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SVATODUŠNÍ POUŤ 2009
Čas Svatodušní pouti
2009
vychází
na
poslední
květnovou
neděli-31. 5. 2009.
Letošní
nabídka
programů
není tak
bohatá jako loni, kdy
jsme ve Vlachově Březí
přivítali
dokonce
i zpěváky a tanečníky
ze
švýcarského
Erlenbachu. Inu, kulatá
výročí města nejsou každý rok…* V pátek 29. května 2009
můžete v 17 hodin navštívit koncert ZUŠ s názvem Zpívá
celá rodina, který se koná ve velkém jednacím sále MěÚ V.
B. * V sobotu 30. května 2009 bude na náměstí Svobody
zahájen již XV. ročník Pivních pouťových slavností v režii
místního SDH, které vyvrcholí večerní a noční Pouťovou
taneční veselicí. Bude li na ní hrát jedna nebo více kapel,
zatím neprozradíme, ale příjemná překvapení nejsou
vyloučena. Sobotní podvečer si můžete zpříjemnit návštěvou
galerie BoMBa ve zdejší základní škole profesora Josefa
Brože, kde bude připravena Mezinárodní výstava obrazů
žáků 3 škol 3 zemí i něco navíc ( vernisáž 28. 5. 2009).
Krom toho je to i jedna z posledních příležitostí uvidět
výstavu Malíři a Vlachovo Březí (vernisáž 7.5. 2008) a
expozici věnovanou 100. výročí založení Pěveckého
sdružení pražských učitelů a 100. narozeninám pana
profesora V. Matouška ( vernisáž 3.10. 2008). V sobotu
30.5. otevřou v BoMBě mezi 17 a 18 hodinou. Budou tam
mít otevřeno i v neděli 31. máje 2009 od půl jedenácté do 12
hodin. Po oba dny zde bude k dostání i Jubilejní kalendář ZŠ
PJB na školní rok 2009/2010. Svatodušní pouťovou neděli
31. 5. 2009 otevře sváteční svatodušní bohoslužba v kostele
Svatého Ducha. * Třískův pouťový lunapark ve dvoře
zámku bude samozřejmě v provozu nejen v neděli
dopoledne * Na náměstí Svobody i v jeho nejbližším okolí
rozevře svou náruč Pouťový jarmark, budou tu pokračovat
PPS a k nim se nepochybně přiřadí i další produkce či
atrakce, na něž se zatím můžeme jenom těšit a počkat si do
Pouti na jejich zhmotnění * Nedělní pouťové odpoledne pak
přinese uklidnění v podobě hudební produkce * Březiny si
dovolují popřát všem našim pouťovým hostům příjemný
pobyt a dobrou náladu umocněnou klidnou atmosférou
svátků Svatého Ducha. Na Svatodušní pouť 2009 do
Vlachova Březí zve v rozkvetlém aprílu také kocour
Toleski (B)

2009 * cena 4,-Kč

6. SPORTOVNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ 3 ŠKOL 3 ZEMÍ
Ve čtvrtek 28. května 2009 bude Základní škola profesora
Josefa Brože ve Vlachově Březí pořádat již 6. sportovní
setkání žáků 3 škol 3 zemí. Ouverturu sportovního odpoledne
obstará dopolední vernisáž výstavy obrazů žáků 3 škol 3
zemí. Kromě výtvarných prací žáků hostitelské školy
představí v galerii BoMBa svá díla
rakouské děti
z Hauptschule Baumgartenberg a žáci
Hauptschule
Riedlhütte z Německa. Mezinárodní punc této výstavy
umocní svými pracemi i žáci ze ZŠ Hriňová ze Slovenska.
Vernisáž výstavy se uskuteční v 10,30 hodin za účasti učitelů
a žáků všech 3 škol i dalších významných hostů z tuzemska.
