Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* únor - březen – duben - květen 2017 *

7. VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE REKORDNÍ
V sobotu 8. dubna 2017 odpoledne se konal již 7. ročník
Vlachovobřezské kraslice. Finálnímu zdobení břízy kraslicemi a
následnému vztyčení stromu před kostelem Zvěstování Páně
předchází doprovodný program. Ten probíhal jako tradičně v sále
Panského pivovaru. Tady nejprve vystoupily děti z MŠ Pastelka a
Žihadla z naší ZUMŠ, která pod vedením paní ředitelky T.T.
zpívala písně z dílny pánů Svěráka a Uhlíře. Návštěvníci tu mohli
využit řemeslných dílen, nakoupit si rukodělný tovar, ba dokonce
se očerstvit. Organizátorky celé podívané paní Iveta S. a Olga O.
ze sdružení Pro Vás neponechaly letos nic náhodě a již od ledna
shromažďovaly vyfouknutá vajíčka. Ta pak svazovaly do řetězů a
samozřejmě je počítaly. A tak ještě před zdobením břízy krasavice
musely vědět, že letos zavěsí na 4 190 vajíček a že překonají
rekord z roku 2015 o 488 kraslic!
Takový počet je bezesporu
úctyhodný a poděkování patří
paní učitelkám z MŠ Pastelka za
přípravu a realizaci a samozřejmě
také všem dobrým lidem, kteří
přinášeli vajíčka. Březinám není
známo, kde všude u nás zdobí
břízy
podobným
způsobem.
Ozdobit strom tolika „pouchlaty“kraslicemi, někdy malovanými a
jinak zdobenými se hned tak
někde a někomu nepovede. Snad
by
to chtělo pozeptat se
v Pelhřimově...(B podle IVES)

NAŠE ZUŠKa PĚTADVACETILETÁ
V letošním školním roce si naše ZUŠ připomíná 25 let od svého
vzniku. Proto na jarní měsíce připravila rozsáhlý cyklus programů,
kterými chce široké veřejnosti prezentovat nejen všechny
vyučované obory, ale především většinu kulturních aktivit, které
při naší škole již řadu let fungují a které velkou měrou přispívají
k bohatému kulturnímu životu našeho města a okolí. Oslavy
odstartoval v pátek 31. 3. 2017 Slavnostní koncert bývalých
absolventů školy, v jehož programu vystoupili zejména ti, kteří ve
studiu hudby pokračovali i po absolvování naší ZUŠ , a to na
konzervatořích nebo SPgŠ, popř.dál na PF a dnes jsou již našimi
kolegy. Slavnostní večer se stal příjemným setkáním mnohých
bývalých kolegů. Na dvou velkých panelech byl zmapován vznik
ZUŠ, včetně subjektu ZUMŠ, stejně tak všechny kulturní aktivity
naší pětadvacetileté jubilantky. Další programy související
s oslavami proběhly hned následující týden, když se uskutečnilo
hned sedm třídních koncertů. Také Kruh přátel poezie, který při
naší škole funguje již 6 let, připravil na neděli 9. 4. premiéru

