Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* červen, červenec, srpen, září, říjen 2015 *

PIVOVAR A ZÁMECKÝ DVŮR – FINÁLE
Když 12. června 2015 proběhla ve výše zmiňovaných objektech
poslední kontrola, už nic nebránilo lidu vlachovobřezskému či
odjinud příchozímu, aby vstoupil, viděl a vítězně se občerstvil. V
sobotu 4. července 2015 odpoledne otevřelo Město Vlachovo
Březí brány pivovaru všem, kteří chtěli přijít a vidět. Je téměř
nemožné popsat několika větami to, co rekonstruovaný interiér
pivovaru nabízí. Proto jen telegraficky o tom, že v přízemí objevíte
velký sál s veškerým zázemím, hned vedle druhý„malý“ sál,
sloužící coby restaurace. Pak vystoupáte a opět můžete vstoupit do
malého a poté do velkého sálu. Ty oba můžeme chápat jako
výstavní prostory. Vystoupíte li ještě výš, ocitnete se v půdním
prostoru, který
rovněž nabízí možnosti instalace expozic.
Nepřehlédnutelné je i dech beroucí schodiště, a to doslova, ale i z
hlediska architektových fines a nenapodobitelných pohledů. Při
tom si uvědomujeme, že se pohybujeme toliko v polovině budovy
a že ta druhá ještě čeká…První červencová sobota nabídla
návštěvníkům pivovaru hned 4 výstavy, z toho 2 o Jakubu Bursovizedníku umělci, další expozice zachycuje průběh rekonstrukce
budovy pivovaru i zámeckého dvora… A ta čtvrtá vypovídá o
pobytu vojáků U.S. Army ve V. B. v roce 1945. Město V. B. k ní
vydalo vzpomínkovou publikaci. Zájemcům oznamujeme, že
rozměrný tisk May (was-is) may 1945-2015 je k dostání za
30,- Kč v Infocentru na radnici a možná i v pivovaru… O téhle
sobotě se tu také všem návštěvníkům dostalo chutného pohoštěnímade in Zdeněk a nápoje roztáčel dokonce pan radní J. Pokorný.
Dlužno dodat, že vše bylo gratis na účet Města V. B. Kdo nestihl
navštívit pivovar v době premiéry, může přijít každé úterý mezi
10-12 hodinou nebo také v sobotu od 14 do 16 hodin. Na
bezplatné občerstvení však již nenarazí… Paní průvodkyně L.
Kropáčková se obrací na naše čtenáře s výzvou, zdali by mohli
pátrat a objevovat vše, co souvisí jakýmkoli způsobem s historií
této, až donedávna opomíjené, architektonické památky i s lidmi,
kteří ji užívali…I když se to právě nenosí, poděkovat se sluší
všem, kteří se rozhodli pro tuto obnovu stavby i těm, kteří ji
realizovali… (JKH)

cena 4,- Kč

STEZKY, CESTY, KŘÍŽE A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
Letošní léto spustilo u nás lavinu budování stezek a cest. A tak
koncem září 2015 můžeme napsat, že z velké části již slouží
nové cesty lidem, jedna je před dokončením a rekonstrukce té
poslední je na spadnutí. Nutno předeslat, že bez dotací by
město tyto stavby uskutečnit nemohlo. I tak není více než
desetiprocentní podíl z pokladny města zanedbatelný. Firma
RENO Šumava stavěla cestu od Koubů na Malé Stránce
směrem na Chlumany, kdy podstatným způsobem rozšiřovala
stávající polní cestu, pokládala spodní kamenné vrstvy, aby
nakonec vše pokryl asfaltový povrch. Celá stavba si vyžádala
náklady ve výši téměř 3 milionů 590 tisíc korun. Bohužel obec
Chlumany již na pokračování cesty finanční dotaci nedostala.
Proto cesta končí na hranicích katastru našeho města a bude se
čekat na dotační přízeň let budoucích…Druhou stavbou, kterou
realizovala již výše zmiňovaná firma z našeho předměstí, byla
úprava cesty v chatové oblasti U Cihelny, respektive
v Blumově lese. Tady se náklady vyšplhaly na 1. 225 000 ,- Kč.
