Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele * duben

KLIDNÉ VELIKONOČNI SVÁTKY
A BOHATOU POMLÁZKU PŘEJÍ SVÝM
ČTENÁŘŮM BŘEZINY
CHODNÍKY V HUSOVĚ ULICI DOKONČENY

Měsíc březen skončil a firma
Zvánovec Č. B.
dokončila chodníky v Husově ulici. To jest
nejpodstatnější fakt, který můžeme dnes konstatovat.
Téměř tisíc metrů betonové zámkové dlažby bylo
položeno, z toho 50 metrů čtverečních metrů museli
zaměstnanci firmy opravit. Nad rámec stavby ještě
dojde k úpravě krajnic ve spodní části ulice. Jedete li
směrem na Husinec, jsou to místa po levé straně
komunikace. V první dekádě dubna proběhne
kolaudace stavby kanalizace a vodovodu. Co se závad
na vlastní vozovce a přídlažbě, dotýká, bylo dohodnuto,
že nejpozději do Pouti je firma Znakom ze ST odstraní.
Připomínáme, že komunikace je majetkem Jihočeského
kraje a spravuje ji SÚS Č. B. Realizace projektu
Rekonstrukce Husovy ulice spěje ke svém dokončení.
Namísto fanfár a slavnostního otevírání rozpaky a
kritika. Jako bychom všichni zapomněli, jaký byl stav
Husovky před rekonstrukcí, a toto mnohamilionové
dílo přijímáme jako ne příliš povedenou samozřejmost.
Pozitivní přístup se nenosí, zato nicota má zelenou. A
proto běda novinám, které by snad chtěly někoho
chválit či poděkovat. (B)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
Další veřejné jednání Zastupitelstva města
Vlachova Březí se uskuteční v pondělí 20. dubna
2009 od 19 hodin ve velké jednací síni MěÚ ve V.
B. na náměstí Svobody. Řeč bude vedena
především o chystaných investičních akcích,
případně o rozpočtových změnách. (B)
VÍTĚZSTVÍ V SCHŐNBERGU I V RIEDLHŰTTE
Ve čtvrtek 2. dubna 2009 se vydala třicítka žáků a kantorů
ze školy pana profesora Josefa Brože na návštěvu svých
německých partnerů v HS Riedlhütte. Někteří chlapci jeli
také sportovat, neboť se ve sportovní hale školy D.
Bonhoeffera v Schőnbergu zúčastnili fotbalového turnaje.
Skupinu ve škole v Riedlhütte vedla letos již potřetí paní
učitelka P. Langová a za německou stranu paní uč. B. Klee,
která byla hnacím motorem náročného programu. Nejprve se
žáci rozhýbali v tělocvičně a potom ve třídě mezi sebou
soutěžila smíšená česko-německá družstva. Společně se pak
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všichni vypravili do místní rodinné pekárny, kde si sami
připravovali pizzu. Procházeli po naučné stezce věnované
místním sklářům a sklárnám a nakonec se zastavili u místní
kaple. Oběd pro ně připravovali nejstarší žáci domácí školy
a všem moc chutnal. Závěrem se věnovali hrám, povídání i
čekání, s jakou se vrátí fotbalisté z turnaje v Schőnbergu…
Tam vedl tým ZŠ PJB V.B. pan zástupce řed. Fr. Holík.
Našim chlapcům se dařilo, až nakonec dosáhli na celkové
vítězství, když nejprve porazili VS Perlesreut 3:2, pak
remizovali s HS Riedlhütte 4 : 4 a nakonec zdolali i domácí
školu DBS Schőnberg 5: 4! Kapitán našeho týmu R. Kalčík
z IX. A převzal pohár za vítězství z rukou pana starosty
města Schőnberg Petera Siegerta. Mezi gratulanty nechyběl
ani náš starý známý Bernd Bachhuber, současný ředitel
školy v Schőnbergu, pan Fr. Hurzlmeier, ředitel
VS Perlesreut a pan John Pretzer-šéf domácího fotbalového
klubu TSV. Blahopřát přispěchal i pan ředitel J. Horák i
jediná fanynka – maminka paní I. Olahová. Gratulace od
pana ředitele HS Riedlhütte Karla Feuereckera se kluci
dočkali až po návratu do partnerské školy. Pan rektor také
velmi chválil chování a práci našich žáků, kteří měli
program u nich ve škole. Připočteme li k tomu ještě
chvalozpěv na chování všech žáků v autobusu od pana St.
Sedláčka, šoféra ČSAD PT, pak naše výprava zvítězila
toho dne v Bavorsku celkem třikrát, a to se hned tak často
nepřihodí. My naopak posíláme naše díky pořadatelům
z německých škol za pozvání, přijetí a péči, panu Sedláčkovi
za perfektní cestování, DF Evropské unie za finanční
příspěvek na dopravu a v neposlední řadě i všem našim
žákům za vzorné chování a vynikající reprezentaci sebe
samých, potažmo tak svých rodičů, celé školy profesora
Brože a nakonec i České republiky. Pro úplnost doplňujeme
jména hráčů vítězného týmu. Rudolf K.- kapitán, Jiří Neradnejlepší střelec turnaje s 8 brankami!, R. Lauda, Fr. Daniel,
K. Šlemar, M. Čužna, M. Škopek, M. Mareš a R. Olah –
brankář. (JKH)