cena 4,- Kč

nového hudebně-literárního pořadu Sluncem a stínem, věnovaného
poezii J. V. Sládka. Krom Poetického kvarteta HeFrTáTo zde
vystoupili učitelé ZUŠ-L. Kováčová, M. Spišská a Fr. Procházka
V pondělí 17. 4. se v kostele Zvěstování Páně odehrál Velikonoční
koncert duchovní hudby, v němž vystoupili žáci a učitelé
dechového a pěveckého oddělení. O varhanní doprovod se starala
paní ředitelka T. T. Ještě dlouho po skončení zněl chrámem
dlouhotrvající potlesk * (B podle T.T.)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 23. března 2017 se konalo 1. veřejné jednání ZM
Vlachova Březí v tomto roce. Z programu vybíráme informaci
o chystané rekonstrukci vodovodního řadu ve Lhotecké ulici,
respektive v Pražské, jejíž odbočka na L. Ch. zatím název
nemá. Od 3. dubna platí úplná dopravní uzavírka, která potrvá
až do 22. 4. Za tu dobu musí zaměstnanci města provést
výměnu vodovodního řadu, včetně přípojek. Na nový povrch si
počkáme až do května nebo června. Snad půjde vše tak, jak má
a tamější obyvatelé se dočkají a my ostatní spolu s nimi *
Zastupitelé schválili rozpočtové změny, stejně jako rozpočet
pro program Regeneraci památkové zóny města V. B. Byl
schválen převod majetku Obce sokolské ( pozemky v okolí
sokolovny) na město V. B. * Rekonstrukce objektu Sokolovna
dostává reálnou podobu. V dotaci od SFŽP bude městu
poskytnut příspěvek ve výši 40% celkových nákladů, a to
pouze na zateplení objektu a změnu vytápění. Ostatní práce, a
těch ještě zbývá věru hodně, by byly v režii města. Zatím se do
toho lidé z města pustili a odvedli tam pořádný kus díla *
Sběrný dvůr v průmyslové zóně Dlouhá louka, respektive lidé,
kteří tam pod vedením pana J. Svěchoty pracují, zpracovali za
rok více než 1000 tun odpadu. A na takové množství už musí
Město V. B. zpracovat Plán odpadového hospodářství Ve
středu 12. dubna 2017 se konalo mimořádné veřejné jednání
ZM V. B. * Byl schválen dodatek k vyhlášce Města o regulaci
provozování loterií a jiných her, takže zahrát si můžete jen
hospodě U Plíšků. Zastupitelé řešili i některé výjimky
z Vyhlášky o rušení nočního klidu * (B)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JVP A NĚCO NAVÍC
Jako každým rokem zavítají v březnu naše noviny do Městské
knihovny Jana Vlastislava Plánka a získají tam od paní ředitelky
Heleny Fraňkové řadu důležitých informací. V uplynulém období
bylo v naší knihovně zapsáno 213 čtenářů, z toho 111 dětí ve věku
do 15 let. Nejvíce čtenářů - celkem 76, tvoří věková skupina od
40 do 80 let. Dlužno připomenout, že někteří čtenáři si půjčují na
jeden čtenářský průkaz knihy pro celou rodinu nebo pro své
přátele. Téměř 7 tisíc si jich vypůjčili čtenáři v knihovně JVP a
k tomu musíme přiřadit výpůjčky bezmála 2 tisíc časopisů, které tu

reprezentuje 10 titulů. Celoroční předplatné 1 časopisu hradí
nezištný dárce, který si nepřeje býti jmenován. Knihovna zakoupila
257 nových knih v celkové hodnotě 38 700,- Kč. Celkem na pěti
PC mají čtenáři bezplatný přístup k internetu…Nejen knihou živ je
čtenář, a tak mu Plánkova knihovna nabízí program z jiného
soudku. 22. března se uskutečnilo setkání se spisovatelem a
znalcem přírody Emilem Kintzlem. Jeho zajímavé vyprávění
doplněné fotografiemi a videoklipy z knihy Zmizelá Šumava
přilákalo ve středu v podvečer do galerie BoMBa tolik lidí, že kdo
neviděl, neuvěří. Dík za to patří, paní ředitelce, vedení ZŠ PJB za
pomoc, nejvíce pak hvězdě pořadu., ale i našemu panu starostovi
M. Dragounovi, který z Kašperských Hor pana Emila Kintzla
přivezl i odvezl…V pátek 31. 3. 2017 uspořádala MěK JVP
večerní vycházku Za historií a pověstmi města V. B. Tato část
probíhala v režii paní Libuše Kropáčkové, k níž se pak připojila i
paní Helena Fraňková s povídáním o knihách, hlavně pak o
pohádkách, neboť nebylo od věci připomenout si narozeniny
pohádkáře největšího Hanse Christiana Andersena (* 2. 4. 1805).
(B podle HAFRA)

