Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* červen, červenec, srpen, září, říjen 2012 *
cena 4,- Kč
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i
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Vytížení
obou
SÍDLIŠTÉ KAVČINEC III
mikrobusů je téměř maximální. Letos prováděli pánové z KÚ JčK
Ještě v červnu a o prázdninách se v ulici U Sídliště a potom na
v Č. B.,odbor dopravy u našeho dopravního podniku audit a
sídlišti Kavčinec pilně pracovalo. Tamní obyvatelé jistě
konstatovali to samé, co před 5 léty. Všechno v pořádku. Z toho
prominou člověku z pod Kančova nepřesnosti u některých
má pan Ladislav největší radost, o kterou se rád podělí se všemi
čísel popisných. Ilustrační fota však pomohou čtenáři, aby se
lidmi
z podniku,
ale
často
také
s patronem
všech
zorientoval. Ulice U Sídliště prošla kompletní rekonstrukcí od
vlachovobřezských autodopravců a šoférů panem Karlem
firem Kvint a RENO. Neméně intenzivně se pracovalo na
Klimešem, jeho dědem, který to dnešní počínání svých nástupců
stavbě chodníků, komunikací a vjezdů k domům č. p. 401 a
sleduje už 43 let shůry. Hodně zdraví všem, hlavně panu šéfovi,
402. Zajímavě působí chodníková zkratka vedoucí od vjezdu u
plno kilometrů bez nehod a mnoho spokojených zákazníků přejí do
Vavřinů až k domu
dalších 5 let také Březiny. (JKH)

401.
Na
své
dokončení čekají
vjezdy
k oběma
domům. Věřme, že
to páni z RENA do
zimy stihnou. Další
úpravy se týkají
prostoru u bývalé
školky. Tady hodlá
firma Kvint upravit
sportoviště
pro
mládež,
obnovit
pískoviště, upravit
prostor pro ohniště,
případně ještě něco
navíc…Nechme se
překvapit.(B)

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA 15 LET POTÉ
1. září 1997 vyjel na trasu z Vlachova Březí na vše strany první
mikrobus Dopravního podniku města Vlachova Březí-DPMVB
Renault Master pro 17 osob. Za jeho volantem seděl tehdy
jednatel, podílník a šofér v jedné osobě pan Ladislav Zdichynec.
Dnes po 15 létech je pan Zdichynec stále v čele firmy, avšak
zdravíčko mu nedovolí, aby pravidelně usedal za volant. Šéf
stejně jako před pěti léty říká: „Měli jsme štěstí na lidi.“ Jeho paní
Eva se stará o účetnictví, pan Milan Pěsta, jediný zaměstnanec
podniku, jezdí s mikrobusem Mercedes Sprinter, který pojme 19+1
osobu. S druhým mikrobusem Renaultem Masterem (16+1) jezdí
v současnosti nejvíce pan Miroslav Půbal a podle možností a
dohody mu pomáhají ještě pánové Vladimír Důra senior, Ing. Petr
Kubašta, jednatel, exstarosta a muž, který inicioval vznik DPMVB,
jezdí i současný starosta Lubomír Dragoun. Neměli bychom
zapomenout na pana Libora Petřvalského ze Zlivi, který je
daňovým poradcem podniku. Jim všem, ale i těm dalším, kteří se
za těch 15 let vystřídali za volanty mikrobusů, pan Zdichynec
děkuje a dodává, že bez nich by to nešlo a je jen jejich zásluhou,
že tohle eseróčko stále prosperuje, ač jim zpočátku nedávali
experti více než rok života. A zatím pánové z DPMVB dokázali za
ten čas ujet 750 000 kilometrů bez nehod a stížností! a přepravit
více než 300 tisíc lidí! Krom pevných linek jezdí podnik pro místní

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 12. října
2012 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14
hodin. Ve Vlachově Březí můžete volit ve velké jednací síni
v 1. patře MěÚ, která bude upravena na volební místnost.
V našem kraji poslalo své kandidátky 18 politických stran nebo
politických hnutí. Na dvou hlasovacích lístcích objevíte i
občany z našeho města. Přejeme vám šťastnou volbu. (B)
VEŘEJNÁ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA I II
Dvě veřejná jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí jsou
minulostí. Březiny o nich přinášejí toliko telegrafické informace.
3. veřejné jednání ZM se konalo 25. 6. 2012. Zastupitelé schválili
účast města na případně vyhlášených dotacích, schválili Komunitní
plán soc. služeb ORP Prachatice a rozhodli o některých prodejích
pozemků v majetku města. 4. veřejné jednání ZM proběhlo 24. 9.
