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SVATODUŠNÍ POUŤ 2012
Letošní Svatodušní pouť se konala o posledním květnovém
víkendu a jejím vrcholem byla neděle 27. Již 18 let si návštěvníci
spojují Pouť se slavnostním programem, který probíhá pod
patronátem Města V. B. Odtud také název Svatodušní pouťová
slavnost. Původní název Pivní pouťové slavnosti však s úbytkem
širšího pivního sortimentu ztratil smysl. Zahřívací kolo spouští
pravidelně lunapark v zámeckém dvoře již ve čtvrtek odpoledne,
když Třískovi boys dokončí stavění a dávají první jízdy. XVIII.
Slavnost odstartovala v pátek 25. máje v podvečer koncertem ZUŠ
Hraje a zpívá celá rodina ve velkém sále radnice. Odpolední
sobotní program zahájilo na náměstí Svobody vystoupení kapel
Šest strun a Miriam, které k večeru vystřídala kapela Václava
Jírovce a ta už si podium podržela i na večerní Pouťovou taneční
zábavu, začínající ve 20 hodin. Rolí hostitelů se již tradičně
ujímají členové místního SDH, kteří všechno, co se jídla a pití
dotýká, řeší ke spokojenosti svých hostů ve velkém stanu naproti
radnici. Do práce nastupují se sobotním odpolednem. Jaksi mimo
hlavní proud Slavností bývají tradiční podvečerní sobotní
vernisáže výtvarného umění ve školní galerii BoMBa. Ani letošek
nebyl výjimkou a Březiny o tom píší na jiném místě. Nedělní
pouťové ráno začíná průvodem věřících od kostela Zvěstování
Páně na náměstí ke kostelu Svatého Ducha na stejnojmenném
vrchu. V něm je pak celebrována tradiční Poutní mše svatá. O 9.
hodině zahajuje lunapark a tradiční pouťový jarmark na náměstí
Svobody i v ulicích Nerudova a Pražská. Do hry vstupuje
Jírovcova rozšířená kapela Kozlovka, aby navodila tu správnou
pouťovou atmosféru a především, aby doprovodila a nechala
vyniknout Vimperské mažoretky, které se letos představily ve
dvojím složení a tradičně i ve dvojím vystoupení. Od deseti hodin
otevírají tradičně i v BoMBě a pak už vše běží svým tempem a
způsobem a každý z pouťových hostů si dělá Pouť podle svého.
V čase oběda se náměstí poněkud vylidní. Po sváteční krmi se pak
v nedělním odpoledni vzedme poslední pouťová vlna a po ní už
jen klidný závěr a lunaparkový dojezd a konec. Jen místní
restauranty tvrdí muziku... Počasí letos vyšlo, alespoň zima a chlad
se nám vyhnuly. Někdo říká, že lidí bylo méně než obvykle, jiný
tvrdí opak. Na každý pád tu po nich vždycky zůstane velký

nepořádek. Ten se ale vždycky podaří z části ještě v neděli a
potom v pondělí dopoledne zaměstnancům Města s přehledem
zvládnout. Teprve až odjede poslední lunaparková atrakce a klid a
mír se usadí na dvoře zámku, teprve tehdy my domácí s určitostí
víme, že Pouť 2012 definitivně skončila. (JKH)
VÁCLAV BOUKAL A JAN MAHR V BOMBĚ
Letos v máji uplynulo 5 let, co ve školní galerii BoMBa spolu
naposledy vystavovali děda a vnuk, alias Boukal a Mahr.Tenkrát
26. května 2007 to bylo již potřetí a my jsme na vernisáži mohli
osobně přivítat Mistra Václava s chotí Marií a samozřejmě i pana
Jana Mahra s rodinou. 18. června 2007 oslavil Mistr Boukal
pětaosmdesátku a 13. října téhož roku nás opustil navždy.
V sobotu 26. 5. 2012 v podvečer se v BoMBě konala vernisáž
výstavy díla Boukal & Mahr počtvrté a byla věnována nedožitým
devadesátinám Mistra Václava. Pan profesor fotografického
ateliéru SUŠ sv. Anežky v Č. K. Jan Mahr připravil zajímavé
Boukalovy kresby z poválečné doby, doplnil je jeho ilustracemi
ke knihám a dosud nespatřenými dobovými
fotografiemi.
S cennými radami a 2 velmi zajímavými olejomalbami obohatil
instalaci i syn Mistra V. B. pan Ing. Václav Boukal jr. Město
zapůjčilo Boukalovu olejomalbu Vlachova Březí od Hájek z
počátku 60. let. Druhý umělec Jan Mahr se tu prezentuje kolekcí
digitálních fotografií tisknutých na folie, jež jsou nalepeny na
rozměrné bílé plastové plochy. Svou serii nazval Soft a vskutku
všechno jest tu měkké: fotografovaný objekt a jeho nenápadné
okolí, jemné nasvícení, měkká spoušť a ještě další měkké detaily
nebo softové profesioální finesy. Dva tolik odlišné výtvarné
výrazy se kupodivu neruší, naopak se doplňují a podporují, jakoby
ten velmi lidský a citlivý, navíc kumštem umocněný, vztah děda s
vnukem chtěly divákovi jenom jemně připomínat…Na závěr
připomeňme, že v předpouťové BoMBě bylo plno, že tu působivě
a
sympaticky
koncertovalo kvarteto
flétnistek Adéla J.,
Anna K.,Veronika P.
a Martina Z. ze
ZUŠky, že řeč vedli
pánové L. Dragoun,
starosta, J. Horák a J.
Mahr, mimo jiné i
autor katalogu, který
Město V.B. k této
výstavě a Boukalovu
jubileu
vydalo.
Návštěvníci
si
pochvalovali Caisovy
pouťové koláče a ti
dříve
narození
počítali,
kolik
z Boukalových
vrstevníků a přátel tu
ještě před pěti lety
bylo… (JKH)

SÍDLIŠTĚ KAVČINEC II
Naše poslední zpravodajství o stavu prací na sídlišti Kavčinec
pocházelo z konce roku 2011. Nyní v polovině června 2012 musíme
konstatovat, že firma RENO Šumava tu dokončila stavbu chodníků a
parkovišť a připravila si vjezdy k dalším parkovištím, jejichž úprava se
bude odvíjet od financí. Nicméně zatím dokončené části sídlištního
prostoru působí sympaticky a vybízejí tamější uživatele i návštěvníky
odjinud k lepším vzájemným vztahům i ohleduplnějšímu chování
motoristů vůči chodcům. S úlevou jsme také zjistili, že lípa krasavice od
Svatého Ducha žije! Ilustrační fota snad naše tvrzení potvrdí. Všichni
místní asi tuší, kde se nachází ulice U Sídliště. A právě v ní se firma
Kvint pustila do rekonstrukce vodovodu a kanalizace, po ní nastoupí
RENO, aby dotáhlo ke zdárnému konci vlastní komunikaci a chodníky.
