Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* březen, duben, květen 2013 *
cena 4,- Kč
objevného. K nesmazatelným dojmům z cesty k sousedům však
patřil pohled na hojný počet lidu bušanovického, tolik dychtícího
PŘEJÍ SVÝM VĚRNÝM ČTENÁŘŮM BŘEZINY
po vědění. O vřelém přijetí a pohoštění ani nemluvě. Díky za to,
VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE POTŘETÍ
přátelé z D. a H. Nakvasovic, Benedy, Bušanovic i Želibořic. Než
V sobotu 23. března 2013 se uskutečnil již 3. ročník
se přiblížíme k času vyvrcholení Bursova jubilejního roku-k sobotě
Vlachovobřezské kraslice, jehož pořadateli jsou rodiče dětí a
20. července 2013, dovolíme si pozvat naše čtenáře na některé
zajímavé podniky, související s RLA u nás a v okolí. Hned po
přátelé MŠ Pastelka a ZUMŠ Vlachovo Březí. Od 14 hodin
Velikonocích v úterý 2. dubna 2013 budou od 16 hodin v
probíhal u kašny na náměstí Svobody program dětí z MŠ, dále
Prachatickém muzeu otevírat výstavu, kterou nazvali Jihočeský
zazpívala Žihadla a vystoupili hráči na zobcové flétny. Poté se
zedník Jakub Bursa. Tu doplní fotografie Mgr. Petra Luniaczka z
přítomní odebrali ke kostelu Zvěstování Páně, aby tu v jeho
Č.B. S „bursovskou“ tématikou se chystají oslovit návštěvníky
blízkosti ozdobili připravenou břízu všemi nashromážděnými
v Městském muzeu ve Volyni, když na pátek 3. května 2013
kraslicemi. Letošní počet zavěšených kraslic byl 2 113! V roce
chystají od 17 hodin vernisáž výstavy. Další pátek 10. května 2013
2012 to bylo 1715 „vajíček“ a v roce 2011 1286 kraslic. Z toho
se již dočkají všichni vlachovobřezští příznivci J. Bursy. V 18
jasně vyplývá, že bylo opět dosaženo rekordního počtu. V
hodin se uskuteční ve školní galerii BoMBa slavnostní otevření
takové zimě a počínajícím větru je to věru úctyhodný počin, jež
výstavy Jakub Bursa 1813-2013, kde se objeví práce žáků školy a
si zaslouží uznání a poděkování.
budou tu rovněž připomenuty historické listiny dokumentující
Organizátorky
s optimismem
povýšení Vlachova Březí na městečko v roce 1538 a poté v roce
hledí ke 4. ročníku a připravují
1868 na město. Celý program završí přednáška pana doktora
novinku - řetěz z plastových
Martina Čerňanského z NPÚ v Praze. O týden později, v pátek 17.
vnitřků Kinder vajíček. Ty budou
května se uskuteční v 18 hodin ve velkém jednacím sále
vybírat v MŠ Pastelka po celý
vlachovobřezské radnice vernisáž výstavy Jakub Bursa očima O.
rok. Věřme, že tato originální
Fibicha a paní fotografky Ivany Řandové. Oba protagonisté budou
vlachovobřezská
velikonoční
přítomni, aby doplnili výstavu svými postřehy, poznatky a objevy.
V sobotu 18. 5. dopoledne hodlají ve Vlachově Březí uskutečnit
ozdoba odolá nepřízni počasí i
vyjížďku autobusem DPMVB po trase, na níž je možno spatřit
lecjakým kazisvětům a přivolá
Bursovy stavby. O Pouti v neděli 19. května dopoledne budou
tolik
očekávané
jaro.
otevřeny obě výstavy – v BoMBě a na radnici. O všech dalších
Předvelikonoční snímek z roku
akcích, případě o dalších novinkách a podrobnostech vás budeme
2013 však evokuje spíše časy
informovat pomocí plakátů a na www stránkách Města Vlachova
vánoční (T.T.)
Březí. O tom chystaném dalším se dozvíte také v příštím čísle
VLACHOVOBŘEZSKÁ VÝZVA A JAK DÁL
Březin. Zájem zdejšího lidu o lidovou architekturu je potěšující a
Společnost FOIBOS z Prahy, organizační garant Roku lidové
věřme, že bude ještě větší a trvalejší i po skončení této počínající
architektury (RLA) Čech, Moravy a Slezska 2013, který byl
Bursomanie. (JKH)
vyhlášen na počest 200. výročí narození zedníka umělce Jakuba
KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
Bursy, svolala na 1. března 2013 pracovní setkání do Jihlavy.
