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X. SETKÁNÍ MODELÁŘŮ MEMORIÁLEM O. M.
V sobotu 5. června 2010 uspořádal Letecko modelářský klub
ve Vlachově Březí jubilejní X. leteckomodelářskou show.
Ta byla věnována panu Oldřichu Marešovi st., zakladateli
těchto setkání leteckých modelářů a aviatiků z blízka i dáli a
průkopníku klasické letecké modelařiny ve Vlachově Březí.
Bohužel, pan Olda Mareš nás v březnu letošního roku
nečekaně opustil. Veškeré aktivity, které se odehrávaly na
„letišti“ u Lhoty Chocholaté nebo v jejím vzdušném
prostoru neustále evokovaly vzpomínky na tohoto
nezapomenutelného muže. Byl to skutečný memoriál pana
Oldřicha Mareše, který dokázal vychovat tolik nadšených
pokračovatelů a následovníků a získat si mnoho
opravdových přátel. Ti všichni mu za to přišli o první
červnové sobotě poděkovat a současně mu po těch letadlech
a letadýlkách vzkázat, že nezapomněli. Díky jim za to! (B
podle TK)
POHÁR STAROSTY A KRAJSKÉ SOUTĚŽE V HS
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Další veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí
se uskutečnilo v pondělí 21. června 2010 od 19 hodin ve
velké jednací síni MěÚ ve V. B. Jednání řídil pan starosta
města Ing. Petr Kubašta, který nejprve seznámil přítomné
s aktivitami
ve
městě
v
uplynulém
období.
K nejpotěšitelnějším zprávám patřila ta, že Fond ŽP v Praze
konečně poslal finanční dotaci na rekonstrukci a zateplení
školního areálu. Ani se nechce věřit, že to trvalo tak dlouho!
Rekonstrukce komunikací na sídlišti Kavčinec byla
odložena, neboť zatím nejsou dotační zdroje na opravu
vodovodu a kanalizace tamtéž. Poté schválilo ZM plán
společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu, což
se například týká zachování přístupových komunikací
k pozemkům apod. Zastupitelé se pak dlouze zabývali
individuálními žádostmi a návrhy občanů pro zadání změn
územního plánu města, respektive pro vytvoření nového ÚP.
Celkem se dohromady sešlo na 36 takových podnětů. Jako
novinka se například jeví lokalita na severním svahu pod
vrchem Kančov, kde několik vlastníků pozemků požaduje
změnit tyto pozemky na stavební parcely. ZM rozhodlo řešit
jejich požadavky tak, že bude vypracován návrh řešení
uceleného území. Při jednání o prodeji majetků města
schválili zastupitelé prodej pozemku v bývalé panské
zahradě pro účely výstavby rodinných domů a stejně tak
schválili prodej bývalé firmy Vlachtextil, před tím objekt
MŠ, pro bytovou a občanskou vybavenost. Po dlouhé době
měli při veřejném jednání ZM přítomní občané početní
převahu na přítomnými zastupiteli. (B)

V sobotu 26.června 2010 odpoledne se na stadionu FC
V.B. konal již XII. ročník Poháru starosty města
Vlachova Březí v hasičském sportu. Počasí se povedlo
téměř ideálně, a tak nic nebránilo, aby všechny
zúčastněné týmy předvedly ty nejoptimálnější výkony,
zvláště, když je bedlivě sledoval ten, o jehož.putovní
pohár se bojovalo-Ing. Petr Kubašta. V kategorii mužů si
pohár za vítězství odvezli členové SDH Vitějovice A, na
2. místě skončili hasiči z Budilova C a 3. místo
vybojovali muži SDH Těšovice A. V kategorii žen
reprezentovaly místní SDH hned 3 družstva. Aby
nedošlo k záměně či nedorozumění, nebudeme je
rozlišovat a napíšeme jen tolik, že na prvních dvou
místech se umístily ženy z Vlachova Březí a 3. místo
patří ženám z Oseků. 3. tým SDH V.B. obsadil 5. místo.
