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KLIDNÉ VELIKONOČNI SVÁTKY A BOHATOU
POMLÁZKU PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM Březiny
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Další veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí
se uskutečnilo v pondělí 22. března 2010 od 19 hodin v malé
jednací síni MěÚ ve Vlachově Březí. Jedním ze stěžejních
bodů programu bylo projednávání závěrečného účtu města
za rok 2009 a v návaznosti na to i projednání rozpočtu
města na rok 2010. Autor tohoto příspěvku má
k ekonomickým expertům daleko, nicméně i pohled laický
může být často jasnější než sáhodlouhé rozbory. Závěrečný
účet města se podařilo udržet jako vyrovnaný v oblasti
příjmů a výdajů, kde se cifry pohybovaly nad hranicí 40
miliónů korun. Je třeba upřesnit, že účet byl mírně
přebytkový v příjmové sféře, takže v městské pokladně byl
zůstatek za rok 2009 téměř 600 tisíc korun. Pouze pro
zajímavost zkusím uvést některé údaje z roku 2009 v oblasti
příjmů a podotýkám, že jsou opravdu velmi hrubě
zaokrouhleny. Je to především téměř dvoumiliónový propad
z příjmů v daních všeho druhu, místo 15 milionů korun jsme
dostali jen milionů 13. Za odvoz odpadků se vybralo téměř
870 tisíc korun, příjmy za dřevo činily 1 100 tisíc korun, za
sběr komunálního odpadu 600 tisíc, za pronájmy
nemovitostí 900 tisíc a za prodej pozemků a nemovitostí
více než 800 tisíc. Bohužel v oblasti dotací, nyní se říká
transferů, došlo k 10 milionovému propadu ze strany
státního fondu ŽP, který byl vyřešen krátkodobým úvěrem
ve stejné výši. Zabývati se výdajovou stránkou jest poněkud
složitější, prolínají s tu dotace, mzdy ze státních prostředků
a další položky, na jejichž komentování nemám ani znalosti,
ani chuť a ani sílu. Mohu konstatovat, že zastupitelé tento
závěrečný účet města schválili bez výhrad. Rozpočet města
na rok 2010 je opět nastaven jako mírně přebytkový s tím, že
příjmová složka se pohybuje ve výši 53 a půl miliónu korun,
výdajová část je nižší – 48 800 000 korun. K ní je však

nutno přidat částku 4 milionů a téměř dvou set tisíc, kterou
musí město spláceti svůj dluh. Pak z toho vyjde již jen
necelý půl milion coby železná rezerva v pokladně města.
Rozpočet města na rok 2010 zastupitelé rovněž schválili.
Pan starosta Ing. P. Kubašta informoval přítomné o návrhu
Plánu územního systému ekologické stability, který bude pro
občany zveřejněn na webových stránkách města V.B.
Schválení došel i odprodej části areálu v Panské zahradě pro
výstavbu rodinných domků v I. etapě, stejně jako Pasport
komunikací od firmy Geoplan, Výsledek inventarizace
majetku města za rok 2009, dodatek k Vyhlášce o poplatcích
i návrh na podání Žádosti o grant na revitalizaci lipové aleje
u Sv. Ducha. Zastupitelé vzali na vědomí informaci pana
starosty o stavu pietní síně i o chystaném průběhu oslav 65
let od konce 2. světové války. Těm, kterým se zdálo toto
zpravodajství o březnovém jednání zastupitelů o rozpočtu
města až příliš idylické, připomínám, že mu předcházelo
několik pracovních neveřejných jednání zastupitelů, kde se
diskutovalo velice intenzivně. (JKH)
RADOST Z FOTBALU I ZE SETKÁNÍ VE ŠKOLE

Na čtvrtek 25. března 2010 se ve škole pana profesora Josefa
Brože dlouho připravovali. Škola pod Svatým Duchem
pořádala mezinárodní halový turnaj v kopané a současně tu
naši žáci VI. třídy poprvé přivítali své „dopisové“ kamarády ze
školy z bavorské Riedlhütte. Podívejme se nejprve, jak to ve
čtvrtek dopoledne vypadalo ve sportovní hale školy, kam se
sjeli starší žáci ze 4 škol. Pátým účastníkem mezinárodního
fotbalového turnaje v hale byli samozřejmě chlapci z domácí
školy pana profesora Brože. Ke slavnostním zahájení nastoupili
chlapci z HS Perlesreut, které vedl nám všem dobře známý pan
rektor Franz Hurzlmeier, fotbalisty HS Riedlhütte koučoval pan
učitel Hans Friedl a doprovázel pan rektor Karl Feuerecker,
reprezentanty DBS Schőnberg přivedl kouč John Pretzer,
učitel i šéf TSV-FK Schőnberg v jedné osobě. Kdyby s nimi
nepřijel i pan rektor Bernd Bachhuber, tak bychom snad museli
celý turnaj odložit. Tak pevná pouta už pana B.B. s naší školou
pojí. Chlapce ze Základní školy MJH z Husince přivezl
současný tamější zástupce ředitele a také bývalý kantor naší

školy ( už je tomu 20 a více let) pan Mgr. Ludvík Filip.