Původně
byl březen nazýván Měsícem knihy, posléze Měsícem
V budově KÚ kraje Vysočina se jednalo o programové náplni a
informatiky
a letošní březen je Měsícem čtenářů. Pro knihovny,
záměrech RLA 2013. I z Vlachova Březí tam vyrazila, tentokrát
knihovníky,
knihkupce a čtenáře to však důležité není. V naší
poněkud štíhlejší, výprava na čele s paní starostkou Bušanovic
Městské
knihovně
J.V. Plánka věnujeme svým čtenářům a jejich
Marií Zídkovou. Tam nás již očekával Mistr Boška, toho času
požadavkům
pozornost
po celý rok. Také se jim nabízíme
bytem Jihlavan, ale srdcem stále Vlachovobřezšťan, který se
využívání
moderních
informačních
technologií. Dojde-li k výpadku
rovněž zúčastnil tohoto jednání. Po něm nás Malíř Jindřich pozval
jako
letos
v
únoru,
není
to
vina
naší
knihovny. Náš poskytovatel
do prostorného ateliéru jménem Crystal, kde přítomní umělci právě
služby
O2
nás
odpojil
od
internetové
sítě už v polovině února,
vytvářeli plastiku kozla. A právě toto byl ten nejpůsobivější
přestože
to
měl
udělat
až
v
dubnu.
Pan
V.
Toušek, IT MěÚ V.B.,
zážitek z celé pouti Jihlavské…Se svou pozvánkou do Bušanovic
zatím
problém
provizorně
vyřešil
a
hledá
řešení definitivní. To
přispěchala i paní starostka Zítková. 12. března se tu ve
hledá
i
vedení
města
v
otázce
optimálního
umístění knihovny,
společenské místnosti konala přednáška pana doktora K.
včetně
rozšíření
čtenářských
a
úložných
prostorů.
Zatím vás
Skalického, ředitele Městského muzea ve volyni, s názvemJakub
prosíme
o
trpělivost.
S
omezenými
skladovacími
možnostmi
Bursa–mistr zednický. Sem v předjarním večeru vyrazili
souvisí tzv. aktualizace knižního fondu. Ve Fotoateliéru paní
Vlachovobřezští i se svým panem starostou L. Dragounem. Z úst
Krakovičové na náměstí Svobody objevíte knihy vyřazené z naší
pana lektora se dozvěděli mnoho zajímavého a někdy až
knihovny. Ty si můžete vybrat a odnést domů. Pro informaci

KLIDNÉ I VESELÉ VELIKONOČNI SVÁTKY

čtenářů Březin uvádíme ještě něco čísel. Ke konci roku 2012 měla
naše knihovna ve fondu 9 415 svazků krásné literatury, 4 752
naučných knih a 12 titulů časopisů. To vše bylo připraveno pro
231 čtenářů-dospělých i dětí. Těm jsme půjčili 11 286 knih a
časopisů. V knihovně mají také k dispozici 3 počítače s připojením
na Internet. Letos bychom si rádi pořídili i čtečku e-knih s tituly,
které požadují hlavně studenti středních škol. V loňském roce
proběhlo v knihovně 37 besed pro děti z MŠ Pastelka a školáky ZŠ
PJB. Jejich Tématika besed byla velmi různorodá a jejich součástí
bylo i předčítání a výstavky knih. Knihovna JVP spolupracuje s
místní ZUŠkou a OS Hradiště při realizaci pravidelných večerů
Kruhu přátel poezie. Ten příští nás čeká v dubnu 2013.(Kráceno
podle HAFRA)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 18. března 2013 se v jednacím sále MěÚ ve Vlachově
Březí konalo 1. veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova
Březí. Z jednání vybíráme tyto body. Zastupitelé schválili účetní
uzávěrku Města za rok 2012 a uzávěrku ZŠ PJB a ZUMŠ. Poté
schválili rozpočet Města na rok 2013. Byl projednán a schválen