Nemůžeme nepochválit vzornou organizaci celého
podniku, rychlé občerstvení s výbornými klobáskami a
pivečkem i Blackovu kapelu. Snad si nakonec domácí
pořadatelé uvědomili, že tradiční prostředí na stadionu
FC slušelo hasičskému sportování mnohem lépe než
rozpálená dlažba či asfalt náměstí Svobody. Nicméně
Pohár starosty No.: 12 skončil a vydařil se. Nezbývá než
zvolat. „ Ať žije jeho příští XIII. ročník! * 19.6. 2010 se
soutěžilo v rámci Šumavské hasičské ligy = ŠHL o
Pohár paní starostky z Tvrzic. Tady se dva ženské týmy
z SDH V.B. umístily na 1.a 3. místě * Další pokračování
ŠHL bylo na pořadu v sobotu 3. července 2010 ve

Vimperku, kde se rovněž soutěžilo o Pohár pana
starosty. Vlachovobřezské dívky a paní ani zde nepřišly
zkrátka, když jedenkrát zvítězily, jedenkrát byly třetí a
nakonec vše uzavřely jedním 7. místem. V průběžném
pořadí si rozhodně nevedou špatně, respektive úplně
skvěle! * Jak jsme avizovali v titulku, musíme podat
zprávu o tom, jak si vedly naše dorostenky a ženy na
krajských soutěžích v požárním sportu. Začneme v Nové
Včelnici, kam přijely 6. června 2010 naše dorostenky
s cílem vybojovat postup na mistrovství republiky. Jejich
plány vycházely stoprocentně. Až do poslední disciplínydo požárního útoku byly s velkým náskokem na 1. místě.
Pak si však vypily kalich hořkosti až do dna a navíc se
při tom vážně zranila opora družstva Kristýnka
Stropnická. I přes tyto obtíže skončily dorostenky na 2.
místě, bohužel bez postupu na MČR. Všechny dívky
přejí své kamarádce brzké uzdravení a šťastný návrat do
týmu * 12. 6. 2010 bojovaly v Jindřichově Hradci naše
ženy v krajském kole soutěže v hasičském sportu. Druhé
místo jako by jim předplatily dorostenky. Zisk stříbrných
medailí v krajském kole je bezesporu velkým úspěchem
a znovu dokazuje, že vlachovobřezský ženský hasičský
sport si udržuje dlouhodobě vysoký standard. Za to jim
patří uznání, obdiv a dík! * Ve dnech 3. a 4. 7. 2010 se
starostka SDH V.B. paní Helena Fiedlerová a velitel
zásahové jednotky pan Jan Fiedler zúčastnili
celorepublikového sjezdu
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Ostravě * (B podle HAFA)
VŠECKY KRÁSY SVĚTA
Vlachovobřezské sdružení Kruhu přátel poezie připravilo
další, v pořadí již 5. večer z cyklu Cesty poezie, tentokrát
věnovaný českému básníku, nositeli Nobelovy ceny za
literaturu, Jaroslavu Seifertovi. Večer, nazvaný podle jeho
jediné prózy Všecky krásy světa, byl průřezem Seifertových
básnických sbírek, opěvujících Jaro, Ženy, Prahu a
Dětství…Básně byly proloženy ukázkami z již zmiňované
prózy a podmalovány hudbou J. S. Bacha, jež zněla v podání
violoncella a čembala. Opětovně příjemně zaplněný
komorní sál ZUMŠ v nedělní podvečer 13. června 2010 jen
utvrdil všechny protagonisty v přesvědčení, že Kruh přátel
poezie si již našel ve Vlachově Březí své posluchače a
příznivce. A právě jim posílá tradiční čtyřlístek našich
interpretů : Helena F., Tatjana T., Antonín L. a František P.
i mnozí další… toto malé zamyšlení : „ … je mezi námi řada
přátel, kteří mají poezii rádi, kteří zatím o nás nevědí, a pro
které stojí za to v našem záměru pokračovat…Snad se
přidají i mladí, kterým v dnešním shonu a způsobu žití
alespoň trocha poezie stále chybí…Děkujeme za vaši přízeň
a na 6. večeru KPP v říjnu 2010 nashledanou…“ (T.T.)