Odpolední sportovní program se bude odehrávat buď ve
sportovní hale školy nebo na stadionu FC Vlachovo Březí a
začne ve 13 hodin. O definitivním místě konání rozhodne
počasí. Mladí sportovci spolu změří síly v běhu, skoku a hodu
a také ve vybíjené (dívky) a fotbalu(chlapci). Věříme, že
rodičovská veřejnost i ostatní příznivci školy si nenechají ujít
příležitost a povzbudí žáky školy profesora Brože anebo
přijdou na vernisáž výstavy do galerie BoMBa.(JKH)
VZPOMÍNKA NA US ARMY – 64 LET POTÉ
Právě ve čtvrtek 7. května 2009, když bude vycházet
májové číslo Březin, přijede po 13 hodině na náměstí
Svobody kolona historických vojenských vozidel US Army.
Tato tradiční vzpomínková jízda se koná pravidelně každým
rokem. Letos si připomeneme, že uplynulo již 64 let, co
vojáci 4. obrněné, 5., 26. a 94. pěší divize US Army přivezli
do Vlachova Březí svobodu. Bylo to 7. května 1945 ve 12,
55 hodin. Představitelé města spolu s vedením konvoje
historických vozidel položí symbolický věnec u pamětní
desky na budově radnice. Děkujeme našim občanům za
účast a vzpomínku. (B)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 20. dubna 2009 se konalo na MěÚ ve Vlachově
Březí 2. veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova
Březí. Starosta města Ing. Petr Kubašta informoval přítomné
o stavu finálních prací v Husově ulici i o úspěšně
provedených tlakových zkouškách vodovodu a kanalizace
v této komunikaci. Poté je seznámil s výsledkem
výběrového řízení na firmu, která bude provádět
Rekonstrukci Pražské ulice, stala se jí firma Strabag Č.
Budějovice, pobočka Prachatice. Zastupitelé pak schválili
podání žádosti o grantový program ROP na Revitalizaci
částí měst a obcí a ustoupili od stavby parkoviště v rámci II.
etapy revitalizace sídliště. Zastupitelé V.B. schválili účast na
projektu Chance in nature Po stopách předků. Rovněž bez
připomínek schválilo ZM navrhované rozpočtové změny i
celoroční hospodaření města za rok 2008, stejně jako vzalo

na vědomí a schválilo vyúčtování firmy VaK JČ za uplynulý
rok. Poté se zastupitelé zabývali koupěmi a prodeji, z nichž
je zajímavý odprodej domu č.p. 6 ve Lhotě Chocholaté.
Diskutovalo se o projektu Regenerace lipové aleje u Svatého
Ducha, o Stavebních
parcelách v Panské zahradě, o
Dokončení pietní síně na Hájkách a o jejím otevření i o
Vzpomínkové jízdě historických vozidel US Army 7. 5.
2009, která povede i přes Vlachovo Březí.(B)
HASIČI NAŠEHO SDH PŘEVZALI DAR OD HZS
Koncem měsíce dubna přebírali naši hasiči, konkrétně paní
starostka SDH H. Fiedlerová a pan J. Fiedler st., velitel
sboru od Hasičské záchranné služby v Prachaticích dar,
kterému věru sluší přívlastek královský. Slavnostního aktu
se zúčastnil i pan starosta města Ing. P. Kubašta.
Profesionálové jim předali hasičský vůz LIAZ 101 CAS 24,
včetně základního vybavení, rok výroby 1994. Není divu,
že s ním hasiči vyrazili 8. 5. 2009 do Žernovic na putovní
pohár soutěže mladých hasičů - na XVII. ročník Memoriálu
Pavla Bače. V kategorii mladší hasiči obsadili 2. místo.
V kategorii starší hasiči zvítězili Žernovičtí a pohár obhájili
již potřetí za sebou * Výjezdová jednotka našeho SDH má
za sebou 2 dubnové výjezdy k požárům, neboť extrémní
sucho, vítr a teplé slunečné počasí požárům jen přály. Naši
zasahovali úspěšně při požáru dílny v Dubu a lesa Bzená
u Chluman * V sobotu 9. května 2009 startují na Prachaticku
okrsková kola hasičských soutěží. Na okrskovém kole
v Pěčnově nás budou reprezentovat dvě družstva žen a 1 tým
dorostenek. Ať je tedy pro ně ta letošní sezóna hasičských
sportů přinejmenším tak úspěšná jako loni. ( B podle JHF)
JAN VLASTISLAV PLÁNEK 220 LET
Letos 15. května uplyne 220 roků od
chvíle, kdy se ve Vlachově Březí
v roce 1789 narodil Jan Vlastislav
Plánek.