PLESOVÁ SEZÓNA 2017 SKONČILA

V sobotu 25. února 2017 se konal ve Spojených státech
tradiční Maškarní průvod se startem i cílem v hasičské
klubovně v Dolním Kožlí. Mezi tím už pak zbývá jen Kožlí
Horní, Mojkov a Dáchov. Při tom putování, trdlování,
zpívání a nevím ještě čím
se Mojkovští opět zaskvěli
pohádkovým pohoštěním, Pan vozembouchač nemohl být
odjinud než z V. B. a neúnavný dopisovatel PeJa o tom
všem pak poslal Březinám na 50 fotek. Díky za to. A za rok
zas, až nastane masek pravý čas * V sobotu 11. března 2017
se v sále Panského pivovaru konaly Tradiční sokolské
šibřinky, na nichž se vyhrávala vodňanská kapela
Milenium. Masky šly opět s dobou (mimo jiné tu zasahovali
likvidátoři ptačí chřipky) a snad jich každým rokem
přibývá. Odpolední předtančení obstaral Dětský karneval se
spoustou her, soutěží a hlavně pak odměn. Obé křepčení
maškar nevybočilo z chvályhodné tradice a přispělo
k zdárnému závěru plesové sezóny * 2 Premiéry přinesl
rok 2017. Tou první byl První ples města V. B. – 14. 1. 2017
a chybu prý to nemělo. Tu druhou obstral 18. 2. Masopustní
průvod městem V. B. Ten se odehrával v režii našich
hasičů, kteří se tímto ještě jednou omlouvají všem, u nichž
se nemohli zastavit. I Březiny se ještě vracejí k této
vyvedené a po 48 létech obnovené premiéře maškarního
průvodu ve městě * Pozorný čtenář této rubriky, ve které
Březiny každoročně mapují co nového u nás na poli tance,
muziky a zpěvu, by v ní marně hledal letošní muzikantský
příspěvek kapely Kmotr Václava Jírovce. Sám pan
kapelník Václav se nechtěl k dezerci několika členů kapely
před začátkem plesové sezóny příliš vyjadřovat. Březiny
přesto věří, že vstanou noví hudebníci, kteří naváží na
takové muzikanty jako František, Jan a Václav Jírovcové,
Mila Kotál sr., Vojtěch Mráz či zpěvák (nebo fotbalista?)
Franta Straka a dlouhou řadu dalších skvělých hráčů a že
tahle kapela ještě svou poslední píseň nezahrála…(B)
KOMENSKÝ425 * VOJTĚCH MXX * FOTOGRRAFOVÉ
Díky malému zájmu médií i celé české a moravské pedagogické
veřejnosti, se 28. březen nestal důstojnou připomínkou 425. výročí
narození učitele národů Jana Amose Komenského. Ne tak ovšem
na ZŠ PJB ve V. B. Po pěti létech tu opět připravili výstavu J.A.K.
: Život - Tvář – Dílo. Celou expozici doplňuje mnoha prací žáků,
coby jejich týmový příspěvek k profilu velkého Čecha. Po 10
létech byla obnovena výstava Svatý Vojtěch MXX. Kde jinde,

než právě v kraji, kterým 1. pražský biskup 2x putoval a založil tu
3 kostely : Sv. Jiljí v Blanici, Sv. Petra a Pavla ve Starých
Prachaticích a Sv Vojtěcha ve Lštění. Kdo z našich čtenářů si ještě
vzpomene na našeho pana doktora Fr. Krejsu, rodáka z Kosma,
který o tom napsal? Malíř Jindřich Boška na tom kostele vyvedl
biskupa Vojtěcha i sluneční hodiny. A to, co vytvořili žáci naší
školy před 20 a 10 léty, byste jinde nenašli. Snad si to uvědomili
domácí učitelé i jejich kolegové z Husince při svém školení, snad
obě výstavy oslovily i účastníky besedy s E. Kintzlem, snad si
vzpomněli i všichni současní a bývalí zaměstnanci školy, kteří se tu
sešli 31. března 2017 při tradiční oslavě Dne učitelů. Poslechli si
zpěv našich žákyň, aby se pak odebrali do pivovaru na malé
pohoštění, což se stalo poprvé v historii školy. Fragmenty výstav
mohli pak ještě spatřit účastníci 9. Velikonočního trhu. A věřme
tomu, že si výstavu stihli prohlédnout i všichni žáci naší školy, neb
těm je určena především. Díky za to lidem ze školy a BoMBy a
kdoví, kdy příště?…Na velikonoční pondělí 17. 4. 2017 připravili
v galerii Na Půdě v Panském pivovaru vernisáž svých záběrů
Fotografové od Vlachova Březí. Abychom splnili zpravodajskou
povinnost připomeneme jejich jména: Jiří Beneš, Jiří Doskočil,
Zdeňka Florianová, Josef Franěk, Petra Hovorková, Luděk Jánoš,
Pavel Kluibr Kateřina Koubová, Oldřich Nováček, Milada
Tomanová a Jindřich Tomášek. Celou jedenáctku spojuje
okouzlení svým bydlištěm - V. B. nebo Pošumavím anebo přímo
krajinou Šumavy. Po hudebním i slovním úvodu paní ředitelky T.
T. a žáků ZUMŠ, promluvil pan starosta L. Dragoun, paní H.
Fraňková a pan Pavel Kluibr, který celou tu sešlost dával
dohromady a podílel se i na instalaci fotografií. Navíc připravil i
zajímavé fotohádanky pro přítomné. Potěšující bylo, že své kolegy
přijeli podpořit i jejich přátelé z Prachatic, a tak byl půdní prostor
Panského pivovaru zaplněn nadmíru. Fotografie má divákovi pořád
co říci a nabídnout a netřeba rozlišovat, zdali ji vytvořil amatér
nebo profesionál. A kde je ta hranice, podle které se to dělí? Vy,
které odradilo až příliš chladna i zimy, můžete přijít jindy.
Fotografie těch 11 od V. B. tu na vás budou čekat minimálně do
červencových svátků. (JKH)