rozpočtový výhled na rok 2015. Zastupitelé dále schválili
překlenovací úvěr na proplacení výstavby lesních cest a dostala se
jim informace o stavu projednávání územního plánu Města. Část
jednání připadla na schvalování prodejů a koupí. Po bohaté
diskusi a schválení usnesení jednání ZM skončilo. (B)
FOTBAL A SCHŐNBERG, RYS A BAVORSKÝ LES
Ve čtvrtek 22. března 2013 se vydala pětadvacítka žáků a kantorů
ze školy pana profesora Josefa Brože na návštěvu svých
německých partnerů ze školy Paula Friedla v Riedlhütte. Tady se
zastavili jen na chvíli, pozdravili pana ředitele Karla Feuereckera,
naložili místní chlapce-fotbalisty, aby se pak ve sportovní hale
školy D. Bonhoeffera v Schőnbergu zúčastnili spolu s místními a
žáky MS Perlesreut tradičního fotbalového turnaje 4 škol. Naši
hostitelé se vrátili k tradičnímu složení týmů a k systému, kde hrál
každý s každým. Letošní, zraněními stíhaný, tým ZŠ PJB neměl
příliš velké ambice, což se nakonec potvrdilo 4. místem. Zvítězili
hoši z DBM Schönberg, 2. skončili chlapci ze PFM Riedlhütte a
třetí pak GMS Perlesreut. Potěšilo nás, že plaketu pro nejlepšího
brankáře turnaje převzal z rukou pana starosty města Schőnberg
Petera Siegerta náš Jan Kouba, zdárně tak kráčející ve stopách
svého otce. Mezi gratulanty nechyběl ani pan ředitel a kouč v jedné
osobě M. Novotný, ani náš starý známý Bernd Bachhuber,
současný ředitel školy v Schőnbergu, ani pan Franz Hurzlmeier,
ředitel MS Perlesreut a pan John Pretzer-šéf domácího fotbalového
klubu TSV. Blahopřát přispěchali i pánové Fr. Holík a J. Horák i 3
březské fanynky a hráčky! - Š. O., K. T. a K. V. Po turnaji pak
došlo k setkání všech VIP, kteří stáli v roce 2001 u zrodu
partnerských kontaktů se školou v Riedlhütte. Naši druhou
skupinu- žáků korespondentů vedla paní učitelka Pavla Albertová.
Se svými dopisovými kamarády se setkali v Domě H. Eisenmanna
v NP Bavorský les, poblíž Neuschönau. Mimo jiné navštívili
přírodovědnou stezku, kde viděli losy, vlky dokonce i rysa. Hráli
spolu přírodovědnou rallye a kooperativní hry, předali si drobné
dárky, a především se lépe poznali. Celé dopoledne uběhlo velice
rychle. Z německé strany zabezpečila hladký průběh setkání paní
učitelka Birgit Klee, za což jí patří naše poděkování, stejně tak
jako její české kolegyni a všem německým organizátorům-mužům,
dále panu K. Kyslíkovi, šoféru AD pana Loma z Volyně za
bezpečnou cestu tam i zpět, DF EU za finanční příspěvek na
dopravu a v neposlední řadě i všem našim žákům za vzorné
chování a dobrou reprezentaci své školy. (JKH)

VLADIMÍR KOTRC- MISTR EVROPY

POČTVRTÉ

Povídat si v předvečer 100. výročí tragického osudu synů hor
krkonošských – Hanče a Vrbaty s legendou kopců a hor Šumavy
panem Vladimírem Kotrcem je přinejmenším symbolické. Probrali
jsme veleúspěšnou sezónu Pana lyžaře běžce-laufera, který také
chtěl v neděli 24. března 2013 složit poctu oběma průkopníkům
dálkových běhů, za něž Bohumil a Václav položili oběť nejvyšší.

Pořadatelé v Jilemnici však omezili počet startujících, neboť v 1.