Snad všichni obyvatelé
našeho města, včetně dítek školou
povinných, o tomto muži slyšeli.
Mnozí také vědí, že úzká ulička
směřující z náměstí Svobody na
Kavčinec
nese
jméno
tohoto
vlachovobřezského rodáka, buditele
národa a vlastence. V Plánkově ulici
objevíte jeho rodný domek, na který
v roce 1905 umístili
členové
Řemeslnické besedy Plánek a radní města pamětní desku
s Plánkovým portrétem a životopisnými údaji. Jan Vlastislav
chodil do místní školy, tu ve 12 létech opustil a u svého souseda
se vyučil truhlářem. Vydal se pak do ciziny na zkušenou, aby se
domů přes Č. Krumlov a Čimelice vrátil. Stihl ještě pozdravit
milovanou, ale již těžce nemocnou a umírající maminku, a
v devatenácti létech začal pečovat o tatínka, provozovat řemeslo a
hospodařit. Ve stejném roce -1808 se oženil s Barborou
Hrubcovou. Sňatkem unikl vojenské službě a tak i válce
s Napoleonem. Především se ale stal otcem synů Karla a Rudolfa a
nejmladší dcery Terezie. Přinejmenším až do roku 1815 žil ve
Vlachově Březí. Stále hodně čte, rozšiřuje svou knihovnu a
půjčuje sousedům české i německé knihy. Pro ty si sám zhotovil
velkou skříň -1. veřejnou knihovnu v městečku. Již v této době
získává Plánek pověst vlastence a velkého zastánce českého
jazyka. Nejpozději v roce 1818 se přestěhoval do Strakonic. Tady
se počíná jeho přátelství s Františkem Ladislavem Čelakovským.
V Plánkově truhlářské dílně ho často navštěvovaly takové
osobnosti českého kulturního života jako Jungmann, Purkyně a
další…. Plánkův život, práce, občanské a vlastenecké působení ve
Strakonicích zanechaly ve městě nesmazatelné stopy. V roce 1913
mu na hřbitově sv. Václava odhalili pomník. A když si v roce 1999
připomínali Strakoničtí 200. výročí narození F. L. Čelakovského,
nezapomněli ani na J.V. Plánka. Od těch dob mají v Muzeu

Středního Pootaví na Strakonickém hradu dvě voskové figuríny dva přátele ( JVP a FLČ), stojící před knihovnou, kterak spolu
vedou řeč a opírají se přitom o starý dřevěný stolek. Obé jest
původní nábytek made in Plánek. V roce 1999 zakoupilo město
Vlachovo Březí od Strakonických také bustu Jana Vlastislava
Plánka. Jedná se o patinovaný sádrový odlitek jeho voskového
portrétu. Před 10. lety v roce 210. výročí narození J.V. Plánka
vydal Obecní úřad ve Vlachově Březí útlou publikaci se souborem
textů, ilustrací a dokumentů věnovaných památce skromného
vlastence doby Národního obrození s názvem Jan Vlastislav
Plánek 1789 1865. Tato knížka vyšla nákladem 1000 výtisků a
zcela určitě bude k mání v Infocentru na radnici ve Vlachově
Březí. Chce li se vážený čtenář dozvěděti o životě a díle J.V.