V předstihu tam firma Pokorný renovovala veřejné osvětlení. Pro
úplnost musíme zmínit, že lidé od Kvintů se postarali o odkanalizování
zpevněných ploch v prostoru garáží. (B)

JERONÝMOVA ULICE II
I zprávy o rekonstrukci Jeronýmovy ulice patřily ještě do konce
roku 2011. V dubnu a květnu 2012 tu firma Pokorný pokračovala
na opravách vodovodu a především kanalizace, která by vedena
v těchto místech ještě v tzv. kluzech. Před Poutí bylo hotovo, a tak
mohla tato ulice zase posloužit k odklonění dopravy, na což jsou
návštěvníci zvyklí. Postupně se z Jeronýmovy ulice stává příjemné
místo, jímž si chodec cestu zkrátí, aniž by byl příliš rušen auty.
Pohledy na část opravené ulice od východu a západu dokazují, jak
získala na kvalitě i estetické úrovni. (B)

PAN FOTOGRAF VLADIMÍR HOŠEK V BOMBĚ
Ve čtvrtek 19. dubna 2012 jsme mezi námi po delší časové odmlce
přivítali Pana Fotografa Vladimíra Hoška ze Čkyně. Aby se
všichni přítomní, a sešel se jich v galerii BoMBa plný dům,
naladili na podobnou vizuální rovinu se společným jmenovatelem,
připravil pro ně pan Hošek snímky Šumavy, které doplnil
nenapodobitelným komentářem. Jaksi nad plán přidal svůj
poslední fotografický majstrštyk, když zařadil ukázky ze svého
studijního pobytu po amerických národních parcích. Návštěvníky
rovněž zaujala i nová kniha s názvem Šumava malá velká, do níž
přispěl fotografiemi Vl. Hošek a texty písní u hudebním CD
Toník-Yetti Jelínek. Dvouhodinový pořad znovu potvrdil, že
dobrým Fotografem se musí člověk narodit, i když všechno to
další si pak musí každý sám poctivě odpracovat. Věřme, že další
setkání s Panem Fotografem Hoškem na sebe nenechá čekat tak
dlouho, jako toto letošní-dubnové. (JKH)
SPISOVATELÉ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Ve Vodňanech mají rádi spisovatele a letos pro ně uspořádali již 16.
ročník autorského čtení Zeyerovy Vodňany. Připravili pro ně také
zajímavý program, jehož součástí byla i návštěva Vlachova Březí. Ta
se uskutečnila ve středu odpoledne 25. dubna 2012. Historička
Městského muzea a galerie paní doktorka Pavla Stuchlá, která je
rodačkou i dnešní obyvatelkou Vlachova Březí, zavedla skupinu
básníků a spisovatelů do kostela Zvěstování Páně, kde jim podala
erudovaný výklad o tomto svatostánku. Ve škole pana profesora
Josefa Brože jim představil 3 současné výstavy v BoMBě a přidal
ještě něco navíc o Janu Matulkovi pan ředitel J. Horák. O občerstvení
se pak postarala ředitelka Městské knihovny J. V. Plánka paní H.
Fraňková. Poprvé se do našeho města dostali takové „hvězdy písma
nebe“ jako např. pražský básník J. Holoubek, táborský scénárista J.
Míka, strakonický básník P. Šulista ( letošní laureát ceny Zeyerův
hrnek), vodňanský prozaik Jan Bauer, O. Chaloupka z Prahy nebo
básník, textař a spisovatel Jan Schneider, dnes žijící v Třeboni.
Pamětníci si vzpomenou na 60. léta, kdy on spolu s Bobem
Ondráčkem napsali řadu hitů pro Golden Kids nebo slavné Rekviem
pro E. Pilarovou. Pan Schneider je autorem textů pro Gentlemany,
první český muzikál. Pak působil v exilu, např. v Radiu SE spolu
s Karlem Krylem. Rádi jsme vás u nás viděli a ukázali vám to, co
jinde spatřiti nemůžete, Páni Spisovatelé! (JKH)
OD ČARODĚJNIC AŽ K 12. LETECKÉ SHOW
* V hojném počtu se v pátek 27. dubna sešli rodiče s dětmi, aby si pak
spolu v tichém průvodu vyšli i s lampiony od náměstí až na Hájky.
Tady se teď po novu pálí Čarodějnice. Letos nad vatrou bděli místní
hasiči, kteří připravili i malý oheň pro opékání buřtíků, nechyběly ani
klobásy i dobré pití. Pan Václav V. se pak v závěru postaral o
„hvězdný déšť“ a bylo hotovo * Na několika místech ve městě se lidé
snaží oživit tradici stavění májů. Letos se to například hochům z FC
povedlo dokonale bez ztráty cti i stromu. Podvakrát to také zkusili lidé
z Města a podruhé se dostavil stejný výsledek. Májka pěkná to byla,
ale opět nevydržela do prvomájového rána. Je zbytečné se ptát proč.
Neviditelná síla lidské malosti a tupoty je věčná. .. Zkuste to tedy až
po 1. máji, pánové * V pondělí 7. května 2012 po 13 hodině dorazila
na náměstí Svobody kolona historických vozidel US Army. Zastavení

konvoje při Vzpomínkové jízdě patří již neodmyslitelně k tradici
vlachovobřezského počátku máje. Lidí, kteří před 67 léty zažili na
vlastní kůži konec války a příchod svobody, ubývá. Pán Bůh zaplať,
že se při té vzpomínce ještě dost dětí kolem té vojenské historické
automobilové krásy ochomýtá, a tak snad můžeme věřit, že tradice
zůstane při životě. I letos položil pan starosta L. Dragoun k pamětní
desce na radnici věnec a spolu s vojáky z konvoje vzdali čest hochům
z roku 1945. Nechyběli při tom ani pamětníci R. Košíček, J. Boška,
Fr. Hubr i jiní… * V pátek 1. června v podvečer odemkli i ve
Vlachově Březí
kostel Zvěstování Páně a přihlásili se tím
k duchovnímu projektu Noc kostelů, kdy se po celé republice
otevíraly kostely všem. Hlavně ale těm, kteří nepatří k aktivním
věřícím, neboť „vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani
temnota.“ Program začal v 17 hodin putováním kostelem a byl určen
dětem. Poté následovala mše svatá s adorací. Ve 20 hodin začala
prohlídku kostela paní doktorka Pavla Stuchlá, rodačka z Vlachova
Březí, dnes odborná pracovnice Měst. muzea ve Vodňanech. Její
výklad o proměnách kostela, o jeho sochách, obrazech a oltářích
zaujal všechny přítomné. Následoval koncert skupiny No-e-mi a
nakonec byl vyměřen čas do 23 hodin pro individuální prohlídku
kostela i rozjímání. Zajímavý pokus pro všechny. * V sobotu 2. června
spojily své síly místní spolky a připravily pro děti oslavu Dne dětí.
