Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele * červenec - srpen

2009 * cena 6,-Kč

1889 - 2009 * 120. VÝROČÍ SDH V.B. * 1889 - 2009

REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE II

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlachově Březí si vás dovoluje
pozvat na oslavy 120. výročí založení sboru a svěcení techniky,
které se budou konat v sobotu 4. července 2009 na náměstí
Svobody ve Vlachově Březí.
10 hodin – Slavnostní pochod za doprovodu dechovky a
mažoretek * 10, 30 hodin – Projevy, svěcení techniky,
vyznamenání * 13,30 hodin – Vystoupení vlachovobřezských
Kozlíků * 14 hodin –Zahájení pohárové soutěže v požárním
sportu * 17,30 hodin – Ukázka HZS ÚO PT * 19 hodin – Večerní
zábava (B)
VLACHOVOBŘEZŠTÍ HASIČI VÁS VÍTAJÍ NA OSLAVĚ!!

Po celý měsíc červen probíhají stavební práce v Pražské
ulici. Firma Strabag Č. B. tu provádí kompletní výměnu
přípojek ke stávajícímu kanalizačnímu potrubí. Jedná se o
nové kanalizační přípojky od dešťových svodů a také o
splaškové přípojky. Současně se provádí kompletní výměna
vodovodního potrubí včetně všech domovních přípojek.
Stavba postupuje kupředu podle harmonogramu, někde jsou
řemeslníci dokonce v předstihu. Až na některé nepříjemnosti
způsobené přívalovými dešti, můžeme sledovat pokračující
dílo dobré kvality.(B)

VOLBY DO EUROPARLAMENTU

IX. SETKÁNÍ MODELÁŘŮ U LHOTY CH.

V pátek 5.6. a v sobotu 6. 6. 2009 se konaly ve všech zemích
Evropské unie, tzn. i v České republice, volby do
Evropského parlamentu. V případě ČR se jednalo o obsazení
22 křesel v europarlamentu. Přestože se počítalo s nízkou
volební účastí, závěrečný součet přítomných voličů byl oproti
předpokladům ještě menší. Pokusme se o malé srovnání. Ve
Vlachově Březí bylo na seznamu voličů zapsáno 1330 osob
oprávněných volit. K 1 volební urně 1 volebního okrsku v 1
volební místnosti ve velkém jednacím sále na radnici jich
přišlo 290, což představuje 21, 8 % volební účasti. Na
Prachaticku byla volební účast vyšší, volit přišlo celkem 24, 5
% voličů. V Jihočeském kraji se k volebním urnám vypravilo
27, 3 % voličů a v České republice se ustálila volební účast
na 28, 22% voličů. Výsledky voleb ve Vlachově Březí = VB
byly následující. 1. Občanská demokratická strana 87 hlasů =
30 %, Prachaticko = PT 30, 44 %, Jihočeský kraj = JčK 33,3
% a Česka republika = ČR 31, 45 % hlasů = 9 europoslanců.
2.Česká strana sociálně demokratická : VB 66 hlasů = 22,7 %.
PT = 23,36 %, Jčk = 21,4% a ČR = 22,38 % hlasů = 7
europoslanců. 3. Komunistická strana Čech a Moravy : VB 41
hlas = 14,1 %, PT = 16, 07%, JčK = 15,2 %, ČR = 14, 1 %
hlasů = 4 europoslanci. 4. Křesťansko demokratická unie Československá strana lidová: VB 38 hlasů = 13, 1 %, PT =
8,44 %, JčK = 7,1%, ČR = 7,6% hlasů = 2 europoslanci.
U ostatních stran, které se do europarlamentu nedostaly, jsme
ve V.B. zaznamenali 7 hlasů pro Pravý blok a Stranu
zelených, 6 hlasů pro Suverenitu, Evropskou dem. stranu a
pro SNK Evropští demokraté. Bohužel dosavadní poslanec
parlamentu EU pan docent MUDr. Jaroslav Zvěřina z Tábora,
známý sexuolog, který přednášel před 10 léty i v naší škole
PJB, figuroval na kandidátce ODS až na 10. místě, a o jedno
místo se do europarlamentu nedostal. A tak nebude v Bruselu
nikdo z Jihočechů. Volby do europarlamentu proběhly před
měsícem. Na jejich příkladě můžeme dokázat, jak všechny
noviny rychle stárnou. Dnes už výsledky těchto voleb nikoho
nezajímají, ani se je nikdo příliš nepamatuje. Nicméně takto
již 2. Eurovolby s naší účastí dopadly a povinností Březin
bylo připomenout svým čtenářům jejich výsledky. (B)