Plánka více, má k tomu nyní, v čase Plánkových 220. narozenin,
jedinečnou příležitost. (JKH)
FOTBALU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ JE 40 LET

9. května 1969 nastoupili k prvnímu přátelskému zápasu na
prvním a novém hřišti u Libotyňského potoka na
Zimmerhanzelově louce - Cimrázce první vlachovobřezští
fotbalisté nové generace. Jedenáctka na fotografii má věkový
průměr hluboko pod 20 léty, jedinou výjimkou potvrzující
pravidlo je pan Kapitán Stanislav Vaněček, který hrál fotbal ještě
v časech 2.světové války a mohl by nastoupit za old boys FC ještě
teď- klečí první zprava,vedle něho je Otto Matoušek, Jan Horák,
Karel Kozák, před nimi s míčem je brankář Petr Šoule. Stojící
zprava Petr Dejmek, Stanislav Vávra , Jaromír Bláhovec,
František Holík, Petr Hrabě a Ota Vodička. V roce 1969 začal hájit
branku Ján Kapuscinský a sekundoval mu Stanislav Kopkáně,
v obraně ještě nastupovali Jiří Jírovec a Jiří Hubáček a Mila
Pikolón z Volyně, v záloze se objevil generál Jaroslav Rokůsek,
který se stal prvním hrajícím koučem v klubu, a v útoku pak Karel
Lád jr. i jeho bratr Vladimír. Ten první zápas s Duklou Prachatice
„C“ domácí vyhráli 3:1, když vůbec jejich první gól vstřelil Karel
Lád ml. Na podzim roku 1969 se fotbalisté z V.B. přihlásili do
bojů o mistrovské body. Nejnižší třídou byla okresní soutěž
Prachaticka, kterou prošli s 10 výhrami a 2 prohrami a při skóre 23
: 7 získali 20 bodů, když se tenkrát za vítězství braly jen 2 body.
Ve své první mistrovské sezóně tuto soutěž s přehledem vyhráli.
To již nastupovali pod hlavičkou TJ Sokol V. B. – oddíl kopané.
Ten musel mít své první funkcionáře. Prvním předsedou se stal
Jindřich Hubáček, jednatelem Antonín Podlešák, pokladníkem
Mila Traxler st. a hned nato pak i Karel Černý, prvním správcem i
fotografem v jedné osobě byl Jaroslav Vinčálek a prvním
kronikářem Jaroslav Fučík a po jeho odchodu pak František Krebs.
Coby mužstvo hrající nejnižší soutěž jsme se mohli chlubit tím, že
o hráče pečoval skutečný MUDr. – tím byl pan doktor Josef
Hefner, který nyní působí ve Vimperku. Nakonec jsme si nechali
osobnost nerozlučně spjatou se 40 letou historií fotbalu ve
Vlachově Březí. Tou je pan Karel Lád senior. Muž, který dokázal
proměnit sny mnoha generací vlachovobřezských kluků ve
skutečnost, který inicioval výstavbu sportovního areálu na
Cimrázce, který byl hnacím motorem po celou stavbu, především
jako tehdejší předseda MNV. K. Lád působil ve výboru
fotbalového oddílu od jeho začátků až dodnes, kdy je čestným
prezidentem FC. Za svou práci pro fotbal byl oceněn i medailí
ČMFS. Na počátku 90. let se oddíl kopané od TJ Sokol oddělil a
vznikl samostatný právní subjekt Football Club Vlachovo Březí.

Současné vedení klubu v čele s panem prezidentem Mgr. Ivanem
Laudou chystá slavnostní připomínku svého 40 letého jubilea na
sobotu 25. července 2009. (JKH)

DEN ZEMĚ A ŠKOLÁCI
Ve středu 22.dubna 2009, když měla právě Země svátek,
vysadili žáci ze školy pana profesora Brože 300 mladých
buků-kluků na mýtině v Hradišti v místech, kde se Na
Oulišťatech říká. Všichni ze školy, co tam při tom byli,
chtějí touto cestou poděkovat hajnému v demisi panu
Vojtěchu Zíkovi, který to všechno zkomponoval a zařídil,
stejně jako panu designovanému panu hajnému Františku
Šímovi i jeho asistentce paní Zíkové, kteří se postarali o
technické zajištění výsadby přímo na místě. Při tom chválení
by se nemělo zapomenout na dva kluky – buky z IX. třídy :
Martina Hrnečka a Václava Květoně, kteří udělali tolik
jamek speciálním rýčem, až jim z toho puchýře naskákaly,