2012. Byla schválena směrnice o zadávání veřejných zakázek,
vyhláška města o komunitním kompostování, rozdělení k. ú. V. B.
do honebních společenstev, schválen byl hřbitovní řád a také
Program regenerace památkové zóny. (B)
MSFHR SE LETOS NEUSKUTEČNÍ
Všem příznivcům sborového zpívání a našeho Mezinárodního
sborového festivalu hudebního romantismu přinášíme ne právě
radostnou zprávu. Z mimořádně závažných důvodů se původně
plánovaný 12. ročník festivalu letos neuskuteční. Těch důvodů je
několik. Jednak se nepodařilo sehnat dostatek finančních
prostředků, jak ze strany pořadatelů, tak sponzorů, včetně podpory
státních institucí, aby mohlo být garantováno důstojné a kvalitní
zabezpečení technického i odborného zázemí pro účastníky.
Bohužel jsme narazili i na vážné problémy již přihlášených
účastníků. Tyto soubory začaly svou účast během prázdnin
odříkávat. Ať již z důvodů organizačních nebo finančních. Proto se
po poradě s hlavním pořadatelem rozhodl organizační výbor
konání letošního ročníku MSFHR zrušit. Přestože bezmála
půlroční příprava vzala tímto rozhodnutím za své, nedá se bohužel
v této závažné situaci dělat nic jiného, než akceptovat nešťastnou
shodu okolností, které letos festivalu prostě nepřály. Přesto děkuji
všem, kteří mi s přípravami letošního ročníku velmi ochotně a
obětavě pomáhali a doufám spolu s nimi v lepší příští… Snad se za
rok zadaří a festival se do Vlachova Březí vrátí. Je potřeba i
v těžké době držet dobrou myšlenku při životě, aby ke krizím
finančním nepřibyly i krize kulturní a duchovní…Takový je

ostatně i odkaz profesora Václava Matouška. Závěrem si dovolím
parafrázovat rčení: „ Kde Naděje neumírá, tam se přece jen
zpívá“…Tak snad za rok – MSFHR 2013! (T.T.)
28. ŘÍJEN * OSMNÁCTILETÍ * FR. POLICKÝ

Tradiční Slavnost Města Vlachova Březí na počest Dne vzniku
samostatného československého státu v roce 1918 se uskuteční
v předvečer státního svátku v sobotu 27. října 2012. V 16 hodin
se sejdou osmnáctiletí v obřadní síni, kde budou posléze
jmenováni novými občany města. Pak se přesunou až na Svatý
Duch, kde na ně čeká vysazování Lípy ročníku 1994. V 18
hodin začíná Pietní akt u Pomníku padlých u Svatého Ducha.
V půl sedmé večer bude v galerii BoMBa zahájen kulturní
program, který tvoří vernisáž výstavy obrazů Vzpomínky na
Libyi od Františka Polického, malíře z nedalekých Chluman.
V programu se mimo jiné objeví i skupina HeFrTáTo. Závěr
Slavnosti se přesune do sálu jídelny, kde bude připraveno
pohoštění a bude se besedovat s nově jmenovanými občany
města. Březiny si vás dovolují jménem starosty, rady a
zastupitelstva na tuto Slavnost uctivě pozvat. (B)
NOVÝ ŘEDITEL ŠKOLY PROFESORA BROŽE
Dosavadní ředitel Základní školy pana profesora Josefa Brože
Mgr. Jan Horák odešel koncem měsíce června 2012 do důchodu.
Z této skutečnosti vycházelo zastupitelstvo města a vyhlásilo na
místo ředitele konkurz. Po všech administrativních procedurách
byl termín konkurzního řízení stanoven na čtvrtek 28. června
2012. Před konkurzní komisí, kterou tvořili členové rady města,
předseda rady školy, zástupce školy, vedoucí odboru školství MěÚ
v Prachaticích, zástupce školského odboru KÚ JčK v Č.B. a
zástupce České školní inspekce z Č. B., předstoupili 3 kandidáti…
Vítězem výběrového řízení se stal pan Mgr. Michal Novotný, až
dosud učitel vlachovobřezské základní školy. Zastupitelstvo a rada
města akceptovali rozhodnutí komise a pan starosta jmenoval pana
magistra Michala Novotného novým ředitelem Základní školy
profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí s platností od 1. 8.