Koučem reprezentantů domácí školy byl pan učitel Michal
Novotný, jehož doplňoval tandem vedení Ho + Ho a vše
materiálně jistil předseda Rady školy pan Mgr. Ivan Lauda. Na
úvod slavnostního zahájení vystoupila školní dívčí (+ 1 Marian)
taneční skupina Face to face ze ZŠ PJB. Pan ředitel J. Horák
měl krátké úvodní slovo, v němž připomněl, že turnaj se koná
již po 8. a u nás ve V.B. letos podruhé. Pak předal slovo panu
rozhodčímu Ondřeji Babkovi z Prachatic, který seznámil
všechny týmy s pravidly. Dlužno připomenout, že ač mladý,
předvedl tento pán vysoce profesionální výkon a rozhodoval
přesně, objektivně a v duchu fair play. Družstva se mezi sebou
střetla systémem každý s každým, a proto lze konečné výsledky
považovat za nejobjektivnější vyjádření
kvality
všech
účastníků. Krátce po 13 hodině se na slavnostní vyhlašování
vítězů dostavil i pan starosta města V.B. Ing. Petr Kubašta,
jemuž připadla velmi radostná povinnost. Předával pohár pro
vítěze do rukou domácího kapitána Jiřího Nerada. Ten se stal i
nejlepším střelcem turnaje, když se trefil celkem 10x! Naši
chlapci podali velmi kvalitní výkon, poráželi všechny své
soupeře rozdílem třídy ( Husinec 4:0, Perlesreut 8:0, Riedlhütte
5:0 a Schőnberg 4:0), až se nakonec zastavili u jednadvaceti
branek a přitom neinkasovali ani jeden gól a získali plný počet
12 bodů! Mužstvo, které nastupovalo ve složení : Fanda Daniel,
Josef Hubr, Jan Kašper, Milan Kukla, Roman Lauda, Jiří
Nerad, David Nosek a Pavel Varaus obhájilo loňské prvenství
z turnaje v Schőnbergu. To letošní prvenství však bylo naprosto
jednoznačné. Chlapci a trenére, Děkujem! Na 2. místě skončili
fotbalisté z HS Riedlhütte a bronzovou příčku obsadili
fotbalisté z DBS Schőnberg, pouze o lepší brankový rozdíl před
ZŠ MJH v Husinci. Za velmi kvalitní výkony, sportovní
vystupování v duchu fair play a slušné chování po celou dobu
turnaje si všichni účastníci zasloužili pozvání od pořadatelů ke
společnému obědu * Po slavnostním zahájení fotbalového
turnaje se skupina žáků-„dopisovatelů“ z V.B. a Riedlhütte
odebrala do galerie BoMBa, aby se tu společně zabavili při
programu, který pro ně připravila paní učitelka Mgr. Pavla
Langová spolu se svou německou kolegyní paní učitelkou
Birgit Klee. Asi třicítka žáků se nejprve seznamovala, pak si
spolu hráli, dál se pustili i do společné práce, když vyráběli
velikonoční květiny, vydali se na prohlídku školy, poobědvali
spolu, vyšli si na procházku do města, podívali se do kostela i
na židovský hřbitov, aby se pak zase sešli všichni v BoMBě a
nakonec došlo i na loučení u autobusu. Domácí žáci s paní
učitelkou P. Langovou v rolích hostitelů si počínali skvěle a
určitě si v ničem si nezadali s vítěznými domácími fotbalisty. I
jim proto patří plné absolutorium a poděkování. Kdyby každý
den ve škole byl takový jako čtvrtek pětadvacátého třetí 2010,
pak bychom na sto procent naplňovali Komenského ideu :
Škola hrou! (JKH)

JEN POSTŮJ MALOU JEN CHVÍLI
V samém závěru měsíce, v pátek 26. března uspořádala ZUŠka
ve spolupráci s OS Hradiště a Městskou knihovnou J.V. Plánka
další, v pořadí již 4., večer Kruhu přátel poezie. Ten si 31.3.