Stalo se na stadionu FC V. B. odpoledne a o zahájení se postaraly
aerobikové žákyně paní učitelek M. Kadlecové a E. Novotné. Své
dynamické taneční umění nám předvedly dvě skupiny jednoho týmu z
Prachatic = 4 EVER ( tančí s nimi i naši žáci). Ti jezdí s tímto
programem jezdí po celé ČR, a tak se líbily na ploše stadionu. Na 160
dětí se tu sešlo a na 11 stanovištích na pro ně dospěláci připravili
zajímavé soutěže, úkoly i hry. Díky sponzorům dostaly děti zdarma
občerstvení i drobná „překvapení v obálkách“. Pořadatelé děkují
jménem dětí těmto firmám za pomoc a podporu: RENO Šumava V.
B., Pekařství Cais, Ing. P.Kouba – Projekce, J. Kouba – Stavebniny,
R. a J. Kalčík – Stavby, UMMAK – Fasády, Pokorný- Elektro, MajerVoda a topení, Škabroud- Tesařství a LMK V. B. za ukázky modelů
letadel i aut. Nakonec nezbývá poděkovat i počasí, že se umoudřilo *
V sobotu odpoledne 9. června se na Lhoteckých drahách sešli
příznivci leteckého modelářství na svém XII. Setkání, které nese již
potřetí podtitul Memoriál Oldy Mareše, průkopníka leteckého
modelářství v našem městě. Tentokrát se o hudební doprovod
postarala kapela Přímý přenos. Více než stovka diváků si velmi
pochvalovala ukázky modelů letadel všech druhů a kategorií. Lidé
sledovali soutěže pro děti, mohli se občerstvovat, bavit se, a třeba i
vzpomínat na pana O. M. Díky za to všem členům
Leteckomodelářského klubu ve V. B.(B podle NZJK)
IX. SETKÁNÍ ŽÁKŮ 3 ŠKOL 3 MĚST 3 ZEMÍ
Již po 9. se mohli sejít žáci 3 škol 3 měst 3 zemí: HS BaumgartenbergA, PFM Riedlhütte-D a ZŠ PJB V. B.-CZ. Datum a místo: čtvrtek 24.
května 2012 a Vlachovo Březí byly známy již od 26. 5. 2011, kdy se
po osmé setkali lidé ze tří škol v BGB=Baumgartenbergu naposledy.
Bohužel letos zůstalo pouze u toho mohli, neboť rakouská škola se
omluvila s tím, že se u nich všichni připravují na slavnostní otevření
nově rekonstruované školy v neděli 17.6. 2012. A tak jediným
reprezentantem HS BGB ve V. B. byl nyní již bývalý pan ředitel Josef
Kastner. O to víc jsme byli rádi, že mezi nás zajel a pobyl tu. Ve
čtvrtek dopoledne přijelo 40 žáků z bavorské Riedlhütte=RH spolu se
svým dospělým doprovodem-panem ředitelem Karlem Feuereckerem,
jeho zástupcem Hansem Friedlem a paní učitelkou Birgit Klee a její
novou kolegyní Tamarou P. Při slavnostním zahájení v BoMBě
nechyběl ani pan starosta města L. Dragoun, který všechny přivítal a
pozdravil. V průčelí školy vlálo 5 vlajek na novém stojanu a nad
vchodem se skvěla nově vyvedená školní firma. Obé jsou dary od
firem Kotle Fiedler a Tiskárny FOP z Černé v Pošumaví. Díky za to.
Čtrnáctka dívek, vedená paní učitelkou H. Dvořákovou, zapěla Ódu na
radost a naši školní hymnu. Pak došlo i na projevy představitelů obou
škol i na neoficiální prohlídku výstavy obrazů a fotografií V. Boukala
a J. Mahra. V závěru vytvořili naši spolu s Němci 12 smíšených
družstev, která se postupně vydávala na tzv. Vlachovobřezskou rallye,
jež měla celkem 12 zastavení na známých místech našeho města. Pod
vedením „domorodců“ se jejich hosté dozvídali mnohé o V. B., o jeho

lidech, historii apod…Nakonec se zase všichni sešli při občerstvování.
Poté došlo i na zaslouženou odměnu za úsilí žáků na trase rallye. Pro
tuto příležitost byla pro všechny účastníky připravena upomínková
trička, nové diplomy a jako bonus „volňásky“ na lunaparkové
atrakce-vždyť bylo před Poutí. Čas plynul rychle, a tak se všichni
najednou znovu ocitli před školou u autobusu, rozloučili se a
zamávali svým novým přátelům na šťastnou cestu i na prázdniny,
které v Bavorsku začínají hned po Svatodušních svátcích. Z hostitelů
spadlo napětí a shodně konstatovali, že nová forma setkávání žáků z
BGB, RH a V.B. se jeví býti životaschopná a snad i více
zajímavější. Nashledanou v příštím roce při 10. setkání v bavorské
Riedlhütte. (JKH)
HASIČI OPĚT VE VELMI RYCHLÉM TEMPU
V rychlém tempu se v květnu přehnaly hasičské soutěže okresu PT, a
tak se stejně rychle podívejme, jak si v nich vedly naše ženy. Na
okrskovém kole, které se konalo 5. 5. 2012 v Chlumanech obsadily
starší a mladší ženy obě 1. místa. 19. května se konalo OK HS pro
dříve narozené ve Budilově a tady se našim favoritkám nedařilo a
skončily až šesté. Zato 2. června na OK HS v Prachaticích
pokračovaly mladší ženy v tradici uplynulých let a obhájily své
loňské prvenství. 12. května se konala jarní část OK hasičské soutěže
pro mládež s názvem Plamen. Naši mladší i starší děti se oproti
podzimní části polepšily a v konečném pořadí to znamenalo 4. místo
pro MLD a 5. místo pro STD * Letošní XIX. ročník Poháru starosty
města Vlachova Březí v hasičském sportu se uskuteční ještě v červnu.
Bude to v sobotu 30. 6. 2012 od 14 hodin na stadionu FC. Domácí
pořadatelé očekávají účast 25 družstev, chystají hodnotné občerstvení
a srdečně zvou všechny vlachovobřezské příznivce „hasičiny“ *
V středu 4. července 2012 se chystá v prostorách místní hasičské
zbrojnice divadelní představení pod širým nebem. Členský soubor
Karel Čapek z Děčína se představí nejprve v 16 hodin s pohádkou J.
Jaroše Kašpařiny. Poté od 18, 30 hodin sehrají pro dospělé divadelní
hru od slavného bajkaře I. A. Krylova Trumf. Vstupné dobrovolné
spolu se srdečnou pozvánkou od našich hasičů * Stejné pozvání od
členů SDH V. B. platí i na pátek 6. června 2012, tentokrát do zdejšího
Zámeckého dvora, kde se bude konat festival Rockový kozelVlachovo Březí-2012. V programu se přestaví kapely Tlustá Berta,
Narttu, Orient a Zakázaný ovoce, které zahajují v 18 hodin.