Třetí dokončenou cestou je úsek od Mojkova až na vrchol
Bělče, respektive ještě o kousíček dál až na hranice katastru
města. Tady pracovala firma VKB Buk s.r.o. Přestože tato cesta
nemá klasický asfaltový povrch, ale pouze penetrační nástřik
činily náklady na její pořízení 2. 174 tisíc korun. Kdyby obec
Radhostice prodloužila nově vybudovanou cestu ze Lštění na
Šár dál až na rozcestí Pod Bělčí ještě o 200metrů směrem
k vrcholu, vznikla by „magistrála“ netušené délky i šíře, která
by spojila Mojkov se Svatým Vojtěchem nejenom pro cyklisty.
Někdy příště o tom více. Obyvatelům historické
vlachovobřezské Plánkovy ulice, která ústí na náměstí
Svobody, se v ní v posledních měsících nežije dobře. Firma
RENO tu musela zcela nově vybudovat kanalizaci a postavit
vodovod. To se dělo ve stísněných podmínkách a často jediným
možným způsobem-klasicky ručně. Tyto práce mají pánové od
renů za sebou a hned budou nastupovat hoši od eonů, aby
položili elektrické kabely a odlehčili tak domovním štítům, a
tím vylepšili vzhled celého prostoru. Bude to bez drátů, milý
Jane Vlastislave. Stejně jako za Tvých časů. Pak už přijde
finále a dlažba, by se vyhovělo přání památkářů. Dotace na tuto
rekonstrukci pocházejí z pokladny Krajského úřadu v Č. B. a
blíží se částce 3 milionů. Podíl města V.B. bude tentokrát vyšší
a může vyšplhat až na jeden a půl milionu korun. Za to nám ale
Plánkova ulice a lidé v ní žijící stojí. Ti by měli dostat pochvalu
za trpělivost a toleranci , s nimiž celý průběh reparatury snášeli
a ještě nějakou dobu to vydržet musí. Poslední částí cesty, na
níž se ještě letos chystají lidé z VKB Buk, je úsek vedoucí od
křižovatky u hlavního vchodu do školy až k hlavní silnici do
Nakvasovic, do níž se napojuje v blízkosti kaple božího hrobu
křížové cesty na Svatém Duchu. Podívejme se ještě na dva
vysoké kamenné kříže, kterých bylo kolem V. B. postaveno

ve 2. polovině 19. století hned několik. Snad by to stálo i za
podrobnější průzkum. Jeden z křížů stál u cesty „zadem“ na
Chlumany a jeho plechový Kristus viděl všechny zápasy hochů
z FC, když tam před tím pozoroval ženy a děti při bělení prádla.
Druhý kříž bychom objevili u starého lomu na Hájkách vlevo
poblíž nakvasovické silnice, kterak roste mezi třemi lípami.
Zub času se na křížích podepsal a vedení města se to rozhodlo
napravit. Objevilo kameníka – restaurátora pana Lukáše
Černého z Volyně a ten už se postaral. Samozřejmě za pomoci
současné techniky. Kříže stojí zas jako dřív, otázkou je, zdali
mají i původní nasměrování. Obě záchranné „výpravy“ byly
plně ve finanční režii města V. B. a to je chvályhodné. Stejně
jako další počínání radnice v prostorách kol koupaliště, kde
přibyly dva přístřešky, velká skluzavka, kolotoč a kiosek U Bílé
labutě byl rozšířen ve prospěch stále přibývajících návštěvníků.
Odtud „po potoce“ už to není tak daleko k tzv. Parku. Tohle
místo sloužilo dříve především velkostránečákům k odpočívání
a místním klukům nabízelo velké možnosti rybolovu do holých
rukou. Tam se nyní krom posezení u ohně a májky můžete
potkat s nově vybudovaným dětským hřištěm s mnoha
atrakcemi. Dlužno připomenout, že o náklady na vybavení akce
Koupaliště a Park se rovným dílem podělilo město V. B. a KÚ
v Č. B. Není toho málo, co letošní končící léto, a ví se, že to
nebylo jen léto, připravilo domorodcům i návštěvníkům.