PREMIÉRA 1.VEČERA Z CYKLU CESTY POEZIE

Až na samý závěr měsíce března - Měsíce knihy si
ponechali iniciátoři premiéru 1. hudebně – literárního
večera z cyklu Cesty poezie, nazvaného Vším jsem byl
rád … Jak už název napovídá, první večer pro
milovníky poezie byl věnován Janu Nerudovi, a to
nejen proto, že byl tento básník úzce spjat s Vlachovem
Březím… S nápadem pokusit se vzkřísit ve Vlachově
Březí Kruh přátel poezie přišel pan Ing. František
Polický z Chluman, který přinesl i svůj scénář tohoto
prvního večera. Přizval k sobě další recitátory – paní
Helenu Fraňkovou a pana Antonína Lence a pod
vedením paní ředitelky Tatjany Tláskalové společně
připravili na úterý 31.3. 2009 premiérový večer plný
básní Jana Nerudy, podmalovaných klavírní
improvizací T.T. Do komorního sále ZUŠ si je přišlo
poslechnout nemnoho poeticky naladěných duší. Snad
se tento počin ve Vlachově Březí ujme, snad najde své
příznivce, snad i v takové době, jakou žijeme, zbyl
kousek místa pro poezii, pro zastavení a naslouchání…
Za dveřmi stojí jaro. A k jaru poezie patří. Nechme je
vstoupit…Příští z poetických večerů bude věnován
vlastenci a národnímu buditeli Janu Vlastislavu
Plánkovi, který se 15. května 1789 ve Vlachově Březí
narodil. (T.T.)

RECEPT JAK PŘEŽÍT ZIMU
Příchod jara poznáte mimo jiné i podle toho, že
Březiny napíší, jak trávil právě končící zimní sezónu
místní lyžařský solitér a mág pan Vladimír Kotrc
z Velké Stránky. Není to tak dávno, co ho v závodní
běžecké stopě provázela i jeho paní Melanie. Ta se
však nyní věnuje jen turistickému lyžování, obdivuje
krásy Šumavy, při závodech fandí Vladimírovi a také
dbá na to, aby se jejich dva pejskové Tarzan s Odinem