2012. Panu Mgr. M. Novotnému je šestatřicet let, je absolventem
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde
vystudoval obor biologie – tělesná výchova. Po skončení
vysokoškolského studia v roce 1999 nastoupil jako učitel na zdejší
základní školu, kterou v létech 1981-1990 navštěvoval coby žák.
V roce 1994 složil úspěšně maturitní zkoušku na Gymnaziu
v Prachaticích. Pan ředitel Novotný je ženatý, je otcem dvou synů,
žije ve Vlachově Březí a od roku 2006 je členem rady města.
K jeho zálibám patří především pěstování vinné révy a sportzvláště pak lyžování, cyklistika a fotbal. Když skončil jako hráč
místního FC, přesedlal na trenérskou práci a dlouhodobě se věnuje
mládeži. Považujme tuto velice strohou charakteristiku nového
pana ředitele za dostačující a dejme mu prostor a čas, aby mohl
začít uskutečňovat své představy. Za děti, za žáky a rodiče, za
kantory, přátele školy, za občany, čtenáře Březin i za sebe
popřejme novému panu řediteli pevné zdraví a hodně štěstí a
úspěchů v osobním a pracovním životě. (JKH)
VÝSTAVA V. NEUMITKOVÉ A K. SVATOŠE
U příležitosti 113. výročí otevření první školní budovy pod Svatým
duchem ve Vlachově Březí byla v pondělí 17. září v 17 hodin
slavnostně otevřena výstava obrazů, kreseb a artefaktů paní
Veroniky Neumitkové a pana Karla Svatoše juniora. Oba dva
mladí umělci jsou z Vlachova Březí, oby byli žáky naší školy a oba
představili dopoledne nejprve své dílo žákům 9. ročníku. V
podvečer Památného dne školy pak přivítali své přátele v galerii
BoMBa podruhé. Sešlost lidu byla veliká a nechyběly při ní ani
modelky z řad žákyň školy, kterým paní Veronika již dvě hodiny
před začátkem malovala a stříkala po tělech ozdůbky a ornamenty,
tzv. body painting. Zahajoval a vítal pan ředitel Novotný, povídal
JKH a slovo dostali i oba protagonisté výstavy. Tvorba paní
Veroniky představuje širší záběr kreseb a maleb portrétů i
abstraktních námětů. Odtud pak vede cesta ke stříkání air brushem

nebo k malováním na tělo, na látku, přilby i na zdi interiérů, v
budoucnu prý i k tetování. Tvoří v malém ateliéru v Husově
ulici:akinorew@seznam.cz * www.fler.cz/akinorew * Pan Karel jr.
je klasik, který rád kreslí tužkou, perem a tuší a tvoří toliko pro
svou potěchu. Když mu to jeho náročná profese umožní, překvapí
nás třeba Svačinou nad N.Y., na níž obdivujeme trpělivost i talent.
Pořadatelé i diváci děkují současnému vlachovobřezskému
výtvarnému mládí, že se neodřeklo nabídky vystavovat v naší
galerii a přejí paní Akinorew i panu Karlovi mnoho dalších
tvůrčích úspěchů. (JKH)