Staromilci hlavou kroutí, mládí si chválí. A v tuto chvíli je to
asi tak vše, co s tím můžeme všichni dělat. (JKH)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Třetí veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí
v tomto roce se uskutečnilo v pondělí 7. září 2015 v jednací
síni MěÚ. Po dlouhé době bylo přítomno všech 15 členů ZM.
Stěžejním bodem programu bylo schválení nového Územního
plánu města, což také zastupitelé všemi hlasy učinili. Stejně tak
schválili Strategický program rozvoje města na období 2015 –
2020. Dále se jednalo o prodejích a koupích, o investičních
akcích města a diskutovalo o všem možném. (B)
PŘÍPRAVA SBOROVÉHO FESTIVALU MSFHR
V letošním roce se uskuteční XV. ročník Mezinárodního
sborového festivalu hudebního romantismu, a to v termínu 16.
– 17. 10. 2015. Přestože v současné době probíhají závěrečné
organizační přípravy a některé účinkující pěvecké sbory jsou
dosud v jednání, můžeme příznivcům vlachovobřezského
sborového festivalu slíbit, že se mají rozhodně na co těšit. Pro
základní informaci uvádíme alespoň stručný program letošního
XV. ročníku. V pátek 16. října se od 18, 30 hodin uskuteční
pietní akt před rodným domem profesora V. Matouška. V 19
hodin se bude v kostele Zvěstování Panny Marie ve Vlachově
Březí konat Zahajovací sborový koncert duchovní hudby.
V sobotu 17. října proběhne od 10 hodin ve sportovní hale
Vlachovo Březí Sborová dílna Václava Matouška. Od 14 hodin
bude ve velkém sále pivovaru ve Vlachově Březí zahájena
Přehlídka pěveckých sborů MSFHR 2015. V 19 hodin se ve
sportovní hale města uskuteční Závěrečný koncert MSFHR
s komorním symfonickým orchestrem. Bližší informace
přineseme v programu MSFHR 2015. (T.T.)
S HASIČI O HRANICI, POŽÁRECH I POHÁRU
Večer v neděli 5. července 2015 na paměť 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa hranice vzplála i u nás na
Hájkách. A nikdo jiný se o to nezasloužil, než právě naši
hasiči… Po čase byla tradice opět obnovena, lidu přišlo
hojně a jejich zrakům se naskytl dlouho nevídaný pohled na
plápolající ohně po okolních kopcích a vrších až tam, kam
oči dohlédly…Možno se přít, zdali s ohňostrojem či bez.

Snad to pro letošek rozhodli sami Husinečtí, když i tam
rachejtle odpalovali * O dalším dění v našem nejstarším
spolku (126 let!) nás informoval nový velitel JPO pan Jiří
Hůrský. Desetkrát za léto vyjížděli chlapci z jeho jednotky
k požárům. Na Vavřince dokonce 2x za sebou. Nejprve do
Tourova u Bavorova, kde hořelo pole (60 ha) i les a v ten
samý den vzplanul další les u Osule. Součinnost a pomoc
našich hasičů ocenil i pan plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel
HZS Jihočeského kraje, v dopisu, který adresoval našemu
panu starostovi Dragounovi * V sobotu 11. července 2015
se na stadionu FC V. B. konal již XVII. ročník Poháru
starosty města v hasičských sportech. Naše ženy obsadily 2.
a 3. místo, muži SDH V. B. se z organizačních důvodů
závodů nezúčastnili. Dvojnásobné vítězství si nakonec
odnesli muži i ženy z Osek. Za což jim patří upřímná
naše gratulace a všem zúčastněným i poděkování za
perfektní sportovní výkony * I letos probíhala na 6.
místech okresu Prachatická hasičská liga. Patří do ní i
Pohár starosty V.B. I v této dlouhodobé soutěži
dominovali hasiči z SDH Oseky. Naši muži i ženy se
nezúčastnili všech kol, a tak za zmínku stojí 4. místo
našich žen v prachatické noční soutěži. (B podle JIH)
ROCKOVÝ KOZEL POTŘETÍ
Poslední červencový den roku 2015 se konal u Sokolovny již 3.