pásmu KRNAPu se nesmějí hromadné akce pořádat. Lyžař
Vladimír tak zavzpomínal sám a po svém tady na Šumavě, kde si
vychutná stále ještě kvalitní běžecké stopy…Svou tvrdou přípravu
soustředil jen k jednomu cíli. Chtěl obhájit titul mistra Evropy v
lyžařských dálkových bězích. Letos se také běžely 2 mistrovské
závody, ale tentokrát na jednom místě, což je pro všechny
účastníky dostupnější. Bylo to 16. – 17. února 2013 v italském
San-Martinu-Granfondo val Casies, kde se jezdí známý závod
Gsieser Tal Lauf. Pan Vladimír už tady závodil v roce 2011 a
velmi se těšil na návrat. V sobotu 16.2. se běželo 30 kilometrů
klasicky, což má náš rodák raději než bruslení. Ve své věkové
kategorii (nad 70 let) zvítězil s luxusním náskokem 10 minut na
Němce Konráda Herrmanna. Jeho loňský největší soupeř Ital Toni
Pietro tentokrát na startu chyběl. 17. v neděli se jel klasický
maratón volnou technikou (bruslení). Až do 30 km Vladimír vedl,
pak přišla krize a Konrád H. ho předjel. Náš lyžař se však nevzdal,
udržel Němce na dohled, v prudkých sjezdech ho znovu dostihl,
předjel a do cíle vběhl opět první s náskokem 36 vteřin! Už se
nemuselo nic sečítat. Po dvojnásobném vítězství borce, který hned
za svým jménem všude uvádí, že závodí za Město Vlachovo Březí,
bylo o staronovém mistru Evropy rozhodnuto. Vladimír Kotrc
nejenže vítězství obhájil, ale dohromady získal titul mistra Evropy
již po 4! Na 2. místě skončil K. Herrmann z Německa a třetí byl
Polák Josef Dasko. Na snímku je Vladimír na trati vítězné
„třicítky“ …Měsíc leden považuje Mistr Kotrc za tréninkový,
přesto nebo právě proto musí zahájit sezónu klasicky Jizerskou
„50kou“, kde v neděli 13. ledna skončil ve své kategorii 2., stejně
jako loni. 25. ledna 2013 se znovu klasickou technikou prodral až
na 3. místo v Nové Peci, kde se běžela Šumavská „30“. Pak se
dostavil italský triumf a 24. února už závodil zase doma na
Šumavském maratónu na Kvildě, což je pro laufery Kotrcova
ražení opět povinnost. 45 kilometrů klasicky doběhl na 2. místě za
lyžařem Bezděkou z Č.B. Celkově skončil na 175. místě ze 460
startujících! Potom si pan Vladimír udělal radost sám sobě, když se
10. března 2013 po dvou letech vrátil do švýcarského Engedinu do
blízkosti Svatého Mořice, kterým mimo jiné také závod probíhal,
a zúčastnil se 45. ročníku klasického Skimarathonu. Jedná se o
nejmasovější závod v Evropě, jehož se zúčastní na 10 tisíc
závodníků, kteří běží v nadmořské výšce 4 kilometrů. Klasickou
maratónskou délku zaběhl Vl. Kotrc za 2 hodiny a 24 minut, což
bylo o 25 minut rychleji než v roce 2011! To nečekal ani on ani
jeho soupeři. Lyžař z Vlachova Březí všechny překvapil! Z 218
závodníků nad 70 let skončil na 6. místě! Byl první z Čechů,
druhý z našich borců Janeček doběhl až 51. Celkově se pan
Vladimír umístil na 3 469. místě. Poslední závodění sezóny si
schoval Vl. Kotrc na 16. a 17. března 2013 do německého
Bodenmaisu pod horu Javor, alias Gr. Arber. V sobotu běžel
16 kilometrů volnou technikou a obsadil 2. místo. V neděli
stanul na startu klasického skimaratónu Skadiloppet, běžel
skvěle a zvítězil s náskokem 7 minut na druhého běžce ve své
kategorii. Tak končí sezónu jen opravdoví Mistři, i když
Vladimír
skromně
dodává, že už mu soupeřů
spíše ubývá než přibývá.
O to více a jedním
dechem děkuje své ženě
Melánii za zázemí, když
se mu stará o sportovní a
cestovní výbavu i menáž.
Bez jejího pochopení a
tolerance by asi Evropu
4x nevyhrál. Ať vám to na
Velké Stránce, na Parku a
po kopcích na Šumavě
ještě dlouho dobře klape,
dobře běhá a zdraví
slouží! (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Naše první zpráva
vypovídá o velkém úspěchu našich žákyň na Soutěži v německém
jazyce. 13. února 2013 se v Prachaticích konalo její okresní kolo.
V kategorii mladších zvítězila žákyně 7. třídy naší školy Kateřina
Tetalová. V kategorii starších si vítězství vybojovala Nikol
Bobková rovněž ZŠ PJB-8.A! Dvojnásobný úspěch je podtržen
postupem Nikoly B. do krajského kola. Mladší žáci soutěží bez
postupu. V týmu vyučujících němčiny pracovaly paní učitelky P.