Generálním partnerem je pivovar Velkopopovický kozel, a tak není
pochyb, jaký mok tu bude mít zelenou. Nenechte si ujít tento zajímavý
hudební podnik * Jak nás informoval velitel zásahové jednotky pan
Jan Fiedler sr., jemuž opětovně přejeme brzké uzdravení, od počátku
roku 2012 zasahovali naši hasiči celkem u 8 požárů, z nichž ten
nejkomplikovanější na ně čekal v březnu u zastávky v Uhřicích.
K tomu je nutno přidat ještě dalších 9 zásahů, včetně toho lednového u
tragické autonehody nebo při čistění koupaliště letos v květnu. 16.
března zasahovali hned u tří požárů! * (B podle HAFA)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Další veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskuteční v pondělí 25. června 2012 od 19 hodin v prostorách radnice
MěÚ ve V. B. (B)
20 LET TRVÁNÍ ZUŠ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Již několikrát bylo na stránkách Březin zmíněno, že v tomto školním
roce si ZUŠka připomíná 20 let svého trvání ve Vlachově Březí.
V podstatě celý školní rok 2011/2012 probíhal ve znamení oslav
tohoto výročí. Uskutečnila se řada koncertů a vstoupení žáků i učitelů
školy včetně pozvaných hostů., byly zkompletovány rozličné
dokumenty týkající se 20tileté historie školy, a to jak pro chystanou
dokumentární výstavu, tak pro vydání jubilejního sborníku „20 let
ZUŠ ve Vlachově Březí“. Díky finanční podpoře sponzorů a přátel
školy byly pořízeny ve studiu Duha nové propagační materiály
ZUŠky-propisovací tužky, bloky, tašky s novým logem školy a rovněž
došlo k vytištění připravovaného sborníku. K 20tinám si ZUŠka
nadělila také nové webové stránky www.zumš-vb.cz, na kterých
mohou jak rodiče a žáci, tak všichni přátelé a příznivci školysledovat
dění a chystané akce naší ZUŠ, mohou také popřípadě sdělit jakékoliv
svoje připomínky, dotazy či podněty k činnosti a poslání školy.
Součástí nových stránek je i informační panel MŠ Pastelka, která patří
k našemu subjektu od roku 1994. Dalším dárkem k výročí školy bylo

pořízení 50 kusů nových koncertních židlí do komorního sálu školy.
Ty nahradily již nevyhovující židle a navíc zvýšily dosavadní kapacitu
sálu z původních 35 na 50 míst. Děkujeme touto cestou všem
sponzorům, kteří přispěli finanční částkou k zakoupení nového
vybavení. Celoroční oslavy vyvrcholily Slavnostním programem
bývalých i současných žáků a učitelů školy, a to v pátek 11. 5. 2012.
Celý program odstartovala vernisáž dokumentární výstavy 20 let ZUŠ
ve Vlachově Březí, instalovaná v průchozí chodbě školy. Poté se
všichni přítomní přesunuli do Komorního sálu ZUMŠ, kde od 17
hodin shlédli Slavnostní koncert absolventů ZUS z let 1994 - 2012. Po
koncertu měli všichni přítomní hosté možnost prohlédnout si stávající
prostory jak ZUŠ tak MŠ Pastelka. Poté se odebrali do galerie BoMBa
v základní škole. Tady už na ně čekali žáci dramatického souboru
DRAK a žákyně tanečního oboru ZUŠ, aby jim předvedli program
nazvaný Holduj tanci, úsměvu! Po skončení představení se všichni
přítomní, a nechyběli mezi nimi ani bývalý absolventi, učitelé a
provozní zaměstnanci školy, přesunuli do školní jídelny, kde společně
povečeřeli a poseděli v příjemných hovorech a vzpomínání na
společně prožitá školní léta... Děkuji ještě jednou všem svým kolegům
za pomoc při přípravě jednotlivých kulturních programů v rámci
celoročních oslav ZUŠky a dále také všem přátelům a příznivcům
školy za finanční příspěvky, kterými přispěli k důstojnému průběhu
oslav. (T. T.)
V BAUMGARTENBERGU MĚLI SLAVNOST
V neděli 17. června 2012 měli v naší partnerské škole
v Baumgartenbergu Ober Österreich opravdu slavný den – otevírali
školu po generální opravě, která probíhala od povodně na Dunaji v
srpnu roku 2002 po celých deset let. Kdykoliv jsme k našim přátelům
do Haupt Schule BGB přijeli, viděli jsme, co nového přibylo, vyrostlo,
čím svou školu vybavili a zařídili. Když jsme v nedělním dopoledni
dorazili, celá škola jen svítila a byla plna očekávání. A naše
minivýprava ve složení : P. Albertová, E. Novotná, M. Novotný a J.
Horák rovněž. Celý slavnostní program se nesl ve znamení radosti
z dokončeného díla a z nově nabyté učitelské síly pokračovat dál
v nekonečném úsilí při výchově a vzdělávání žáků…Potkali jsme tam
naše staré a dobré známé pana exředitele Josefa Kastnera, jeho
nástupce-nového pana ředitele Ernsta Gusenbauera, váženého pana
starostu Erwina Kastnera, který v BGB starostuje již 22 let, jeho
zástupce a současně i učitele zdejší HS pana Karla Gusenbauera,
všechny další dobré duše z učitelského sboru, dále šaramantní
zemskou inspektorku paní N. Astleitnerovou a mnoho jiných
známých i méně známých tváří … nového pana ředitele jsme viděli
poprvé. Zaujali nás žáci z HS, kteří tančili, zpívali a hráli a dělili ještě
celou řadu věcí, obdivovali jsme, jak rodiče zajistili odpolední
pohoštění ve škole a v neposlední řadě jsme si důkladně prohlédli
celou školu od suterénu až po střechu a bylo nám z toho moc dobře u
srdce. Kantoři přece neumějí závidět. Při obědě jsme se potkali
s hasiči z BGB, kteří tam zajišťují podobné podniky po stránce
gastronomické asi tak, jako jejich kolegové u nás. Nepřijeli jsme na
oslavu s prázdnou, avšak to s čím jsme naše přátele doslova posadili,
zdůraznit musíme. Byly to Boškovy grafické listy, kterých nebylo
vůbec málo, ba spíše hodně. Náš malíř tam má velké renomé. V roce
1999 vystavoval v Kleine Galerie v Pergu a místní si ho velmi
považují. Tímto Mistru Boškovi děkujeme za nezištný a cenný dar.
Děkujeme i našim rakouským kolegům za pozvání, milé přijetí,
příjemný pobyt a sympatické gratulace k našemu postupu čtvrtfinále
EURA 2012. (JKH)
UHŘICE V UHŘICÍCH

Na setkání Uhřic s Uhřicemi se letos z našich Uhřic v Pošumaví
vydalo jeden a půl rodiny, to jest celá rodina L. a ½ rodiny H.
