Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

DOBRÝ DEN, PANE PREZIDENTE
... „Všichni dobře víme, co všechno se při letošní volbě
hlavy státu dělo a všem nám z toho mohlo být všelijak.
Nakonec prezidenta máme. Pana prezidenta Václava Klause
nemusíme ani vychvalovat nebo mu hned házet klacky pod
nohy. Popřát dobré zdraví a úspěch a pozdravit svého
prezidenta by mělo být pro každého samozřejmostí. Pane
prezidente, dobrý den!“
( citujeme z březnových Březin roku 2003 podle JKH )
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2008 SCHVÁLEN
V pondělí 18. února 2008 se ke svému 1. veřejnému jednání
v tomto roce sešli zastupitelé města. Nejpodstatnějšími body
programu bylo projednání rozboru hospodaření města v roce
2007 a návrhu rozpočtu města na rok 2008. Následně pak
zastupitelé schválili hospodaření města v loňském roce, kdy
se příjmy vyšplhaly až na částku 22 167 tisíc korun a nad
výdajovou stránkou byly v jasné převaze. Rozpočet města
pro rok 2008 počítá v příjmech s částkou 19 670 000 korun a
zůstatkem 626 000,- Kč z roku 2007. Ve výdajích se poprvé
objevuje více než milionová splátka půjčky a některé další
náklady, o nichž nás podrobněji informoval pan starosta Ing.
P. Kubašta. Je to především finanční podíl města na stavbě
kanalizace a vodovodu v Husově ulici v hodnotě 4 a půl
milionu korun. Téměř 600 000,- Kč má stát vypracování
projektu na Rekonstrukci areálu školy. 650 000 korun bude
nutno investovat do zpracování projektu Revitalizace
sídliště. 160 tisíc korun si vyžádají náklady na projekt
rekonstrukce obslužných komunikací Na Vršku, Jeronýmova
a spojka mezi ulicemi Žižkovou a Vodičkovou. Téměř sto
tisíc je nutno vyčlenit na zpracování projektu Odbahnění
Ládovského rybníka a 25 ooo,- Kč na projekt Údržby lipové
aleje. Rozpočet s vyrovnanými čísly mezi příjmy a výdaji na
rok 2008 dostal od zastupitelů zelenou. Zastupitelé dále
schválili koupi pozemku na sídlišti pro potřeby města,
některá věcná břemena na uložení kabelů, výsledky
inventarizace za rok 2007 a vzali na vědomí nesouhlas
občanů Lhoty Chocholaté s výstavbou fotovoltaické
elektrárny v katastru osady. Přijetím závěrečného usnesení
1. veřejné jednání ZM skončilo. (B)
KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
Březen - měsíc knih, a 11 let již také, měsíc informatiky,
informací a informačních technologií. Knihy byly, jsou a
zůstanou stále stejné. Papírové, malé do kapsy i velké do
studoven a vitrín. Levné paperbacky i drahé, dokonale
vázané a graficky vyvedené knihy. Za loňský rok jich do
naší knihovny přibylo přes 500 v hodnotě více než 40 tisíc
korun. Všechny knihy jsou řádně roztříděny, počítačově
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zpracovány a obaleny. Z celkem 16 a půl tisíce svazků si
může vybírat 200 čtenářů Městské knihovny J. V. Plánka.
Těm se dostane i dalších služeb, jež knihovna nabízí
v oblasti využívání počítačů : internet nebo práce
s moderními informačními technologiemi. Technický vývoj
PC dosahuje takové rychlosti, že i běžný uživatel bývá
překvapen programovým vybavením počítačů současnosti.
Přesto je využívání počítačů v naší knihovně běžnou
záležitostí. Žákům a studentům
je umožněn přístup
k internetu zdarma a ostatním čtenářům jen za malý
poplatek -10 korun za každou započatou půlhodinu.