SETKÁNÍ V UHŘICÍCH POD UHŘICÍ 2010
28. června roku 2003 se obyvatelé našich Uhřic, můžeme
psát Uhřic v Pošumaví poprvé zúčastnili setkání lidí ze
všech obcí toho jména , co po Čechách a Moravě jsou.
Tenkrát to bylo v Uhřicích u Vyškova na Moravě. 19.
červen roku 2004 se zapsal do novodobé historie Uhřic pod
Uhřicí i Vyšohájem, tedy u nás v Pošumaví zlatým písmem.
Poprvé tu proběhlo setkání Uhřičanů z celé ČR! Dodáváme,
že k naprosté spokojenosti pořadatelů i všech hostů. Až si

o tom ti, co byli při tom, povídali ještě celý rok a nepřestali
vzpomínat až do letošního 19. června, kdy se v našich
Uhřicích v Pošumaví konalo setkání znovu. Informace od
našich zvláštních zpravodajů se shodují v jednom : lidé z
Uhřic od Hodonína, Vyškova, Blanska, Kroměříža (všecko
Morava) a od Sedlece-Prčic ze Středních Čech přijeli. To
byl zásadní předpoklad úspěšného průběhu setkání. Pak už
asi nebylo něco v pořádku na slunci nebo kdesi jinde. Při
fotbálku se to semlelo, ošklivá fraktura, vrtulník ZS a emoce
dostaly zelenou…Nic nepomohla dokonalá organizace
domácích, zdařilá hudební produkce pana L. Košatky, velmi
bohatá a kvalitní tombola a ještě mnoho dalších skutečností,
které domorodci za pomoci Města V.B., Pekařství Cais,
členů SDH V.B. a Myslivců z V.B. připravili. Inu, setkali se,
pobyli spolu a zase dom odjeli. Tož jak to bude dál, to se
uvidí… V každém případě letí do našich Uhřic pod Uhřicí a
Vyšohájem poděkování všem domorodcům, kteří přidali
ruce i srdce pro zdar společného díla. Obstáli jste se ctí a
nemáte se za co stydět. (B)

VEŘEJNÁ SLUŽBA V NAŠEM MĚSTĚ
V posledním čísle Březin z roku 2009 jsme informovali
naše čtenáře o tom, že v našem městě byla zřízena
Veřejná služba=VS, kterou ve V.B.zajišťuje paní Gita
Dragounová. Především je to možnost pro dlouhodobě
nezaměstnané občany, kteří dostávají šanci získat
pracovní příležitost a mohou si tím zvýšit finanční
částku vyplácenou sociálním odborem, byť je na
krátkou dobu. Současně i město Vlachovo Březí
využívá možností, které tato služba nabízí a posílá své
klienty na úklid veřejného prostranství a udržování
čistoty města. Vše probíhá za součinnosti zaměstnanců
MěÚ a pracovníků na veřejně prospěšné práce. Jim
všem za to patří náležitý dík. Jejich situace však není
jednoduchá. Často přicházejí tito lidé několikrát na
stejné místo a uklidí ho, aby ho následující den našli
v ještě horším stavu. Pracovníci Veřejné služby dobře
vědí, jak vypadá nezájem a lhostejnost spoluobčanů,
přesto mnozí z nich vykonávají svou práci příkladně a
současně si tak rozvíjejí své sociální a pracovní
dovednosti. Právě jim přejeme hodně úspěchů při
hledání nového zaměstnání. K 30. červnu 2010
odpracovalo 30 pracovníků Veřejné služby 848 hodin
na úseku ochrany životního prostředí a udržování
čistoty. Dalším úkolem VS v nadcházejícím období
bude pomoc a spolupráce na poli kulturního života
města. (B podle GID)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Počátkem
června se na Městském stadionu v Prachaticích konaly
Atletické sportovní soutěže pro žáka 1. a 2. stupně
základních škol našeho okresu. Žáci ZŠ PJB se neztratili a
přivezli hned několik medailí. Třeťák Michal Bartůněk
získal stříbro ve skoku dalekém a v běhu na 50 metrů
skončil 3., stejně dopadl i další žák 3. třídy Vláďa Mráz
v hodu míčkem. Jiří Fürbach ze 4. třídy získal bronzovou
medaili ve skoku dalekém. Dva žáci z 5. třídy – Lucie
Molnárová a Dušan Kapuscinský vybojovali shodně dvě 3.
