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KAMENNÁ VÁZA JE OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ

Počátkem října 2007 urazil
řidič CK z Písku pan
Svoboda kamennou vázu
na balustrádě u pomníku sv.
Jana Nepomuckého na
náměstí Svobody. Uplynulo
hodně času a my si zvykli.
Dokonce tak, že jsme ani
nestačili
zaznamenat
opětovný návrat kamenné
růžice
k
pomníku.
Akademický sochař a
restaurátor pan Jarmil
Plachý z Prahy zrenovoval
poškozenou část vázy a
ještě v listopadu roku 2008 ji vrátil na původní místo.
Mimochodem pan sochař Plachý realizoval celé
přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého, následně pak
její restaurování a nakonec přesun na nové místo při
nedávné rekonstrukci náměstí Svobody. Pískovcová váza
se letos v únoru ozdobila sněhovou čepicí poprvé (B)
KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
Již tradičně se v březnu - Měsíci knihy, hlásí o slovo
naše Městská knihovna Jana Vlastislava Plánka. Má pro
vás několik novot! Informace o činnosti knihovny
mohou od tohoto roku všichni zájemci získávat nejen
z občasných zpráv v Březinách, ale také z nově
koncipovaných internetových stránek Města V.B.:
www.vlachovobrezi.cz. Knihovna zde má svůj prostor
pro zveřejňování krátkých zpráv, pozvánek na své akce
a dalších potřebných informací pro čtenáře a občany.
V odkazu Fotografie zde najdete řadu snímků, které
práci knihovny dokumentují. Nicméně zcela
nejpřesnějším informačním zdrojem zůstává návštěva
knihovny, nebo jejích akcí. Vaše návštěva, malí i velcí
čtenáři , bude teď obzvlášť vítána. Městská knihovna
J.V. Plánka se zúčastní celostátní akce Čteme dětem a
Moje nejmilejší kniha. Z tohoto důvodu budeme
v dohledné době rozdávat našim čtenářům i dalším
zájemcům anketní lístky a další materiály. V prvním
březnovém týdnu chystáme sérii Čtení a povídání

s dětmi z MŠ Pastelka. Poté bude následovat série
literárních večerů se zajímavou osobností Františkem
Polickým z Chluman. Organizátory těchto večerů je
OS Hradiště, ZUMŠ a Městská knihovna J. V. Plánka.V
jarních měsících nás také čeká důstojné připomenutí
220. výročí narození Jana Vlastislava Plánka, rodáka
z Vlachova Březí, výjimečného člověka a nenápadného
občana, který se nespokojil s životní rolí řemeslníka,
otce a živitele rodiny a přes všechny životní nesnáze
obohatil následující generace nejen svou písmáckou
tvorbou, ale i vlasteneckým smýšlením, charakterem a
občanskými postoji. O
tradičním spojení března
s knihou jsme již psali. Již 12 let je březen také
měsícem informatiky, informací a informačních
technologií. I v naší knihovně budeme pokračovat
v modernizaci výpůjčního systému. Počítačová
databáze je připravena. V dohledné době opustíme
elektronický výpůjční protokol. Každý z čtenářů bude
mít svůj čárový kód a svůj prostor v počítači. A na
závěr ještě trochu statistiky. Za loňský rok přibylo do
naší knihovny přes 500 knih v hodnotě téměř 50 tisíc
korun. Všechny knihy jsou řádně roztříděny, počítačově
zpracovány a obaleny. Z celkem 17 tisíc svazků si
může vybírat a půjčovat na 200 čtenářů. Těm se
dostane i dalších služeb, jež knihovna nabízí v oblasti
využívání počítačů : internet nebo další informační
technologie. Ty jsou v naší knihovně běžnou záležitostí.
Žákům a studentům je umožněn přístup k internetu
zdarma. ( HAFRA)
16. března 2001 rozhodli zastupitelé obce V.B. pojmenovat
tehdy ještě obecní knihovnu po Janu Vlastislavu Plánkovi.
