Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

VLACHOVO BŘEZÍ *1538*1868*SLAVNOSTI
Již v prvním únorovém vydání Březin roku 2008 jsme psali o
Vlachovobřezských slavnostech, které město chystá na počest
letošních kulatých jubileí. První část Slavností se bude konat již
v sobotu 10. a v neděli 11. května 2008, kdy se stanou součástí
tradiční Svatodušní pouti. Program oslav bude zveřejněn na
plakátech, které se objeví v předstihu a samozřejmě dříve než
májové číslo Březin. Již nyní můžeme prozradit, že se k nám
chystají i naši přátelé ze švýcarského Erlenbachu, včetně
pěveckého sboru.(B)

HUSOVA ULICE PŘED REKONSTRUKCÍ
V dubnu 2008, přesnější termín
však nikdo ze
zainteresovaných prozradit neumí, se započne s
rekonstrukcí jedné z nejfrekventovanějších ulic města –
Husovy ulice. Dojde k výměně kanalizačního potrubí,
vodovodního řadu a dálkových kabelů. Pod povrch se
také dostane nové elektrické vedení. Kromě rozvodů
plynu a telefonních sítí bude všechno pod zemí nové.
Stejně jako v konečné fázi i povrch vozovky a chodníky.
Celá stavba se bude realizovat ve dvou etapách. V 1.části
se bude pracovat v úseku od mostu u Hálků až ke vjezdu
do průmyslové zóny Dlouhá louka – před Řehků. Odtud
se potom bude ve 2. etapě pokračovat až tam, kde
Husova ulice ústí do náměstí Svobody. S takovou
náročnou stavbou bude spojeno i mnoho dopravních
problémů, mimo jiné i organizace veřejné dopravy atd. O
všem by vás měl v předstihu informovat MěÚ ve
Vlachově Březí. Vyčkejte proto na jeho informace a
pokyny.(B)

ZPRÁVA O PROJEKTECH MĚSTA
Kolikrát jsme se již setkali s odkazem na to , že stavba byla
realizována díky penězům z evropských fondů, nebo financím
z různých operačních programů apod. Nemusíme chodit
daleko. I rekonstrukce našeho náměstí Svobody byla z části
financována penězi EU po získání grantu na projekt. Co však
předchází tomu, než se města nebo obce k takovým penězům
dostanou? Na počátku všeho je určitá vize, poté rozhodnutí a
nakonec perfektně vyhotovený projekt s konkrétním záměrem a
cílem. Ten vám mohou kompletně vypracovat experti z
poradenských firem,
nebo vznikne součinností několika
partnerů a odborníků, v optimálním případě vytvoří projekt
město samo. Žadatel o dotaci musí také vědět kam, komu, kdy
a jak projekt podat. A pak už se čeká, zdali příslušná komise
váš projekt vybere nebo neschválí. A opět můžeme posloužit
příklady přímo od nás, kdy město Vlachovo Březí vypracovalo
a podalo jen v období od ledna do poloviny března 2008
následující projekty: Rekonstrukce ZŠ PJB do Regionálních
operačních programů (ROP) pro Jihozápad ČR, do OP MŽP
projekt Revitalizace sídliště-I.etapa (rekonstrukce komunikací).
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Do stejného operačního programu ministerstva životního
prostředí byly
směrovány projekty Zateplení školy a
Odbahnění Ládovskéo rybníka. Do OP ministerstva
zemědělství byl podán projekt Obnova kanalizace, vodovodu a
chodníků v Husově ulici. ZUMŠ Vlachovo Březí pak sama
podala do ROP JZ ČR projekt s názvem Zlepšení prostředí pro
pobyt dětí v MŠ Pastelka. Již nyní víme, že 3 projekty města
Vlachova Březí : 1. Rekonstrukce lesní cesty Kančov, 2. Oslavy
povýšení V.B. na městečko a město a 3. Rekonstrukce
venkovských sportovišť v Uhřicích, byly odmítnuty. Touto
velice stručnou zprávou o projektech ( česky návrzích, plánech
apod.) jsme chtěli čtenářům naznačit, že ani v období zimního
spánku na naší radnici nespali a snaží se být při tom (anglicky
in, cool atd.), až se bude lámat dotační chlebíček.(B)