Albertová, R. Balková a L. Šveráková, která také své svěřenkyně
koučovala při soutěži. Všem děkujeme a děvčatům blahopřejeme,
neboť se postarala o největší úspěch v historii výuky německého
jazyka na škole! 27. února se v Českých Budějovicích konalo
krajské kolo Soutěže v němčině. Nikol Bobková prošla soutěží bez
váhání a opět dosáhla na první místo s postupem do republikového
kola! To je na pořadu v dubnu. Dopřejme jí klid, držme palce a
v příštím čísle budeme moudřejší. Viel Glück, liebe Nikol!* Na
počátku měsíce února se ve škole pana profesora Brože přihlásili
k Vlachovobřezské výzvě, respektive k projektu, který je zaměřen
na 200. výročí narození zedníka-umělce Jakuba Bursy. Ostatně ani
nemohli jinak, neboť profesor Brož byl první, kdo Bursovo dílo
zviditelnil, nakreslil a popsal * 12. března proběhlo školní kolo
biologické olympiády pro žáky 2. stupně. Obě vítězky : Lucie
Vodičková z 9. třídy a Ema Hojdarová ze 7. A nás budou
reprezentovat v okresním kole * 18. února vyšlo 3. číslo školního
časopisu Kozlík * 28. února začali na škole s projektem
adaptačních vyučovacích hodin pro budoucí prvňáčky. Bližší
informace přineseme až po skončení projektu na konci května *
Počátkem března spustili ve škole další zajímavý projekt tzv.
Fotografickou dílnu, která bude letos směrována na jubilejní roky
městečka a města Vlachova Březí, a proto má i příznačný název
Vlachovo Březí očima dětí. Fotografovat můžete v březnu, dubnu a
květnu 2013 a potom dodat jednu soutěžní fotografii (30x45 cm).
Na červen chystáme výstavu * Do 15 . 3. 2013 odevzdalo všech
22 žáků 9. třídy a 2 žáci z nižších ročníků přihlášky na střední
školy nebo na střední odborná učiliště * Ve středu 27. března
uspořádali ve škole PJB již 5. Velikonoční trh. Pokračovat
v připomínání lidových a křesťanských tradic má své pevné místo
ve ŠVP naší školy. Snažíme se přibližovat žákům velikonoční
zvyky, naučit je tvořit a vymýšlet obyčejné věci a předměty a
nakonec tyto symboly Velikonoc předávat druhým. Především
paní učitelky z 1. stupně připravily se svými žáky zajímavé věci,
která pak v galerii BoMBa paní uč. J. Tažejová s týmem ochotných
prodavaček nabízely kupujícím z řad rodičů, přátel školy a
nakonec i žákům. Již potřetí byl trh zahájen kulturním programem,
a tak se ke slovu dostává i duchovní náboj. Děkujeme všem, kteří
jste přišli do BoMBy podpořit snahu, práci a dílo našich žáků i
jejich paní učitelek. A za to děkujeme i jim! * Ve středu 27. března
2013 v předvečer 421. narozenin učitele národů J. A. Komenského
se v sále jídelny školy sešli všichni současní ze školy spolu s těmi
dříve narozenými a hosty, aby si odkaz učitele národů připomněli a
alespoň na chvíli si udělali bene. Kulturní program zajistili
Vlachobřezští komici paní uč. J. Tažejové. Paní učitelce M.
Holíkové přispěchali všichni s gratulací k neuvěřitelné osmdesátce
a nezapomnělo se ani na sedmdesátku paní Anny Šandové i na
kulatiny paní Jarky Lagronové, stejně jako všichni vzpomínali a
pozdravy na dálku posílali devadesétileté jubilantce paní uč.
Marii Řehkové. Slavnostní sešlost přišel pozdravit nestor všech
kantorů tohoto koutu
země české pan doktor
Miroslav
Dědič
z
Chluman. Není nikdy na
škodu se na chvíli
zastavit, oddychnouti si,
zasmát se a pokračovat
zase dál…*
(B podle
MIN)

Základní umělecká a mateřská škola : * Ve dnech 14. a 15.
2. 2013 proběhla v ZUŠ Vimperk okresní kola soutěží žáků ve
hře na akordeon a dechové nástroje. V soutěži akordeonů
obsadila Kateřina Korousová 2. místo a Eliška Diblíková
dokonce zvítězila a postoupila do krajského kola! To se
uskutečnilo o měsíc později v ZUŠ Třeboň a Eliška tu ve velmi
silné konkurenci vybojovala 3. místo! Obě žákyně jsou ze třídy
paní učitelky Taťány Vaněčkové. Všem patří proto upřímné
poděkování a zasloužená gratulace. V ok. kole ve Vimperku ve
hře na dechové nástroje získalo kvarteto příčných fléten ze
třídy paní učitelky Lenky Kováčové ve složení A. Košková, V.
Pěstová, K. Ulejová a M. Zíková 2. místo. Klarinetové duo J.