Stalo se tak u příležitosti 115. výročí založení Řemeslnicko
ochotnické besedy Plánek ve Vlachově Březí. Původním
posláním tohoto osvětového spolku bylo šíření kultury
pomocí divadla a knih. V roce 1886 došlo v našem městě k
založení první knihovny*), která už tenkrát nepřímo nesla
Plánkovo jméno. Ostatně truhlář a vlastenec Jan Vlastislav
prvním vlachovobřezským knihovníkem skutečně byl. Od
roku 1808, když se do Vlachova Březí vrátil z „ciziny“, až
do svého odchodu do Strakonic v roce 1815, půjčoval
sousedům a přátelům české i německé knížky, které
uchovával ve vlastnoručně vyrobené skříni – první veřejné
knihovně ve Vlachově Březí.
*)Tato knihovna ve Vlachově Březí patřila do první stovky
veřejných knihoven, které byly založeny v Čechách ve 2.
polovině 19. století! (JKH)

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2009 SCHVÁLEN
Původně měl být tento
příspěvek zásadní, neboť
rozpočet
města
patří
bezpochyby
k těm
nejsledovanějším, někdy i hodně
diskutovaným
dokumentům, od nichž se odvíjí hospodaření každé obce.
Po skončení 1. veřejného jednání Zastupitelstva města
Vlachova Březí, které se konalo v pondělí 2. března 2009
ve velkém jednacím sále MěÚ, si však nejsem jist, zdali
takovému jednání věnovat vůbec
nějaký prostor.
Nicméně z úcty k našim zastupitelům a našim čtenářům,
tak učiním. Na zprávu o hospodaření města za rok 2008,
které skončilo s šest a půl milionovým plusem! nikdo
z přítomných
občanů
nereagoval.
Pak
schválili
zastupitelé rozpočet města na rok 2009, který je sestaven
jako vyrovnaný a počítá navíc s čtyřmiliónovou rezervou
v městské kase. V každé normální rodině by všichni stáli
v pozoru a tleskali tátovi s mámou, jak dobře si vedou.
Státotvorná
opozice
v každém
demokratickém
parlamentu by učinila totéž. Ne tak účastníci jednání,
absolutní apatie. Činím tak alespoň za Březiny a
správcům městské pokladny vzdávám hold a děkuji. Poté
bylo přijato rozhodnutí o úpravě územního plánu,
zastupitelé schválili různé koupě a prodeje a pan starosta
Ing. Kubašta začal vykládat o chystané Regeneraci
lipové aleje u Svatého Ducha, o Výstavbě sběrného
dvora na Dlouhé louce, o Rekonstrukci Pražské ulice, o
Zateplení budov v areálu školy profesora Brože a ZUMŠ.
Až potud bez jediné reakce ze strany občanů. Jejich
chvíle nadešla až po zprávě o chystané Regeneraci
sídliště. Spor se vedl o navrhovanou výstavbu spojovací
cesty z Husovy ulice na sídliště Kavčinec, a o
nesouhlasnou petici s touto komunikací. Bylo k nevíře,
kolik subjektivních a postoje ostatních obyvatel sídliště a
města nerespektujících názorů tu odpůrci nové spojky
dokázali přednést, kolik tu zaznělo laciné demagogie a
donekonečna se opakujícího osobního exhibicionismu a
populismu, kdy jedině my jsme ti nej… a zastupitelé nám
všem jen škodí a nic neřeknou. Přitom nikdo
z pondělních bojovníků za zdravý a bezpečný život na
sídlišti se nejméně od posledních voleb v roce 2006 na
veřejných jednáních zastupitelstva ani jednou neukázal,
natož aby někdy jindy projevil zájem o věci veřejné. Je
třeba ocenit trpělivost některých občanů, zastupitelů a
starosty, kteří se snažili o logickou argumentaci. 12
zastupitelů z 12 přítomných pak nakonec hlasovalo pro
výstavbu této cesty. Petici proti výstavbě komunikace
podepsalo 70 občanů. Dál už psát neumím, nemůžu a
především už vůbec nechci. (JKH)

PLESOVÁ SEZÓNA 2009
14. února 2009 se konal 78. Hasičský ples. Členové SDH se
letos vrátili k tradičnímu osobnímu zvaní a předprodeji lístků, a
tak základní finanční jistotu získali ještě před zahájením bálu,
který se na přání pořadatelů konal již podruhé v sále školní
jídelny. S návštěvou byla spokojenost. Plesoví hosté, a zvláště
pan doktor, zas ocenili tradičně bohatou tombolu na čele
s úplně celým divočákem, pochvalovali módní přehlídku a
strakonické modelky ve spodním prádélku, ty zvláště pan
starosta. S uznáním kvitovali repertoár, nasazení a výdrž
hudebního dua Přímý přenos a společně se shodli, že
občerstvení se pohybovalo v přiměřených cenových relacích.