Letecko Modelářský Klub ve Vlachově Březí uspořádal
v sobotu 6. června 2009 na lhoteckých drahách IX.
setkání leteckých modelářů, které bylo spojeno s řadou
dalších produkcí, majících co do činění s letadly, létáním
a lidmi kolem nich. Leteckomodelářská show na louce
pod Lhotou Chocholatou přilákala všechny malé i velké
příznivce modelářské aviatiky z blízka i dáli. Pan
šéfkonstruktér Milan Mareš sr. zářil spokojeností a již
spřádal plány na jubilejní X. ročník, kdy chce oslovit
svého jmenovce Leoše, aby celý podnik komentoval.
Celé dění na „letišti“ i ve vzduchu by si nepochybně
mluvené slovo zasloužilo. Potom by to celé snažení
všech
modelářských nadšenců získalo přímo
profesionální úroveň. Marešův tým připravuje i
organizuje svá setkání naprosto nezištně. Navíc se
každému z návštěvníků dostane pohoštění a letos získal
vylosovaný divák poukaz na vyhlídkový let ve větroni.
Krom výstavy modelů a létání s RC modely jsme
zaznamenali seskok parašutistů a průlety ultraleitů.
Nezbývá než poděkovat všem pořadatelům z LMK
Vlachovo Březí i jejich přátelům ze Strakonic,
Strunkovic i odjinud, stejně jako hlavnímu sponzorovi
celé show panu Jindřichu Parusovi Voda-Plyn-Topení
spol. s.r.o. z PT. Se vzkazem, že jim držíme palce a
těšíme se nashledanou při jubilejním X. setkání
leteckých modelářů s jejich věrnými příznivci na „letišti“
u Chocholaté Lhoty. (JKH)

Z UHŘIC U NÁS AŽ DO UHŘIC U HODONÍNA
Do nejbohatších a největších Uhřic, do Uhřic u Hodonína,
kde žije i nejvíce obyvatel – 740 vyrazili letos 20. –21. června
obyvatelé Uhřic u Vlachova Březí, chcete li Uhřic na Šumavě,
nebo jen také Uhřic. Obcí a osad toho jména je po celé
republice šest. Tamní lidé se domluvili a začali se pravidelně
každým rokem setkávat. Uhřičany od nás přivezl na setkání
mikrobus DPMVB již po sedmé a poprvé ho kočíroval pan M.

Pěsta. Předvídaví obyvatelé vísky pod vrchem Uhřice poblíže
vrchu Vyšoháje vysílají vždy jakýsi předvoj v podobě rodiny
Lebedovy. Ta rekognoskuje terén, obhlédne situaci a připraví
vše pro příjezd zdravého jádra…Po slavnostním zahájení a
přijetí, které se odehrává dopoledne, přijde na řadu fotbalový
turnaj. I v něm se představili naši z Uhřic, získali dokonce
pohár a diplom, nikoli za vítězství, ale za statečnost a odvahu.
Stejného ocenění pak dobyli i odpoledne při hasičských
soutěžích. Dříve narození domorodci z Uhřic tímto děkují
domácím mladíkům i těm z nejbližšího okolí za vzornou
reprezentaci pošumavského fotbalu a hasičiny. Čas mezi oběma
sportovními podniky věnují lidé ze všech Uhřic domlouvání,
povídání, posezení, rokování, přípravám dalších setkání a
samozřejmě obědu. Letos k tomu přidali domácí ještě
ochutnávku vín. Těch se tam koštovalo na 80 druhů! A kdo
chtěl, mohl nasednout do kočáru, který táhl pár nádherných
vraníků, a projet se po vsi. Přidáme li k tomu pěkné počasí,
které ještě tenkrát na Moravě panovalo, nemělo pak letošní
setkání Uhřičanů chybu. Večer s sebou přinesl tanec, hudbu a
zpěv a ve spojení s dobrým vínkem se to střídalo pořád
dokola. Až nakonec někdo zavelel, že v nejlepším je třeba
přestat, a tak se Uhřičané od nás sebrali, podali si ruce se všemi
Uhřičáky a odjeli domů pod kopec Uhřice. Za rok, přesně to
bude 19. června 2009, se sejdou obyvatelé ze 6 Uhřic znovu a
nebude to nikde jinde než právě tady u nás, respektive
v Uhřicích pod Uhřicí.
V pátek 3. července 2009 budou v našich Uhřicích
v Pošumaví otevírat ve 13 hodin nové hřiště. Volání
místních obyvatel po sportovním plácku se dostalo už
k vedení města Vlachova Březí. To nakonec získalo
potřebný peníz a domácí firma Zahradnictví Lebeda dala
sportovnímu stánku konečnou podobu. Není proto divu,
že si to místní chtějí užít a chystají pro tu příležitost
malou a neokázalou slavnost. Na novém hřišti proběhnou
soutěže pro děti i jiné sportovní radovánky. Na večer
pak chystají domorodci první prázdninové posezení u
ohně poblíž nového hřiště. Objevíte li v Březinách toto
pozvání včas, můžete být u toho také. ( B podle RADiLa)
HASIČI NA SOUTĚŽÍCH I NA VODĚ