V knihovně jsou nyní k dispozici celkem 3 počítače
připojené na internet. Novým zájemcům o práci s PC se
dostane proškolení i pomoci za strany paní ředitelky
knihovny H. Fraňkové. V únoru letošního roku se město
přihlásilo k podpoře projektu Internetové brány knihoven
Česka. Počítačově zpracovaný knižní fond se tak stane
součástí velkého internetového katalogu. Před dokončením
je přechod na evidenci výpůjček a čtenářů prostřednictvím
načítání čárového kódu. Závěrem si vás MK JVP a ZUMŠ
Vlachovo Březí dovolují pozvat na besedu s
panem Ondřejem
Fibichem,
známým
publicistou,
strakonickým archivářem a autorem knihy Prácheňské
pověsti. Jeho povídání o legendách a pověstech bude
součástí Jarního koncertu žáků ZUŠ. Těšíme se na vás ve
čtvrtek 27. března 2008 v 18 hodin komorním sále ZUŠ. (B
podle HF)
PLESOVÁ SEZÓNA 2008
O první únorové sobotě se vydal z Dolního Kožlí přes Horní
K. až do Mojkova, odtud pak zpět 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. Ve Spojených státech si na
masopustní tradici potrpí, ctí ji, ale především jsou schopni
pro ni i něco obětovat * V sobotu 16. února 2008 pořádali
fotbalisté FC V. B. 38. Sportovní ples, který se letos
výjimečně konal v sále jídelny ZŠ PJB. A jak se ukázalo,
toto netradiční místo hosty příliš netáhne, a tak si i do třetice
pořadatelé stěžovali na nízkou návštěvnost. Fotbalisté dali
letos poprvé příležitost kapele pana V. Jírovce, aby se
představila na domácí půdě. Snad měli dokonce Jírovcovi
hoši v toto sále premiéru. Nicméně obstáli se ctí, stejně jako
pořadatelé s kvalitní tombolou a občerstvením. Fotbalisté
potěšili své věrné příznivce, neboť i přes nepřízeň
objektivních skutečností svůj osmatřicátý sportovní bál
uskutečnili. A to si historie pamatuje * TJ Sokol ve
spolupráci s MŠ Pastelka a MěÚ V.B. pořádali tradiční
Dětský karneval. Tentokrát ve velkém jednacím sále na

radnici v sobotu 1. března 2008 od 14 hodin. O reprohudbu,
zábavu, soutěže i sladké odměny nebyla nouze, a tak ani
v tomto případě nezůstali organizátoři dobrým tradicím nic
dlužni * Na 15. březen 2008 ohlašuje Tělocvičná jednota
Sokol V. B. – ČOS konání Sokolských šibřinek, jejichž
začátek bude v 19 hodin v sále KD v Radhosticích. Od 14
hodin se tamtéž bude konat i Dětský karneval. Zatím se ví,
že vstupné bude obvyklé, tombola veselá, masky jsou vítány,
hrát bude Přímý přenos a doprava z V. B. bude zajištěna
autobusem DPMVB od 18,30 hodin podle dohody. Srdečně
zvou pořadatelé * (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Škola PJB se
zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Městská
knihovna v Prachaticích a spoluorganizovala MěK JVP ve
Vl. Březí. Jak vnímám Šumavu podle Karla Klostermanna –
to bylo téma soutěže, neboť letos uplyne 160 let od narození
tohoto velkého šumavského prozaika. V úterý 12. 2. při
slavnostní vernisáži výstavy v zimní zahradě MěÚ
v Prachaticích byli z naší školy oceněni : E. Hojdarová-2. tř.,
M. Kováč-3. tř. a L. Vyšatová- 4. tř. Gratulujeme oceněným,
stejně jako celému týmu mladých výtvarníků a děkujeme i
paním učitelkám J. Krankušové a M. Horákové za jejich
přípravu na soutěž * Lyžařský výchovně výcvikový zájezd
žáků 7. tříd se uskutečnil ve dnech 17.- 22. 2. 2008 na
Nových Hutích. Stejně jako loni nelze mluvit o dobrých
sněhových podmínkách a stejně jako loni si účastníci
pochvalovali a vrátili se ve zdraví * 11. února začal v
prachatickém bazénu kurz plavání pro žáky 3. a 4. ročníků
naší školy. Ten potrvá až do 3.dubna * (B)
Základní umělecká a mateřská škola : * V týdnu po
jarních prázdninách proběhla okresní kola soutěže ZUŠ ve
hře na klavír a smyčcové nástroje. Klavírní soutěž, kterou
pořádala již tradičně ZUŠ Vimperk, přinesla mimořádný
úspěch dvěma žákyním naší ZUŠky - Lucii Kováčové a
Andree Procházkové, obě ze třídy paní ředitelky T.
Tláskalové, které zvítězily ve svých věkových kategoriích a
postupují do krajského kola. To se uskuteční v polovině
března na ZUŠ v Českém Krumlově. ZUŠ Prachatice se
stala místem konání okresního kola ve hře na smyčcové
nástroje. Nejmladší účastník houslové soutěže Ondřej Zíka
obsadil velmi pěkné 2. místo, přičemž 1. místo nebylo
uděleno. V kategorii nejstarších houslistů zvítězila slečna
Olga Smolová a postupuje do krajského kola, které se
uskuteční 10. dubna v ZUŠ Písek. Oba úspěšní houslisté
navštěvují třídu pana učitele Milana Zíky. Poprvé v historii
školy se všichni její reprezentanti probojovali do krajských
kol. Tři zlaté a jedna stříbrná medaile jsou tím nejkrásnějším
dárkem ZUŠce k jejím 15 – tinám. Všem mladým
muzikantům blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Současně držíme palce v oblastních
kolech soutěží * Na konci ledna letošního roku se dvě
absolventky naší ZUŠky zúčastnily talentových zkoušek na
konzervatoř. Slečna Andrea Procházková z klavírní třídy
paní řed. T. Tláskalové byla přijata na konservatoř v Č.