ročník festivalu Rockový kozel Vlachovo Březí. Letošní
složení kapel bylo velmi zajímavé a nejeden fanoušek si přišel
na své. Slyšeli jsme západočeské legendy Zvlášný školu,
energií nabitou partičku Prague conspiracy, skvěle připravené
Bloody rose, mladou partičku the Hump, dále pak dvě stálice –
kapely Narttu a Tlustou Bertu a celý večer zakončila
strakonická kapela Bags. Ani letos však počasí nezůstalo stejné
a i přes ohlašovaná vedra, trochu sprchlo. Závěrem musím
poděkovat všem, kteří se na organizaci festivalu podíleli. Bylo
jich opravdu hodně. V neposlední řadě děkuji také fanouškům,
kteří za námi jezdí z takových dálek a bez kterých by to
nemělo cenu dělat. Těšíme se se všemi za rok na slyšenou i
viděnou. (B podle R „Mánka“ M)
OSMNÁCTILETÍ A SLAVNOST VZNIKU ČSR
V úterý 27. října 2015 se bude ve Vlachově Březí konat
tradiční Slavnost na počest vzniku samostatného
Československa spojená s jmenováním nových občanů města.
Bližší podrobnosti se dozvíte z pozvánek a z plakátů. Jisté je
jedno, že se začne o 16 hodině, že se bude sázet lípa, že se
sejdeme u Pomníku na Sv. Duchu, že bude v BoMBě výstava a
kulturní program a nakonec i posezení s našimi občany. (B)
MALUJÍCÍ UČITEL: L. FILIP VYSTAVUJE V BoMBě
Závěr letošního Památného dne školy patřil slavnostnímu
otevření výstavy obrazů Ludvíka Filipa. Pan Mgr. Filip
působil na naší škole v létech 1985-1990, coby učitel tělesné
výchovy a žáků 1. stupně. A právě z tohoto důvodu rozšířil
řady našich bývalých žáků a učitelů, kteří tu při
narozeninách školy představují své dílo, práci, sport nebo
své zájmy. O tom, že současný zástupce ředitele ZŠ MJH
v Husinci maluje, jen málokdo ví. Proto nás těší, že své
obrazy vystavuje poprvé u nás v galerii BoMBa. Výstavu
zahájil pan ředitel M. Novotný a přivítal velmi početný
houfec účastníků. Svému bývalému kolegovi přišla zahrát a
zazpívat Mgr. Jindřiška Koubová a poté držel slovo JKH a v
závěru i samotný autor. Krajiny, zátiší, portréty i fantaskní
příběhy. Takové jsou náměty Filipových obrazů, které
oslovují, vábí i osvobozují. A právě taková byla i atmosféra
při vernisáži. Díky za to, Mistře Filipe. (JKH)

NOVÁ UČEBNA FY a CH a CVIČNÁ KUCHYNĚ
Město Vlachovo Březí bylo investorem projektu s názvem
Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených
předmětů v ZŠ profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí.
Tento projekt měl číslo CZ.1.14./2. 4. 00/34.03233, byl
spolufinancován Evropskou unií v rámci ROP NUTS II
Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje : Směr
budoucnost-cíl prosperita částkou 1 348 000 korun. Město V.
B. k tomu k tomu přispělo částkou 323 000 Kč. O celkové
hodnotě 1 672 000 korun tu vznikly moderní učebna fyziky,
chemie a biologie vybavená moderní interaktivní technologií a
jedna cvičná kuchyňka. Modernizace učeben umožní názornou
a poutavou výuku předmětů a tím se zvýší připravenost žáků na
navazující studium v perspektivních oborech. Proto patří mezi
partnery projektu i střední školy z našeho okolí, které tu
představí své způsoby výuky a budou tak motivovat své
potencionální žáky (B).
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Zahájení letošního
školního roku 2015/16 se poněkud lišilo od těch předešlých.