na sněhu nenastydli. I tak zvládne za zimu najet přes
600 kilometrů! Letos v únoru brzy ráno se jí poštěstilo
dojet jako první k pramenům Vltavy a na tomto
posvátném místě strávit několik minut o samotě za
úplného ticha, což je úkaz ve vrcholící sezóně
nevídaný. Pan Lyžař Vladimír naběhá na lyžích těch
kilometrů ještě o něco více. O tom vypovídají záznamy
v jeho sportovním deníčku : listopad – 100, prosinec565, leden – 534, únor – 421 a v březnu ještě 411
naběhaných kilometrů volnou technikou nebo klasicky.
Dohromady z toho vyjde cifra 2031 kilometrů
tréninkových i závodních. Podívejme se, jak se daří
panu Kotrcovi v kategorii veteránů, v jeho případě ve
skupině závodníků od 60 do 70 let. V lednu 2009 se
zúčastnil Bedřichovské „30“ a Jizerské „50“, až na
hřebeny Krkonoš ho zavedla 25. 1. Jilemnická „50“. To
byl velice obtížný závod, kdy sjezd střídal výšlap a tak
pořád dokola. Navíc se zde pral s dvěma „kluky“
z Jablonce, kteří jsou o šest let mladší, aby je v cíli
dělily jen sekundové rozdíly. Posledního ledna roku
2009 závodil Vl.K. na mistrovství veteránů ČR
v Deštném v Orlických Horách a na 25 kilometrové
trati si doběhl volnou technikou pro bronzovou
medaili. A 8. února si zajel do rakouského
Ulrichsbergu-Schőnebenu pro vítězství
volnou
technikou na 15 km. Únorový termín –21. a 22. 2. 2009
má také Šumavský maratón, jehož dějištěm jsou
Modrava, Oblík, H. Kvilda, Zhůří a Kvilda. Pan Kotrc
tu běžel klasicky v sobotu 25 a v neděli k nim přidal
dalších 45 kilometrů. Březnový maratón v německém
Bodenmeisu 14. a 15. 3. ho zastihl téměř na lůžku
s chřipkou. Přesto neodolal, do Bavor vyrazil, uběhl
tam 42 kilometrů a skončil 6! Tohoto výsledku si snad
cení nejvíce z celé sezóny. V seriálu závodů České Ski
Tour se náš Pan Lyžař umístil ve své kategorii na 3.
místě! Když jsem se s tímto mužem, klempířem
řemeslníkem i umělcem, sběratelem zátěžových hodin
zn. Schwarzwald a bojovníkem za lepší životní
prostředí při Libotyňském potoce na Parku loučil, ptám
se ho : „ Co Tě pořád do toho lyžování žene a nutí?“
„Jedině tak přežívám zimu“, odpověděl, aniž by na
vteřinu zaváhal…(JKH)

JUBILEJNÍ X. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA

27.10. 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, který si tu letos v roli
šéfa odkroutil již desátou sezónu. Zatímco pálenice na
své 10 narozeniny teprve čeká, X. sezóna pro
Vlachovobřezskou pálenku - Kozlovku právě v těchto
dnech skončila, bylo to přesně 27. března 2009. Mistr
Bernat, pro přátele také někdy Dejmor, zhodnotil pro
Březiny jubilejní sezónu následovně. Ve srovnání
s loňskou sezónou se jeví každá jako vynikající, i když
tato 10. patřila spíše ke slabším, a byla pod průměrem.
Dohromady tu zpracovali 65 tun jablek, 7,1 tun švestek
a 6,2 tun hrušek. Z tohoto množství pak připravili 5 250
litrů 50% destilátu, jehož kvalita je podle slov pana šéfa
velmi dobrá, přestože cukernatost loňského ovoce byla
nižší. Za 1 litr Kozlovky zaplatí pěstitel 150,- korun
českých, včetně DPH. V současné době pan inženýr
Bernat uklízí a opravuje strojní zařízení. Jen každé
pondělí vydává zákazníkům finální produkt z jejich
ovoce a to až do 30. května, vždy od 8 do 16 hodin. Na
nadcházející 11. sezónu se těší, neboť prognózy
odborníků jsou příznivé. Poslední týden letošního srpna
budou v pálenici očekávat první zákazníky. Těm pan
Ing. Bernat děkuje za dosavadní přízeň a věří, že
obapolně dobrá spolupráce bude pokračovat i v dalších
letech. Březiny děkují za přijetí a povídání a do nové
sezóny přejí jen všechno dobré. (JKH)