Navíc se v sále přirozeně nekouřilo, protože to hasiči neradi
vidí. Kdo tam byl, ten nelitoval a kdo zůstal doma, tak neví, o
co přišel. Bylo li cílem našich hasičů nabídnout lidem zábavu a
uspokojit jejich potřebu tancovat a bavit se, pak se jim ho
podařilo splnit se ctí a jako již tradičně - velmi dobře * Finále
letošní plesové sezóny vyšlo u nás na sobotu 21. února 2009, i
když v Žernovcích nebo Husinci si počkali až na to pravé
masopustní úterý. Začněme pohledem vzhůru k Hradišti, kde
se vydal z Dolního Kožlí přes Horní Kožlí až do Mojkova,
odtud pak do Dáchova a opětovně do D. K. na svou tradiční
pouť Maškarní průvod v režii tamního SDH a kapelmajstra
L. Škopka. Bylo veselo, bylo dobře a všem se líbilo. Počet lidí,
a především těch mladých v maskách, v průvodu dodává těm,
kteří si to tam nahoře berou si „za své“, nebo „jen“ pomáhají
anebo „jen“ podávají občerstvení, anebo jen těm, co fandí a
putují spolu, zkrátka všem lidem ze Spojených států a okolí
dodává sílu, naději a víru, že za rok bude průvod masek ještě
lepší, větší, veselejší. Koželští hasiči & spol. si na tuhle tradici
potrpí, udržují ji a ctí. A daří se jim to víc než dobře. Záběry
byly pořízeny 21.2.´09 v odpoledních hodinách v nejvýše
položené osadě našeho města – v Mojkově * TJ Sokol,
respektive ta její sličnější část, ve spolupráci s MŠ Pastelka
pořádala v sobotu 21. února odpoledne tradiční Dětský
karneval. Sokolové bez teček se po roční přestávce vrátili na
domovskou scénu do diskotéky Sokolovna a sál náležitě
vyzdobili, o to se postarala zase ta silnější složka sportovců. O
disko hudbu, zábavu, množství soutěží i sladké odměny nebyla
nouze, a tak ani v tomto případě nezůstali organizátoři dobrým
tradicím nic dlužni, což se počítá a hlavně děti v maskách a
jejich doprovod z toho mají radost a dodatečně jim tleskají.
Zajímavé zjištění dospěláků : čím jsou děti mladší, tím raději se
v hojném počtu oblékají do masek. Současné starší žactvo
maskám příliš nefandí…* Ve stejný den, večer a následující
noc se pak na stejném místě a v režii stejných pořadatelů
odehrávaly i tradiční Sokolské šibřinky. Netradiční byl pouze
jejich termín, v minulosti se konaly až v době půstu. Letos se
tak mohli přijít pobavit a zatancovat i věřící. 20 hodina a
začátek maškarního reje vyvolávaly v hrstce hostů obavy nad
osudem tohoto předposledního veselého bálu sezóny. Za 2
hodiny bylo po strachu a šibřinky se rozjely ke skvělému finále.
O všechno se postaraly masky – těch přišlo do Sokolovny nad
očekávání hodně. A tak můžeme doufat a přát si, aby ty letošní
šibřinky odstartovaly novou éru masek, převlíkačů, zakuklenců
a šibalů, kteří alespoň jedenkrát v roce zapomenou na ten svůj
celoroční ksicht. Veselou náladu podporovala a stupňovala
kapela Grock z Křemže, která si ve Vlachově Březí odbyla

velice úspěšnou premiéru. Po roční pauze určitě navázaly
Sokolské šibřinky na své světlejší ročníky – viz. foto. A to je
spolu s hejnem masek velmi radostné konstatování na závěr
naší zprávy o stavu tancování ve Vlachově Březí na počátku
roku 2009. Nesmíme v ní zapomenout poděkovat fotbalistům,
lidem ze ZUMŠky, hasičům ze Březí a z „USA“, sokolům bez
teček = TJ (těm dokonce dvakrát) i sokolům s tečkami = T. J.