Budějovicích a slečna Julie Muntycu z taneční třídy BcA P.
Svobodové se bude věnovat baletnímu umění na
konservatoři v Praze. Oběma dívkám , stejně jako jejich
pedagogům, upřímně gratulujeme * V úterý 1.4. 2008 se v
18 hodin uskuteční tradiční Koncert učitelů ZUŠ, na němž se
představí nejen jednotliví vyučující hudebního oboru, ale

také slečna P. Svobodová s baletními vstupy a nebude chybět
ani malé divadlo * 11. března 2008 od 9 do 12 hodin se
v MŠ Pastelka uskuteční Den otevřených dveří. Následně
potom ve dnech 25. – 28. 3. bude probíhat Zápis dětí do
mateřské školy. Vaše děti budete moci zapsat vždy od 10 do
16 hodin v MŠ Pastelka * (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Abychom dovedli rok 2007 k úplnosti, musíme zaznamenat
prosincový odchod pana Bohumila Hojdara z Vlachova
Březí, jenž se s námi navždy rozloučil ve věku 74 let. Naši
velkou omluvu posíláme zarmoucené rodině, jeho blízkým i
čtenářům Březin. + V únoru 2008 jsme se navždy rozloučili
s paní Marií Havrdovou z Vlachova Březí, které bylo 73 let.
Ve věku sedmapadesáti let podlehla zákeřné chorobě paní
Marta Předotová z Vlachova Březí. Právě před rokem
otiskly Březiny poděkování, které jí věnovaly kamarádky
z turistických výšlapů...Oběma zarmouceným rodinám a
přátelům si Březin dovolují vyslovit hlubokou účast nad
jejich ztrátou * Prvními vlachovobřezskými dětmi roku
2008 jsou dvě únorová děvčátka - Karolína Čermáková a
Adéla Urbanová. Upřímně je mezi námi vítáme a přejeme
hodně zdraví, štěstí, krásy a lásky. Jejich rodičům
gratulujeme a maminkám posíláme po kytičce. Žádný
únorový sňatek se zatím nekonal. Avšak, kdo ví, co s sebou
přinesla sobota 29. dne v měsíci...* V únoru přibyli do klubu
„70“ dva noví členové – pan Jaroslav Jech a paní Růžena
Vaněčková, oba z Vlachova Březí. O pět let více si
připomínala paní Marie Urbánková z Vlachova Březí a
magické seskupení dvou sedmiček prožíval pan Josef Novák
z Vodičkovy ulice. Všem jubilantům 2. měsíce roku
posíláme přání dobrého zdraví, klidu v duších a radosti ze
života na tomto světě. To vše, a navíc ještě
čtyřiadevadesátkrát převázáno, posíláme paní Jarmile
Brabcové z Vlachova Březí, ku které se právě na sv.
Valentýna tato neuvěřitelná číslice přiklonila. Srdečně
zdravíme ji i její nejbližší * (B)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Počátkem února zataženo bylo,
o prázdninách jarních slunce zvítězilo. Po 13. přišly
mraky bez vody. 21.- Měsíce zatmění kvůli nim viděti
není. A čtyřiadvacítka tu byla dvakrát – jednou
v kalendáři, podruhé na teploměru +! Ludia z toho s...!
Konec zatažený - bez deště. A fučení přijde eště!..(CM)
* Mladí florbalisté TJ Sokol V. B. hráli počátkem února
na oblastním turnaji v Kaplici. Dorostenci skončili na
2. místě, starší žáci obsadili místo 4. O kaučování i
zprávu se postarala paní cvičitelka M.V. * Volejbalisté
TJ Sokol V. B. se 1. března zúčastnili volejbalového
turnaje v sále KD v Husinci. Mezi okresní volejbalovou
elitou se umístili na 3. místě * Fotbal FC Poslední
únorovou sobotu bilancovali v jednacím sále MěÚ V.B.
loňský rok fotbalisté FC. V jejich nebližších plánech je
soustředění 1. mužstva od 28. 2. do 2.3. 2008
v Kořenově na Lipně. O posledním březnovém víkendu
zahajuje áčko jarní část mistrovské sezóny 1. B třídy ve
Vodňanech s tamním béčkem * Březiny děkují svým
čtenářům za pochopení, s nímž přijímají zkrácenou
podobu tohoto březnového čísla * (B)
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