KOTRC MÁLEM MISTREM SVĚTA
Pojďme číst příběh zatím ještě pětasedmdesátiletého borce, lyžaře
běžce, který již po mnoho zim dává všem lidem, co mají běh na
ski rádi, na vědomí, že někde v Čechách leží město Vlachovo
Březí, které dalo lyžování takovou persónu, jakou bezesporu je
Vladimír Kotrc. Letošní sezónu zahájil v kategorii „nad 70“
vítězstvím na Kašperské třicítce 22. ledna. Pak si 11. 2. odskočil
do oblíbeného St. Johannu in Tirol, aby tu pouze technikou soupaž
a na hladkých lyžích zaběhl 50 kilometrů v čase 2 hodiny, 51
minut a 38 vteřin! Nenašel soupeře a slavně zvítězil! O týden
později na „Jizerské 50“ namazal a tak trochu i promazal, že to
stačilo jen na 3. místo. 26. 2. poznamenala tradiční Šumavský
maratón obleva, a tak se od Modravy až do cíle běželo jen 28
kilometrů. Vl. Kotrc, reprezentující Města V. B., doběhl třetí…A
konečně nadešel první březnový týden ve Švýcarsku, kde se
v Klostersu, zimním středisku poblíž Davosu, konalo mistrovství
světa veteránů. 5. 3. se běžela klasika na 10 kilometrů a Vladimír
skončil 4. O den později to byl sprint na 5 km, které zdolal za 15
minut a 6 vteřin, což vydalo na bronz. Poslední šanci na titul
dávala 9. 3. právě 15 kilometrová trať. Tu Vladimír pokořil za 50
minut a 8 sekund! Leč Fin, a Němec (ten jen o 1 vteřinu) byli
rychlejší, a tak se z Láďova 3. místa více radovali jeho fandové a
přátelé. Náladu mu nespravilo ani to, že porazil Rusa Ušakova,
bývalou lyžařskou hvězdu CCCP ze 70. let minulého století. Kotrc
se králem, respektive mistrem světa veteránů nestal, i když
z Čechů byl nejlepší. Za rok se MS Veteránů koná v USA a potom
ve Finsku. A to je pro našeho lyžaře daleko… Ono to všechno stojí
nějaký peníz, např. ten týden ve Švýcarech vyšel na 30 tisíc korun,
startovné na laufech v cizině se pohybuje kol 40 Euro , v tuzemsku
je to o něco méně. A co výstroj a výzbroj? Ještě štěstí, že si nemusí
platit manažerku, masérku, kustodku a kuchařku. To vše obstará

gratis jeho paní Melánie, které tímto skládá velký dík… Na Josefa
si zajel Pan Lyžař Kotrc do sousedního Bodenmeisu na
Skadilopett, kde v deští na klasické trati 42 kilometrů zvítězil a
obhájil tak loňské prvenství! To je celý letošní příběh lyžaře běžcelaufera, jemuž se sen o titulu mistra světa možná rozplynul právě
díky snům. A v Klostersu toho příliš nenaspal. Nikdy neříkej
nikdy, Vladimíre, a když nemůžeš, tak přidej. (JKH)