za to, že nám ostatním dali 5 a půl (Radhostice nejsou Březí)
násobnou šanci sejít se při tanci, hudbě a dobré zábavě * Pouze
pár hodin před uzávěrkou přistálo na redakčním stole pozvání
na Sokolské šibřinky a Dětský karneval. Obé pořádá
tentokrát Tělocvičná jednota Sokol Vlachovo Březí – ČOS.
Stane se tak v sobotu 14. března 2009 v sále KD
v Radhosticích. Nejprve bude odpoledne od 14hodin
vyhrazeno dětem a večer od 19 hodin bude pro dospělé hrát
kapela Přímý přenos a chystá se i veselá tombola. Z náměstí
Svobody ve V. B. tam pojede autobus, poprvé v 18,30 hodin,
další pak podle dohody. Jste srdečně zváni. (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Každoroční
Lyžařský výchovně výcvikový zájezd žáků 7. tříd se
uskutečnil ve dnech 1. 2. – 6. 2. 2009 na Nových Hutích,
když zázemí jim tradičně poskytli na chatě Škola. Oproti
dvěma předchozím lyžařským kursům byly letos sněhové
podmínky příznivější, i když to pravé sněžení se dostavilo až
o týden později. Týmu lyžařských instruktorů – paní uč.
Pavla Nováková a pan uč. František Holík velel již podruhé
pan učitel Michal Novotný. O zdravotní stav 32 frekventantů
kursu pečovala slečna Veronika Tetalová. Nezbývá než
dodat, že všichni zvládli své úkoly více než dobře. Žáci si
pochvalovali, lyžařskou abecedu zvládli a všichni se vrátili
domů zdraví. Za což zaslouží uznání celý čtyřlístek
dospělých * 16. února začal v prachatickém bazénu kurz
plavání pro žáky 3. a 4. ročníků naší školy, který potrvá až
do konce dubna 2009 * 6. února 2009 se loučila se svými
žáky, kolegyněmi, kolegy, panem K. i s celou školou
profesora Brože paní učitelka Martina Hromádková. Za
svou třináctiletou poctivou práci ve vlachovobřezské škole
si zaslouží slova uznání a upřímné poděkování. Ať se jí na
novém působišti - ZŠ Vodňanská v Prachaticích daří
neméně tak dobře jako u nás. Na paní učitelku Martinu
s láskou vzpomínají její čtvrťáci * 16. února se stala novou
třídní ve IV. A paní učitelka Lenka Kautmanová, která střídá
paní učitelku Hromádkovou a přichází z Prachatic. Vítáme ji
u nás a přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěšný start na
novém působišti * 27. března vystoupila ve sportovní hale

skupina Pernštejni z Pardubic. Tentokrát se u nás představili
s pásmem Obrazy z války třicetileté. Více hráli, než
šermovali a žákům 1. i 2. stupně dokázali přiblížit např.
pražskou defenestraci nebo Valdštejnovo zavraždění.
Historia vitae magistra * Dvakrát úspěšná byla škola při
získávání finančních prostředků z Dispozičních fondů EU.
Nejprve získala grant u RERA Šumava ve Stachách za
projekt směrovaný na spolupráci s německou školou HS
Riedlhütte. Podruhé zabodovala u agentury Silva Nortica
v Jindřichově Hradci s projektem zaměřeným na rozvoj
partnerství se školou HS Baumgartenberg v Rakousku.
V jubilejním 110. roce otevření 1. budovy školy pod
Svatým Duchem jsou tyto prostředky vítanou pomocí při
zajišťování 6. sportovního setkání a mezinárodní výstavy
žáků 3 škol ze 3 zemí ve Vlachově Březí v květnu 2009 *
Vedení školy děkuje zatím touto cestou všem, kteří poslali
své dary nebo finanční příspěvky na Konto 110 a rozhodli se
tak podpořit 110. výročí otevření budovy školy pod Svatým
Duchem – 17. 9. 1899. Školu profesora Brože a její žáky
můžete stále ještě podpořit i vy, když svůj příspěvek pošlete
na Č.Ú u České spořitelny: 661 647 389/ 0800, variabilní
symbol: 110 nebo ho předáte osobně ve škole. Doklad
obdržíte na místě.