místa v hodu míčkem. Potěšitelný úspěch zaznamenala
sprinterská štafeta mladších žáků-sedmáků, když si chlapci

doběhli pro stříbrné medaile. Finišman štafety Tomáš Cvach
skončil třetí ve skoku do dálky a konečně Milan Kukla, žák
9. třídy obsadil v běhu na 1500 metrů 2. místo. Gratulujeme
všem úspěšným reprezentantům školy i učitelům, kteří jim
při jejich zápolení v Prachaticích pomáhali : Mgr. L.
Kautmanové, Mgr. R. Balkové a Mgr. M. Novotnému *
Červnové školní výlety nebo exkurze žáků se většinou
odehrávaly v nejbližším okolí města V.B., v našem okrese,
respektive v Jihočeském kraji. Jen namátkou vybíráme :
knihovna JVP a pošta ve V.B., les Hradiště, ekofarma
v Chlumanech, tradiční i nový Husinec, Helfenburk a
Boubín, netradiční Blanice s rýžováním zlata, arboretum ve
Vimperku, kamenictví v PT, putování po Svobodných
bavorovských horách, planetárium v Č.B., Orlík, Tábor a
Chýnovské jeskyně, Kašperk, Javorník, Rožmberk, Vyšší
Brod a konečně i Praha * V posledním týdnu školy vyšlo 1.
číslo školního časopisu. Děti pro něj vybraly název Kozlík.
Bude vycházet občas a jeho duchovní matkou je paní
učitelka J. Koubová. Své rozlučkové časopisy vydali i žáci
9. A i 9. B * V úterý 29. 6. se od 13 hodin konalo v BoMBě
již čtvrté pokračování Derniéry Deváťáků. Přes překážky ke
hvězdám vystoupali ti letošní absolventi 9. A i B třídy a
dokázali přítomným rodičům, učitelům, mladším
spolužákům i starším kamarádům, že když jde do tuhého,
nezklamou.
Předvedli
zajímavá
vystoupení
i
videoprezentace a dostalo se jim zasloužených ovací na
otevřené scéně. Díky za to všem, stejně jako jejich paním
třídním učitelkám * Byly to právě ony - paní učitelky
Jindřiška Koubová, Pavla Nováková a Věra Vaněčková,
které ve středu 30. června
po deváté hodině vyzvedly
svátečně oděné slečny a mladé muže, alias čerstvé
absolventy IX. ročníku, z jejich domovských tříd , společně
pak prošli špalírem tleskajících spolužáků a za soustavného
vyzvánění pana K. na školní zvon je vyvedly až před školu.
Díky přízni počasí se již několik let může závěrečný rituál
odbývat pod širým nebem. Loučení s učiteli, stisky rukou,
slova i slovíčka, slzy i slzičky, poslední podpisy, předání
symbolické
tužky-štafety
Osmákům
a
poslední
fotografování. Takový byl i letošní poslední slunečný červen
před školou pana profesora Josefa Brože. Hodně štěstí,
zdraví, sily a pevné vůle do vašich dalších velkých životních
okamžiků, milí Deváťáci! * Poté byli před školou oceněni
letošní mistři kraje v minikopané-starší žáci ZŠ PJB,
svěřenci pana trenéra i kantora v jedné osobě - Michala
Novotného. Ještě jednou velký dík všem * Na své poslední
pedagogické radě již po 11. vybírali učitelé laureáta
čestného titulu Žák roku 2010. Pro letošek jednomyslně
zvolili Václava Srnce, žáka 8. třídy. My všichni, kteří
Vaška známe, jen tušíme, kolik asi překážek musí on a jeho
nejbližší překonat, aby se pravidelně každý den dostal do
školy, aby tu mohl s námi být a ještě se velmi dobře učit a
vzorně chovat. Milý Vašku, obdivujeme a vážíme si Tvého
postoje k životu a držíme Ti palce v boji se zákeřnou
nemocí. Za svou skromnost, píli, nezdolnou vůli a srdce
bojovníka si Vašek Srnec titul právem zaslouží. Vašku,
nedej se, bojuj a vyhrávej! Děkujeme Ti, že tu s námi jsi a
že nás učíš, jak překonávat překážky. * Nakonec si
přiblížíme závěr školního roku několika statistickými údaji.