stejně jako na jejich pana třídního učitele
Michala
Novotného, co všem žákům stihl povyprávět o tom, jaký jen
ten brouček Kůrovec pěkný prevít, a proč tu mají na něho
připravenou past. Mezitím jeho třída 9. A uklidila ještě
pěkný kousek lesa. A tak nakonec si všichni pochvalovali,
že jim kromě lidí šlo i počasí na ruku, a popřáli kořenům
těch stromků, aby je pevně připoutaly k tomuhle kusu
našeho kraje, naší Země…(JKH)
TŘEŠŇOVÁ ALEJ MÁ SVÉHO ZACHRÁNCE
Od té doby, kdy nejstarší z dynastie vlachovobřezských
sadařů a zahradníků Předotů – Antonín vysadil třešňovou
alej na kopci Kavčinec směrem na Lhotu Chocholatou,
uplynulo dost možná i sto let. V těch časech vysazovali i
další zaměstnanci pracující v herbersteinských sadech a
zahradách daleko větší třešňovky. Třeba tu za Schmiedů
rybníkem po jižních svazích Záhorské. Antonínův syn Josef
I. Předota zažil ještě slavné časy třešňovky pod Záhorskou,
ale také její proměnu ve velké šíré rodné lány v 70. létech
minulého století. Letos v dubnu vyřezal pan Josef II. Předota
se svou partou poslední torza třešní v aleji pod Kavčincem a
rozhodl se pokračovat v díle svého děda. Když nadešel
letošní Den Země Předota III. & company hlásil hotovo.
V místech původní třešňovky vysadili pánové z technické
skupiny Města V. B. 30 mladých třešní a každou z nich
opatřili ochranným pletivem. V nové aleji poroste šest
odrůd třešní, jež sem byly přivezeny až ze z Plzně. Můžeme
panu Josefu II. Předotovi a jeho spolupracovníkům jen
poděkovat, že se pokusili obnovit něco, co bývalo dříve ve
Vlachově Březí a jeho okolí samozřejmostí – stromořadí
ovocných stromů zdobila každou mez, úvoz, pěšinu, cestu i
silnice. Bohužel, to vše již zmizelo, anebo rychle mizí.
Dnešní domorodec ztratil o domácí ovoce zájem…(JKH)
2. VEČER POEZIE VE ZNAMENÍ J.V.P. A F.L.Č.
Občanské sdružení Hradiště ve spolupráci s Městskou
knihovnou Jana Vlastislava Plánka a Základní
uměleckou školou ve Vlachově Březí si vás dovolují
srdečně pozvat na 2. večer nového cyklu Cesty
poezie, který se uskuteční v pátek 22. května 2009 od
18 hodin v komorním sále ZUMŠ. 15. května 1789 se
ve Vlachově Březí narodil Jan Vlastislav Plánek, první
majitel veřejné knihovny ve městě a
poctivý
vlastenec. Proto je celý večer věnován Plánkovu
životu a dílu, a v neposlední řadě i jeho příteli
Františku
Ladislavu
Čelakovskému,
básníku
Národního obrození a rodáku ze Strakonic.
Organizátoři doufají, že tentokrát si do ZUMŠky
najdou cestu nejenom ctitelé poezie. ( T. T.)

XI. VÝROČNÍ OHEŇ V HRADIŠTI
Členové OS Hradiště srdečně zvou všechny přátele
táborových ohňů na XI. výroční oheň Hradišťáků. Ten
bude zapálen v sobotu 23. května 2009 v 18 hodin
v lomu na Hradišti. Občerstvení bude zajištěno a dá li
Nebe dobré počasí, čeká nás jistě příjemný večer a
noc pod hvězdami, při zvucích country hudby s vůní
táboráku…Přijďte mezi nás, budete vítáni. ( T. T.)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Jen na skok se
vrátíme ještě do března, kdy na Josefa zorganizovala paní
uč. Věra Vaněčková pro žáky 2.- 9. tříd školní kolo
matematické soutěže Klokan. V kategorii Benjamin se naši
žáci umístili na 3. místě v okrese * Paní uč. Lea Šveráková
zajela se 6. A do prachatické Dřípatky na pořad To jsou lidé
kolem nás * Žáci 9. B s paní uč R. Balkovou si udělali pěší
výlet do Sudet a na hrad Hus * 20. dubna skončil v
prachatickém bazénu plavecký výcvik pro naše třeťáky a
čtvrťáky. Jejich mokrá vysvědčení dokazují, že úspěšně *
V okresním kole Jihočeského zvonku skončila děvčata : A.