Noha a M. Předota ze třída pana učitele Fr. Procházky
obdrželo Čestné uznání. Všem soutěžícím a pedagogům
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy *
Ve středu 6. 3. se uskutečnil v komorním sále ZUŠ Předjarní
koncert žáků ZUŠ, kde vystoupili reprezentanti z okr. kola ve
Vimperku a také žáci dech. oddělení z bývalé třídy pana kolegy
M. Kadeřávka. Právě jeho památce byl tento koncert věnován,
jak jsme si to při posledním loučení s ním v prosinci loňského
roku slíbili. Hojná účast a potlesk. Pan kolega Miloš by z toho
měl určitě velkou radost * V úterý 19. 2. 2013 proběhl Den
otevřených dveří MŠ Pastelka. Zájemci o přijetí dítěte do
školky si mohli prohlédnout prostory a vybavení školky a
přítomných paní učitelek se na všechno zeptat. Mnozí rodiče
s sebou přivedli i natěšené děti-čekatele. Oficiální Zápis do MŠ
Pastelka pro školní rok proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2013,
vždy od 10 do 15 hodin. Bližší informace na telefonních
číslech : 388 320 197 nebo 731 932 536 * Ve středu 27. 3.
2013 se uskutečnily tzv. Ukázkové hodiny z výuky žáků
tanečního oboru pro rodiče. Naše ZUŠka je pořádá již pátým
rokem a mezi rodiči je o ně velký zájem. V půlhodinových
ukázkách s průvodním slovem pani kolegyně BcA P.
Svobodové se mohli rodiče seznámit s výukou tanečního oboru
v jednotlivých ročnících. Všechny ukázky korepetoval pan uč.
František Procházka * V dubnu 2013 proběhnou v ZUŠce
tradiční čtvrtletní koncerty hudebního oboru. Celý cyklus
odstartuje ve středu 10. 4. a skončí v pátek 19.4. a všechny
začátky koncertů budou v 16, 30 hodin. Bližší informace na
plakátech * Pozvánka na jubilejní 10. večer Kruhu přátel
poezie V pátek 5. dubna 2013 se v 18 hodin uskuteční
v komorním sále ZUŠ jubilejní 10. večer KPP, nazvaný
Zrcadlení. V rámci cyklu Cesty poezie bude tento večer
věnován „autobiografickým cestám poezie“ jednoho
z protagonistů Poetického kvarteta HeFrTáTo. O hudební
doprovod se postarají žáci a učitelé ze ZUŠ. Srdečně zveme
všechny ctitele paní Poezie! * (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Březen 2013 * Březnový pohyb společenský ve
vlachovobřezském rajónu s sebou nepřinesl příliš
novot.
Téměř na sklonku měsíce jsme až dosud nezaznamenali žádné
obohacení kolonky narozených. Stejné je to i se svatbami,
chcete li se sňatky, žádné záznamy + Bohužel nevyhnuly se
nám odchody našich spoluobčanů na věčnost. Ve věku 87 let
nás navždy opustila vážená paní Ludmila Václavíková
z Vlachova Březí. Na maminku šesti dětí nebudou vzpomínat
jen ony a jejich rodiny. Pamětníci ji mají navěky spojenu, jak se
na ně usmívá za přepážkou staré pošty na náměstí Svobody.
Paní Ludmila byla i velkou příznivkyní Březin a spolupracovala
s nimi. Všem jejím nejbližším si dovolujeme vyslovit naši
hlubokou účast nad jejím odchodem * V březnu jsme si, krom
slavných Josefových jmenin, připomínali i kulatá jubilea
některých našich spoluobčanů. Neuvěřitelné pětasedmdesátiny
slavily paní Růžena Mrázová a paní Marie Toušková, obě

z Vlachova Březí. Svých, rovněž neuvěřitelných, osmdesátin se
mezi svými nejbližšími ve zdraví, síle a svěžesti dožila paní
učitelka Marie Holíková z Vlachova Březí. Především jim, ale i
všem dalším „nekulatým“ březnovým jubilantům posílají
Březiny po kytičce spolu s přáním pevného zdraví, svěžesti
ducha a ještě mnoha pěkných a radostných chvil mezi námi
tady ve Vlachově Březí *
Pan Miroslav Řehka čerstvým členem Klubu „90“ V neděli
17. března 2013 oslavil v kruhu svých nejbližších své
devadesáté narozeniny pan Miroslav Řehka z Vlachova Březí.