Oblastní, postaru krajské, kolo Soutěže v hasičském
sportu se konalo letos v Českém Krumlově 12. a 13. června
2009. Právo účasti si vybojovala hned dvě družstva
vlachovobřezských hasiček – dorostenky a ženy. V pátek 12.
6. soutěžily dorostenky a vybojovaly stříbrné medaile. To je
úspěch srovnatelný s loňským oblastním vítězstvím a
následným postupem Mladých hasičů na republikové
mistrovství v Trutnově. O den později se Vlachovobřezské
ženy praly o postup na mistrovství republiky jako lvice.
Snad kdyby nebylo právě 13., mohly proměnit svou loňskou
republikovou premiéru v letošní reprízu. Leč nepodařilo se,
obsadily 2. místo se ztrátou pouhého bodu na vítězné
kombinované a posílené družstvo z okresu Č. Budějovice. I
tak dokázaly předvést v Č. K. nejrychlejší požární útok
v čase 29, 77 sekund ! Oběma týmům patří plné
absolutorium i uznání za to, jak se dokázaly perfektně a
profesionálně v našich amatérských podmínkách připravit a
být potom více než vyrovnanými soupeřkami těch
nejlepších. Ostatně to potvrdily i na 1. ze 6 kol Poháru
Prachatické hasičské ligy, který se konal v sobotu 27. 6.
2009 ve Vimperku. Obě družstva žen SDH Vlachovo Březí
tu suverénně obsadila prvá dvě místa a společně tak přivezly
domů pohár, který jim předal starosta Vimperka pan Mgr.
Dvořák. V sobotu 4. července se oba týmy
vlachovobřezských ohňobijek představí doma, a to dokonce

na náměstí Svobody, kde se bude v rámci oslav 120. výročí
založení SDH V.B. konat 2. kolo PHL O pohár starosty
města. Začátek soutěže bude ve 14 hodin *
Po návratu ze Švýcar se chtěli naši hasiči důkladně
připravovat na jejich blížící se Slavnost, avšak počasí bylo
proti. Neustále se opakující přívalové deště kulminovaly
právě o posledním červnovém víkendu, a tak velitel sboru a
současně velitel zásahové jednotky pan Jan Fiedler hlásil
v pondělí 29.6. celkem 16 zásahů, především při čerpání
vody v obytných domech. Hasiči také odstraňovali kmeny
z naší malé přehrady v Hradišti a byli permanentně ve stavu
pohotovosti. Když se jedna z místních postižených
domácností obrátila o pomoc na číslo 112, otázali se
odtamtud, zdali je v ohrožení života. „Nikoliv, ale byt je
zcela vytopený.“ Další reakce lidí z Integrovaného
záchranného systému = IZS nepřišla. Aby se
podobné případy neopakovaly a nenastaly prodlevy a
nasazení místních hasičů mohlo být co nejefektivnější, dává
pan velitel své telefonní číslo k dispozici, neboť je
přesvědčen, že ho nikdo z občanů nezneužije a nebude se
dožadovat pomoci zbytečně. Přesto na číslo : 606 849 846
volejte jen v případě velké nouze a ohrožení. V ostatních
případech volejte vždy nejprve na číslo : 150 = HASIČI,
potom na číslo : 112 = IZS. Naši hasiči a jejich velitel vám
za to děkují. Na závěr ještě jedno doporučení od našich
zkušených hasičů. Máte li zatopený starý sklep, kde nejsou
topné kotle nebo jiné hodnotné věci, počkejte s odsáváním
vody, až podzemní prameny ztratí na své intenzitě.
V opačném případě dosáhnete opačného účinku a uvolníte
přírodnímu prameni cestu. Voda se pak do vašeho sklepa
bude valit s ještě větší silou. (B)