CO JE TO Czech POINT
I u nás na radnici, v Infocentru MěÚ Vlachovo Březí-přízemí
vpravo, máme kontaktní místo pro Czech POINT. Tady vám za
nevelký poplatek poskytnou následující služby. Pořídí ověřené
výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku, stejně jako
výpis z Katastru nemovitostí. A po předložení příslušné žádosti
se dočkáte i ověřeného výpisu z Rejstříku trestů. To všechno
zatím zajišťuje projekt Czech POINT = Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.Věřme, že tato první
vlaštovka ulehčí občanovi boj s byrokracií. (B)

ZPRÁVY Z MĚSTA A PÁLENICE
V pondělí 7.4. a v úterý 8.4. 2008 bude v osadách města
Vlachova Březí probíhat svoz železného šrotu. O týden později,
tj. 14. a 15. 4. 2008 budou pracovníci MěÚ svážet železný šrot
přímo ve Vlachově Březí. Kovový odpad odkládejte na obvyklá
místa tak, aby nebránil v pohybu chodců po chodnících a
provozu vozidel na ulicích. Děkujeme vám za spolupráci *
Město V.B. bude ve spolupráci s OS Diakonie Broumov
organizovat humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům
doma i v zahraničí. Od pondělí 7.4. do pátku 18. 4. 2008
můžete od 8 do 15 hodin ( s výjimkou doby mezi 11-12
hodinou) do Infocentra na radnici přinášet peří, péřové
přikrývky a polštáře, letní a zimní oblečení i další věci jako
nepoškozenou obuv, lůžkoviny atd., které poslouží těm, kteří to
potřebují. Děkujeme za vaši pomoc * Zatímco vloni hlásila
místní Pálenice a moštárna konec své VIII. sezóny posledního
dubna 2007, skončila ta letošní, IX. sezóna, ještě na sklonku
roku 2007. Z údajů, které se nám podařilo získat až nyní,
vyplývá, že tu z loňské „úrody“ ovoce vyrobili 1 650 litrů 50 %
pálenky. Z toho 91 1itr! slivovice, 459 litrů jablkovice a 1100
litr hruškovice. Nebudeme li brát v úvahu první neúplnou
sezónu z roku 1999, jedná se o nejmenší počet vyrobených litrů
pálenky v historii tohoto zařízení. Oproti loňskému roku činí
propad ve výrobě pálenky téměř 8 000 litrů! Nelze se ani divit,
že z toho pan šéf Ing. Jiří Bernat ochořel. Krom brzkého