připomněl jeden rok své existence. Tehdy vystoupili jeho lídři
s pásmem Vším jsem byl rád, které věnovali básníku Jana
Nerudovi…Letošní páteční podvečer v komorním sále ZUŠ
lákal diváky již svým názvem Postůj ještě malou chvíli, který
uváděl posluchače do počátků 2. poloviny 19. století, kdy
vzniká slavná Družina májová. Proto zněly večerem verše Jana
Nerudy, Vítězslava Hálka, Josefa Václava Friče, Adolfa
Heyduka,
Josefa Baráka, Václava Šolce a Rudolfa Mayera,
doprovázené živou dobovou hudbou Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Josefa Suka a Viléma
Blodka. Po boku 4 recitátorů – zakladatelů : paní Helena
Fraňková, pan František Polický, paní Tatjana Tláskalová a

pan Antonín Lenc sr., alias kvarteta HEFRTÁTO vystoupila paní
Helena Dvořáková v roli „mluvčí“ a spolu s ní i muzikanti ze
ZUŠky- paní Lenka Kováčová, pan František Procházka pan Milan
Zíka a Pan zpěvák Jan Kubašta jako host. Snad nám všichni
účinkující odpustí, že jsme neuvedli jejich tituly, ale k veršům a
hudbě se to jaksi nehodilo. A právě spojení mluveného slova a
hudby dokázalo navodit onu neopakovatelnou atmosféru. Náladu,
která byla umocněna první jarní bouřkou za okny sálu, přítomností
všech sedmi Májovců na dobových portrétech, ale především účastí
hojného počtu žen seniorek-turistek, které měly největší podíl na
tom, že komorní sál byl zaplněn takřka zcela. Kruh přátel poezie
chystá další poetický večer věnovaný básníku jara, žen a Prahy –
Jaroslavu Seifertovi. Termín bude upřesněn. (T.T.)

MISTR EVROPY Z VELKÉ STRÁNKY
Při poslední návštěvě u Kotrců se ptám, co je nového. Paní
Melánie se usmívá a neříká nic. Zato pan Vladimír je na
vyptávání připraven dokonale a se všemi novinkami týkající se
běhání na lyžích-jeho nikdy nekončící vášni, touze a lásce člověka
přímo zasype. Není lehké změnit plán tréninků, není lehké začít
jezdit na jiné závody a asi už vůbec nebude lehké útočit na přední
umístění, když jako veterán startujete až zezadu. A asi bude také
nesmírně těžké dělat velké změny téměř na prahu sedmdesátky. To
všechno Pan lyžař Vladimír učinil.Vydatně mu pomáhal pan Alois
Přibyl z Kvildy a další dobří lidé, mezi nimi i pan St. Frühauf,
kdysi trenér K. Neumannové. Zapomenout při tom na paní Melánii
by bylo krajně nespravedlivé. Jen ona a pejskové Tarzan s Olinem
vědí, kolik úsilí, času i peněz vkládá její muž do svého lyžování.
