičů a dalších spřízněných duší a dostalo se
se odehrál na náhradním místě - ve sportovní hale ZŠ PJB, i tak byl
jim něco zpěvu dětí z MŠ Pastelka, něco slavnostních slov od paní
hojně navštíven * V pondělí 10. června se konalo další Veřejné
učitelky Mgr. J. Krankušové a od města něco penízků-jeden tisíc
jednání ZM V. B. * Město Vlachovo Březí Vám děkuje za
Kč na dětské konto u Poštovní spořitelny, dále pak upomínkové
vyplnění Ankety o zámeckém areálu. Je k mání v Infocentru. *
polštářky a pamětní listy, což obdrželi přítomní z rukou paní
Noví majitelé domu U Tomšů stihli rekonstrukci objektu do Pouti.
matrikářky MěÚ
Mgr. Libuše Petrů. Vítání dětí patří k
Chválíme * V příštích Březinách : ty vyjdou ještě před 21.
dlouholetým zavedeným rituálům města Vlachova Březí a mezi
červencem 2013, a hlavně kvůli Dnu pro Jakuba B. a dále taky
rodiči se těší velké přízni * Obřadní síň po novu Ke Dni matek
kvůli fotbalu FC, který ještě neskončil, ale na sestupu do OP PT už
upravili zaměstnanci města prostory obřadní síně v 1. patře
to nic nezmění, a možná snad v nich bude ještě překvapení! * (B)
radnice na náměstí Svobody. Důstojný charakter dodal těmto
Občasník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek *
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