Před dvěma měsíci navštívili v netolickém Domově seniorů
Pohoda jeho paní Marii zástupci našeho města u příležitosti
stejného výročí. Nejinak tomu bylo i v letošním březnu. Paní
matrikářka Libuše Petrů, pan starosta Lubomír Dragoun a JKH
popřáli našemu jubilantovi, panu Miroslavovi, jménem všech
obyvatel V. B. především pevné zdraví a dobrou duševní
pohodu. Ze setkání měli manželé Řehkovi upřímnou radost a
touto cestou znovu posílají pozdravy všem svým přátelům do
Vlachova Březí. K nim se připojily i paní Anastazie
Krupičková a Růžena Ládová, které jsme tam v netolické
Pohodě také navštívili. Vážení Marie a Miroslave, teď je vám
dohromady 180 let! Co stojí v cestě, aby z toho byla kulatá
dvoustovka? Teď už jen necelých 10 let
Za paní Marií Těťourovou Ve věku dvaadevadesáti let nás
navždy opustila vážená paní Marie Těťourová ze Lhoty
Chocholaté. Přestože se vyučila dámskou krejčovou, pracovala
po celý život v zemědělství. Provdala se za pana Františka a
z jejich manželství se narodilo pět dětí. Bohužel 4 zemřely již
v prvním roce života. I přes nepřízeň osudu nezatrpkla a
s optimismem a vírou v Boha a člověka vychovávala spolu s
manželem jedinou dceru - paní Věru. Vedli ji k pracovitosti,
pokoře a lásce k bližním. Tyto hodnoty pak vštěpovali i svým
dvěma vnučkám a 3 pravnoučatům. Na sklonku minulého
století umírá pan František, ale paní Marie nezůstává sama,
pečují o ni její nejbližší a navštěvují přátelé. S těmi pak
vzpomínala na staré časy, ráda poslouchala dechovku a úlevu ji
přinášela práce na zahrádce. Prožila svůj život v lásce k
bližním, obětavosti a pokoře. Byl to krásný život, stejně jako
byla krásná tato moudrá, pracovitá a laskavá žena. Všichni,
kteří se s ní přišli rozloučit, a všichni, co ji znali, na ni nikdy
nezapomenou. Budete nám všem chybět, vážená paní Marie.
(B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : V polovině února začíná Zima číslo II,
sněhu dosti, od mrazu zas zebou kosti. A na konci februáru o
sněhu už nemám páru. V prvním týdnu března, zdála se být
vesna, už i slunce září, hřeje. Ale zle je! Od 15. Zima III a plno
sněhu. Zas ho slunce čistí až se mu to 21. povede. V ten den tu
byl prvně viděn čáp-klepy klap? A rána jsou zde chladná,
rekordy v mínusech a zas padá sníh po kusech-Zima IV je tu a
tohle už není agonie-opět viděna ceconie bílá, osmadvacátého
na komíně byla a sněhu bylo taky dost.... (KM)* Březinám
nezbývá než potvrdit skutečnost, že tradiční sokolské Šibřinky
se opravdu konaly v sobotu 23. února v sále Sokolovny, že
přišlo hodně masek i hodně bezmasek, že tam hrála kapela
Grock z Křemže a že jim předcházel tradiční Dětský karneval.
Ti, kdo byli při tom si pochvalovali a ti ostatní neříkli nic. To
vše jen pro pořádek, aby kolonka Plesová sezóna 2013 dostala
konečnou podobu * Počátkem března 2013 byly zahájeny
práce na stavbě lesní cesty počínající v lese Kančov, a pak
dále stoupající lesem Obcí, míjí Skalňák a míří k první chalupě
v Dolním Kožlí, kde se odjakživa říkalo U Tůmů. Bližší
Měsíčník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, gra f .

informace přineseme v příštích číslech
* Nohejbal
T.J.Sokol V sobotu 2. března 2013 se uskutečnil ve sportovní
hale ZŠ PJB turnaj v nohejbalu trojic, jehož pořadatelem byli
domácí borci z Tělocvičné jednoty a do bojů vyslali hned 2
mužstva. Ve finálovém souboji proti sobě nastoupily týmy V. B. I
ve složení P. Kouba, K. Križanik a R. Carda a nohejbalistů
z Vodňan. Ti byli nakonec šťastnější, zvítězili 2:1 a stali se vítězi
turnaje. 2. místo patřilo domácímu týmu I, 3. místo V. B. II, 4.