Všichni tři jsou jeho věrní tréninkoví souputníci. V letní přípravě
naběhal pan Kotrc 800 kilometrů, když vybíhal z Hradiště přes
D.K. do H.K. až k Mojkovu a zpět. Dalších 1200 kilometrů najel
na kolečkových lyžích mezi H. Vltavicí a Kvildou. V zimě ubral
na tréninkových kilometrech a více závodil – v Rakousku, v
Německu, Itálii i u nás doma. Když si pak v únoru v německém
Schőnebenu koupil nové lyže Fischerky na bruslení a k nim i boty
a zkusil, co dovedou, s jistotou věděl, že udělal svůj životní kauf.
Lyže jsou krásné, rychlé a byly levné! 14. 2. 2010 se na nich
zúčastnil v rakouském St. Johannu in Tirol 50 kilometrového běhu
- prvního ze dvou závodů o titul mistra Evropy veteránů, a
dobruslil sedmý. První Němec Jochan mu „nadělil“ 9 minut a 2.
Ital Toni minut šest. Jednadvacátého března se jel v Bodenmaisu
v Německu 2. závod o titul mistra Evropy. Ten se běžel klasicky a
měřil rovných 42 kilometry. Lyžař – běžec Vladimír neváhal a 5
hodin! si připravoval lyže, sníh byl totiž přesně podle jeho gusta :
mokrý a těžký. Osvědčená taktika výběhů pomocí stromečku a po
rovinách běh soupaž přinesla ovoce- Vl. Kotrc skončil celkově na
3. místě! To bylo sice skvělé, ale takových bronzů už zažil více.
Jen proto by „nemazal“ lyže 5 hodin. Tentokrát chtěl Vladimír víc.
Běžel tak rychle, až „smazal“ náskok Němce a Itala a v celkovém
součtu časů z obou závodů to vyšlo na místo 1. – na titul Mistra
Evropy v běhu na lyžích v kategorii veteránů nad 65 let! Tady za
tím vykřičníkem bychom kvůli happy endu měli skončit. Pro
pořádek však musím ještě doplnit, že ani letos nevynechal
lednovou Jizerskou „50“, že 2x závodil v Itálii. Když tam
v Campologne vyběhl 7 km po startu do výšky Sněžky a nevěděl o
světě, ale nevzdal a doběhl. Dodat, že při Šumavském maratónu
letos
posledního
února
skončil
v kategorii 61-70 let na 5. místě, když
mu opět přál sníh a forma se dostavila
v pravou chvíli…Teď na konci března
už zase Vladimír pilně pracuje, aby
vybyla nějaká ta korunka na příští
sezónu. I tak úspěšní lyžaři běžci, i když
už „jen“ veteráni, žádné sponzory
nemají. O to větší mají chuť běhat,
závodit a o to větší z toho všeho mají
radost. Ať to panu Vladimíru Kotrcovi –
mistru Evropy z Velké Stránky vydrží
tak dlouho, dokud se nestane mistrem
světa! Láďo zlatý, Skol!!! (JKH)

PLESOVÁ SEZÓNA 2010 SKONČILA
Nechceme opominout nic, co třeba jen vzdáleně připomíná
plesání, a tak připomínáme, že v sobotu 6. března 2010 se ve
vlachovobřezské Sokolovně konaly tradiční Sokolské šibřinky
v režii Tělovýchovné jednoty = TJ Sokol Vlachovo Březí
V posledních létech zaznamenáváme zvýšený počet masek
všeho druhu, což je zpráva potěšitelná a zaznamenání hodná.
Letos vyhrávala všem kapela Pozor, vizita! z Vodňan a
výtečná nálada tu vydržela až do kuropění. Šibřinkám
předchází odpolední Dětský karneval. Tady bylo masek,
soutěží a her daleko víc než večer a v noci! Což je opět
potěšitelná zpráva o pořadatelích, kteří to všechno pro děti
vymýšlejí, připravují a uskutečňují * Tělocvična jednota =
T. J. Sokol Vlachovo Březí pořádala své Sokolské šibřinky i
Dětský karneval v sobotu 13. března 2010 v sále kulturního
domu v Radhosticích. Ne všechny zprávy se dostanou až na
stránky těchto novin, což je právě případ těchto Šibřinek II.