V sobotu 16. června se do Uhřic u Kroměříže sjeli všichni zástupci ze
všech 6 Uhřic, co jich po republice objevíte. Soutěžili, zpívali, tančili,
jedli, pili, dobrou vůli spolu měli, až se nakonec domluvili tak, že
když je Uhřic v Čechách jen třetina-2, bude se do Čech jezdit častěji
(např. M, M, Č a pořád dokola). V příštím roce se setkají Uhřičané
v Uhřicích u Vyškova a hned v roce 2014 bude setkání u nás, ač tu
naposledy k setkání došlo v roce 2010. Dalším pozitivem ze setkání
v jedněch ze 4 moravských Uhřic bylo tentokrát opravdu slunečné
počasí a že se vše obešlo bez újmy na zdraví. ( B podle RL)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V pondělí 16. 4. 2012
hodnotila pedagogická rada prospěch a chování žáků ve 3. čtvrtletí a
hned po ní se konaly schůzky učitelů s rodiči. Těm jsme nabídli,
krom informací o jejich dětech, možnost shlédnout hned 3 výstavy
v galerii BoMBa * V pátek 20. dubna jsme si s předstihem
připomínali Den Země. Z bohatého programu se mimo jiné líbilo
divadlo O Dvanáctkovi v podání žáků 4. tř. v režii paní uč. J.
Tažejové, snímky z Himaláje i vyprávění Pana Fotografa Vladimíra
Hoška, vyučování a cesta lesem Hradiště, které s pátou B již podruhé
absolvoval pan Ing. F. Holub z H. K., prohlídka vodárny nebo
několikerá návštěva čističky vody žáky 2. stupně. Ani letos
nezapomněli naši deváťáci na sázení stromků. Díky panu Vojtěchu
Zíkovi, který vytýčil prostor v lese Záhorská, opatřil rýče a na celou
akci osobně dohlížel, tam mohli naši nejstarší žáci se svou paní třídní
uč. L. Šverákovou a paní uč. P. Novákovou a panem uč. M.
Novotným vysadit více než stovku smrčků. Ty byly mimo jiné
pořízeny z výtěžku letošního Velikonočního trhu. Dobrý skutekSázení stromků vykonali kluci a holky 9. tříd již počtvrté. Díky za to
všem, kteří tomu byli nápomocni * 25. 4. se uskutečnilo na stadionu
FC V.B. okresní finále Coca Cola cupu v kopané pro starší žáky.
Tím odstartovala celá série turnajů fotbalových žáků. Chlapci z naší
školy: R. Bartůněk, L. Brejcha, T. Cvach, V. Krejsa, T. Novák, L.
Vojta, J. Vozandych, M. Zámečník, J. Kouba, L.Marek, V. Holík, D.
Kapuscinský a J. Rauscher pod vedením koučů Mgr. M. Novotného a
P. Cvacha porazili své vrstevníky ze škol z Vimperka-Smet. 3:0,
Prachatic-Zlatá st. 7:0 a Volenic-okres ST 3:1. Hladce zvítězili a
postoupili do krajského kola, které se konalo ve 10. května
v Trhových Svinech. Zde podlehli domácím, pak také Třeboni shodně
0:2, remizovali se ZŠ Větřní 1:1 a obsadili 3. místo. Letošní ročník
„koly“ byl pro naše reprezentanty úspěšný, a tak zaslouží si chválu a
dík * Jiné fotbalové soutěžení pro mladší žáky probíhá pod záštitou
Mc Donaldu a jeho cupu, jehož okresní kola tradičně pořádají ve
Vimperku. 26.dubna tu doslova řádili naši žáci ze 4. a 5. tříd a pod
vedením koučů Novotného a Gášpara smetli kluky ze Zdíkova 6:0,
Netolic 5:0 a VI TGM 5:0 a ve finálové skupině pak remizovali s VI
Smetanova 1:1 a porazili PT Národní 5:1. Zvítězili a postoupili do
krajského kola v Písku. 16. 5. se tu sešla elita z celého kraje, a tak naši
prohráli se ZŠ ČB Grünwaldova 1:7, ZŠ Písek 2:3, ZŠ Třeboň 1:4.
Dokázali však porazit ZŠ Kaplice 5:0! Tito kluci: M. Bartůněk, M.
Mikeš, M. Novotný, D. Gášpar, J. Nosek, M. Svoboda, M. Kadlec,
Štěpán Pineau, J. Capůrka a J. Bízek rozhodně nezklamali. V krajně
nepříznivém počasí bojovali a školu reprezentovali velmi dobře.
Děkujeme * 3.5. 2012 hráli okresní kolo McDonald cupu ve
Vimperku naši nejmladší (1.-3. třída). Ti třikrát prohráli, jednou
porazili vysoko Čkyni 5:0 a skončili celkově na 4. místě. I oni si
zaslouží pochvalu a poděkování za dobrý výkon * 11. května se
uskutečnilo v Husinci okresní kolo ve vybíjené mladších žákůPreventan cup. Po dlouhé době promluvili naši kluci a děvčata do
konečného pořadí, když teprve ve finálovém souboji podlehli
domácímu týmu a obsadili tak 2. místo! Družstvo ve složení: J.
Podlešák, J. Pikeš, M. Michalica, Vl. Mráz, Št. Šimordová, J. Bízek,
F. a I. Laudové, J. Čužna, R. Bauer a M. Fürbachová koučovala paní
uč. L. Kautmanová a žáky připravovala paní uč. M. Horáková.
Děkujeme, že jste bojovali až do konce a po celý turnaj vystupovali
v duchu fair play * 16. 5. se uskutečnil v Prachaticích Pohár
rozhlasu v lehké atletice starších žáků. Naši školu reprezentovala
pouze děvčata ze 7.-9. třídy, které vedla paní uč. R. Balková. V tvrdé

konkurenci se dívky neztratily a zaslouží si pochvalu * O 9. meetingu
3 škol…píšeme na jiném místě * V úterý 29.5. probíhalo ve škole
tradiční Fotografování za tradiční účasti našich žáků a pana fotografa
Františka Plávka z PT * Ve dnech 28. 5. do 1.6. se na naší škole
konala celoplošná generální zkouška v Testování žáků 5. a 9. tříd
v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Ve škole se s
testováním potýkalo 35 „páťáků“ a 28 „deváťáků“, v celé ČR pak
generálka postihla více než 3 660 škol a téměř 162 tisíc žáků. V roce
2013 se uskuteční generální zkouška číslo II a od roku 2014 bude
testování povinné, zakotvené do zákona. Výsledky by měly posloužit
učitelům sledovaných předmětů k porovnání vlastního hodnocení a
žákům pomohou nastavit měřítka vlastních schopností. Náš
počítačový koordinátor Mgr. M. Novotný, zodpovědný za celý projekt
testování, odvedl poctivý kus práce a patří mu dík vedení školy, žáků i
rodičů * Mezi místy, kam směřovaly kroky našich žáků při výletech a
exkurzích, nechybějí například plzeňská a pražská ZOO, pražský Hrad
a Botanická zahrada, Č. Krumlov, Temelín a až překvapivě často i
Vimperk * Za prodej dárkových předmětů jsme odeslali Občanskému
sdružení Život dětem 2010,- Kč. Jedná se o pomoc dětským
oddělením nemocnic a zařízením, které se starají o nemocné děti.