VANDALOVÉ Z NÁMĚSTÍ ODHALENI
Řádění vandalů ze 14. července roku 2008 na náměstí
Svobody ve Vlachově Březí nezůstane bez trestu. Na
základě vyšetřování Policie ČR byly ze spáchání
trestních činů obviněny dvě osoby. L. U. a V. S.
z Vlachova Březí rozbili 5 světel uvnitř kašny a 2
světla, která osvětlovala lípu. Úmyslně zničili,
poškodili nebo učinili neupotřebitelnou cizí věc a na
majetku města způsobili škodu ve výši téměř 28 tisíc
korun. Věci nepochopitelné a hodné odsouzení činí
někteří lidé kolem nás. Je smutné, že se takto
projevili vůči svému městu i dva mladí občané
Vlachova Březí. Bezduchá nicota a vandalství si více
reklamy nezaslouží. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Letošní
březen a počátek dubna přinesly našim žákům řadu
zajímavých akcí: * 13. 3. se naši šesťáci a osmáci spolu
s paními uč. Weberovou a Koubovou zúčastnili dne
otevřených dveří, který pro žáky uspořádali

profesionálové HZS v Prachaticích. Díky možnosti si
všechno osahat a vyzkoušet byli především kluci
spokojeni nadmíru * Pro žáky 9. ročníků uspořádal
18.3. den otevřených dveří i pan Ing. Jiří Bernat v
Městské moštárně a pálenici. Výklad pana šéfa J. B. D.
byl zajímavý, zevrubný a věku žáků přiměřený. Na
ochutnávku však nedošlo. Za vše mu vedení školy, paní
učitelka P. Nováková a žáci děkují * Sedmáky dovezla
paní uč. Lea Šveráková 25.3. do CEV Dřípatky v
Prachaticích, kde pro ně připravili program o Odpadech
a Výrobě papíru, což si také sami ručně vyzkoušeli. A
spokojeni byli hodně * Přesně na apríla se ve školní
galerii BoMBa konalo Setkání školních metodiků
prevence
okresu Prachatice. Stěžejním bodem
programu bylo vytvoření programu proti šikanování.
Vše se odehrávalo pod vedením ředitele PPP v
Prachaticích pana doktora Vl. Hettnera a skončilo ke
spokojenosti všech zúčastněných, kteří poděkovali ZŠ
PJB za poskytnutí místa i zajištění obědů * 2. dubna
vystoupilo hned nadvakrát v galerii BoMBa loutkové
divadlo Kašpárek z Č. B. s pohádkou O kozlíku
Matějovi. Podle reakcí žáků 1. stupně můžeme
usuzovat, že se comeback Kašpárku do naší školy
podařil * 25. března odjela pětice děvčat ze 7., 8. a 9.
tříd pod vedením paní uč. L. Mrázové do Prachatic na
okrskové kolo ve zpívání, jež se nazývá Jihočeský
zvonek. Dívky
V. Hojdarová, K. Koubová, L.
Kováčová, N. Ondřichová a A. Bendová pěly jako
pěnice a obsadily ve III. kategorii dvě 2. místa a pět 3.
míst v oblasti sólového projevu, v duetech i triích. Za
což si všechny i paní učitelka zaslouží velkou pochvalu
a poděkování * Koncem března přišla do školy další
dobrá zpráva o úspěchu žáků – výtvarníků z 2. stupně
v regionálním kole výtvarné soutěže Evropa ve škole.
S cyklem barevných olejových frotáží Obrázky
z našeho města se kolektiv žáků : M. Capůrková, Š.
Molavcová, D. V. Pirklová,
Z. Beránková, M.
Krankušová, R. Chalupský, Št. Mařík a L. Veber
umístil na 2. místě ve III. kategorii. V kategorii II.
získala 3. místo, dnes již bývalá žákyně školy, L.
Chánová. Děkujeme a gratulujeme. Úspěšné mladé
výtvarníky vedl pan ředitel J. Horák * V pátek 27.
března v předvečer 417. narozenin učitele národů J. A.
Komenského se v sále jídelny školy sešli všichni
současní ze školy spolu s těmi dříve narozenými a
hosty, aby si odkaz učitele národů připomněli a
alespoň na chvíli si udělali bene. Kulturní program
zajistily paní učitelky R. Balková a L. Mrázová za
nezištného, obětavého a kvalitně provedeného přispění
svých svěřenkyň-dívek z 2. stupně. Paní M. Křížové se
dostalo gratulací ke kulatinám, slavnostní sešlost
pozdravil pan starosta Kubašta, stejně jako nestor všech
kantorů tohoto koutu země české pan doktor M. Dědič
z Chluman a sympatickým vystoupením se představil i
pan Mgr. Ivan Lauda, nový předseda Rady školy při ZŠ
PJB V. B. Není nikdy na škodu se alespoň na chvíli
zastavit, oddychnouti si, zasmát se a pokračovat zase
dál…* V závěru měsíce se paní učitelce Janě Dubovské
narodil syn Pavel. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí,