Takže přijměte pouhé konstatování, že byly a že na nich hrál
Přímý přenos z V.B.… Březiny si kladou otázku. Jak asi
vnímají tuto nejenom šibřinkovou dvoukolejnost lidé odjinud.
A možná, že ani domorodci nemají úplně jasno. (B)

Z VÝROČNÍHO ROKOVÁNÍ MYSLIVCŮ
V sobotu 27. 2. 2010 se členové Mysliveckého sdružení
Vlachovo Březí sešli v hostinci U Svatošů na své výroční
schůzi, aby zhodnotili činnost sdružení v roce 2009 a
stanovili si priority pro letošní rok. Hlavní činností MS V.B.
zůstala i loni péče o zvěř, dále pak opravy mysliveckých a
krmných zařízení, zajištění dostatečného množství krmiv,
obdělávání políček pro zvěř a konečně i tlumení stavů
zákonem povolených druhů šelem. V rámci tradičně dobré
spolupráce s MěÚ V.B. zajišťovali myslivci stavbu
oplocenek na zalesněných holinách. Při loňské letní povodni
zaznamenali bohužel ztráty na mladé zvěři bažantí, zaječí a
v některých úsecích i na zvěři srnčí. Velmi alarmující a stále
se opakující byl výskyt černých skládek, ničení
mysliveckého zařízení i rozmáhající se jízda motorek a
čtyřkolek po lukách a lesích. Zejména v zimě a na jaře tak
dochází k rušení zvěře. Obdobnou znepokojivou situaci
konstatují myslivci u volně se pohybujících a toulavých psů.
Často jsou k vidění případy, kdy nezodpovědní majitelé
klidně přihlížejí, jak jejich psi štvou zvěř. Tímto apelují
členové MS na všechny majitele psů, aby při procházkách
měli psy vždy přivázané na vodítku a tím předcházeli
zbytečným konfliktům s mysliveckou stráží. Tuto povinnost
jí ukládá zákon o myslivosti i místní vyhláška. Již řadu let
musejí myslivci jen bezmocně přihlížet, jak dochází ke
střetům motorových vozidel se zvěří a to zejména v úsecích
Škrabáče, na silnici směrem Lhota Chocholatá a na
Bušanovice. V letošním roce se proto zapojí do projektu,
který by měl zabránit značným úhynům zvěře. Podél
zmiňovaných komunikací hodlají myslivci umístit pachový
repelent Hukinol. Ten bude aplikován na dřevěných kůlech
za použití stavební pěny. Jedná se o poměrně nákladné
opatření, a proto se myslivci obracejí na veřejnost, zejména
pak na naši mládež s prosbou, aby takové zařízení
nepoškozovala a neničila. Při realizaci tohoto opatření by
chtěli myslivci spolupracovat se Státní správou lesů a
myslivosti, Správou a údržbou silnic, dopravním
inspektorátem i pojišťovnami, které by jim mohly finančně
pomoci. (PEPŘ) Redakce Březin je potěšena, že po dlouhé
době mohla přinést zprávy ze života místního mysliveckého
sdružení a ukázat čtenářům, že naši myslivci nejsou jen

pouhými lovci, ale že o přírodu a lesní zvěř především
pečují. Budeme jen rádi, ozvou li se myslivci častěji.(B)
VÝROČNÍ SCHŮZE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Ve středu 25. března 2010 se v sále školní jídelny ZŠ PJB
sešli zdravotně postižení občané na své výroční členské
schůzi. Tu řídila předsedkyně ZP paní Květa Urbanová,
která v úvodu seznámila přítomné s programem jednání.