Pan ředitel Mgr. Michal Novotný přivítal budoucí prvňáčky ve
velkém sále pivovaru. Stalo se tak za přítomnosti pana starosty
města Lubomíra Dragouna, paní Michaely Jůzkové,
předsedkyně Rady školy a všech tří paní učitelek 1. tříd. Těmi
budou Mgr. Marie Diblíková, Mgr. Jana Dubovská a Mgr. Eva
Zíková, v obklopení mnoha rodičů i prarodičů, ale především
za přítomnosti 62 budoucích žáků prvních tříd. Po krátkých
proslovech se pak všichni ti nejdůležitější odebrali za
doprovodu „deváťáků“ špalírem ostatních žáků do školy. Do ní
vstupovali tentokrát zadním vchodem, zato po nově
vydlážděném a bezbariérovém chodníku. Tolik prvňáčků ve
škole nepamatují, a tak se místo tradičního přivítání v BoMBě
rozhodli pro pivovar a jeho nový sál… * Po dlouhém čase se
celkový počet žáků školy přehoupl přes bájnou hranici tří set
dětí. Přesně je to 329 dětí, z nich 209 jsou žáci 1. stupně a 120
žáků navštěvuje 2. stupeň * Na konci školního roku ´14/´15
jsme se rozloučili s paní učitelkou Pavlou Novákovou, která po
dlouholetém působení na naší škole odešla do místa svého
bydliště na ZŠ TGM ve Vimperku. Děkujeme jí za dobrou
práci a v novém působišti přejeme hodně zdaru * Pedagogický
sbor čítá 23 učitelů, 2 vychovatelky a 3 pedagogické asistentky,
z nichž novou je paní Gabriela Vaněčková, která před tím
působila v MŠ Pastelka. Novými tvářemi učitelského sboru
jsou paní učitelka Mgr. Eva Zíková-1. st., Mgr. Tamara
Rákosníková-2. st. (Ch a Př) a pan učitel Mgr. Karel Marek 2.
st. (Náb. a TV). Vítáme je u nás a přejeme jim hodně štěstí i
radostnou práci s žáky naší školy * Ve škole pracuje i 12
provozních zaměstnanců : 6 ve školní jídelně, 4 uklizečky,
paní ekonomka a pan školník * Pouze ve stručnosti se zmíníme
o pracích, které se odehrávaly o prázdninách. Byla dokončena
oprava opěrné zdi před hlavním vchodem, stejně jako
bezbariérový chodník k zadnímu vchodu. Došlo k rekonstrukci
školních družin I a II, k rekonstrukci učebny Hv a školních
dílen, kde se mimo jiné i malovalo, stejně jako ve školní
kuchyni a jídelně. Pracovalo se na interiéru tělocvičny a v jejích
šatnách a do mnoha míst školy byly zavedeny telefony VOIP.
Stalo se toho ještě víc, že o tom píšeme i na jiném místě…nyní
však poznamenáme, že čekáme na nový povrch před hlavním
vstupem do školy * Škola se zapojila do dvou operačních
programů – Vzdělání pro konkurenceschopnost : 1. Čtenářské
dílny a 2. Blended learning : software k výuce cizích jazyků. O
nich však někdy příště… * 3. ročník atletické olympiády žáků
1. stupně se uskutečnil v pátek 11. 9. 2015. Počasí přálo a

všichni byli vítězi, neboť ve sportu nerozhoduje jenom výkon,
ale i snaha a radost z pohybu. Když se spojí síly dohromady,
tak dokážeme mnoho. Letos závodilo 133 žáků, kteří
dohromady naskákali 214 metrů, naházeli 1831 metrů. Ve
sprintu na 50 metrů uběhli 6,65 km za 22 minut 20 vteřin. 67
žáků běželo 600 metrů za 4 hodiny a 2 minuty a uběhli přitom
téměř maratónskou vzdálenost… * 17. záři si každoročně
připomínáme otevření první školní budovy pod Svatým
Duchem ve Vlachově Březí. Letos už od té chvíle uplynulo 116
let. Žáci mají svůj program-projekt, zpívají školní hymnu, volí
své zástupce do Sněmu školy, společně pak poobědvají a