Další z dobrých skutků našich žáků se naplnil koncem května 2012. I
tato částka byla z části navýšena o peníz z Velikonočního trhu. Ze
zbylé části výtěžku Velikonočního trhu ´12 budeme přispívat žákům
na kulturní pořady * V květnu opravili chlapci z 8. a 9. tříd doskočiště
na stadionu FC. Jejich činnost koordinoval pan uč. M. Novotný.
Stejný pan magistr pak v červnu s deváťáky adjustoval nový betonový
stůl pro stolní tenis před školou. Až sem ho z firmy Beton Těšovice
dopravil pan Jan Kouba-obchod Delta z V.B. Vše se odehrálo v rovině
sponzorských darů a dobrovolné práce. Nezbývá než za všechny tyto
dobré skutky všem poděkovat * V pondělí 4.6. se uskutečnily poslední
schůzky učitelů s rodiči v tomto školním roce * Ve čtvrtek 7. června
byly zahájeny Atletické sportovní soutěže 2012 na tartanu Tatranu
v Prachaticích. Výpravu mladých atletů 1. stupně vedla paní učitelka
L. Kautmanová spolu s asistentkami z 9. třídy E. Paclíkovou a K.
Polenovou. Připomeňme nejprve jedno 6. místo, tři 5. místa a dvě
čtvrté pozice. K tomu připojíme bronzové příčky M. Bartůňka v běhu
na 50 metrů a M. Novotného na trati 600 metrů. Stříbrné medaile
získali Vl. Mráz v hodu míčkem, B. Veselková v běhu na 600 metrů a
R. Mikešová ve skoku dalekém. Třikrát dosáhli naši reprezentanti na
zlato, z toho dvakrát Michal Bartůněk v dálce a v běhu na 60 metrů a
jednu zlatou přidal Filip Beránek v běhu na 50 metrů. O týden později
odjeli do Prachatic na lehkoatletické soutěže pod vedením pana uč. M.
Novotného starší žáci z naší školy. Tentokrát se i oni vrátili
s medailemi. Hned dvě na ně čekaly ve skoku dalekém. Chlapci z IX.
třídy T. Cvach a M. Zámečnk získali v této disciplíně bronz a stříbro.
Sedmák D. Kapuscinský potvrdil svou dobrou formu v hodu
kriketovým míčkem a zvítězil! Osm medailových umístění žáků z 1.
stupně a 3 medaile žáků 2. stupně v lehké atletice-královně sportu
jsme již dlouho nezískali a máme z toho velkou radost. Nezbývá než
všem reprezentantům pogratulovat a poděkovat za velmi dobrou
reprezentaci školy * 13. června 2012 byly v Muzeu české loutky a
cirkusu v Prachaticích uděleny ceny ve výtvarné soutěži s názvem
Dostaveníčko zvířecích loutek. S potěšením můžeme konstatovat, že
mezi vítězi se objevili i žáci z naší 5. B, které vedla paní učitelka M.
Horáková. Všem jim děkujeme a gratulujeme k cenám i pěkným
loutkám zvířat * II. ročník turnaje ve stolním tenisu o titul Mistr ZŠ
PJB byl zahájen. Do uzávěrky tohoto čísla nebyly známy konečné
výsledky * Na závěr školního roku se ve čtvrtek 28. 6. 2012 chystá
v BoMBě od 13 hodin v pořadí již 6. Derniéra a na poslední den školy
v 9 hodin Loučení, a to všechno v hlavní roli s Deváťáky. Bude také
vyhlášen i Žák(yně) roku 2012 * (JKH) Základní umělecká a
mateřská škola : * V pondělí 23. 4. se odehrál od 18 hodin v galerii
BoMBa tradiční Jarní koncert učitelů ZUŠ, na nmž se představili
někteří z pedagogů hudebního oboru, jmenovitě l. Kováčová-příčná
flétna, T. Tláskalová-klavír, Filip Ambrož-bicí, Fr. Procházka-klarinet
a M. Zíka-housle a kytara a také kolegyně z tanečního oboru P.
Svobodová. V programu zazněly skladby nejen starých mistrů období
baroka a klasicismu, ale také soudobí autoři, včetně jazzového a
rockového žánru. Spoluúčinkujícími hosty byli pan Petr Toman a
žákyně tanečního oboru * Ve čtvrtek 3. 5. vyjela skupina žáků a

učitelů z naší ZUMŠky ke své partnerské škole do Stach na společný
koncert žáků obou ZUŠ. Tyto vzájemné návštěvy se od roku 2008
konají pravidelně 2x do roka. Sál ZUŠ ve Stachách byl naplněn do
posledního místa. Naši školu tu zastupovali vybraní žáci z
jednotlivých nástrojových tříd. Na podzim v říjnu přijedou na oplátku
Stašští do Vlachova Březí na slavnostní koncert k výročí ČR * Dvě
kytarová tria a jedno duo z naší ZUŠ se zúčastnily v 4. 5. krajské
přehlídky kytarové hry ve Zlivi u Č. B. V silné konkurenci si naše
žákyně vedly velmi dobře a trio ze strunkovické pobočky přivezlo 3.
místo. Blahopřejeme * V soutěži ve hře na bicí nástroje reprezentoval
školu žák F.Toušek ze třídy pana učitele F. Ambrože. Filip T. vyhrál
nejen okresní kolo v Prachaticích ale na krajském kole v J. Hradci
získal rovněž 1. místo ve své kategorii. Jen shoda náhod mu zabránila
reprezentovat školu v celostátním kole. Upřímně blahopřejeme žáku i
jeho učiteli k velkému úspěchu * Letošní rok nadělil ZUŠce celkem 8
absolvwentů, a proto bylo nutné uspořádat tři absolventské koncerty.
První se konal 28.5. v galerii BoMBa a představily se na něm slečny
M. Zíková, absolventka 1. st. tanečního oboru ze třídy BcA Pavly
Svobodové a B. Bocková a L. Chánová-obě absolventky I. st.
z klavírní třídy paní uč. L. Kováčové. Druhý koncert se uskutečnil 30.
května v komorním sále ZUŠ. Tady se představily absolventky I. st.
HO z flétnové a klavírní třídy paní kolegyně L. Kováčové. Byly to
slečny A. Janoušková, A. Košková, V. Pěstová (všechny příčné flétny)
a dále B. Bocková na klavír. Třetí absolventský koncert proběhl 11. 6.
opět v komorním sále školy a patřil absolventkám z houslové třídy
pana uč. M. Zíky a flétnové třídy O. Čekana. Jednalo se o slečny J.