264 žáci dostali ve středu 30. června 2010 vysvědčení. 153
žáci na 1. stupni a 111 žáků z 2. stupně. Prospělo celkem
260 žáků, zatím neprospěli 4 žáci. Celkem 156 žáků
prospělo s vyznamenáním, z toho na 1. stupni 118 žáků a

z nich mělo samé výborné 77 žáků. Na 2. stupni mělo
vyznamenání 38 žáků a 6 z nich samé…Svá prvá vysvědčení
si odnášeli 24 prvňáci a poslední „zprávy“ obdrželi 32 žáci
z 9. ročníků. Na 89 vysvědčeních měli žáci napsané pochvaly,
57 na 1. stupni a 32 na 2. stupni. 10 žáků si „vysloužilo“
důtku ředitele školy a 2 žáci pak dostali z chování dvojku.
Všichni žáci dohromady zameškali 11 488 hodin, což
představuje průměr 43,5 hodiny na 1 žáka. O 11
neomluvených hodin se podělilo 5 žáků z 2. stupně. Statistika
věda je, avšak do žákovských hlaviček a dušiček stejně
nevidí, a proto ji berme s mírou… Základní umělecká a
mateřská škola : * Závěr školního roku v ZUŠce byl na
obou úsecích školy velmi náročný a bohatý na akce. Celý
cyklus programů, příznačně nazvaný …A jdeme do finále !“
zahájilo divadelní představení školního dramatického souboru
DRAK. V pondělí 31.5. 2010 zahráli popletenou pohádku pro
velké i malé nazvanou Libodar aneb pohádka naruby, v níž se
v několika dvoj i trojrolích představilo všech 10 členů
souboru * Od 2. 6. se v ZUŠce rozběhly závěrečné postupové
zkoušky žáků hudebního oboru, a to ve všech nástrojových
třídách včetně poboček v Husinci a ve Strunkovicích.
Postupových zkoušek, které trvaly až do 18.června, se
zúčastnilo na 130 žáků hudebního oboru * V týdnu od 14. 6.
proběhly 3 absolventské koncerty žáků, kteří letos skončili
studium I. a II. cyklu a završili tak plných 7, popřípadě 8 let
hudebního vzdělávání na ZUŠ. V hudebním oboru absolvovaly
slečny Hana Frčková- klarinet, Adéla Janoušková – flétna,
Zdeňka Hejtmánková – zobcová flétna Kateřina Koubováklavír, Markéta Matějková – kytara, Jitka Pudivítrová – klavír
a v tanečním oboru Anna Marešová. Se školou se také loučila
Jesika Kubičková, která bude od září studovat hru na flétnu na
konservatoři v Č. Budějovicích * V pátek 18. 6. se uskutečnil
v komorní sále ZUŠ Závěrečný koncert žáků ZUŠ ve Vlachově
Březí. V programu vystoupili vybraní žáci z jednotlivých tříd a
oborů. 21. 6. a 24. 6. se konaly obdobné Závěrečné koncerty na
pobočkách ve Strunkovicích, respektive v Husinci * Vrcholem
náročného cyklu koncertů byl již tradičně Závěrečný kabaret
ZUMŠ ve velkém sále MěÚ ve V.B.,který se konal ve středu
23. června. Letošní téma bylo opět premiérové Ze života
hmyzu. Programem provázeli Harmonožka hrabavá a
Notožrout archivní v podání T.T.( netřeba představovat) a M.
Z. ( pan učitel Zíka). Bezmála dvouhodinová barevná revue
představila celou řadu zajímavých brouků a jiného hmazu
v podání žáků TO, DRAKu, Žihadel a instrumentalistů.