Bendová z 9.A, L. Kováčová z 8. A a N. Ondřichová z 8. B
v duu a triu na bronzových pozicích * Kluci ze 6. a 7.tříd
pod vedením pana V. Krejsy, tatínka a kouče, bojovali
v Prachaticích na turnaji Hokejbal proti drogám a ve své
premiéře obsadili 6. místo v okrese * Paní uč. Věra
Vaněčková zavezla svou třídou 8. A na výstavu K.
Klostermann a Stará Šumava do Jihočeského muzea v Č.
Budějovicích a také na orientační prohlídku krajského
města. Všichni si pochvalovali velmi * Na fotbalovém
turnaji Coca Cola cup v Prachaticích obsadili naši kluci z 8.
a 9. tříd pod vedením pana uč. M. Novotného 3. místo, když
palmu vítězství třímala pořadatelská ZŠ Národní PT * Ve
spolupráci s pražskou firmou Europoradenství podalo vedení
školy
do
operačního
programu
Vzdělání
pro
konkurenceschopnost projekt s pracovním názvem Nová síla
pro naše Kořeny * (JKH) Základní umělecká a mateřská
škola : * V pátek 24. 4. 2009 v 18 hodin se v sále galerie
BoMBa ZŠ PJB uskutečnil tradiční jarní koncert učitelů
ZUŠ, na němž se ve zcela zaplněné galerii představili nejen
všichni ti, kteří vyučují hudební, taneční a dramatický obor
na „březské Zušce“, ale také její hosté – pedagogové ze ZUŠ
Kralupy nad Vltavou. V programu zazněla hudba nejen
starých barokních a klasicistních českých Mistrů, ale také
hudba období romantismu a impresionismu. V baletním
vstupu jsme se přenesli do světa „éterické pouti za světlem“,
kdežto ve dvou dramatických vstoupeních jsme navštívili
pohádkového Václava Čtvrtka a navrátili hlavu jednomu
„Bezhlavci“. V koncertu účinkovalo celkem 12 pedagogů a
pro své věrné posluchače a diváky odehráli bezmála
90minutové představení * Srdečně zveme všechny děti,
jejich rodiče i další zájemce o studium v ZUŠ na Dny
otevřených dveří základní umělecké školy, které se
uskuteční ve dnech 11. a 12. 5 pro hudební obor a 11.5.
2009 pro taneční obor, vždy od 13 do 17 hodin. V uvedené
dny máte možnost prohlédnout si prostory školy a její
vybavení, nahlédnout do výuky jednotlivých předmětů
hudebního či tanečního oboru ZUŠ, popřípadě konzultovat
s jednotlivými pedagogy vámi zvolený studijní obor. Rádi
zodpovíme vaše dotazy, týkající se studia v ZUŠ, popřípadě
poradíme při výběru vhodného hudebního nástroje. Přijďte
za námi. Těší se na vás pedagogický sbor ZUŠ *
Upozorňujeme všechny zájemce o studium hudebního či
tanečního oboru v ZUŠ, že ve dnech 18. – 20. 5. 2009

proběhne vždy od 15 do 18 hodin Zápis nových žáků do
ZUŠ pro školní rok 2009/2010. Nezletilí zájemci se musí
dostavit v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců.