Capůrkovou a Kl. Tažejovou ( obě housle) a M. Zídkovou ( zobcová
flétna). Všichni jmenovaní absolventi završili veřejným vystoupením
7 leté studium jmenovaných oborů a dosáhli titulu Absolvent I.
stupně, krom toho jim byly předány pamětní listy, věcné dárky a
květiny. Gratulujeme jim a přejeme všem hodně dalších studijních
úspěchů a stálou radost z hudby a tance * V pátek 25. 5. se odehrál
v sále MěÚ tradiční koncert před Poutí nazvaný Hraje a zpívá celá
rodina.jednalo se již o 6. ročník této akce, která se těší velké oblibě u
diváků, ale i u protagonistů-žáků a rodičů. Opět se podařilo postavit
několik rodinných dvojic, trojic či větších seskupení v rozličných
nástrojových seskupeních. V programu nechyběl pěvecký sbor
Žihadla, který přiměl publikum ke společnému zpívání známých
melodií. Všichni se pak po hodině rozcházeli s dobrou náladou a
pořadatelé se již těší, kdo nový přibude do týmu za rok * Srdečně
zveme všechny, kteří mají rádi legraci a dobrou zábavu, na tradiční
tečku naší ZUŠky za školním rokem. To je velký zábavný kabaret,
tentokrát na téma : ZUMŠka píše recepis aneb Co je Vám doktore ??,
který se uskuteční ve velkém jednacím sále na radnici ve středu 27. 6.
2012 od 16, 30 hodin. Kdo přijde, dostane zadarmo recepis na dobrou
náladu a chuť do života. Přijďte se pobavit a zasmát! Těšíme se na
vás! ( T.T.)
PODĚKOVÁNÍ PANU ŘEDITELI
29. červen 2012 nebude v letošním školním roce jen loučením se
žáky. V tento den se budeme loučit, ač velmi neradi, s panem
učitelem Mgr. Janem Horákem, ředitelem Základním školy
profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí. Myslím, že není třeba
pochvalných slov a děkování za jeho dlouholetou kantorskou
činnost. Všichni jsme si vědomi jeho oddanosti a lásky k učitelské
profesi a známe také jeho přístup nejen dětem, kolegům, ale i
občanům města. Jeho zájem o vybudování co nejpříjemnějšího
prostředí pro naše děti je ukázkou toho všeho. Se svým kolektivem
spolupracovníků odvedl za dlouhá léta kus dobré práce, která je
hodnocena nejen školskými inspekcemi, ale svědčí o tom i viditelná
ocenění a výsledky školy z nejrůznějších oblastí. Pan učitel Horák
nenastoupí v září jako ředitel školy, ale nebudeme se s ním
v žádném případě loučit v oblasti veřejného života ve městě, jehož
je pevnou a neoddělitelnou součástí. Zde bude jistě pod dlouhá léta
pracovat tak, jak tomu bylo doposud a bude nadále rozvíjet svou
lásku ke kulturním hodnotám, které oslavoval a propagoval při
výstavách v galerii BoMBa, publicistickou činností v Březinách.
V nich jsme se pravidelně setkávali s informacemi ze života města,
ale i přesnými zprávami o životě v naší škole. Svými výtvarnými
schopnostmi a citem přivedl své žáky nejen k vynikajícím

výsledkům, ale i k vyzdvižení prestiže školy. Díky jeho
originálnímu řešení interiéru celé školy je tu zachován duch našich
předků a odkaz dějin města. Toto naše národní uvědomění se mu
podařilo vrýt do paměti žáků, rodičů i občanů města. I když Jan
Horák opouští školu, coby ředitel, zůstává navždy pro nás jako
„buditel města“, kterého si nelze nevážit a nemohu najít další slova,
kterými bych mu za to lépe poděkoval. Pan učitel Horák zůstane se
školou profesora Brože navždy spojen a já doufám, že bude svým
nástupcům pomáhat i nadále.
Za členy Zastupitelstva a
rady města Vlachova Březí, za pracovníky Mě Ú a jistě za všechny občany
posíláme velký Dík
a přejeme dlouhá léta v další tvůrčí činnosti a
vzájemné spolupráci. Mirek Dragoun, starosta Vlachova Březí
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Rádi se vracíme až do února 2012, abychom zaznamenali
příchod na svět Anety Hesové z Dolního Kožlí. Vítáme ji mezi
námi a přejeme jen samé šťastné dny. + Bohužel musíme však
doplnit březnový odchod paní Milady Kutheilové z Vlachova
Březí, která nás navždy opustila ve věku 74 let. * Duben 2012
Apríl nemůže začít jinak než zprávou o narození Daniela
Uhlíka z Vlachova Březí. I jemu přejeme úplně to samé, co
před chvilkou Anetce! Duben s sebou nepřinesl žádné úmrtí,
což je údaj více než potěšující. Radost neuděláme ani
příznivcům svateb nebo sňatků, žádný se nekonal. Seznam
dubnových
oslavenců
začínáme
neuvěřitelnými
pětasedmdesátinami, které snad na kole přijely k paní Blaženě
Plachtové z Vlachova Březí. Mezi jubilanty jsme objevili
zajímavou shodu roku narození tří žen s magickým číslem 77.
Všechny dámy jsou z Vlachova Březí, první je paní Marie
Koutová, tu následuje paní Agnesa Václavíková a třetí je paní
Bohumila Švehlová. S paní Bohumilou oslavil svou
neuvěřitelnou osmdesátku i její manžel pan Stanislav Švehla
z Velké S. Všem zase jen šťastné a klidné dny! *Květen 2012
V máji se narodila Barborka Teichmannová z Vlachova Březí a
my ji mezi námi s radostí vítáme. + Navždy nás opustili pan
Miroslav Macků z Vlachova Březí ve věku 69 let a pan Jiří
Křižák rovněž z Vlachova Březí ve věku 61 let. Nad
nečekanými odchody obou pánů si dovolujeme vyjádřit
truchlícím rodinám a jejich přátelům hlubokou účast. Květnové
svatby zatím do kurzu nepřišly, a tak letos opět nic. Podívejme
se na jména májových jubilantů. Do klubu „70“ vstoupil
s energií jemu vlastní pan František Tischler z Vlachova Březí.
O pět let více si připomínala paní Julie Capůrková ze Lhoty
Chocholaté. Ze svých dvou sedmiček vedle sebe se radovaly
paní Anežka Dostálová a paní Marie Dejmková, k nim se pak
připojil i pan Václav Urban-všichni jsou z Vlachova Březí.
Osmdesátiny oslavila paní Blažena Mrázová z Dolního Kožlí a
pak se ze stejného čísla radoval i pan Antonín Spěváček
z Vlachova Březí. Na závěr připomínáme 88 let paní Žofie
Předotové z Vlachova Březí. Všem květnovým jubilantům si
Březiny dovolují popřát pevné zdraví, hodně štěstí a klidné dny
* Červen 2012 V zatím neúplném červnu musíme bohužel
zaznamenat úmrtí pana Václava Tomana z Vlachova Březí.