Poté všichni přítomní uctili památku zesnulých členů
minutou ticha. Členky výboru ZP následně přednesly své
hodnotící zprávy. Slovo pak dostala paní Marie Hadravová,
předsedkyně krajské rady ZP, která seznámila účastníky
schůze s možnostmi a využíváním rekreačních pobytů pro
ZP. Upozornila na zájezdy do termálních lázní v německém
Füssingu, na rekondiční pobyty pro ZP v Mariánských
Lázních, Jánských Lázních, Hnačově a v neposlední řadě na
koupání v teplých pramenech v Podhájské na Slovensku. Za
město Vlachovo Březí přišel účastníky výročního jednání ZP
pozdravit pan J. Horák, ředitel zdejší školy. Po krátkém
občerstvení a diskusi ukončila paní předsedkyně Urbanová
jednání s tím, aby se tu zase všichni ve zdraví za rok opět
sešli. (B podle KUR)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 16. března 2010
startovala děvčata naší školy v Prachaticích na okrskovém
kole v košíkové. Družstvo ve složení M. Capůrková, I.
Kamešová, D. Kašparová, N. Ondřichová, D. Polenová a M.
Svěchotová vedla paní učitelka R. Balková. Děvčata podala
velmi dobrý výkon a v konečném účtování obsadila 2. místo
hned za žákyněmi ze ZŠ MJH z Husince, ale před týmy z Gy
PT, ZŠ PT Národní a ZŠ PT Vodňanská. Jsme rádi, že se
opět tvoří tým, který navazuje na slavné chvíle dívčího
basketbalu na škole PJB před několika léty. Patří za to dík
všem hráčkám i jejich trenérce * V ten samý den-16.3. 2010
a ve stejném městě-Prachaticích se konalo okresní kolo
olympiády v českém jazyce. Naši školu tam reprezentovala
žákyně IX. A Lucie Kováčová. Umístila se na 7. místě
uprostřed výsledkové listiny. Podle svědectví paní učitelky
Jindřišky Koubové, která ji připravovala a při soutěži
doprovázela, podala Lucka zodpovědný a poctivý výkon, jen
toho štěstíčka potřebovala více. Oběma protagonistkám
mateřského jazyka děkujeme * V pátek 26. března 2010 si
v sále jídelny školy připomínali současní i bývalí kantoři
spolu s dalšími zaměstnanci školy 418. výročí narození J.A.
Komenského. Přišla jim k tomu zatančit děvčata ze skupiny
Face to face na čele s uměleckou vedoucí Luckou K. z 9. A.
Pak jim do duší promluvil a sebevědomí povznesl pan
doktor Miroslav Dědič z Chluman a se slovy díků a kytičkou
mezi ně zavítal i pan starosta města V.B. Ing. P. Kubašta.
Přítomní pak uctili památku pana učitele Petra Schőna, který
nás v průběhu roku navždy opustil, popřáli hodně zdraví a
štěstí jubilující paní Jaroslavě Švíkové, potěšili se
z přítomnosti paní učitelky Marie Konečné ze Zálezel a
zavzpomínali na svou nejstarší paní učitelku Marii Ládovou
a poslali jí na Malou Stránku pozdravení z nejsrdečnějších *
Ve středu 31. března 2010 se ve školní galerii BoMBa konal
již II. ročník Velikonočního trhu. Na pultech se objevily
zajímavé, rozmanité a velmi pěkně upravené velikonoční
objekty počínaje klasickou pomlázkou a konče třeba
velikonočním věncem. Na jejich výrobě se podílely paní
učitelky, téměř všichni žáci školy, ale i někteří rodiče. Po
loňských zkušenostech byl trh otevřen nejprve pro rodiče a
přátele školy a teprve potom pro žáky 1. a 2. stupně. Další
podrobnosti se nám do uzávěrky novin už nevešly.

Připomínáme, že výtěžek z prodeje bude použit na
dobročinné účely. Foto na titulní straně zachycuje žáky 1. a
9. třídy na Velikonočním trhu v BoMBě* (JKH)
PROJEKT VZDĚLAVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST III

V rámci naplňování projektu Inovace vzdělávacích procesů
můžeme sledovat další nárůst činností učitelů ZŠ PJB. K těm
stávajícím přidali ještě přípravu žáků na vědomostní soutěže a
na přijímací zkoušky na střední školy. Nezanedbatelná je
pomoc paní učitelek při osvětlování velikonočních tradic a
zvyků, při výrobě velikonočních objektů a následně pak při
jejich představování veřejnosti. V březnu se ve škole
připravovali
na setkání se žáky z HS Riedlhütte i na
organizační zvládnutí mezinárodního turnaje v halové kopané
starších žáků. Jak se můžete dočíst na jiném místě v novinách,
podařilo se jim to více než dobře. (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * V pondělí 1.3.