Nechyběly tance, scénky, vtipné dialogy a společné zpívání
s publikem…Motto programu : Nech brouka žít pak nakonec
vyprovodilo na stovku diváků s úsměvem ve tváři do blížících
se prázdnin * I děti v MŠ Pastelka měly červen bohatý na
události * Jednak opět třída předškolních dětí dokončila
plavecký výcvik v prachatickém bazénu. Frekventanti kurzu
obdrželi mokrá vysvědčení * Jednak děti opět navštívila
pohádka z divadla Zvoneček z Č. Budějovic. Tentokrát to byla
pravá Zlatovláska * Všechny děti spolu s celým personálem
MŠ vyrazily za krásného počasí výlet do ZOO u Borovan.
Tady si všichni užili pravý letní den mezi zvířátky * Aby se
se svými budoucími školáky jaksepatří rozloučily, uspořádaly
paní učitelky v samém závěru měsíce, v poslední den školního
roku, pro Knoflíky, to jsou právě ti, kteří odcházejí do 1. třídy,
veselou zahradní slavnost ve znamení Indiánské stezky.
Nejkurážnější z Knoflíků mohli v Pastelce přespat do
druhého dne * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Červnový přehled společenského dění ve Vlachově
Březí a jeho osadách jest následující. S radostí jsme
zaznamenali narození dvou chlapců. Davida Alpaka
z Vlachova Březí a Pavla Capůrky ze Lhoty
Chocholaté. Vítáme je oba mezi námi a přejeme jim jen
to nejlepší a hlavně pak hodně zdraví a štěstí. Jejich
rodičům gratulujeme a maminkám posíláme dva veliké
pugety kytek + S bolestí oznamujeme našim čtenářům,
že ve věku 64 zemřel koncem června 2010 pan Václav
Kautman z Vimperka. Jeho druhým domovem byl dům
ve Vodičkově ulici ve Vlachově Březí i přilehlý stadion
FC. Zarmoucené rodině a přátelům si dovolujeme
vyjádřit projevy naší hluboké účasti nad jeho odchodem
* Po dlouhé době se v obřadní síni MěÚ ve Vlachově
Březí konala svatba. Své ano si zde pověděli Věra a
Pavel Hulejovi z Bušanovic. Na jejich společné cestě
jim přejeme mnoho šťastných chvil, prožitých v lásce,
vzájemné úctě a důvěře * Z červnových jubileí musíme
upozornit na osmdesátiny pana Františka Vítovce
z Vlachova Březí, bez něhož si fotbalisté FC
nedovedou představit ani jeden mistrovský nebo
přátelský zápas. O neuvěřitelných pět let více si
připomínala paní Stanislava Vojtová z Vlachova Březí.
Dvě osmičky vedle sebe zdobily dort paní Věry
Kotrcové z Vlachova Březí. Ke vzácným kulatinám
těchto tří jubilantů, stejně jako všem, kteří se v červnu
narodili nebo měli jmeniny, si dovolují Březiny popřát
pevné zdraví, dobrou duševní pohodu a radost ze života
mezi svými nejbližšími * (B podle LIP)
PIETNÍ SÍŇ NA HÁJKÁH
V průběhu letošního roku proskakovaly zprávy, že
rekonstruovaná pietní síň na Hájkách začne konečně
sloužit svému původnímu účelu. Dalo by se o tom
popsat mnoho stránek, počínaje původním ideovým
záměrem z 80. let minulého století a konče třeba
nevábným stavem objektu po skončeném pronájmu
jedné stavební firmy…Snad tedy pátek 6. srpna 2010
uspokojí ty naše spoluobčany, kteří po otevření pietní
síně volají již od její dostavby v 1. polovině 90. let 20.