Jeho rodině a přátelům si dovolujeme vyjádřit hlubokou
soustrast. * Naopak s radostí můžeme vyslat zprávu o červnové
svatbě Ivy a Romana Fürbachových, která se konala v Hluboké
nad Vltavou. Novomanželům přejeme jen plno zdraví, štěstí a
lásky. Přehled o červnových jubilantech však přinášíme
v kompletní podobě. Svou premiéru v Klubu 70 zažívají
manželé Slávka a Karel Jírovcovi z Vlachova Březí, takže na
Hájkách se slavilo hned dvakrát za sebou. Novou členkou
stejného klubu se stala paní Anna Rauscherová z Vlachova
Březí. Do Klubu 80 vstoupila letos v červnu paní Anna
Fiedlerová z Vlachova Březí. Dvě osmičky vedle sebe se
usmívají na pana Zdeňka Fiedlera z Vlachova Březí. Všem
červnovým oslavencům k jejich jmeninám nebo narozeninám
upřímně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí! * V červnu
si v kruhu své rodiny připomínala devadesátiny paní Věra

Kotrcová z Vlachova Březí. Posíláme Vám přání pevného
zdraví, klidu a míru v duši a přejeme Vám, vážená paní Věro,
ještě mnoho radostných chvil spolu s Vašimi nejbližšími *
Březiny tlumočí poděkování rodiny Šiponovy dětem z Velké
Stránky-T. Markovi, Kl. Ungureanové a dalším za poskytnutí
první pomoci jejich synovi Zdeňkovi. (B podle LIP)
VÍTÁNÍ DĚTÍ NA RADNICI
Ve středu 23. května 2012 se v obřadní síni MěÚ ve Vlachově
Březí konalo slavnostní uvítání dětí narozených od října 2011 do
konce dubna 2012. Již potřetí uváděla naše nejmladší do
společnosti paní magistra Jindřiška Krankušová, alias paní učitelka
ze ZŠ PJB za asistence paní magistry Libuše Petrů, jinak paní
matrikářky z naší radnice. Za přítomnosti paní učitelek a dětí z MŠ
Pastelka tu uvítali šest dětí, které se dostavily v přítomnosti rodičů
a svých nejbližších. Ti za ně převzali upomínkové předměty,
pamětní listy a nově založený účet u Poštovní spořitelny. Vítání
dětí se nyní odbývá ve dvou termínech : v květnu a v říjnu. Méně
dětí vyhovuje pozvaným hostům, avšak počet dětí narozených
v období jednoho roku to nemění. Nicméně zájem Města V. B. o
své nejmenší jest chvályhodný. ( B podle LIP )
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná: Duben = Vskutku aprílové pábení, o Božím
hodu velikonočním-sněžení, o Velikonočním pondělí tu máme zas
slunce jas. Pak zjevila se tu i duha, po políbení byla druhá. Čápi se
tu střídají, svoje místo hledají. Od 14. zbyl tu jeden. A to je málo…
slunce ale pilně hřálo. Květen = první týden jako v dubnu, pak i
déšť a mráz, co potvrdil ho Bonifác. A stejně jako loni, odnesli to
oni-ořešáci zelení- zčernalo jim listí. A kroupy? Ty to jistí! V druhé
půlce máje slunce sólo hraje. Červen = Počátek je jako v dubnu,
někdy leje, o to více slunce hřeje. V polovině měsíce, klíšťat vidět
tisíce. Sedlákovi srdce buší, zdali seno usuší? Čáp parťáka si hledá,
někdy 2, 3, i šest jich tady sedá. A 18. Juni, slunce mocně sluní!
(CM)* Koželští senioři uspořádali na 1. máje pochod Šumavou po
trase Buk, Včelná, Monument, Milešice, Repěšín…PeJa píše dál,
Dětský den bude 23. 6. v D. K. * V sobotu před Poutí k nám
zavítal pan Míla Charvát z Prahy, muž, jehož velké srdce patří
z poloviny do Vlacháče.V hostinci U Plíšků besedoval s přáteli a
bylo mu u nás dobře. Rádi jsme tě viděli, Mílo! * Květnová Pouť
rozšířila síť obchodů a služeb. S potěšením jsme zaznamenali
premiéru 1. vlachovobřezké pizzerie. Al Capone se jmenuje a
otevřel ji pan P. Pech v domě, kde se podle filmu Drahé tety a já
vraždilo…V domě, kde se U Vavřinů říkalo, co na počátku Husovy
ulice stojí, otevřela paní R. Důrová ochod s názvem Vazba květin.
Oběma odvážným ať štěstí přeje, zdraví slouží a daří se jim * Pan
Ing. Jindřich Tomášek znovu připravil pro cestující hromadné
dopravy Nový přehled odjezdů autobusů z Vlachova Březí všemi
směry. Děkujeme mu a zájemci mohou zakoupit Jízdní řád
v Infocentru na radnici * Nohejbalisté T. J. Sokol V. B. zahájili 17.
dubna okresní soutěž – jih. Hrací den jest čtvrtek a začátky zápasů
jsou v 17 hodin. Až v říjnu soutěž skončí, napíšeme o nich více *
FOTBAL FC : Fotbalové soutěže sezóny 2011-2012 skončily o
víkendu 16. 6. 2012. Omlouváme se čtenářům a příznivcům FC, že
termíny utkání posledních tří kol se neshodovaly s rozpisem zápasů,
který jsme uvedli v dubnovém čísle Březin. Tenkrát nemohl nikdo
vědět, jaké změny přijdou v červnu. Pod vedením trenéra pana M.
Kamarýta skončili fotbalisté FC A v I. B třídě na 5. místě stejně
jako loni, získali o 3 body více, zato mají proti loňsku horší skóre.
K pozitivum jara patří šňůra 5 vítězství. Bohužel v posledních dvou
kolech nezískali naši ani bod a skóre bylo následující-3:8. Jako
jediní však dokázali dvakrát porazit postupující fotbalisty z
Vimperka a připravit je o 6 bodů! B tým dospělých hrál OP ve
skupině o umístění a obsadil 2. místo. Dorost hrál v I. A třídě a
skončil uprostřed tabulky. Žáci FC hráli OP PT a z 8 mužstev se
umístili na 4. místě. Tým starší přípravky FC obsadil v OP PT 3.
místo. Děkujeme všem hráčům, trenérům a funkcionářům, že
vydrželi a svůj milovaný sport provozují, anebo ho pomáhají ve

Vlachově Březí udržet při životě! * Chtěli jsme přinést informaci o
chystaném fotbalovém turnaji O pohár starosty města V. B., který
se tradičně koná o 1. srpnovém víkendu, tedy letos 4.8. 2012. Vloni
se konal jubilejní 40. ročník. Osud toho letošního poháru je však

nejistý. Možná, že dojde k rekonstrukci hrací plochy, a tak si
počkejme, co zdali fotbalisté získají finance na opravu trávníku.
Držme jim palce! (B)
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