Památný den školy pro ně končí. Po nich se pak v jídelně školy
sejdou všichni současní i bývalí zaměstnanci školy, aby rovněž
pospolu poobědvali, povídali si, navštívili hrob kantorů
Kopečků, vyslechli informatorium pana ředitele M. Novotného
a spolu s ním provedli exkurz do školního areálu. Do Sněmu
školy bylo zvoleno 11 žáků ze 3. až 9. tříd. Prezidentem sněmu
se stal Josef Capůrka z 9. A a viceprezidentem Michal Mikeš
z 9. B. Letošní školní sláva končila vernisáží výstavy obrazů
Mgr. L. Filipa v BoMBě (píšeme na jiném místě) a program
oslavy byl přesunut na pátek 18. září 2015 * (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * MŠ Pastelka
zahájila nový školní rok rovněž s plnou kapacitou, tj. s 80
zapsanými dětmi. I v tomto školním roce budou pracovat čtyři
třídy. Pro mladší děti Koťata a Stonožky, pro starší děti
Hvězdičky a Knoflíci. Pedagogický sbor zůstává nezměněn – 6
kvalifikovaných učitelek. Tým provozních zaměstnanců tvoří 2
uklízečky, jedna pracovnice ve výdejně jídla a na částečný
úvazek údržbář - domovník. Ve čtvrtek 3. 9. se uskutečnila
informační schůzka pro všechny rodiče dětí v MŠ. V pondělí
14. 9. navštívila děti v Pastelce první pohádka Honza z bedny a
24. 9. proběhne v MŠ první fotografování * ZUŠka vstoupila
do 24. školního roku 2015/16 s naplněnou kapacitou školy, tj.
se 180 žáky – z toho 149 v hudebním a 31 v tanečním oboru.
Navíc v rámci tzv. Kroužků při MŠ pracuje již 2. rokem
Hudební a taneční přípravka pro talentované děti předškolního
věku. Pedagogický sbor zůstává k 1. 9. nezměněn – 11 učitelů
hudebního oboru a 1 učitelka tanečního oboru a 2 uklizečky. I
nadále bude ZUŠ V. B. působit ve dvou pobočkách, a to
v Husinci a ve Strunkovicích * V úterý 22. 9. 2015 se od 17
hodin uskutečnil v Koncertním sále ZUŠ Slavnostní koncert
žáků k zahájení nového školního roku. V programu se
představili žáci převážně starších ročníků. Koncert zahájil
v pořadí již 24. koncertní sezónu naší umělecké školy * V úterý
27. 10. 2015 se od 17 hodin uskuteční v Koncertním sále naší
školy Slavnostní koncert učitelů a žáků ZUŠ u příležitosti
státního svátku- vzniku ČSR. Jako hosté vystoupí žáci a učitelé
ze ZUŠ Stachy (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Čas poslal uplynulé tři měsíce do historie, ale v Březinách
se musíme ohlédnout až do května a zaznamenat májové
narození Anety Teichmanové z Vlachova Březí. Anetka se
nám z poslední Společenské kroniky
jaksi vytratila.
Omlouváme se jí za to, ale především jejím rodičům, jimž
dodatečně gratulujeme a mamince kytičku posíláme.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí celé rodině. Ať se Ti,
Anetko, mezi námi líbí a rosteš ku radosti všech kolem Tebe
* Červenec Zatím máme v kolonce narozených nulu. +
Navždy jsme se museli rozloučit s paní Boženou Nuskovou
z Vlachova Březí. Ta nás opustila ve věku 78 let. Všem
jejím nejbližším a přátelům si dovolujeme vyslovit projevy
naší upřímné účasti nad jejím odchodem+ * S radostí
zaznamenáváme, že nově renovovaný velký výstavní sál

v budově pivovaru má za sebou premiéru svatebního obřadu.
Své první společné ano si sem přišli říci novomanželé Jana
a Michal Hávovi z Vlachova Březí. Poprvé tu oddával i pan
starosta L. Dragoun, stejně jako paní matrikářka Mgr.