ZAČALA XIV. SEZÓNA V PÁLENICI
Koncem srpna 2012 zahájili v místní pěstitelské pálenici svou
14. sezónu. Pan šéf Ing. Jiří Bernat začal přijímat pro výrobu
kvasů nejprve hrušky, slívy a švestky, od poloviny září pak také
jablka. Ve všední dny tak činil, číní a činiti bude přinejmenším
až do konce října vždy od 8 do 16 hodin. V neděli pak vybírá
ovoce od 14 do 17 hodin. Zájemci o výrobu moštu se mohou
objednat předem na telefonu 388 320 220. Pánové J. Školník a
J. Mařík moštují pouze v sobotu. Za 1 litr moštu zaplatíte 4
koruny české. Mistr Bernat, pro přátele někdy také Dejmor,
ujišťuje všechny zájemce o budoucí kořalku Kozlovku, že
v těchto dnech končící částečná prohibice se v žádném případě
netýkala provozu pěstitelských pálenic. Bene nota všechnu
pálenku z loňského výpalu si již dávno vyzvedli zákazníci. Celá
technologie přípravy a výroby včetně finální fáze se odehrává
pod přísnou kontrolou hygieniků a celníků, ale především před
ostřížím zrakem odborníka z nejpovolanějších – pana inženýra
J. Bernata, který všem vzkazuje : „Prohibici léčím slivovicí!!
Nechte vaše ovoce dozrát a přivezte ho k nám!! A my ho
proměníme v zázračný lék!!!“(B)
VÝKUP PADANÝCH JABLEK
Letošní úroda jablek, hrušek i švestek v okolí Vlachova Březí se
jeví býti téměř neskutečná. A přestože i u nás padaly kroupy,
ovoce to se štěstím přežilo, i když jeho kvalita mimořádná
rozhodně není. Jinde, a nebylo to daleko od nás, bylo hůř a nemají
tam nic. Snad právě proto k nám neviditelná ruka trhu přivábila
hned dva výkupce, kteří nabízejí i zajímavé ceny * Již několik
týdnů vykupuje padaná jablka firma ZEO trade, reprezentovaná
panem M. Hovorkou z Radčic u Vodňan. Do průmyslové zóny
Dlouhá louka můžete přivézt jablka k násypce každé úterý, sobotu
a neděli vždy od 15 do 17 hodin. Firma zatím drží cenu 1, 80 Kč
za kilo * Výkup jablek v Panské zahradě za Předotů zahájil pan M.
Kainc ze Čkyně. Ten hodlá platit za kilo padánek dokonce 2 Kč.
Bude mít otevřeno v pondělí, ve čtvrtek, v sobotu a neděli vždy od
16 do 18 hodin. Oba pánové vzkazují našim pěstitelům: „Nenechte
ležet peníze na zemi!“ (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Závěr letošního června
a současně i konec školního roku byl doslova nabitý mnoha
událostmi, které se do uzávěrky Březin nedostaly. Pro pořádek se
k nim vracíme * Červnová ping pongová zápolení na dvou
betonových stolech o titul Mistra ZŠ PJB ve stolním tenisu
vyvrcholila v posledním týdnu finálovými zápasy. Ve 2. ročníku
turnaje si mezi žáky 1. stupně vedl nejlépe Josef Capůrka, na 2.
místě skončil M. Kadlec a třetí J. Bízek. Na 2. stupni zvítězil Václav
Holík před L. Majerem, D. Kapuscinským a J. Šubou.
Blahopřejeme vítězům a se všemi milovníky stolního tenisu se
těšíme na 3. ročník v červnu 2013 * 33 žáků prvního ročníku
pasovali na čtenáře. Stalo se ve středu 27. června v BoMBě za
přítomnosti jejich paní učitelky třídní Mgr. Marty Kadlecové, pana
ředitele Jana Horáka a paní ředitelky knihovny JVP Heleny
Fraňkové, která převzala nad celým podnikem záštitu. Všichni naši
prvňáci rozšířili řady čtenářů a započali nový rituál v naší škole * Ve
čtvrtek 28. 6. odpoledne se konala v BoMBě již 6. repríza Derniéry
Deváťáků – poslední představení našich nejstarších žáků. Bylo

plno, přišli rodiče, učitelé, kamarádi i osmáci a viděli, že i ti letošní
deváťáci, když chtějí, tak umějí * Neméně vydařené bylo i páteční
Loučení s Deváťáky, které již tradičně končilo před školou
fotografováním, předáváním štafety, podepisováním… a vůbec
vším, co k takové poslední tečce patří. Nezbývá než popřát všem
osmadvaceti dívkám a chlapcům hodně zdraví, štěstí a úspěchů na
jejich další životní dráze…a poděkovat jejich paní třídní učitelce
Lee Šverákové za trpělivost a péči * Mezi letošními žáky IX. třídy
bychom objevili i nositelku čestného titulu Žákyně roku 2012.
Stala se jí Kateřina Ulejová z V. B. Častokrát úspěšně
reprezentovala naši školu v různých soutěžích, po celou dobu školní
docházky měla vyznamenání a její chování bylo příkladné. Kdyby jí
už nebylo patnáct, zcela určitě bychom ji pasovali na čtenáře, neboť
je to vskutku Paní čtenářka. Přejeme Ti, milá Kateřino, abys ve
svém budoucím studiu na Gymnaziu v Prachaticích pokračovala tak
úspěšně jako na naší škole, abys dál rozvíjela své všestranné nadání
a aby při Tobě stálo zdraví, štěstí a láska * K závěru školního roku
patří i trocha statistiky. Celkem 269 žáků dostalo na konci roku
vysvědčení. Žáci chodili do 8 tříd na 1. stupni a do 5 na 2. stupni,
vysloužili si celkem 81 pochvalu, z toho na 1. stupni 63! pochvaly.