XVIII. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA
Pro pana šéfa Milana Babického je to již 4. sezóna a pořád se
nemůže trefit do těch správných paličských not. Od pěstitelů sice
vybral na 30 tun ovoce, to však vydalo jen 1870 litrů jablečného
kvasu, 5 300 litrů švestkového kvasu a 6 tisíc litrů kvasu z hrušek.
Z toho všeho vyrobil 1 400 litrů 50% kořalky. A tak žádný důvod
k radosti nebyl, neboť po 1800 litrové premiéře v roce 2014 a
1600 litrech v roce 2016 je to nejhorší výsledek v historii
novodobého oficiálního pálení kořalky ve V. B. Pouze v roce 2015
vyrobil téměř 3 a půl tisíce litrů 50% lihoviny a mohl být tak
trochu spokojen. Mistr palič však věří, že se jednou všechno
k dobrému obrátí a že jeho hvězda teprve vyjde. To samé mu přejí
i Březiny a tlumočí vzkaz páně Babického všem zapomnětlivým
pěstitelům, aby si kořalku ze svého ovoce vyzvedli v palírně do
konce května letošního roku. Nejlépe po telefonické domluvě na
čísle 603 189 966. (B)

OD VELIKONOC AŽ DO SVATODUŠNÍ POUTI
Pojďme a pohleďme na to, co se chystá v čase povelikonočním a
odtud dojděme až k naší slavné Svatodušní pouti * 24. duben 2017
- pondělí. Ve Velkém sále Panského pivovaru se uskuteční
Regionální přehlídka tanečních oborů ZUŠ Den tance 2017, jehož
je naše škola pořadatelem. Ve Vlachově Březí přivítáme na 140
účinkujících * TJ Sokol, Město V.B. A SDH V.B. pořádají
v pátek 28. dubna Lampionóvý průvod z náměstí na Hájky *
V předvečer 1. máje bude vztyčena májka u kostela * V sobotu 6.
5. 2017 chystají na odpoledne naši hasiči Velkou slávu. Bližší
podrobnosti najdete v naší příloze * V neděli 7. května 2017
dorazí do Vlachova Březí kolona historických vozidel z 2. světové
války. Vzpomínková jízda k osvobození Jihozápadních Čech.
Příjezd vojáků a techniky je určen na 12, 30 hodin, odjezd na 13
hodin * Ve dnech 9. - 14. května 2017 pořádají ČMMJ, OMS
PT, Město PT, Město VI a MS Hradějn V. B. Přehlídku trofejí
ulovené zvěře v okrese PT v roce 2016. Otevřeno ve čtvrtek,
pátek, v sobotu navíc slavnostní odpoledne a v neděli * Od 22. 5.
připravují v BoMBě výstavu z díla Václava Boukala a výstavu
kreseb vlachovobřezských lidí a dětí. Od tohoto dne ji můžete
navštěvovat * 26. května 2017 velký sál Panského pivovaru
premiéra divadelního představení Malý princ od St.
Exuperyho. Od 17 hodin . Hraje Drak, v režii paní řed. T. T. a v
taneční choreografii paní uč. O. Pilátové * 30. květen 2017 velký
sál MěÚ ve Vlachově Březí. Hudebně zábavný program Hraje a
zpívá celá rodina od 16, 30 hodin. Vystupují žáci, učitelé, rodiče
a přátelé ZUŠ * Sobota 3. 6. 2017 vernisáž výstavy Václav
Boukal malíř, kreslíř a ilustrátor - 95. Galerie BoMBa 18
hodin * V sobotu a v neděli o Pouti budou otevřeny výstavy
v Panském pivovaru : Malíři Boškové, Fotografové od Vlachova
Březí a nově i Výstava absolventských prací studentů 4. ročníků
SPŠ a VOŠ Volyně. V BoMBě pak v neděli dopoledne výstava
Mistr Boukal 95. Neděle 4. června 2017 Svatodušní pouť ve
Vlachově Březí a na Svatém Duchu. Bližší podrobnosti objevíte
na plakátech * (B)

Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola profesora Josefa Brože: * Pod patronátem
firmy Rohde a Schwarz a v režii Gymnazia VI proběhlo 17.
února ve Vimperku finále Matematicko-fyzikální soutěže
RSG. Z naší školy se ho poprvé zúčastnila pod vedením pana