Děkujeme, že na svou školu
nezapomínáte. (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * První únorový
týden byl ve znamení okresních kol soutěží ZUŠ. V úterý 3.
2. 2009 vyjeli žáci tanečního oboru pod vedením paní
učitelky Svobodové do Vodňan, kde v místním Mě KS
probíhala přehlídka tanečních oborů ZUŠ z okresů PT a ST.
Zúčastnilo se jí šest uměleckých škol s celkem 16
vystoupeními. Naše ZUŠka předvedla 2 čísla s názvy Kujme
pikle a Saxana. Obě vystoupení byla oceněna čestným
uznáním za choreografii. Blahopřejeme. Ve čtvrtek 5. února
se konalo okresní kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné
nástroje a bicí nástroje v prachatické ZUŠce. V silné
konkurenci flétnových a klarinetových tříd si naši žáci vedli
velmi dobře. Z Prachatic přivezli 1 stříbro – Veronika
Pěstová a 3 bronzová umístění ( Hana Frčková, Anna
Kožková a Jesika Kubičková). V soutěži bicích nástrojů
přivezla bronz Jana Vašurová. V pátek 6. 2. se vydala druhá
část výpravy dechového oddělení do Vimperka, kde se
konalo okresní kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu a
žesťové nástroje. Eliška Vaníčková a Miroslav Kolář získali
2 zlaté medaile, Miroslav Předota stříbrnou a Anna
Hodnická a Matěj Vincík bronzová umístění. Miroslav Kolář
postoupil do krajského kola a bude naši školu reprezentovat
12. 3. v Písku. Všem žákům a jejich pedagogům
blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší
ZUŠky * V pátek 6. 3. 2009 se od 18 hodin uskuteční
v komorním sále ZUMŠ Předjarní koncert žáků ZUŠ, na
němž se představí žáci různých nástrojových tříd včetně
pěveckého sboru Žihadla * Ve středu 11. března proběhnou
od 14, 45 hodin do 17,30 hodin tzv. ukázkové hodiny
výuky TO pro rodiče. Pod vedením BcA. Pavly Svobodové
předvedou žáci ukázky z práce na choreografii, pohybové
průpravě a taneční praxi * V pondělí 23. března začne
v mateřské škole Pastelka Zápis dětí do školky, který potrvá
až do středy 25. 3. 2009 * Na samý závěr měsíce března
připravuje ZUŠka ve spolupráci s Městskou knihovnou J.V.
Plánka a OS Hradiště 1. hudebně – literární večer, který
odstartuje činnost Kruhu přátel hudby a poezie. Iniciátoři
tohoto večera pevně doufají, že tato „vlaštovka“ zahájí nový
cyklus pořadů pro věrné posluchače, ale přinese zároveň
tolik potřebné „jaro“ do našich unavených duší…* ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Abychom dovedli rok 2008 k úplnosti, musíme zaznamenat
prosincové narození Marie Kočovské z Vlachova Březí. Za
celý uplynulý rok se tak ve Vlachově Březí a jeho osadách
narodilo 15 dětí. Maruščiným rodičům se omlouváme a
současně jim blahopřejeme. Děvčátko mezi námi dodatečně
vítáme. Mařence pak přejeme, aby na ni už v životě nikdo
nikdy nezapomněl, hlavně až přijde čas na vdávání. Ať je
zdravá, krásná a veselá a nic si z toho nedělá…* V únoru
2009 jsme zaznamenali narození Ivany Majerové a Matěje
Vaníčka z Vlachova Březí. Buďte upřímně vítáni na tomto
světě a zvláště pak mezi námi ve Vlachově Březí. Ať je z vás
nerozlučný pár, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a nikdy se
nemračíte. Váženým rodičům gratulujeme a vašim
maminkám posíláme velké kytice * S radostí konstatujeme,
že v únoru 2009 jsme se s nikým nemuseli rozloučit navždy
* Letošní únor bílý nebyl nakloněn bílým šatům nevěst, a
tak jsme zatím nezaznamenali žádnou únorovou svatbu *