AHOJ ŠKOLO - HURÁ PRÁZDNINY
Tak nazvali dětské soutěžní odpoledne členové TJ Sokol
z V.B., kteří ho ve spolupráci s FC, SDH a LMK V.B.
zorganizovali v sobotu 27. června 2009 na fotbalovém
stadionu. Od 14 hodin se na rozmáčeném trávníku
představili hosté z prachatického Tatranu skupinovými
sestavami a vtipnou choreografií malých Robinů H.
V sólovém vystoupení jsme mohli obdivovat dynamické
cvičení „domácí“ moderní gymnastky Báry Bockové, o níž
píšeme na jiném místě. Pro téměř 150 dětí připravili
pořadatelé množství soutěží – těch klasických i netradičních.
Děti se mohly seznámit s hasičskou technikou i zkusit si, jak
se hasí, mohly střílet ze vzduchovky nebo věšet prádlo na
šňůru....Nakonec byly vždycky odměněny sladkou ňamkou a
navíc mohly získat další ceny v tombole. Déšť si na potřebné
dvě hodiny oddychl. A tak vše proběhlo ke spokojenosti
pořadatelů, kteří však marně očekávali vystoupení break
danceových mistrů Evropy ze Strakonic, 2 jeho členové
k nám pro zranění nemohli přijet. Letošní „náhradní“ termín
za Den dětí, který kolidoval s Poutí, se ukázal jako velice
šťastné řešení a byl pro všechny tím správným odrazovým
můstkem do letních prázdnin. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 3.6. 2009 se na
Městském stadionu v Prachaticích konala Atletická sportovní
soutěž pro žáky 1. stupně. Z našich si nejlépe vedl Dušan
Kapuscinský ze 4. B v hodu míčkem, když skončil na 2. místě.
Barbora Bocková z 5. třídy byla 2x bronzová v běhu a skoku
dalekém. Na bronzové medaile dosáhli také Martin Kukla a
Lucie Molnárová. K jejich úspěchu jim gratulujeme a

děkujeme, stejně jako paní uč. L. Kautmanové, která je na
závodech vedla. O týden později se na stejném místě konala
atletická soutěž pro žáky 2. stupně. Tentokrát jsme skončili bez
medailí, když na naši vybojovali tři 4. místa a Vašek Roubal
z 9. B překvapil výkonem 160cm ve výšce. Všem našim
reprezentantům rovněž děkujeme za dobrou reprezentaci a paní
uč. R. Balkové za vedení týmu * 10. června 2009 získala škola
PJB oficiálně 2 granty z Evropských fondů za projekty
zaměřené na partnerství se školami HS BGB – A a HS
Riedlhütte-D a na 110. výročí otevření 1. budovy školy pod Sv.
Duchem ve V. B.* Ve čtvrtek 25. června 2009 se od 13 hodin
konala v BoMBě Derniéra Deváťáků. Poslední představení
žáků devátých ročníků s sebou vždy nese určité obavy, jak
s ním vypořádají. Touto letošní Derniérou se loučili „deváťáci“
se školou již potřetí a potřetí nezklamali. Ti ostatní nám určitě
prominou, když za ně za všechny otiskneme báseň Přání
Radky Matuškové z IX.A :
„tma tiše sedá na zem do pokoje a vzduch voní po mýdlech
někdo klepe na okno Kdo je to?… přání na křídlech?
promrzlé do morku kostí zahaleno v nevinnosti čekalo na odpověď
zdali smí dál bez váhání Ano! někdo vykřikl a přání bylo uvnitř
koukalo se na mne a usmálo se a barevná sklíčka zamžila se
já však měla přání ale asi není k mání
nyní je tu den a končí krásný sen“