učitele M. Hubáčka děvčata M. Kocourková, B. Veselková a
A. Mikešová z 9. třídy. Krom zmíněných znalostí musela
prokázat i sportovní zdatnost. Tento tým si nevedl vůbec
špatně a obsadil 5. místo a dobře reprezentoval svou školu *
Ve dnech 5. – 10. 3. 2017 se již podruhé v areálu Zadov
uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. tříd. Tentokrát byli žáci
ubytováni v hotelu Churáňov, jehož zázemí si všech 32
adeptů lyžařské abecedy i jejich vedení - páni magistři M.
Novotný a P. Pechek, instruktor J. Kouba jr. a paní
zdravotnice V. Babičová
velmi pochvalovalo. Pravá
šumavská zima, výborně upravené sjezdovky i běžecké tratě,
skvělá atmosféra mezi účastníky umožnily všem zvládnout
základní lyžařské dovednosti a vrátit se domů spokojení a
hlavně zdraví. Na stránkách školy o tom objevíte i video *
14. března proběhlo v galerii BoMBa školení všech
pedagogických pracovníků z naší školy, ale i ze ZŠ MJH
v Husinci na téma Aktuální školská legislativa – pedagog
mezi paragrafy. Lektorem byl pan Mgr. Jiří Valenta, PhDr.
z Karviné * Na pozvání i náklady ÚP z Pasova, jmenovitě
paní magistry Ch. Reitberger, se žáci naší 9. třídy
v doprovodu vedení školy (Mgr. Kadlecová a Novotný)
vydali 17. března 2017 do Pasova na Ausbildungmesse ( u nás
Vzdělávání a řemeslo). Po prohlídce výstavy se naše výprava
vydala na prohlídku historické části města. Touto cestou
bychom chtěli paní Kristýnce poděkovat za pomoc i
dlouholetou spolupráci * Ještě v březnu spatřila světlo světa
výzva ZŠ PJB a její galerie BoMBa nesoucí název Kreslete
jako Václav Boukal, malíř, kreslíř a ilustrátor. Tato výzva je
určena všem, nejenom žákům školy, a její autoři
předpokládají, že z došlých obrázků vytvoří paralelní výstavu
k té skutečné od Mistra Václava * O povídání páně E. Kintzla
na téma Zmizelá Šumava píšeme na jiném místě * V březnu
2017 probíhala školní kola soutěže Matematický klokan, ve
které soutěží žáci od 2. tříd.. V kategorii Cvrček se zúčastnilo
95 řešitelů, v Klokánku počítalo 75 žáků, v Benjaminu
soutěžilo 64 žáků a v kategorii Kadet, pro žáky 8. – 9. tříd,
řešilo zadání 47 žáků * 23. března se ve sportovní hale školy
konalo školní kolo ve skoku vysokém. V kategorii mladších
žáků byla nejlepší V. Beránková výkonem 114 cm, z chlapců
pak M. Svoboda se 144 cm, který tak porazil i jediného
zástupce z kategorie starších žáků D. Otradovského, jenž
skočil 139 cm. Bylo to zajímavé výškařské měření sil v hale *
22. 3. se v DDM v Prachaticích konalo okrskové kolo
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu tam pod
vedením paní učitelky H. Dvořákové reprezentovaly 3
děvčata. T. Předotová, E. Smolenová a R. Mikešová. Nejvíce
se dařilo Terezce P. z 5. B, která zvítězila a postoupila do
okresního kola. To se konalo 5. dubna a opět se radovala
Tereza Předotová, která ve své kategorii znovu zvítězila
Gratulujeme a děkujeme i paní učitelce za přípravu na soutěž
* 6. 4. 2017 se v hale ZŠ Smetanova ve Vimperku konalo
okresní kolo v basketbalu mladších žáků. Naši chlapci se tu
střetli s těžkými soupeři, aby nakonec obsadili 4. místo. Za
svůj výkon si přesto zaslouží uznání * O setkání současných a
bývalých kantorů a zaměstnanců naší školy u příležitosti Dne
učitelů a O výstavě Komenský 425 a Vojtěch MXX píšeme
na jiném místě * Již po deváté pořádali ve školní galerii
BoMBa Velikonoční trh. Stalo se v úterý 11. dubna
odpoledne. O nekomerční úvod se postarali prvňáci a také
děti z kroužku aerobiku. Poté se mohli účastnici věnovat
prohlídce i nákupu velkého množství výrobků a další
artefaktů, které připravily paní učitelky z 1., ale i 2. stupně