Ani s jubilanty nepochodíme lépe. Tradiční kulatá výročí
letošní únor nepřinesl. Proto se spokojme se dvěma
sedmičkami, které se objevily na narozeninových dortech
paní Marie Švancarové – Kozinova ulice a paní Albíny
Nagyové z Vlachova Březí. Zdravíme všechny, kteří měli v
únoru narozeniny nebo jmeniny, a přejeme jim hodně zdraví
a štěstí a mnoho dalších let tady mezi námi * (B podle LIP)
VLACHOVOBŘEZSKÉ PAMÁTNÉ LÍPY
Až teprve v březnovém vydání Březin roku 2009 se dostáváme
ke splnění slibu z listopadu 2008. Památný strom Čechů – lípa
byl, je, a dá li Bůh, i bude ozdobou naší krajiny. Vypovídá
mnohé o kráse jejího ducha, respektive o duších a srdcích těch,
kteří v kraji žijí. I u nás ve Vlachově Březí vysazovali naši
předkové památné lípy, abychom my nezapomněli, popřípadě
v jejich díle i pokračovali. Všechny lípy, co rostou na vrchu
Svatý Duch, můžeme považovat za památné. Ty první a
nejstarší tu vysadily ruce Vlachovobřezšťanů před více než 150
lety, když tu zedník-umělec Jakub Bursa se svou partií v roce
1855 skončili práce na kaplích křížové cesty. Lze se právem
domnívat, že vedeni citem a selským rozumem tu naši
prapradědové a báby založili lipovou alej, jejíž mohutná torza
nás přivádějí v úžas doposud. S ohledem na stáří, místo i smysl
tohoto lipového ráje musíme je považovat za památné stromy.
Lípy nejmladší,
vysazované tu od roku 1995 našimi
nejmladšími - osmnáctiletými občany, se staly památnými díky
tomuto dnes již tradičnímu a jedinečnému místnímu obyčeji.
Chtělo by se o lípách svatodušských i o celém tomto posvátném
prostoru psáti dál a déle, leč to dnes není naší úkolem.
V dohledné době však na Svatý Duch svou pozornost
v Březinách určitě napřeme. Nyní se přesuňme o 70 let blíže
k našim časům a o 70 metrů níž na náměstí Svobody do roku
1919. 1. května tu za přítomnosti městských oudů, spolků,
politických stran a žactva v krojích slavnostně vysadili Lípu
Svobody poblíž kašny. „Zvláštní lípa byla vysazena i
Stráneckým na konci Stránky ( myšlena je Velká S. naproti
domům H. a H.). Tyto obě lípy neměly však dlouhého života,
chřadly a mimoděk tím připomínaly život naší mladé a těžce
nabyté svobody a republiky, v níž bylo většině obyvatelstva,
cítícího s ní, jaksi smutno. Asi po dvou létech oba stromky zašly
a nahrazeny novými“, tak píše pan profesor Brož v Pamětní
knize města. Lípa Svobody z roku 1921 se pak stala pro
Vlachovobřezšťany stromem natolik památným, že by se
k němu nechali i řetězem přivázat, jen aby nebyl při rekonstrukci
náměstí v roce 2006-07 pokácen. V roce 1968 si Vlachovo Březí

připomínalo, že už je celých 100 let městem. Na tehdejší
poměry vskutku velkolepou slávu chystanou na 23. srpna
odvezly tanky CA až k 28. říjnu, kdy se konala náhradní slavnost
a opět se sázely lípy-vždyť byl podzim. Byly dvě a místo jim
určili při vjezdu na budoucí stadion FC. Vlastnoručně je tehdy
sázel i pan Karel Lád senior, tehdejší předseda MNV a dnešní
čestný občan města. Jmenovaly se Lípa Svobody a Lípa ČS –
federace. Protože jsme v tom roce svobodu ztratili úplně, časem
se ztratila i Lípa Svobody II. Československá federace žila, a tak
nám tu na její památku zůstala více než čtyřicetiletá lípa vlevo od
vchodu na hřiště. Fotbalisté, roste vám tam památný strom,
nezapomínejte a chraňte! Od 1.1. 1993 jsme už jen Českou