přijelo do MŠ Pastelka českobudějovické divadlo Zvoneček
s pohádkou O pejskovi a kočičce * V úterý 2.3. proběhl ve
školce Den otevřených dveří určený především pro rodiče,
kteří mají zájem umístit a zapsat své dítě v Pastelce
v příštím školním roce 2010/2011. K zápisu s pak ve dnech
22. – 25. 3. dostavilo 33 zájemců * 4. března navštívily děti
z MŠ Caisovu Pekárnu. Díky za to všem, kteří jim to
umožnili * Ve středu 31.3. připravily paní učitelky MŠ pro
děti a rodiče Velikonoční dílnu * V týdnu od 8. – 12. 3.
2010 navštívily všechny děti z MŠ postupně Městskou
knihovnu JVP , kde si s paní knihovnicí H. Fraňkovou
povídaly na téma Kniha je můj kamarád * V sobotu 13.
března vyjelo 25 žáků a učitelů ze ZUŠky na tradiční Jarní
setkání občanů obce Budkov. Zahráli, zazpívali, zatančili a
připravili tak všem přítomným v KD příjemné odpoledne *
Ve čtvrtek 18. 3. se uskutečnil v komorním sále ZUŠ Jarní
koncert žáků ZUŠ, který byl zaměřen na tvorbu letošních
jubilantů – těch, co mají nulu v letopočtu narození nebo
úmrtí. 20 účinkujících žáků předneslo skladby J. S. Bacha,
L. van Beethovena Fr. Chopina, P. I. Čajkovského a dalších
* V pondělí 22.3. a ve středu 24.3. proběhly v tanečním sále
ZUŠky opět ukázkové hodiny výuky tanečního oboru, které
vedla paní uč. Pavlína Svobodová spolu s korepetitorem
panem uč. Fr. Procházkou. Velký ohlas rodičů byl pro
všechny tou největší odměnou * V měsíci dubnu proběhne
v ZUŠce cyklus Veřejných třídních koncertů, na kterých se
postupně představí všichni žáci všech nástrojových tříd a
oborů. Ve Vlachově Březí proběhnou koncerty v těchto
dnech : Po 12.4., St 14.4., Pá 16.4. Všechny koncerty
začínají v 16, 30 hodin v komorním sále ZUŠ * V těch
samých dnech vždy od 15,30 hodin budou v ZUŠce probíhat
Dny otevřených dveří. Srdečně zváni jsou všichni, kteří mají
zájem o studium hudebního nebo tanečního oboru. Rádi
zodpovíme všechny vaše dotazy * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Březnový společenský pohyb ve vlachovobřezském rajónu
přinesl s sebou následující novinky. Zatím jsme nezaznamenali
žádný březnový přírůstek do kolonky narozených dětí +
Nečekaně nás opustili dva pánové z Vlachova Březí. Navždy
jsme se rozloučili s panem Ladislavem Svachem, který odešel
ve věku jednasedmdesáti let. Byl to Pan elektrikář, který také
dlouhá léta zabezpečoval chod věžních hodin. Za to vše mu
posíláme upřímné díky a uctivou vzpomínku. Šedesát devět let
bylo panu Oldřichu Marešovi, když nás náhle opustil. Byl to
Pan soustružník, jenž ve svém volném čase stavěl letecké
modely
a
nadšeně
propagoval
tento
sport
při

nezapomenutelných leteckých show na Lhoteckých drahách. I
jemu patří velký dík, vzpomínka a pocta. Oběma zarmouceným
rodinám, všem jejich blízkým a přátelům si dovolují Březiny
vyslovit upřímnou soustrast nad jejich ztrátou. Na takové muže
se nezapomíná … V závěru měsíce nás ve věku nedožitých 90
let navždy opustila paní Božena Sýkorová z Vlachova Březí,
o níž až téměř do posledních chvil pečoval její
dvaadevadesátiletý muž Jan. K němu a jejím nejbližším směřují
naše slova útěchy * Zaznamenali jsme také první svatbu roku
2010. V obřadní síni MěÚ ve Vlachově Březí řekli své ano Jana
a Radek Kaločaiovi. Jsme rádi, že si ke svému startu do
společného života zvolili právě vlachovobřezskou radnici
a přejeme jim jen samé šťastné životní okamžiky, které budou
orámovány
pevným
zdravím,
smíchem,
pohodou
a všudypřítomnou láskou * V letošním březnu vstoupili do
klubu „70“ hned tři noví členové-všichni vlachovobřezšťané.