V pátek 26. června se loučilo se školu 45 žáků 9. ročníků.
Tradiční zvyk, kdy procházejí svátečně oděné mladé dámy a
mladí mužové spolu se svými třídními učiteli: Mgr. R.
Balkovou a Mgr. M. Novotným špalírem tleskajících mladších
spolužáků byl dodržen i letos. Stejně jako obřadné vyzvánění
pana Kocmánka školním zvonem z roku 1899. Před školou
čekali všichni vyučující, aby si s deváťáky naposled podali ruce
a cosi i pověděli, než se nyní již bývalí žáci naposledy ve škole
podepíší a předají symbolickou tužku žákům 8. ročníku…
Rituál skončil, vzpomínky zůstávají a život pokračuje. Ať jsou
vám hvězdy příznivě nakloněny, vy naše Stelly z IX. A i B! *
Na své poslední pedagogické radě volí již 10. rokem učitelé
nejlepšího žáka/yni školy v právě končícím školním roce.
Žákyní roku 2009 byla zvolena Barbora Bocková, žákyně 5.
třídy. Její prospěch je soustavně vynikající a chování vzorné.
Mnohokrát reprezentovala školu, především v lehké atletice.
Ve svém volném čase se věnuje moderní gymnastice
v prachatickém Tatranu. Byla vyhlášena objevem roku 2008,
letos skončila 5. na mistrovství České republiky. Ráda čte,
hraje na klavír a učí se cizí jazyky. Po skončení 5. ročníku na
naší škole půjde studovat na Gymnasium do Prachatic, když
složila přijímací zkoušky nejlépe ze všech uchazečů! Chtěli
bychom jí touto cestou pogratulovat, poděkovat a popřát hodně
dalších úspěchů ve studiu i ve sportu. Budeme Ti fandit dál,
Báro!
* Se školou profesora Josefa Brože se na konci června
loučily ještě tři dámy. Po 10létech poctivého uklízení odchází
do důchodu paní uklízečka Ivana Novotná. Jménem žáků i
učitelů jí děkujeme a přejeme ještě hodně pěkných a
radostných životních okamžiků a pevné zdraví* Po 2 roky u nás
učila český jazyk a hudební výchovu a vedla třídu současných
sedmáků paní učitelka Lucie Mrázová. Za tuto poměrně
krátkou dobu si získala přízeň žáků a uznání svých kolegů a
přesvědčila o svých velmi dobrých pedagogických
schopnostech. Ať jí její nezaměnitelný úsměv provází i na
novém působišti ve Čkyni a stále jí nosí jen štěstí a zdraví * 36
roků působila na zdejší škole paní učitelka Věra Vaněčková.
Kolika tisícům žáků byla za tu dobu oporou a velkou
pomocnicí při odkrývání tajů matematiky a geometrie nebo při
pronikání k základům malby, kresby, grafiky nebo písma.
Děkujeme paní učitelce Věrce za všechno, co pro naši školu
udělala, děkujeme jí za všechny bývalé žáky a za všechny dříve
narozené i současné kantory. A za nás všechny můžeme slíbit,
že na Tebe, paní učitelko Věrko, nikdy nezapomeneme. Užívej
si svůj zasloužený odpočinek v plné síle, dobrém zdraví a