Zaznamenali jsme celkem 165 vyznamenaných a z toho „samé“ měl
91 žák, když na 2. stupni už to bylo jen 8 žáků. Celkem 4 žáci z 2.
stupně neprospěli. 12 žáků bylo kázeňsky potrestáno, z toho 1 žák
dvojkou a dva žáci trojkou z chování. Dohromady zameškali žáci ze
školy pana profesora Brože 12 376 hodin, což představuje průměr
46 hodin na žáka. Toť vše o konci loňského školnímu roku * Nyní
rychle přistupme k novému školnímu roku 2012/2013 * Ten začal
v pondělí 3. září 2012 pro 278 žáků, z nichž 159 chodí na 1. stupeň
do 6 tříd a 119 na 2. stupeň, rovněž do 6 tříd. V ZŠ PJB napočítáte
21 učitelů, včetně dvou paní vychovatelek. O novém panu řediteli,
kterým se stal pan učitel školy Mgr. Michal Novotný, píšeme na
jiném místě. Zcela novou tváří našeho učitelském sboru je však paní
učitelka Mgr. Lucie Pokorná, čerstvá absolventka PF JčU v
Českých Budějovicích-obor chemie, přírodopis. Paní učitelka bydlí
ve Svaté Máří. Vítáme ji v našem městě a ve škole pana profesora
Brože a přejeme jí jen samé úspěchy a dobré skutky na její první
učitelské štaci * Všechny pak přivítal nově upravený vstupní
prostor do školy, který pomohli panu řediteli Novotnému připravit
pánové M. Dragoun a J. Pokorný. Krom již zmiňovaného druhého
stolu na ping pong tu objevíte dlažbu, záhony z kamínků nebo
mulčovací kůry, sedátka, stojan pro jízdní kola a v neposlední řadě i
2 stromy: buk a sakuru… * Do těchto míst přišlo v pondělí 3. 9.
poprvé i 36 budoucích žáků 1. tříd. Čekalo tu na ně a jejich rodiče
nebo prarodiče 22 budoucích deváťáků, aby je povzbudili a provedli
špalírem ostatních tleskajících žáků a učitelů až do galerie BoMBa
k slavnostnímu zahájení a přivítání ve škole. To obstaral pan
ředitel M. Novotný za přítomnosti pana starosty města L. Dragouna,
který nezapomněl ani na sladkosti, ani na několik vřelých vět k
nejmladším žákům, ani na květiny pro jejich nové a první paní
učitelky. Těmi budou paní magistry Marie Diblíková a Jindřiška
Krankušová. Ty si pak odvedly své budoucí svěřence do tříd a škola
mohla začít…* Za 14 dnů-17. září 2012 prožívala škola další slávu.
Byl to její tradiční památný den, kdy si lidé v ní připomínají
otevření první budovy školy pod Svatým Duchem v roce 1899. Při
letošních 113. narozeninách vyhlásil pan ředitel celoroční sběrovou
akci. Ve spolupráci s pražskou firmou F.I.I. group budou žáci sbírat
starý papír a plastová víčka. První výběr se uskuteční ve dnech 8.-12
října 2012. Další novinkou je soutěž o nejhezčího vlastnoručně
vyrobeného draka. Až do 19. října mohou žáci draky tvořit, poté
všechny vystaví a 24. 10. budeme znát i jméno vítěze. 17. 9. se také
konaly volby do sněmu školy. Prezidentkou se stala Klára
Tažejová z IX. třídy a viceprezidentem Václav Holík z 8. A.
Dalšími členy jsou: Dušan Kapuscinský z 8. B, David Kalčík – 7.
třída, Ivan Lauda ze 6. A, Martin Kadlec ze 6. B, Michal Novotný z

5. tř, Filip Beránek – 4. třída a za třeťáky byla zvolena Kateřina
Tažejová. Všem zvoleným žákům gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů * Pod vedením třídních učitelů připravovaly třídy dárky pro
svou školu. Ty jsou nyní vystaveny ve spojovacím pavilonu nebo
k vidění na webových stránkách školy. Nakonec se žáci sešli na
společném slavnostním obědě ve školní jídelně. Po nich se tu za
stejným účelem sešli současní i bývalí kantoři a zaměstnanci školy
a potom nezapomněli ani na tradiční projev úcty učitelskému rodu
Kopečků. Památný den vyvrcholil vernisáží výstavy obrazů
bývalých žáků školy V. Neumitkové a K. Svatoše v BoMBě, o níž
píšeme na jiném místě * Milovníkům poezie připomínáme, že X.