století. Snad bude již vše připraveno a hotovo, aby si
mohli občané Vlachova Březí, ale samozřejmě i ti
odjinud, prohlédnout celý objekt a dostat informace od
nových provozovatelů pohřební služby ve Vlachově
Březí. Pietní síň bude poprvé pro veřejnost otevřena
v pátek 6. srpna 2010 od 10 hodin dopoledne až do
podvečerních hodin. (B)
TRADIČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
V sobotu 7. srpna 2010 se krátce po poledni uskuteční
na stadionu FC V.B. tradiční fotbalový turnaj O pohár
starosty města. Letos se bude konat již 39. ročník a
zatím svou účast potvrdili fotbalisté Šumavských
Hoštic. Po roční přestávce se domácí pořadatelé vracejí
k původnímu termínu, kterým vždycky byla 1. srpnová

sobota. Vedení FC i celý tým věří, že si příznivci FC
nenechají ujít příležitost vidět svůj tým před začátkem
sezóny 2010-2011 a přijdou naše chlapce povzbudit.(B)
CHLUMANSKÝ TRH
O první květnové sobotě roku 2010 se uskutečnila premiéra
Chlumanských trhů. Tamější starostce paní Ivaně Vlkové a
dalším chlumanským patriotům se podařilo najít mezeru
v nabídce, pozvali trhovce s odpovídajícím tovarem a trefili
se do poptávky obyvatelstva. Každou první sobotu v červnu
a v červenci ožila v Chlumanech tradice propojená se
současností znovu. Lidé sem chodí, přijíždějí, popovídají,
posedí, popijí, muziku si poslechnou, prohlížejí, vybírají a
nakonec nakoupí. Trhy v Chlumanech patří k hitům tohoto
léta a vědí o nich už i media s celorepublikovým dosahem.
Proč by o nich neměli vědět i čtenáři Březin? Nashledanou
7. srpna v nových Chlumanech – u hospůdky, obchodu i
radnice.(JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : V červnu první týden prší a je
chladno. Druhý týden opak pravý-do tropů ho slunce
balí. Znovu se to otočilo, až do Jana zase lilo. A od té
doby už, jen trávu seč a suš! Až do 4. července, kdy
padá všechno z kredence- to kvůli pravé letní bouřce
ranní. Díky za ní.
(CM) * V sobotu 5. června 2010
byla v Dolním Kožlí slavnostně pokřtěna a otevřena
Vyhlídka Jana Kavaleho. Stalo se tak za přítomnosti
tohoto známého autora knih a fotografií o Šumavě, dále
pana Ant. Lence st.-Hamana, jubilanta a koželského
patriota a mnoha dalších kamarádů * Od 11. června do
20. června 2010 odjely ženy z Aerobiku TJ Sokol V.B.
spolu členkami oddílu jógy Tatranu PT do italského
přímořského letoviska San Benedetto del Tronto, aby
se tu věnovaly aerobiku, aquaaerobiku a józe. Byl jich
plný autobus, slunce, moře a cvičení si užívaly do
sytosti a vrátily se svěží a odpočaté. Březiny jim děkují
za pohlednicový pozdrav * 1. července přijeli ke
komínu pivovaru na zámku lidé z CEV CICONIA
z Roudnice nad Labem. Pan doktor Stanislav Chvapil
potvrdil, že mladý čáp bílý je tu pouze jeden, za to prý
může až příliš chladný duben. I doktor Vogelschwanz
z Lince mu dal za pravdu * Na zámeckém dvoře
hostoval Cirkus Kellner a v neděli 4. 7. 2010 uspořádal
jediné představení. V 16 hodin na to bylo příliš brzy a
až příliš horko * Hitem léta ve Vlachově Březí se stává
pálení sena. Hustý dýmem a zápachem škodíme nejen
sobě, ale i našim letních návštěvníků a hostům *
Vandalové se opět představili na našem náměstí
Svobody. Nejprve v noci před nedělní Svatodušní poutí
rozbili skleněnou výplň u čekárny před farou. V noci
před první červencovou nedělí zrušili dvě dopravní
značky pro změnu u protější čekárny. Pachatelé jsou
známi, nyní se jen čeká, jak rychle zajistí a především
zaplatí opravu * Město Vlachovo Březí vyhlašuje
výběrové řízení na pozici personální a mzdové účetní.
Bližší informace v infocentru na náměstí. Písemné
žádosti podávejte do 15. 7. 2010 na MěÚ Vl. Březí. (B)
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