sluncem v duši * Podívejme se na závěr školního roku
2008/2009 očima statistika. 287 žáků obdrželo v pátek 26.
června 2009 vysvědčení. 151 žáků na 1. stupni, včetně 30 žáků
1. ročníku, a 136 žáků z 2. stupně. Celkem prospělo 278 žáků.
163 z nich s vyznamenáním, z nich pak mělo samé výborné 85
žáků a z toho 29 prvňáčků a 7 žáků 2. stupně, a z nich 3 žáci 9.
ročníků. Zatím neprospělo 9 žáků, teprve po srpnových
opravných zkouškách budeme znát jejich přesný počet. 60 žáků
si odneslo na vysvědčení pochvalu, z toho 27 žáků 2. stupně. 9
žáků si vysloužilo důtku ředitele školy a 2 žáci byli
klasifikováni dvojkou z chování. To se týkalo jen žáků 2.
stupně. Trojka z chování letos udělena nebyla. Za 2. pololetí
měli žáci 26 neomluvených hodin, zato zameškali 15 482
hodin!, které byly řádně omluveny ( 6 208 na 1. stupni a 9 274
hodin na 2. stupni). Školu profesora Brože opouští 45 žáků 9.
ročníků, 1 z 8. ročníku a 2 žáci odcházejí z 5. ročníku na
gymnasium * 30. června poslali z Fondu životního prostředí
v Praze zprávu starostovi Vlachova Březí, že město může
zahájit přípravu
na výběrové řízení pro nabídky na
Rekonstrukci a zateplení budov školního areálu. Na toto
rozhodnutí jsme netrpělivě čekali nejméně 2 měsíce. Z toho
důvodu skončila škola již v pátek 26.6., neboť v pondělí již
učitelé připravovali interiéry budov na chystanou výměnu oken
* (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Finále školního
roku 2008/2009 bylo v ZUMŠce skutečně náročné, ale pro
návštěvníky koncertů víc než bohaté. Na samý závěr roku
jsme připravili cyklus 8 programů. Ten odstartoval v pátek
12. 6. 1. absolventským koncertem žákyň HO slečny Olgy
Smolové, houslistky ze třídy pana uč. Milana Zíky a slečny
Lucie Kováčové, klavíristky ze třídy paní řed. T. Tláskalové.
Spoluúčinkujícími byla flétnistka Jesika Kubičková a oba
vyučující. Vysoká úroveň jednotlivých hudebních vstupů
obou protagonistek večera potvrdila, že oběma slečnám
čestný titul Absolventka ZUŠ plným právem náleží a že
patří k těm nejlepším muzikantům , které v 17 leté historii
ZUŠka ve V.B. vychovala * V následujícím týdnu byl každý
podvečer zasvěcen nějakému programu. V pondělí 15.6. se
uskutečnil v komorním sále ZUŠ 2. absolventský koncert ,
na které se představilidalší 4 absolventi HO : slečny Aneta
Králová a Eliška Plánská (obě klavír), Anna Vincíková
(kytara) a Matěj Kozler (klavír) * V úterý 16.6. odezněl
závěrečný koncert žáků HO ve V.B., na němž posluchači
vyslechli nejhezčí hudební čísla z jednotlivých nástrojových
tříd * Středa 17. 6. patřila tanečnímu oboru, který v sále
MěÚ uspořádal malou taneční přehlídku, kde každý ročník
předvedl výsledek svého celoročního úsilí * Ve čtvrtek 18.
6. se odehrál závěrečný koncert žáků ZUŠ na pobočce ve
Strunkovicích * V pondělí 22.6. se rozezněla Modlitebna
církve bratrské v Husinci závěrečným koncertem žáků tamní
pobočky * V úterý 23. 6. se ve Strunkovicích odehrál celého
oddělení tamní pobočky pod vedením pana uč. B Tetoura*
Všechny tři koncerty na pobočkách byly hojně navštíveny a
nechyběl ani dostatek dlouhého potlesku * Závěr školního
roku v ZUMŠce si už ani nelze představit bez tradičního
kabaretu. V tomto závěrečném programu vystupují skoro
všichni žáci HO, TO a Drak a učitelé ZUŠ. Letošní téma
bylo opět překvapením : Čáry, máry, fuk - do Magie kuk!
Devadesátiminutová barevná revue, provázená čtyřmi živlyZemí, Vodou, Ohněm a Vzduchem, rozvířila diskusi, zda-li
se člověk, od věků provázený magií, vysvobodí z pověr a
pochopí, že jen vlastní rozum a cit je tou důvěryhodnou
vědmou…Každý z živlů měl pro diváky připravené přání a
poselství, které na konci programu každému nalepili tam,
kam patří…Pěkné prázdniny všem, pro které je škola stále