Nejprve to byl pan František Kouba z Nerudovy ulice, poté
paní Marie Hubáčková z Plánkovy ulice a do třetice pan
Vojtěch Šanda. Všem třem čerstvým sedmdesátníkům přejí
Březiny především pevné zdraví, svěžího ducha a ještě hodně
spokojených a šťastných chvil strávených v kruhu svých
nejbližších. Velmi sympatického spojení dvou sedmiček se
v březnu dočkala paní učitelka Marie Holíková z Vlachova
Březí.Teď už jen může čekat, až se jí u sebe setkají dvě
osmičky. Hodně štěstí! Všem ostatním březnovým
jubilantům, zvláště pak Josefům, přejeme rovněž plno sil,
zdraví a štěstí * (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Chladivo, sněživo prvních 14 dní a
lyžovat se ještě smí. Od 20. v sobotu není sněhu pro
cápotu. Slunivo a teplo jaru o bouřce řeklo. 27. třetí 1. čáp
sem letí. Nezdrží se, dělá kruhy, to kvůli dešti a troše
duhy. (CM)* 22. a 23. 3. probíhal ve Vlachově Březí sběr
železného šrotu. Kovový odpad připravený v neděli se
pondělí nedočkal. Ukradli ho. Prý neznámí pachatelé… Na
základě toho došlo 1. 4. roku 2010 k podpisu smlouvy
mezi MěÚ V.B. a MS V.B., kde se praví, že na toho, kdo
bude po lesích jezdit na čtyřkolce nebo tu volně pouštět
psy, mohou myslivci okamžitě střílet kulobrokem. A tomu,
kdo bude krást, okamžitě ustřelí pravou ruku. Lovu zdar! *
Fotbal FC : Duben se ujímá vlády i nad krajským a
okresním fotbalem a nedočkaví fanouškové tak mohou
vyrazit na mistrovské zápasy našich hochů z FC. O
posledním březnovém víkendu si již první jarní mistrovské
body našly cestu i do Vlachova Březí. Potěšitelná zpráva
přišla ze Svaté Máří, kde B tým FC zvítězil 4: 1 a k tomuto
soupeři se v tabulce dotáhl na jediný bod. Poslední příčka
v tabulce OP sk. A je, byť i pro béčko FC, přinejmenším
nedůstojná. Dorost FC V.B. dokázal doma porazit kdysi
slavnou mládežnickou baštu netolickou rozdílem třídy
v poměru 6 :1. A to je zase přinejmenším skvělý start do
krajské I. A třídy * Před startem jarní části I. B třídy
dokázalo 1. mužstvo FC v přátelských zápasech porazit na
umělé trávě v Prachaticích Strunkovice 4:1 a Netolice A
3:1. Zatím bez komentáře, neboť až 1. jarní mistrovský
zápas ukáže skutečnou formu našich fotbalistů. Ten sehrají
v neděli 4. dubna doma proti Albrechticím v 16,30 hodin.
V sobotu 10. 4. zajíždíme do Sousedovic, kde se hraje
rovněž od půl páté. V neděli 18. dubna hostíme doma od 17
hodin Vimperk a v sobotu 24. 4. zajíždíme do Stach. Více
hledejte ve Zpravodaji FC, který dostanete na prvním
zápase doma s Albrechticemi. Vlachovo do toho! *. (B)
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