mnohdy také se svými žáky. Neodmyslitelnou součástí
nabídky rozmanitého velikonočního zboží je keramika od
pana Patrika Folíře. Vedení školy děkuje všem, kteří svým
dílem přispěli k zdárnému průběhu této tradiční velikonoční
akce a paní učitelce J. Tažejové za organizaci prodeje * Zápis
dětí do školy se oproti minulým létům posunul z ledna až na
duben. V základní škole PJB se bude letos konat v pátek 28.
4. od 13 do 17 hodin a v sobotu 29. dubna 2017 od 9 hodin *
(B podle MIN) Základní umělecká a mateřská škola : *
V únoru se opět konala okresní kola soutěží ZUŠ,
vyhlašovaných MŠMT. Letos proběhly soutěže ve hře na
klavír, housle a kytaru. 16. 2. si naši reprezentanti ve hře na
housle přivezli z Prachatic 1. místo A. Zíkové a dvě 2. místa
žáků Z. Klímové a J. Hrdiny. Ve hře na kytaru získala V.
Hořínková 1. místo a spolu s J. Tomanem zvítězili v kategorii
kytarová dua. O týden později 23. 2. se konalo ve Vimperku
okresní kolo ve hře na klavír. Odtud přivezly dvě 2. místa
žákyně A. Urbanová a M. Bošková. Všem oceněným žákům
srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy * O vystoupení Žihadel pod vedením paní ředitelky
T. T. na Vlachovobřezské kraslici píšeme na jiném místě *
Přijímací řízení do ZUŠ pro nový školní rok 2017/2018,
neboli Zápis ke studiu do ZUŠ se uskuteční pro taneční obor
ve středu 17. 5. od 15 do 18 hodin. Zájemci o hudební obor
mohou přijít ve středu 17. a ve čtvrtek 18. 5. vždy od 15 do 18
hodin. Nezletilí uchazeči se musí dostavit s rodiči. Bližší
informace objevíte na web. Stránkách www.zums-vb.cz * (B
podle T. T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Leden 2017 * S upřímnou radostí se omlouváme rodičům i
čtenářům, že naše lednová rubrika byla neúplná. Doplňujeme ji
o narození dvou děvčátek z Vlachova Březí. Jsou jimi Emily
Kubičková a Vivienne Růžičková. Vítáme je mezi námi a
přejeme jen samé šťastné kroky v životě. Ať vás zdraví, krása
a síla neopouští. Naše gratulace míří i k jejich šťastným
tatínkům a maminkám. Těm si dovolujeme poslat virtuální
kytice * Únor 2017 * I druhý měsíc roku přinesl radostnou
změnu. Narodil se Adam Torres z Vlachova Březí. Vítáme Tě,
Milý Adame, u nás, ať se tu máš jenom dobře. Zdraví, štěstí,
síla a rozum ať Ti naproti jdou po celý život. Rodičům
gratulujeme a mamince posíláme puget kytek * Březen 2017 *
Zaznamenali jsme narození Jana Kalčíka a Zuzany Vojtíškové
z Vlachova Březí. Naši milí březňáčci, Jeníčku a Zuzanko,
máme radost, že tu s námi jste a přejeme vám jen to nejlepší a
nejkrásnější. Buďte zdraví, šťastní a veselí, přinejmenším do
roku 2117. Vašim rodičům blahopřejeme a oběma maminkám
posíláme ještě po kytičkách * Zatím jsme nezaznamenali
žádnou svatbu. + Bohužel jsme se museli navždy rozloučit
s panem Františkem Šímou z Vlachova Březí, který nás opustil
ve věku 40 let. Jeho nečekaný skon zaskočil všechny, že ani
Březiny netušily, že do lesíčka na čekanou odešel právě tenhle
mladý myslivec a že už se nikdy nevrátí. Město V. B. mu
děkuje i za odvedené služby pro obecní lesy. Zarmoucené
rodině, všem přátelům a známým posílají Březiny projevy
upřímné soustrasti nad jeho odchodem + * Mezi březnovými
jubilanty si letos odbyly svou premiéru paní Anna Ledrerová a
paní Marie Smržová z Vlachova Březí. Neuvěřitelných sedm
křížků jim počátek měsíce přinesl. Paní Marie Bednářová, paní
Marie Hubáčková a pan Vojtěch Šanda, všichni z Vlachova