skončila Střítež a 5. místo obsadily Zálezly. Děkujeme panu
trenéru L. Chocholovi za zprávy a všem nohejbalovým hochům
přejeme dobrý start do nového ročníku mistrovských soutěží,
které se hrají systémem jaro-podzim * V pátek 1. března 2013 se
ve velkém jednacím sále MěÚ uskutečnila výroční schůze TJ
Sokol * Ucházím a kulturní aktivita Bidiger v zenitu & Aliance
přívrženců okrajů okraje uvedly Oslavu sáhodlouhého odhodlání
vzbuzovat nepochopení s názvem Umanutost, Zarputilost,
Vyšinutost. Celý podnik se odehrával v Rock Biu Na Dolejší za
asistence těchto hardcorových kapel: Ucházím, Gride a Michaelś
Uncle. Stalo se 8. 3. 2013 ve 20,00 hodin a později…* Ve středu
20. března 2013 se v sále školní jídelny uskutečnilo výroční
jednání důchodců a členů ZTP. Téměř čtyřicítku přítomných
přišel pozdravit pan ředitel školy M. Novotný, mimo jiné i coby
radní města. Slova uznání patří především paní Květě Urbanové,
neboť ona jest tou hybnou pákou celého společenství, a proto
právě ona stojí po dlouhé roky v jeho čele. Nechť jí a všem jejím
kolegům zdraví slouží! * Ve čtvrtek 4. 4. 2013 se od 16 hodin
uskuteční ve velkém jednacím sále MěÚ seminář s názvem
Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou, jehož
organizátorem je Místní akční skupina Chance In nature v
Malenicích * 1. 3. 2013 byla ve Čkyni u vlakového nádraží
otevřena nová výkupna kovošrotu a druhotných surovin pana
Karla Alberta, jenž nabízí i jiné služby, a to úplně zadarmo * V
úterý 7. května 2013 se uskuteční tradiční Vzpomínková jízda k
osvobození Jihozápadních Čech. Do Vlachova Březí přijede
konvoj historických vozidel ve 12.30 hodin. Potom jeho účastníci
a zástupci města položí květiny k pamětní desce na budově
radnice (B)
FOTBAL FC V. B. PŘED ZAČÁTKEM JARA
Poté co se fotbalistům místního FC povedl 43. Sportovní ples12.1.2013, zahájili 15. 1. pod vedením nového trenéra pana Jana
Kouby, dlouholeté brankářské opory FC, zimní přípravu. 20. –
24. 2. měli soustředění v Lažišti. V jeho rámci dokázali porazit
„A“ tým Tatranu Prachatice na jeho půdě 3:2! 2. března porazili
doma Bavorov 3:1. Pak pomohli zvednout sebevědomí domácí
Čkyni, když tu prohráli 3:8, aby si potom 16. 3. srovnali skóre
jarních přípravných zápasů výhrou 8:1 v Pěčnově. 24. 3. měli
zahájit jarní část mistrovské sezóny I. B třídy v Loučovicích a o
Velikonocích přivítat doma Lhenice. Počasí ovšem rozhodlo
jinak, a tak se oba zápasy odehrají v náhradních termínech, jak se
dozvíte z našeho přehledu. Do jarních bojů o záchranu v soutěži
vstupují naši se ziskem pouhých 8 bodů na předposledním místě
tabulky. Nic není nemožné, jako porazit Tatran nebo dát osm
gólů Pěčnovu. Potencionál mužstva, odhodlání pana trenéra a
podpora fanoušků dokážou divy! Takto má vypadat jejich jarní
cesta k záchraně. Začnou v neděli 7. 4. v Netolicích od 16, 30
hodin. 14. 4. budeme ve stejném čase hostit Chelčice. 20. dubna
jedeme do Stach, kde se hraje od 17 hodin a tato hodina se již
měnit nebude až do konce soutěže. 28. 4. hrajeme doma s Horní
Planou. Na 1. máje míříme do Loučovic, potom 4.5. jedeme do
Frymburku a hned na to 8. 5. přivítáme doma Lhenice a 12.
května k nám přijede Sedlec. 19. 5. zajíždíme k utkání za béčkem
Lažiště ve 14 h.! To je o Pouti ! 26. května hostíme Vyšší Brod a
1. června tu máme první a velké derby v Husinci a 8. 6. druhé a
malé derby opět venku ve Strunkovicích. V neděli 16. června
2013 končíme doma se Zliví. Hoši, budeme vám chodit fandit a
držet palce. Máte na to! (B)

úpr a v a V . To u še k *

2, 3, 4, 5/ 2013

* ZN : MK ČR E 12495

*