republikou a 27. října téhož roku vysadili ve spodním dílu školní
zahrady Lípu ČR a řeč držel tehdejší pan starosta František
Klimeš. O tuto lípu pečuje pan Vojtěch Zíka a mladý strom se
má k světu. Snad proto, že sem byl přenesen z nedalekého vrchu
Svatého Duchu. 1. května 2004 se Česká republika stala členem
Evropské unie. Ve Vlachově Březí se 30. dubna vydali
zastupitelé, občané i žactvo k Svatému Duchu a vysadili tu Lípu
EU. Při tom už promlouval současný starosta města pan Ing. Petr
Kubašta a pan Fr. Kováč zahrál hymnu na klarinet. Bohužel
nikoliv příroda, ale člověk – vandal vzal život stromku, který si
ani nestačil uvědomit, čím a proč je památný…Snad letos na
jaře, kdy uplyne 5 let od našeho vstupu do společnosti
evropských států a v době, kdy Česko předsedá celé Evropě,
bychom mohli Lípu EU vysadit znovu. Snad to napodruhé
vyjde lépe… Čtenářům, kteří čekají na povídání o jiných
stromech, připomínáme, že to dnešní bylo jen o lípách(JKH)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Počátkem února je zataženo, o prázdninách
jarních slunce zvítězilo, teplo bylo. Za chvíli však fujavice s deštěm i
sněhem. Po 16. přišly mraky, sníh přinesly a mrazy taky. Že Únor
bílý pole sílí – platí letos v každé chvíli. A kdo chtěl, dosyta lyžovati
směl. Až do pětadvacátého – každodenní padání sněhu nového. Tady
se to zlomilo : konec zatažený. Déšť a teplo pro sníh pravé peklo a
všechno pěkně teklo... (CM) * MěÚ V.B. se připojil k Humanitární
sbírce OS Diakonie Broumov a od 30. března do 17. dubna 2009
bude v Infocentru na radnici ( přízemí vpravo) vybírat obnošené letní
a zimní oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby ( funkční nádobí,
skleničky), peří, péřové výrobky a knihy. Vše zabalte do igelitových
pytlů nebo krabic. Nebudeme například vybírat obnošné boty, nebo
staré počítače nebo lyže. V uvedených dnech můžete své věci přinášet
od 7 do 15 hodin. Děkujeme vám, že poskytujete materiální pomoc
potřebným občanům, kteří jen obtížně hledají umístění na trhu práce *
Omlouváme se našim čtenářům za chybné uvedení dne narození J.V.
Plánka. Byl to den 15. nikoliv 5. Květen a rok 1789 platí. Děkujeme
* Mladí florbalisté TJ Sokol V. B. se zúčastnili 24. ledna 2009
oblastního turnaje v Kaplici. Mladší žáci skončili na 3. místě, starší
žáci obsadili také 3. místo a dorost skončil na 5. místě. O zprávu se
postarala paní cvičitelka M. Velková, která ještě loni florbalisty
kaučovala. Letos již tuto roli převzal pan Ant. Lenc junior *
Volejbalisté TJ Sokol V. B. se 28.2. zúčastnili volejbalového turnaje v
Husinci. Mezi okresní volejbalovou elitou (HU, NE a PT) se umístili
na 3. místě * O poslední únorové sobotě se konal ve sportovní hale
ZŠ PJB halový turnaj žáků pořádaný OFS v Prachaticích. Ač se o
něm v novinách psalo hodně, domácích výboři FC neměli o něm ani
tušení, neřkuli vedení školy a pan školník Koco. Tolik na vysvětlenou
8. místa narychlo posbíraných žáků FC V.B. * Fotbal FC : První
dubnovou neděli 5. 4. 2009 bude zahájena jarní část krajské soutěže I.
B třídy. Na domácí půdě se poprvé v mistrovském zápase představí i
hráči FC, když se střetnou s béčkem Tatranu Prachatice. Začátek
utkání bude upřesněn na plakátech. Přijďte se podívat na jarní
mistrovskou premiéru FC, na kterou vás zvou domácí pořadatelé a
hráči * (B)
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