zdraví a radosti * V úterý 7. dubna uspořádali ve škole
První velikonoční trhy. Byla to prvý pokus, jak přiblížit
dětem velikonoční zvyky, naučit je tvořit a vymýšlet
obyčejné věci a předměty a nakonec i pokus tyto
symboly Velikonoc předat druhým. Především paní
učitelky z 1. stupně připravily se svými žáky zajímavé
věci, která pak v galerii BoMBa paní uč. J. Tažejová
s týmem odvážných prodavaček nabízely kupujícím
z řad rodičů, přátel školy i žákům. Zájem byl natolik
velký, že se na mnohé nedostalo. Tímto se jim
omlouváme a slibujeme, že se příště polepšíme.
Výtěžek z prodeje velikonočních artefaktů byl věnován
na Konto 110, k jubilejním narozeninám školy
profesora Brože - viz. foto * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Ve čtvrtek,
12.3. 2009 se v ZUŠ v Písku uskutečnilo Krajské kolo
soutěže ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje. Naši školu
a okres Prachatice reprezentoval Miroslav Kolář v oboru
tuba. Získal pěkné třetí místo. Upřímně gratulujeme nejen
jemu, ale také jeho vyučujícímu panu Oto Čekanovi *
V samém počátku měsíce dubna proběhne v ZUŠce na všech
pobočkách školy cyklus jarních třídních koncertů, na kterých
se postupně představí všichni žáci všech nástrojových tříd a
oborů. Ve Vlachově Březí proběhnou koncerty v těchto
dnech : St 1.4., Pá 3. 4., Út 7. 4. a St 8. 4.. Všechny koncerty
začínají v 17 hodin v komorním sále ZUŠ * Tradiční Jarní
koncert učitelů ZUŠ se uskuteční v pátek 24. dubna 2009 od
18 hodin. Kromě místních pedagogův programu vystoupí
hosté ze ZUŠ Stachy a ZUŠ Říčany. Návštěvníci koncertu
budou mít příležitost nejen slyšet řadu zajímavých
hudebních ukázek rozličných stylů a žánrů v podání sólistů
nebo komorních souborů, ale chybět nebude ani baletní číslo
a dramatizace textu. Všichni přátelé ZUŠky jste srdečně
zváni * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Březnové
společenské hýbání ve vlachovobřezském
rajónu s sebou přineslo následující novoty. S radostí jsme
zaznamenali narození čtyřlístku chlapců – březňáčků a tří
Březáčků. Prvním byl Jan Plachta z Uhřic, k němu se
přidali Adam Řezník, Václav Důra a koncem měsíce
uzavřel velkou čtyřku Pavel Dubovský, všichni tři jsou
z Vlachova Březí. Vítáme vás mezi námi a přejeme hodně
štěstí, síly, rozumu a pevné zdraví. To další si již určitě
zajistíte sami. Šťastným rodičům blahopřejeme
a
maminkám posíláme plno jarních květů. * Měsíc březen
k nám přinesl i první sňatek roku 2009. Na
zámku Hluboká nad Vltavou řekli své ano Šárka a
Vojtěch Kuthejlovi Vlachova Březí. Ať je jejich společná
životní pouť dovede šťastně
přinejmenším až
k diamantové svatbě. K tomu vám dopomáhej Bůh,
vzájemná láska, úcta, pochopení a podpora * Mezi
radostné zprávy patří bezpochyby i tato. V březnu 2009
nás nikdo navždy neopustil * Zato kulatých narozenin
jsme napočítali hodně. Paní Bohumila Bursová a paní
Marie Tomášková z Vlachova Březí si připomněly
pětaosmdesáté výročí svého narození. Panu Jaroslavu
Haisovi přinesl letošní březen neuvěřitelně kulatou
osmdesátku. Dvě sedmička vedl sebe měl na svém
narozeninovém dortu pan Josef Soumar z Vlachova Březí.
Stejně neuvěřitelné pětasedmdesátiny oslavila mezi svými
nejbližšími paní Gertruda Koubová z Vlachova Březí.
Výčet našich březnových jubilantů zakončuje trojlístek