tím důstojným a důležitým bodem ve vesmíru * I pro z MŠ
Pastelka přinesl závěr školního roku bohatý program. V
pondělí 8. 6. za nimi naposledy v tomto školním roce přijela
pohádka. Herečky z divadla Zvoneček v Č. B.zahrály
tentokrát tu O potrestané pýše. Dětem se líbila, a tak tleskaly
jako o závod * Ve středu 17.6. vyjely všechny děti a paní
učitelky na výlet-již tradičně do ZOO Hluboká, odkud si
přivezly spoustu krásných zážitků * Čtvrtek 25.6. patřil
budoucím prvňáčkům, pro které MŠ Pastelka již po 13 let
chystá zábavný program Loučení se školou. Letos byl
v duchu Pirátů z Karibiku, také trochu o dobrodružství a
hlavně o legraci nebyla nouze. Zábavné odpoledne muselo
kvůli počasí probíhat ve školce a nikoliv na zahradě.
Nikomu to náladu nezkazilo. Spousta soutěží, zábavných
her, písniček a v samém závěru poklad s překvapením. To
vše připravila Pastelka jako dárek svým dětem na
rozloučenou. Nakonec ještě dobrá večeře, dort pohádka a ti
nejkurážnější mohli ve školce přenocovat…* (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Červnový vklad do společenského dění vypadal následovně.
Zaznamenali jsme narození Jana Jeřábka, Nikoly
Sekaninové a Lucie Soumarové, všichni jsou z Vlachova
Březí a Březiny jim všem přejí hodně zdraví, štěstí, radosti,
lásky a ještě něco navíc.Vítáme vás mezi námi a buďte tu s
námi rádi. Vašim rodičům posíláme gratulace a maminkám
přidáváme kytičku * Ani červen neučinil výjimku a nikoho
od nás navždy neodvál. S radostí píšeme, že již pět měsíců
jsme se nemuseli s nikým loučit navždy * Tři svatby jsme tu
v červnu měli. Pavla a Viktor Šímovi řekli své ano v kostele
Zvěstování Páně ve Vlachově Březí. Michaela a Ondřej
Antolovi spojili své životy na MěÚ ve Vlachově Březí. Na
stejném místě a ve stejný den učinili stejný krok i
novomanželé Hana a Václav Touškovi. Jménem všech
spoluobčanů si dovolujeme všem třem nově sezdaným
párům popřát hodně štěstí a zdaru na jejich společné životní
pouti. Březiny pak ještě jednou gratulují paní Haně a panu
Václavu T., aby dobře vytvářel podobu těchto novin i ve
stavu manželském. * V klubu „70“ máme tu čest přivítat dvě
nové členky paní Jarmilu Holíkovou z Pražské a Ludmilu
Hrdličkovou z Žižkovy ulice. O pět let více si připomínala
paní Růžena Jurášková z Vlachova Březí. Dvě sedmičky si
připomínala paní Anna Fiedlerová z Pražské. Mezi
osmdesátníky vítáme pány Jaroslava Plachtu a Václava
Kaštánka, oba dva rovněž z Vlachova Březí. Letošním
červnovým rekordmanem se stává pan Zdeněk Fiedler ze
Sídliště. Ten sfoukl z narozeninového dortu přesně 85
svíček. Všem jubilantům, kteří v červnu na svět přišli nebo
mají jmeniny, blahopřejeme, vinšujeme pevné zdraví a
mnoho štěstí a ať je vám tu s námi dobře * (B podle LIP)

JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY…
18. června 2009 se v Praze na Žofíně naposledy loučili
naši lidé se zpěvákem Waldemarem Matuškou. A právě v
té době začaly i u nás třešně zrát, tak jak o tom uměl
zazpívat jenom on…jenom slunce přestalo pálit a přihnal
se mrak a usadil se nad naší krajinou. Pršelo hodně a
stále(30.6.) ještě prší. Voda se valí a lidem škodí. V
Husinci, Strunkovicích, Tvrzicích, Předslavicích a ….taky
na severu Moravy znovu pocítili, co umí ta letošní
„blesková voda“. I u nás se valilo hodně vody. Pán Bůh