Libuše Petrů. Novým manželům si dovolíme připomenout,
že když to bylo poprvé, ať je to taky naposled a ať se jich
zdraví, láska a štěstí drží ještě alespoň 85 let. V obřadní síni
MěÚ ve Vlachově Březí vstoupili ve stav manželský
Jarmila a Václav Zušťákovi z Vlachova Březí. I jim
posíláme velkou gratulaci s přáním pevného zdraví a
nezbytného štěstí na společné životní pouti * Červencový
přehled zakončíme přehlídkou jubilantů. Poprvé se dostávají
na řádky naší Společenské kroniky pánové Václav Podlešák
a Josef Kovář, oba z Vlachova Březí, neboť se stali
čerstvými členy Klubu 70. O pět let více si připsal pan
Václav Růžička z Vlachova Březí. Z dortu se dvěma
osmičkami vedle sebe se radovala paní Marie Pěstová ze
Lhoty Chocholaté. Všem červencovým jubilantům přejeme
dobré zdraví a pořád hodně radosti ze života mezi námi.
Paní
Bedřiška
Vaněčková
jednadevadesátiletá!
V Doubravě byla sláva veliká, protože jedna ze tří trvale zde
bydlících obyvatel měla 91. narozeniny! Této skromné a
milé paní posílají Březiny jménem všech občanů z Vlachova
Březí i okolních osad téměř 17 set pozdravů s přáním
pevného zdraví. Všichni si velmi vážíme toho, že tam
nahoře v Dobravě držíte nad námi ochrannou ruku. Díky za
to a ať Vám to vydrží ještě hodně dlouho, vážená paní
Bedřiško! * Srpen * Kdyby místní společenský život
probíhal podle letošního srpnového mustru, patřila by tato
rubrika toliko nositelům kulatých narozenin. Zde jsou.
Pětasedmdesátiny oslavila paní Helena Podlešáková
z Vlachova Březí a pan Jaroslav Tušek z Dáchova.
Dvojnásobnou sedmičku připsal život paní Heleně
Košíčkové z Vlachova Březí. I osmdesátiny pana Františka
Fürbacha z Vlachova Březí jsou již minulostí. Stejně jako
pětaosmdesát svící na dortu paní Marie Švejdové
z Vlachova Březí. Všem srpnovým jubilantům přejí Březiny
pevné zdraví, veselou mysl a ještě mnoho příjemných roků
tady u nás. Závěrečné augustové konstatování. Dvakrát
bohužel za žádného novorozence a žádnou svatbu. A
jedenkrát bohudík za to, že jsme s nikým neloučili navždy *
Září * Bohudík, že záři začínáme zprávou o narození
Andrey Záhorkové z Vlachova Březí. Tu mezi námi
s radostí vítáme a přejeme jí jen to nejlepší, co život přinést
může. Šťastným rodičům blahopřejeme a mamince kytičku
posíláme * Díky Bohu můžeme posloužit dalšími
radostnými příběhy. V kostele Zvěstování Panny Marie ve
Vlachově Březí spojili své životy Olga a Petr Vojtíškovi
z Vlachova Březí. V kostele Svatého Ducha ve Vlachově
Březí se vydali na společnou životní pouť Lenka a Jan
Cilečkovi z Vlachova Březí. A na statku v zahradě pod
ořechem v Újezdě u Plánice si řekli své ano Petra Skavská a
Leopold Trdý. Všem novomanželkám a novomanželům si
dovolujeme popřát hodně štěstí, pevné zdraví, nekončící
lásku a všechno, o čem sní jen oni…* Mezi nejčerstvější
zářijové jubilanty píšeme pana Václava Čužnu z Vlachova
Březí, jemuž tento měsíc přinesl neuvěřitelnou sedmdesátku.
Paním Antonii Jurčíkové z Vlachova Březí a Marii
Šlapákové z Dolního Kožlí nebudou lidé věřit, že jim bylo
dohromady 154 let. Vysvětlení hledejte v dělení dvěma. Jim

všem a také Všem Václavům se patří slávu provolat a
popřát zdravý, klidný, šťastný a dlouhý příští života běh.
Paní Božena Holíková třiadevadesátiletá!