nových členek Klubu „ 70“. Těmi se staly paní Marie
Švancarová, paní Marie Předotová a paní Miluše
Roubalová, všechny tři z Vlachova Březí. Především
všem výše jmenovaným, stejně jako všem Josefům, ale i
těm dalším, kteří v březnu slavili narozeniny nebo
jmeniny si Březiny dovolují popřát hodně zdraví, štěstí a
radosti z obyčejného života mezi svými nejbližšími i mezi
námi všemi * (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : První týden zataženo, ošklivo a
deštivo. Kolem desátého sněžení k vidění. 16. pršelo a
poprvé u komína oko čápa objevilo. Pak se to střídá až
do 24., kdy tu naposledy sněžilo. A konec března? Je tu
vesna! A skutečný přílet čapí dvojky? Vyšel až na
duben- na den trojky (CM)* Pan Ing. Jindřich Tomášek
připravil pro cestující hromadné dopravy přehled
odjezdů autobusů z Vlachova Březí na všechny směry.
Obsah vývěsní tabule pak
doplnil vlastními
fotografiemi z Vlachova Březí. Děkujeme mu a rádi
dáváme jeho počin ve známost našim čtenářům. Pouze
text a časové údaje jsou poněkud drobnější * 14.3. 2009
se v KD v Radhosticích konaly „vlachovobřezské“
Sokolské šibřinky II a předcházel jim také Dětský
karneval II. Dětí i dospělých prý přišlo dost, ale ze
statistiky plesové sezóny Vlachovo Březí ´09 se tato
akce přec jen jaksi vymyká * V Infocentru na radnici
stále pokračuje humanitární sbírka Diakonie z
Broumova. Až do 17.4. tu přijímají zabalené obnošené
šatstvo apod., jak jsme již psali v minulém čísle. *
Krátce potom, co si Češi shodili českou vládu a české
šéfování Evropě, navštívil 1. 4. 2009 našeho pana
starostu Kubaštu (ČSL) ministr financí v demisi
Kalousek (KDU) a nabídl mu ministerské křeslo! Až do
uzávěrky tohoto čísla Březin se nám starostovu reakci
nepodařilo zjistit. ( Březiny podle agentury WD) Až po
uzávěrce jsme zaznamenali jeho anglickou odpověď:
„ Yes, I can.“ * Fotbal FC aneb Sobotní jarní
domácí premiéra v pravé poledne Přestože jsme
v posledních Březinách zvali příznivce našeho mužstva
na domácí jarní premiéru na neděli 5. dubna, fotbalová
diplomacie to však zařídila jinak. Aby se nemohl B tým
Tatranu posílit hráči ze svého áčka, rozhodli se domácí
FC pro tento nezvyklý den i čas. Zdali jim nakonec ta
remiza 1:1 s Tatranem B stála za to, nechť si přeberou
samotní hráči, ale i fanoušci. První dubnový víkend v I.
A třídě se nepovedl ani dorostencům ve Vodňanech, ani
žákům ve Strakonicích. A tak jsme mohli míti radost
pouze ze sobotní domácí výhry našeho béčka v malém
derby nad Dubem v poměru 2 : 1. Toliko pro orientaci,
nikoliv však ze zárukou přinášíme program zápasů FC
A na duben. O Velikonocích hrajeme ve Vimperku. 19.
4. přivítáme doma Stachy, za týden potom hrajeme
v Žabovřeskách, alias s Jankovem B a první květnový
víkend hraje FC A opět venku, tentokrát na půdě
vedoucího týmu tabulky, ve Zlivi. Popřejme všem
našim mužstvům úspěšný fotbalový duben 2009*(B)
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