Březí, se od března mohou pochlubit hned dvěma sedmičkami
vedle sebe. Pan Miloslav Košatka z Vlachova Březí si v kruhu
svých nejbližších připomínal neuvěřitelných osmdesát let.
Všem výše jmenovaným, stejně jako všem Josefům a vůbec
všem, co se v březnu narodili, posílají Březiny přání klidného
života běhu ve zdraví a dobré pohodě * Duben 2017 * Těsně
po Velikonocích nemáme žádné zprávy o nově narozených,
neřkuli o svatbách či sňatcích + Jedenkrát jsme se loučili
navždy, když nás ve věku 84 let opustila paní Marie Zatočilová
z Vlachova Březí. Své poslední roky trávila v… u Písku. Jejím
nejbližším a přátelům si dovolují Březiny vyjádřit projev
hluboké účasti nad jejím odchodem + * I v dubnu objevíme
první členy Klubu 70. Stali se jimi pan Jan Fiedler a pan
František Kaločai – oba z Vlachova Březí. Paní Jaroslava
Havlanová a paní Marie Soumarová, rovněž obě z Vlachova
Březí, už vědí, jak se žije se dvěma sedmičkami na krku.
Vážené paní Blaženě Plachtové z Vlachova Březí přinesl
letošní apríl neuvěřitelnou osmdesátku a panu Stanislavu
Švehlovi z Vlachova Březí dokonce ještě o pět let více. Jim
všem, stejně jako všem Jiřím, Jaroslavům a Vojtěchům přejí
Březiny hodně zdraví, klidu a radosti ze života kolem sebe *
( B podle LIP )
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Únor 2017 *…když měsíc končil,
sluncem i deštěm se loučil * Březen 2017 * Duha I nad Lhotou
Ch. 1. 3. se objeví a byl tu s ní i snížek bílý-lehoučký. Obraz
Duhy II nad Hájky a Hradištěm 2. 3. na obloze vytištěn. A pak
se střídá slunečno a zataženo, navíc snížek ( 22. 3.) poletuje
s deštěm a ke konci měsíce, hrne se tepla směsicekopice. O
čápech zatím nic, i když 17. prý tu jistě byl * Duben 2017 *
Na komíně čáp Hugo = 1. 4. , pak sprchlo a slunce kopice a 4.
4. je tu čapí samice = Ivanka. Od 10. apríla tepla hodně ubývá,
zatáhne se a zima vykukuje. O Velikonocích jí bylo dost,
stejně jako deště. Ten prý přijde ještě a s ním také sníh. A 18.
4. svatý Petr na to kýv… (CM)* Stejně jako loni jsme
zaznamenali dvojnásobnou oslavu Mezinárodního dne žen.
Nejprve 10. března v sále panského pivovaru s nkapelou přímý
přenos a poté 25. 3. 2017 v hasičské klubovně v Dolním Kožlí.
* V Panském pivovaru 15.4. 2017 se konalo Oldies party s
DJem z Vodňan* Tamtamy bubnují, že paní Marie Velková
z Vlachova Březí, jinak jedna z nejzasloužilejších cvičitelek
v okrese PT, kraji ČB i celé ČR, se stala nositelkou opět
nějakých metálů a ocenění. Jakmile budeme věděti více,
napíšeme o tom * Na valné hromadě SDH Vlachovo Březí ze
dne 4. 2. 2017 byl starostou sboru znovu zvolen pan Jan Fiedler
a novým velitelem jednotky požární ochrany pan Martin
Kočovský * Součástí dnešní přílohy Vlachovobřezští hasiči
2016-2017 je i upoutávka společnosti e-AUKCE energií 2017 *
Fotbal FC aneb konečně jsme dočkali 1. jarního vítězství *
12. místo a 9 bodů. Tak skončili naši v podzimní části I. B
třídy. Přesto se pro body nebáli zajet na horkou půdu do
Lažišť. Leč nakonec jsme si přivezli porážku 0:1. Ani ve
druhém zápase na jaře doma jsme nedosáhli na plný bodový
zisk, když jsme remizovali 1:1 s Chelčicemi. Ve Volyni jsme
neměli jednoduchý život, a tak přišla další porážka 0:1. Na
bílou sobotu o Velikonocích jsme hostili ambiciózní tým
vacovského béčka a konečně jsme prolomili smůlu a zvítězili
3:1. Snad se ta radost promítne i do dalších zápasů. Hlavně těch
na domácí půdě. 29. 4. hostíme Sedlec, 20. 5. Čkyni, 3. 6.
Záblatí a 17. 6. končíme doma se Zliví. Ať fotbalový bůh stojí
při nás. (B)
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