Případné dotazy či další informace můžete získat na
telefonním čísle : 388 320 198. Jsme rádi, že můžeme u nás
přivítat nové žáky! Ředitelství ZUŠ * Po loňské premiéře,
která sklidila velký ohlas, zve ZUŠka srdečně všechny své
příznivce na druhý koncert opět nazvaný Hraje a zpívá celá
rodina, který se skuteční v předvečer pouťového víkendu, a
to v pátek 29. 5. 2009 v 17 hodin ve velkém jednacím sále
MěÚ ve Vlachově Březí. V programu se představí žáci
hudebního oboru spolu se svými rodinnými příslušníky
v různých nástrojových skupinách. Chybět nebudou ani
všechny tři školní pěvecké sbory. Hrát a zpívat bude moci
každý, kdo tento koncert navštíví… Přijďte spolu s námi
„odstartovat“ pouťový víkend * (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Letošní aprílové společenské dění vlachovobřezské přineslo
oživení jen na poli nově narozených. S radostí jsme
zaznamenali narození Petry Polické z Vlachova Březí. Tuto,
zatím jedinou, dubnovou dívenku mezi námi upřímně vítáme
a přejeme jí mnoho zdraví, štěstí, rozumu a krásy. Ať je Ti,
Petruško, mezi námi jenom dobře. Tvým rodičům
gratulujeme a mamince posíláme, tolik kvítí, kolik ho letos
v dubnu kvetlo. Žádný pohřeb tu v dubnu nebyl, což je zpráva
více než dobrá. O žádné dubnové svatbě zprávy zatím
nepřišly. V tomto případě ponecháme na čtenářích, zdali je to
dobře či ne * Do řady dubnových kulatých jubileí, které
v Březinách počítáme od sedmdesátky, se letos poprvé
zařadil pan František Ševčík z Vlachova Březí. O pět let více
si připsal pan ing. František Bušek, rovněž z Vlachova Březí.
A konečně do třetice další Vlachovobřezšťan, pan Stanislav
Švehla z Velké Stránky mohl posledního dubna sám sobě
upéct a nazdobit dort se dvěma sedmičkami.V dubnu si
připomněl svou neskutečnou osmdesátku i pan Míla Charvát
z Prahy, věrný čtenář Březin a vlachovobřezský patriot. Všem
pánům, stejně jako dalším letošním aprílovým jubilantům,
včetně Vojtěchů, Jiříků a Jaroslavů, si dovolují Březiny popřát
pevné zdraví, dobrou náladu a radost ze života mezi svými
nejbližšími * Právě v těchto dnech udělal v plné síle a dobrém
zdraví neuvěřitelný šestý zářez na své paličově holi pan Ing.
Jiří Bernat, šéf i dělník v Městské moštárně a pálenici ve
Vlachově Březí. Do dalších radostných životních příběhů i do
příštích úspěšně propálených sezón mu za čtenáře a vděčné
pěstitele přejí Březiny pevné zdraví a plno optimismu * Ve
středu 13. května 2009 ve 13 hodin se v obřadní síni MěÚ ve
Vlachově Březí uskuteční slavnostní Vítání dětí, narozených
od máje 2008 do máje 2009. Toto přivítání našich nejmenších
se každoročně koná u příležitosti svátku Dne matek.* ( B
podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : První dny apríla-slunce si vítr dobírá a
5. v neděli první bouřku jsme viděli (i slyšeli). Po ní celých
14 dní teplé dny tu byly, že to ani Velikonoce dlouho
nezažily. Zvlášť sobota bílá, ta nás popálila. A všechno kvetlo
jako v ráji, jak to asi bude v Máji? Svou lásku kocour třešni
pěl… Po 17. se ochladilo, jen málo sprchlo a vítr foukal, až
nám posledního všechny máje, včetně mládenců, pěkně
zmokly. (CM) * Ani V. sletu čarodějů a čarodějnic, který se
konal ve čtvrtek 30. dubna 2009, nepřálo počasí. Pořadatelé,
respektive čarodějnice z TJ Sokol připravily pro děti program
už na náměstí. Odtud se vydal lampiónový průvod na Hájky,

kde byla za asistence hasičů i jejich nového auta zapálena
hranice a odpálen ohňostroj. A stejně jako loni stihli ti
vytrvalí a deštivzdorní účastníci opéct i buřt. Více však liják
nedovolil…* Pracovníci Města V.B. právě čistí a uklízejí
koupaliště v Hradišti. Pak teprve přijde na řadu finální očista
od hasičů našeho SDH * Jak už bývá ve Vlachově Březí
zvykem, každá rozsáhlejší stavba či rekonstrukce se začíná
ještě před Poutí, aby snad naši hosté nenabyli mylného dojmu,
že se ve Vlacháči nic neděje. Proto ani letošní květen nebude
výjimkou a ještě před Svatodušní poutí budou zahájeny práce
na rekonstrukci Pražské ulice. Stavbu bude provádět firma
Strabag Č.B., které zvítězila ve výběrovém řízení. Cestující
hromadnou dopravou můžeme uklidnit, neboť autobusy
budou mít i nadále všechna stání na náměstí Svobody. Bližší
informace o celé rekonstrukci Pražské ulice přineseme
příště.* Na soukromém pozemku, v místech, kde se říkávalo
Na Ohradě, směrem na Lhotu Chocholatou, staví firma
Korowat z Bušanovic fotovoltaickou elektrárnu č.: 2 * Pan
inženýr Jindřich Tomášek připravil a pro cestující hromadnou
dopravou i vydal vlastním nákladem Souhrnný Jízdní řád
autobusů, doplněný i souborem informací pro občany.