ročník Dne poezie se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2012
v BoMBě od 17 hodin * (B podle JKH a NOM)
Základní
umělecká a mateřská škola : * Na úseku ZUŠ vstoupila škola do
svého jednadvacátého školního roku. Po jubilejních loňských
oslavách bude letošní rok 2012/2013 probíhat ve znamení startu
školních vzdělávacích programů(dále jen ŠVP) na všech ZUŠ
v ČR. ŠVP naší ZUŠ má název Šikovná Volba Pro talentované
děti ve Vlachově Březí. Pod vedením paní ředitelky T. Tláskalové
na něm učitelský sbor pracoval plné dva roky. Mnozí z našich
pedagogů absolvovali řadu odborných seminářů a školení a ve
spojení se svými dlouholetými zkušenostmi se snažili vše zúročit
v tomto školním dokumentu, který je jakousi „školní Biblí“. Výuka
podle nového ŠVP se bude týkat jen žáků 1. ročníku hudebního a
tanečního oboru. Ostatní žáci budou pokračovat podle stávajících
učebních plánů. Bližší informace objevíte na webových stránkách
školy: www.zums-vb.cz * Na počátku školního roku je kapacita
ZUŠ plně naplněna-180 žáků. V hudebním oboru (HO) budou
studovat 152 žáci, z toho v přípravném studiu 18 žáků, v základním
studiu 125 žáků a v pěveckém sboru Žihadla 9 žáků. V tanečním
oboru (TO) je zapsáno 28 žáků. Při škole bude i nadále pracovat
dramatický soubor DRAK. Pedagogický sbor zůstává nezměněn-11
učitelů HO a jeden v TO. Ředitelkou ZUMŠ na dalších 6 let
funkčního období zůstává i nadále Tatjana Tláskalová * V rámci
ZUMŠ nesmíme opomenout úsek MŠ Pastelka. Její kapacita - 80
dětí je rovněž plně vytížena. Ve třídě Koťátek jsou zapsány 24 děti,
ve třídě Hvězdiček rovných 28 dětí a předškolní třídu Knoflíků
navštěvuje rovněž 28 dětí. Pedagogický sbor zůstává nezměněn.
S dětmi bude pracovat 6 kvalifikovaných učitelek pod vedením
vedoucí paní učitelky Ivany Veberové. Novinkou je nástup
asistentky pedagoga MŠ paní Marty Matuškové * Ve čtvrtek 20. 9.
se uskutečnila pro všechny rodiče dětí MŠ informační schůzka
rodičů dětí se všemi učitelkami MŠ, kde získali potřebné informace
* Ve středu 26. 9. se od 17 hodin uskutečnil v komorním sále
ZUMŠ první koncert ZUŠky v tomto školním roce a vystoupili tu
vybraní žáci z jednotlivých nástrojových oborů. Program přinesl
všem přítomným příjemnou hodinu hezké hudby a odstartoval již
21. kulturní sezónu ve Vlachově Březí. Velmi si vážíme všech
návštěvníků našich koncertů a děkujeme jim za přízeň * (kráceno
podle T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
S naším pohledem na společenský pohyb lidu místního i okolního
se musíme vrátit až do měsíce června 2012, neboť v posledním
čísle jsme ještě neměli kompletní přehled o tomto měsíci *
Červen 2012 S radostí přinášíme zprávu o narození Valerie
Hubáčkové z Vlachova Březí. Vítáme ji mezi námi a přejeme jí
mnoho zdraví, štěstí, radosti a lásky jejích nejbližších, zvláště pak
rodičů, kterým si tímto dovolujeme pogratulovat a mamince poslat
kytičku. Vše, co jsme adresovali Valérii, přejeme i novorozencům
z července, srpna a září. A pro jejich šťastné rodiče platí to samé +
Navždy jsme se rozloučili s paní Věrou Neumitkovou z Vlachova
Březí, která odešla ve věku 73 let. Zarmoucené rodině a přátelům
si dovolíme vyslovit projev naší hluboké soustrasti nad její ztrátou
* Rádi doplňujeme zprávu o sňatku Petry a Davida Antolových,
kteří si řekli své Ano ve Strakonicích. Novomanželům posíláme

přání jen toho nejlepšího, co je může na jejich společné životní
cestě potkat. Ať u toho nechybí zdraví, štěstí a láska! To samé
anebo velmi podobné, pouze v modrém a růžové si dovolujeme
popřát všem novomanželským párům sezdaným v červenci a září
roku 2012. * S červnovými jubilanty jsme naše čtenáře seznámili
v posledním čísle Březin * Červenec 2012 V tomto měsíci jsme
mezi námi přivítali Veroniku Novákovou a Milana Vodičku, oba