uzdravení mu Březiny přejí i rekordní úrodu ovoce v jubilejním
roce 2008. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Ve čtvrtek 13.
3. 2008 se vydali kluci a dívky ze školy profesora Brože
pod vedením pedagogů R. Balkové, P. Langové a M.
Novotného za svými německými kamarády do partnerské
školy v Riedlhütte. Po příjezdu zůstala část výpravy a obě
paní učitelky v bavorské škole. S týmem chlapců odjel jeho
trenér Mgr. Michal N. do Perlesreutu, kde se konal tradiční
mezinárodní halový turnaj v kopané. Ve sportovní hale HS
Perlesreut (ředitelem je zde pan Franz Hurzlmeier) se naši
kluci představili poprvé. Utkali se s domácími, s HS
Schőnberg, s VS Spiegelau a HS Riedlhütte. Letos se
muselo družstvo ZŠ PJB sklonit před svými hostiteli a
obsadilo 4. místo. Více pohody si užila skupina našich dětí
v HS Riedlhütte. Tady je jejich „staří známí“ přivítali
bohatou snídaní, pak si zasportovali, společně vytvářeli
přívěsky a šperky, až si nakonec společně zazpívali. Navíc
je nový pan ředitel K. Feuerecker provedl celou školou a
paní učitelka Birgit K. zase celou obcí. Odpoledne se tu pro
ně zastavili trochu smutní fotbalisté a jelo se domů. A
v pořádku a pohodě se dojelo * Žáci 8.A i jejich třídní
učitel Mgr. Michal Novotný děkují všem občanům za
včasné odevzdání anketních listů „Nejuznávanější
Vlachovobřežďák“ a připomínají, že příjem listů končí
25.4. 2008 * V pátek 28. března 2008 si v sále jídelny ZŠ
PJB připomněli současní i ti dříve narození kantoři, paní
kuchařky a uklizečky narozeniny velkého učitele J.A.
Komenského (*1592). Přišla jim zazpívat Žihadla na čele
s paní ředitelkou T. Tláskalovou a nezapomněl je pozdravit
i pan starosta Ing.P. Kubašta. Na této slavnostní sešlosti si
všichni připomněli významná životní jubilea paní učitelek
M. Řehkové a M. Holíkové. Se slovy díků se loučili s paní
Ing. Jaroslavou Eliášovou, která po dobu 15 let zastávala
funkci ekonomky školy. Za její dobrou a poctivou práci jí
touto cestou vedení školy děkuje a přeje mnoho zdravých,
klidných, spokojených let na zaslouženém odpočinku * (B)
Základní umělecká škola a MŠ Pastelka :* Ve dnech 13.
– 14. 3. se uskutečnilo v malebném Českém Krumlově
krajské kolo celostátní klavírní soutěže ZUŠ. Okres
Prachatice a současně i naši ZUMŠku tu reprezentovaly
dvě žákyně z klavírní třídy paní ředitelky T.T. – Lucie
Kováčová a Andrea Procházková. Obě zabojovaly a v silné
konkurenci 62 klavíristů z celých jižních Čech získaly
pěkná 4. místa a čestná uznání. Oběma nadějným
klavíristkám, stejně jako jejich vyučující, blahopřejeme a
děkujeme * Ve středu 26. 3. probíhal v komorním sále
ZUMŠ velmi neobvyklý večer. Ve spolupráci s Městskou
knihovnou J. V. Plánka zde proběhl jarní koncert ZUŠky,
který byl spojen s besedou se spisovatelem Ondřejem
Fibichem, mimo jiné potomkem slavného skladatele Zdeňka
Fibicha. Večer byl prodchnut tajemnem, když náš host
vyprávěl příběhy ze své nové knihy Prácheňský poklad.
Jeho podmanivá slova byla podbarvena vystoupením
malých i velkých muzikantů a v sále nikdo ani nedýchal.
Téměř dvouhodinové posezení zanechalo ve všech
nesmazatelný duchovní zážitek a bylo tou nejlepší odměnou
pro organizátorky večera, které již určitě chystají další
pokračování * Přímo na apríla, v úterý 1.dubna se odehrál
v galerii BoMBa
tradiční Jarní koncert učitelů ZUŠ,
v němž se představili nejen současní pedagogové
hudebního oboru, ale také paní kolegyně Pavla Svobodová,
učitelka tanečního oboru, jež předvedla ukázky scénického
tance. Zazněly tu skladby starých barokních mistrů, ale
také soudobých českých skladatelů. K jejich interpretaci