zaplať za to, že se jakž takž držela na uzdě, i když ne pro
všechny, jak hlásili hasiči. Snad jsme na toho Waldu tady
byli hodní, že tam nad námi podržel deštník o chvilinku
dýl. Copak jsou shnilé třešně, které stejně nikdo nechce, a
plesnivá tráva, co nikdo nežere, proti novému utrpení
sousedů nám z nejbližších…
Jak a kde pomoci : * Humanitární organizace ADRA,
SMS ve tvaru ADRA na číslo 87 777 nebo na konto :
99619961/0300, v. .s. 211 * ČLOVĚK V TÍSNI, SMS ve
tvaru DMS POVODNE09 na číslo 87777 nebo na konto
7202202/0300 * ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA na
konto . 22770022/0800, v. s. 906. (B)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Na Ivetu v neděli dvakrát duha
byla a hned po ní v pondělí Medardova kápě 40 dní kape
a bylo… Letošní červen se pranostikou řídil a jen jeden
týden slunečný slíbil. Od Aloise do Šárky lilo a už vůbec
nebylo milo. (CM) * V pátek 26. 6. se nechal povznést na
vysutém žebři až ke komínu na zámeckém pivovaru, kde,
jak známo sídlí rodina čápa bílého, známý ornitolog pan
doktor St. Chvapil, ředitel CEV CICONIA z Roudnice
nad Labem. Po svém návratu na pevnou zem, nebyl
schopen slov a vztyčil 2 prsty…Čápata jsou dvě. Zpráva o
počtech mladých čápů v hnízdě na komíně pivovaru. Rok
2003 = 6! Rekord!, 2004 = úhyn, 2005 a 2006 = čápi tu
nehnízdili, 2007 = 4, 2008 = 3, 2009 = 2. Tato zpráva
poletí
i za doktorem Vogelschwanzem do Lince. Až
opadne Dunaj, určitě se u nás zastaví. * Firma Hanuš
z V.B. dokončila opravu části krovu na hlavní lodi kostela
Zvěstování Páně ve V.B.* Městská knihovna J.V. Plánka
ve V.B. upozorňuje čtenáře, že mohou až do 30. 9.
možnost odevzdat své hlasy pro knihu jejich srdce.
Tentokrát se výběr zúžil na 12 knih. Hlasovací kupony
jsou k mání přímo v knihovně nebo na SMS : KMS 1 až
12 na číslo 906 06 09 a na www. knihasrdce.cz. Pozor
v srpnu bude v knihovně dovolená * Do Vlachova Březí
zavítal 15. 6. 2009 známý kulturolog pan František Sáček
ze Štěkně, šéf tamního Institutu Karla Klostermanna.
Vyzvedl si materiály o PSPU z Prahy a podal zevrubný
výklad o páteru Radost z Klostermannova románu Ecce
homo. Tím páterem nebyl nikdo jiný než pan farář
Vendelín Zbonek (* 22.9. 1829 ve Vlachově Březí a +
25.1. 1912 Vlachovo Březí, kde je i pochován). V září
tomu bude 180 let, co se u nás narodil. Pátrejte po něm,
vážení čtenáři. Březiny děkují panu Sáčkovi za informace
* Mladí sportovci TJ Sokol se pod vedením paní
cvičitelky Marie Velkové 5.-7. 6. zúčastnili Mistrovství
republiky v Brännballu v Jedovnici, okres Blansko.
Skončili na 9. místě. Stejná skupina i stejná vedoucí
vyjela 19.-21. 6. 2009 do Kunčic pod Ondřejníkem, poblíž
Frenštátu pod Radhoštěm na celorepublikové mistrovství
v Medvědí stezce dvojic. Děvčata skončila 10. Paní
vedoucí Velková si velice pochvalovala chování svých
svěřenců a byla spokojena i s jejich sportovními výsledky.
Za všechny jmenujme alespoň tyto : Magda Krankušová,
Dana Lencová, Milan Mareš, Josef Hubr, Josef Aleš,
Václav Hubr, Vlasta Lácha, Franta Dejmek a Marie
Zídková…, na koho jsme zapomněli, ať nevěší hlavu a
sportuje dál nebo ať přijde koncem srpna do lomu
v Hradišti, kde se bude konat tradiční loučení
s prázdninami * (B)
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