jsou z Vlachova Březí. Ať je vám tu s námi jenom dobře + Navždy
jsme se rozloučili s paní Věrou Kotrcovou z Vlachova Březí. Té
bylo letos v červnu 90 let. Truchlící rodině, nejbližším a přátelům
si dovolujeme vyjádřit upřímný projev naší účasti nad jejím
odchodem. * Sedmý měsíc přinesl svatbu Veroniky a Michala
Hojdekrových. Ti vstoupili do společného života v Netolicích a my
se připojujeme s červnovým vinšem * Mezi červencovými
jubilanty vítáme letos poprvé novice v Klubu 70. První členkou je
paní Anna Nepožitková z Vlachova Březí, k ní se připojil pan
Jaroslav Brousek, rovněž z Vlachova Březí. O pět let více přinesl
červencový kalendář paní Boženě Nuskové, panu Vojtěchu Zíkovi
a paní Boženě Plíškové-všem z Vlachova Březí. A dalších pět let
navíc dovedlo k číslici 80 paní Marii Zatočilovou z Vlachova
Březí. Paní Marie Pěstová ze Lhoty Chocholaté oslavila mezi
svými nejbližšími pětaosmdesátiny. A nakonec si paní Bedřiška
Vaněčková z Doubravy zapsala o svých narozeninách dvě
osmičky. Všem jubilantkám a oslavencům přejeme mnoho zdraví,
klidu a míru v duši, hodně štěstí a dobré pohody do dalších let *
Srpen 2012 s sebou přinesl narození Maxima Fridricha a Zuzany
Švancarové, obou z Vlachova Březí. A Březiny znovu oprašují svá
přání z června a července, pouze mění kytky v pugetu + S úlevou
oznamujeme, že nás v srpnu nikdo navždy neopustil * August
nebyl pro nikoho ani dnem svatebním * Srpen přivítal v Klubu 70 i
paní Jiřinu Tetalovou z Vlachova Březí. Pětasedmdesátiny slavili
ve stejný den paní Marie Pokorná a pan Jaroslav Rauscher
z Vlachova Březí. Sedmasedmdesát let si připomínal pan František
Fürbach z Vlachova Březí. Všem jubilujícím posíláme upřímné
pozdravení s přáním všeho nejlepšího. Buďte zdrávi a šťastni.
Naše nejslavnostnější srpnové přání posíláme nyní do Lhoty
Chocholaté paní Marii Tetourové. Osmý den osmého měsíce ji
přinesl dvaadevadesát let! Vážená paní Marie, ať se Vám mezi
námi pořád líbí, ať Vám zdravíčko slouží, ať se máte pořád dobře a
ještě lépe a díky za to, že tu jste * Září 2012 3 děti se zatím
narodily v září. Byla to Halinh Le – děvčátko z Vlachova Březí,
Lilly Victoria Grosspitschová a Patricie Hrubcová, obě rovněž
z Vlachova Březí. S radostí se připojujeme ke všem gratulantům a
věříme, že budou zářit stále + Navždy jsme se museli rozloučit
s paní Marií Špeilovou z Vlachova Březí, které bylo
jednaosmdesát let. Zarmouceným nejbližším a přátelům si
dovolujeme vyslovit projevy
hluboké soustrasti nad jejím
odchodem * Zářijové svatby byly dvě. Nejprve si na hradě
Helfenburk řekli své Ano Kateřina a Antonín Lencovi, poté učinili
to samé Eva a Petr Schönovi v Lomci. Březiny dnes gratulují
novomanželům do třetice, ať tedy platí, všeho dobrého * Září
nenabídlo příliš velký počet jubilantů, nicméně musíme
zaznamenat neuvěřitelné pětasedmdesátiny pana Stanislava
Vaněčka z Vlachova Březí a svátek svatého Václava, patrona
Země České, a všech jeho jmenovců. Hodně zdraví, štěstí a radosti
i ve všední dny * Do Klubu 90 čerstvě vstoupila paní Božena
Holíková z Vlachova Březí. Své neskutečné kulatiny si
připomínala mezi svými nejbližšími. Potom ji, krom mnoha
dalších gratulantů, navštívili i pan starosta L. Dragoun, paní
matrikářka L. Petrů a JKH, aby vyřídili pozdravy za všechny
Vlachovobřežďany. Rovněž Březiny se připojují a spolu s přáním
pevného zdraví věří, že váženou paní Boženku neopustí její
nevídaná vitalita, vždy a všude přítomný milý úsměv, člověčí
pohlazení, dobrá nálada a láska k Bohu…, a to přinejmenším na
příštích devět let...(B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná: Červen = Končí a loučí se
tropickými vedry+45°C(30.6.) * Červenec = Přivál ho
k nám vítr, na Cyrila & Metoděje padaj kroupy, jeje jeje.