zahráli páni muzikanti na tyto nástroje: příčná a zobcová
flétna, klarinet, housle, kytara, klavír, violoncello, tuba a
premiérově také čembalo. V programu spoluúčinkovaly
také dvě žákyně – O. Smolová a A. Procházková.
Návštěvníci koncertu si odnášeli domů jen ty pozitivní
dojmy *(T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Březnový přehled začneme zprávou o narození Antonína
Vaněčka z Vlachova Březí. Je to zatím jediný přírůstek
3. měsíce a navíc činí z Toníčka prvního
vlachovobřezského chlapce roku 2008. Milý Tončo jr.,
vítáme Tě mezi námi a přejeme mnoho zdraví, štěstí, a
síly, stejně jako přehršli selského rozumu. Rodičům
gratulujeme a mamince posíláme jarní puget. Těsně před
uzávěrkou došla zpráva o narození Anny Marie Ulejové z
Vlachova Březí. Samozřejmě i jí přejeme to samé, co
prvnímu březňáčkovi a jejím rodičům gratulujeme již k
5. přírustku do rodiny. Mamince Bedřišce posíláme proto
kytek pět.* Do třetice ani březen neporušil nulový zápis
v kolonce sňatků + V březnu jsme se navždy rozloučili
s paní Marií Tvrdkovou z Vlachova Březí, která nás
opustila ve věku 85 let. Všem jejím nejbližším a
přátelům si dovolujeme vyslovit projevy upřímné účasti
nad jejím odchodem * I v měsíci březnu jsme v našem
klubu „70“ přivítali dvě nové členky. Staly se jimi paní
Růžena Mrázová a paní Marie Toušková, obě jsou
z Vlachova Březí. O pět let více si připomínala paní
učitelka Marie Holíková. Dvě sedmy vedle sebe na dortu,
a k tomu navíc i svátek, měla paní Josefa Švancarová,
obě paní žijí ve Vlachově Březí. Pětaosmdesátiny si
připomínal pan Miroslav Řehka, kunsthistorik a
dlouholetý tvůrce městské kroniky, rovněž z Vlachova
Březí. Všem březnovým jubilantům a také všem Josefům
posílají Březiny přání pevného zdraví, dobré mysli a
vůle, umocněné radostí z bytí na tomto světě v kruhu
svých nejbližších * (B podle LIS)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná: Počátek března-co tě nemá-přinesl vítr
jménem Emma, co skosil i topol na zámku. A v dekádě první:
sníh, sluníčko, taky duha a 12. byla druhá. 18tého je tu zima
nová – sníh, vítr i mráz a lyžovat se jezdí zas- ale už jen na
Šumavu. Až teprv konec měsíce, sráží z hlav všechny čepice a
jara je tu povíce. A ještě něco O čápovi Letos tu byl už 11. 3. a
zimy si užil dosyta. Když hnízdo připravil, chumelilo- až to
25.3. čápici bílou zabílilo. 30. března při večeru vidět u komína
scénu. Roj sedmi čápů o hnízdo vedl boj, až zůstali jen ti dva
původní-po právu.(CM) * Došly zvěsti o tom, jak to bylo se
Sokolskými šibřinkami v Uhřicích, které tam pořádalaT.J.
Sokol-ČOS. Jen pro pořádek a historii zaznamenejme návštěvu
průměrnou, tombolu také. Zato Přímý přenos přímo na místě
dokázal navodit náladu více než dobrou, a tak tomu chybělo
jediné- Vlachovo Březí. Snad někdy příště * Kdo z čtenářů hledá
aprílový příspěvek, činí tak letos marně * Fotbal FC Jako
balzám působila zpráva, že o posledním březnovém víkendu
přivezli fotbalisté FC V.B. z Vodňan první 3 mistrovské body,
když porazili v úvodním zápase jarní části I. B třídy tamní béčko
3:1! Zatím přinášíme dubnový program 1. mužstva, ovšem bez
záruky a bez udání začátků zápasů. V neděli 6. 4. hostíme doma
vedoucí celek tabulky Netolice. O týden později 13.4. zajíždíme
pro změnu na půdu posledního celku tabulky do Vimperku. 20.
4. přivítáme doma favorita – mužstvo Stachů. O posledním
dubnovém víkendu jede FC do Štěkně. Snad bude duben pro
naše hochy příznivý a přinese jim tolik potřebné body. (B)
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