Zájemci si ho mohou zakoupit v Infocentru na radnici. Čin
zasluhující úctu i díky. Škoda jen, že do svého přehledu
nezařadil i linky, které zajišťuje Dopravní podnik města
Vlachova Březí * Se zajímavou žádostí se na redakci Březin
obrátila paní Mgr. B. Ulejová z V.B. Paní učitelku zajímají
osudy malířky Rougeny Zatka (Růženy Zátkové), která měla
údajně pocházet z Vlachova Březí. Malířka Zatkova studovala
u Ant. Slavíčka, poté žila v Římě a umělecky se řadila se
k italským futuristům. Jestliže někdo z našich čtenářů o této
umělkyni něco ví, ať zavolá paní učitelce na telefonní číslo :
388 329 112. Ta všem předem děkuje * Snad vyjdou Březiny
ještě v 1. týdnu června, kdyby se tak nestalo, rádi tlumočíme
pozvání Letecko modelářského klubu ve Vlachově Březí na
9. setkání modelářů, které se uskuteční v sobotu 6. června
2009 na Lhoteckých drahách od 9 hodin. Na programu bude
létání s RC modely, výstava modelů, seskok parašutistů a
průlety ultraleitů. Na setkání se těší členové LMK z V.B. *
Fotbal FC: Opravdovou novinkou pro jarní část sezóny je
vydávání Zpravodaje FC V. B. Ten slouží především
fanouškům, a proto vychází vždy před domácími zápasy A
týmu. Přináší vám ty nejpodstatnější informace, najdete tu
výsledky všech družstev FC z uplynulých kol a objevíte i
komentáře k zápasům 1. mužstva. První číslo Zpravodaje
představilo i rozpis jarních zápasů všech týmů. Uznání a díky
posíláme organizační pracovnici – nové člence výboru,
mimochodem také 1. ženě ve výboru FC v celé jeho 40 leté
historii - paní Iloně Řimnáčové * Přinášíme všechny výsledky
FC A v I. B třídě v jarní části sezóny. Doma zahájili remizou
s 1:1 s Tatranem B, o Velikonocích remizovali 0:0 ve
Vimperku. Pak přišlo1. jarní vítězství 2:1 doma se Stachy,
které potvrdili ziskem 3 bodů za výhru 2:1 v Žabovřeskách
(Jankov B). Bohužel 2. zápas na půdě soupeře se jim
nevyvedl, a tak prohráli vysoko 0 : 4 na hřišti vedoucího týmu
tabulky ve Zlivi * Program FC A na květen je následující :
V neděli 10. 5. hostíme Zdíkov.. V sobotu 16.5. se představí
FC A ve Štěkni, v neděli 24. května přijede do V.B. zatím 2.
mužstvo tabulky Vacov. V neděli 31. 5. – o Pouti mají hrát
naši v Katovicích. Všechny začátky utkání jsou stanoveny na
17 hodinu. Nedělní zápas se Zdíkovem vychází přesně na 40.
jubileum 1. zápasu na stadionu FC. Přejme si, aby pro domácí
skončil stejně dobře jako tenkrát… (B)
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