Pak už je to halb-hezky und halb-špatně. A na konci zase
vedra * Srpen = Hitze a noční bouře veliké, až z toho čápibílí nakrásně odletěli předčasně. Na Vavřince trocha
chladu, jinak srpen nemá vadu. Čápi černí, ti milují
Hradiště, o 3 mladých napište. Škoda, že jim vítr hnízdo
zbořil…* Září = … Kdo ho letos tvořil? Teploty jsou
příjemné a přeháňky časté. Houby, nástup hlaste! Na hřiby
se chodí s kosou…(CM) * Březiny se omlouvají členům
SDH ve V. B., že jim v tomto čísle neposkytly žádný
prostor. Příště to určitě napraví * V sobotu 8. září bylo v
hasičské klubovně v Dolním Kožlí na Sportovní hasičské
merendě veselo, o což se zasloužili všichni „sportovci“,
včetně Pata - Mata. * Zdá se, že zdejší Sokolovna znovu
ožije. Nový nájemce – pan Šálek z Němčic, by chtěl zahájit
pátkem 19. října 2012 a poté v pátečních diskotékách
pokračovat * V sobotu 25. srpna se pan ředitel M.
Novotný a exředitel JKH zúčastnili oslavy 20. výročí
spolupráce obcí a měst Jihočeského kraje a kantonu Bern,
která se konala v Milevsku. V roce 1992 navštívili tehdejší
starosta V. B. Fr. Klimeš a JKH poprvé švýcarskou obec
Erlenbach * V sobotu 29. září 2012 pořádal LMK V. B. již
III. ročník populární Drakiády. Tentokrát se však někam
vítr zatoulal, ale i tak si děti chválily. Na „letišti“ u Lhoty
Ch. vládla pohoda, kterou umocnilo závěrečné opékání
buřtíků. Díky za to, pořadatelé, vzkazují děti i rodiče *
Velké Mezinárodní rybářské soutěže na Panském rybníku v
Hodkově, poblíž Zruče nad Sázavou se zúčastnily i 4 týmy
z V.B. Velkého úspěchu dosáhli otec Zdeněk a syn Jiří
Švancarové, kteří se stali absolutními vítězi. Gratulujeme!!
* Pouze telegrafická informace o červnových aktivitách
mládeže TJ Sokol, o nichž nám napsala zasloužilá
cvičitelka Marie Velková-Starší a mladší kluci pod
vedením A. Lence jr. byli úspěšní na florbalovém turnaji
v J. Hradci-Krajské finále soutěže Medvědí stezkou ve
Včelné u Č. B. přineslo našim 3 první, 2 druhá a jedno 4.
místo-V republikovém finále Medvědí stezky v Borovicích
u Mnichova Hradiště se umístili nejlépe J. Kouba a M.
Lácha na 10. místě *Svou první mistrovskou sezónu právě
skončili nohejbalisté T. J. Sokol V. B. Příště napíšeme více
* Fotbal FC: 18. srpna 2012 zahájila sezónu i fotbalová I.
B třída, sk. B. Oproti loňsku se nám změnili soupeři, více
je jich z okresu ČK, vrátily se Lhenice, sestoupily Netolice
a postoupil Husinec! Našim hochům se zatím příliš nedaří,
když získali pouhé 3 body za 3 remízy, tu poslední domácí
2:2 se Stachy zajistil hlavou v poslední minutě až brankář
M. Uher! Příští utkání hrají naši doma v neděli 7. 10. od 16
hodin proti Frymburku. V sobotu 13. 10. hostujeme
v Sedlci. 21. 10. v neděli hrajeme doma s béčkem Lažiště
od půl čtvrté. V sobotu 27. 10 zajíždíme do Vyššího
Brodu. V neděli 4. listopadu nás doma čeká derby se
Slavojem Husinec od 14 hodin, za týden poté i druhé derby
se Strunkovicemi a opět doma od 14 hodin. Poslední zápas
podzimu bude 17. 11. v Loučovicích, kde od půl druhé
předehráváme první jarní zápas. Snad už se brzy dočkáme
prvního podzimního vítězství*(B)
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