Upřímné
pozdravy pro váženou paní Holíkovou ode Všech
Vlachovobřezšťanů,
Všeho
lidu
z blízkého
i
vzdálenějšího okolí a samozřejmě Březin míří tentokrát do
Prachatic, kde toho času pobývá v Domově seniorů Mistra
Křišťana v Prachaticích. Chtěli bychom Vás ujistit, paní
Boženko, že jste tu pořád s námi, že na Vás myslíme, že
nám tu chybí Váš milý úsměv, a tak ho posíláme na
oplátku my Vám. Přejeme Vám všechno dobré a hodně
sil! (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Koncem června slunce hřeje, až
voláme jéje jeje. Červenec v tom pokračuje, vyšší trunfy
vytahuje, až na rekordy dosahuje. Od 22. jula teplota se dolů
hnula a jednatřicátého k vidění úplňka modrého a to jednou
za 3 léta a po vodě je veta! V srpnu z horka tiše blbnu.
13.8. hlásí Bílá labuť z koupaliště: vzduch 36°C, voda 24°C
a pod kamenem klíště! Pak je trochu lépe, ke konci hitz zas
kvete. I s příchodem září pořád se to vaří, občas už i sprchne
a rána jsou zde chladná, teplo hledám ztuha, k večeru bývá
duha. O čápech slyšet chcete li, dobře jsme je viděli. Měli 4
mladé, ta 2 byla menší. Za teplem odletěli, když patnáctého
bylo. Jen na slunci to záleží, tak ať jim to vydrží! (CM) *
I když se zpožděním, ale přece přinášíme zprávy o tradičním
setkání obyvatel Uhřic. Tentokrát se konalo v Uhřicích u
Blanska na Moravě. Z našich Uhřic na Šumavě tam vyrazila
pouze tříčlenná výprava, alias rodina Hnátova. I tak se
dokázali spojit s ostatními a dokonce soutěžit v malé kopané
nebo v hasičské soutěži. Počasí přálo a o dobrou náladu
nebyla nouze. Příští rok bude setkání v Uhřicích u
Kroměříže *Leteckomodelářský klub Vlachovo Březí si
dovoluje všechny pozvat na Letiště u Lhoty Chocholaté, kde
se v sobotu 17. 10. 2015 bude od 14 hodin konat tolik
populární Drakiáda * Vlastním nákladem vydal pan
Miroslav Urban knihu s názvem Příběh seniorů z Vlachova
Březí aneb Co v Březinách nebylo * Opět se hlásí agentura
FiJan s výkupem padaných jablek. Stejně jako loní vyhradil
pro vykupování středu, pátek a neděli, vždy mezi mezi 17 a
18 hodinou v průmyslové zóně na Dlouhé louce. Oproti
loňsku nabízí vyšší cenu: 2,20 za kilo! * Pálenice a moštárna
vykupuje ovoce každý všední den od 12,00 do 15, 15 hodin.
Moštování ovoce objednávejte předem na telefonním čísle:
603 189 966. To vše nám sdělil pan šéf Milan Babický *
Fotbal FC : * V sobotu 8. srpna 2015 pořádali fotbalisté FC V.
B. 42. ročník turnaje v kopané O pohár starosty města. Kdyby
přijeli i fotbalisté z Bavorovic, byla by radost z turnajového
vítězství daleko větší, neboť jsme si prvenství z domácího
turnaje již dlouho neodnášeli. Letos porazili naši (mimochodem
i oni nastoupili v kombinované sestavě) dorost SKP Č. B. a
béčko Vodňan shodně 3:1 a stali se tak vítězi turnaje a z rukou
vicestarosty pana Ing. J. Růžičky převzali putovní pohár.
Gratulujeme * Začátek mistrovských zápasů v I. B třídě se
však našim fotbalistům příliš nepovedl. První body získali až ve
4. kole, když porazili doma Štěkeň 3:1. Až teprve v posledním
zápase 20. 9. doma s Volyní předvedli výkon hodný FC a
porazili dosavadního lídra soutěže 1:0! Vše odpuštěno, hoši,
jen pokračujte tak dál! Pochvalu si zaslouží i naši žáci, kteří
coby nováček I. A třídy zatím všechno=3x vyhráli! (B)
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