Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* říjen, listopad, prosinec 2014 a leden 2015 *
cena 6,- Kč
z Doubravy do Uhřic, zadní cesty do Chluman a lesní cesty z Mojkova ke
Lštění. Rádi bychom doplnili dětské hřiště na Velké stránce - Na Parku.
Budeme uvažovat o obnově přístupové cesty ke škole z důvodů větší
bezpečnosti žáků. Snažil jsem se ohlédnout za prací vašich předešlých
zastupitelů v uplynulém roce. Za to jim patří dík. Současně jsem vám
předložil nástin práce do příštího roku tak, jak se jeví obnovené sestavě
našich zastupitelů. Děkuji vám všem, všem spoluobčanům, jménem všech
zastupitelů a zaměstnanců Města Vlachova Březí za vaši spolupráci, za
trpělivost a důvěru, kterou rozhodně všichni pro práci potřebujeme.
Děkujeme všem našim 3 školám, všem spolkům za pomoc i za účast na
životě sportovním, kulturním i veřejném. Děkujeme dodavatelským
firmám, které se podílely na vylepšování prostředí a života v našem městě.
Zvláště pak je třeba poděkovat místním podnikům, podnikatelům i
občanům za konkrétní pomoc kdykoliv se na ně obrátíme. Vážení
spoluobčané, sousedé, přijměte upřímné přání klidného, spokojeného a
šťastného prožití vánočních svátků a nadcházejících dnů nového roku 2015
a v něm mnoho radosti a štěstí se svými blízkými. Lubomír Dragoun,
ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ PO
CELÝ ROK 2015 PŘEJÍ VŠEM SVÝM VĚRNÝM ČTENÁŘŮM BŘEZINY- VAŠE NOVINY
starosta města
OPRAVA PIVOVARU A ZÁMECKÉHO DVORA IV
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, sousedé,
Již počtvrté přinášíme zpravodajství o průběhu rekonstrukcí na výše
za to, že Vás mohu takto oslovit, děkuji především Vám, kteří jste přišli
jmenovaných stavbách. V polovině prosince se finišuje a všichni, kteří
volit a vyjádřili tak svou podporu našemu sdružení nezávislých kandidátů .
mají se stavbou co do činění, se modlí, aby počasí zůstalo takové, jaké je a
Vážíme si Vaší důvěry a budeme dělat vše pro uspokojení Vašich potřeb a
jaké bylo až dosud. Objem prací jest neskutečný a jedině člověk věci znalý
zájmů. S ohledem na mimořádnou osobní zainteresovanost a angažovanost
asi tuší, co všechno je třeba ještě udělat, dodělat a tak dále. Tím mužem,
všech radních nemám obavy, že bychom společně s Vámi a ostatními
zastupujícím město, není nikdo jiný než autor projektu obou rekonstrukcí
zastupiteli nedokázali splnit naše plány. Poněkud nás od práce odvádí
Ing. Pavel Kouba. Ti z vás, kteří jste se zúčastnili koncem září dne
nutnost čelit různým nařknutím a řešit problémy z předešlých období, což
otevřených dveří, jste si mohli vyposlechnout jeho fundovaný komentář i
k této práci zřejmě musí patřit. Myslíme však stále pozitivně a snažíme se
vysvětlující poznámky. To bylo 27. 9. a problémů bylo víc než dost. Dnes
nezůstat stát. V tomto roce jsme usilovali o splnění slibu našim malým
v polovině prosince má těch starostí ještě mnohem víc a termín dokončení
dětem. Tím bylo zřízení hřiště na Sídlišti a pořízení nových herních prvků.
se blíží tak rychle…V tomto uspěchaném
To se snad podařilo, i když někdo mohl mít výhrady, že se předvádíme
předvánočním čase se nechceme pouštět
v období před volbami. Také byly opraveny mnohé nerovnosti po
do nějakých hodnocení a závěrů, navíc
překopech v ulicích města, byl vylepšen areál koupaliště o přístřešky,
ani na to není v těchto Březinách místo.
volejbalové hřiště a parkoviště. Byly zrekonstruovány silnice do Doubravy
Jejich čas určitě přijde, snad již příštím
a v Horním Kožlí. Pořídili jsme nové nákladní kontejnerové auto. Díky
nebo dalších číslech novin ve formě
pracovníkům veřejně prospěšných prací byly opraveny fasády na špýcharu
zvláštní přílohy. Přejme všem lidem od
a zdiva v areálu zámku a v neposlední řadě bylo zmodernizováno sociální
Protomů a RENŮ, aby jim i počasí
zařízení na 2. stupni ZŠ PJB. Podařilo se dokončit rekonstrukci veřejného
přálo, aby se přidalo i štěstí, aby se jim
rozhlasu, pomocí něhož vás
budeme informovat o aktuálních
to nakonec povedlo dodělat. K tomu jim
záležitostech. Nelze přece stagnovat a nic nedělat jenom proto, že tento
dopomáhej Bůh a pan inženýr Kouba,
rok byly volby a my jsme chtěli udělat dojem v posledním okamžiku před
jemuž přejeme pevné zdraví a co
nimi. Takto jsme rozhodně neuvažovali, nechtěli jsme zůstat nic dlužni
nejméně starostí.(B)
svým spoluobčanům a maximálně využít možností časových i finančních,
VOLBY KOMUNÁLNÍ A VOLBY DO SENÁTU
kterými jsme disponovali. V příštím roce bychom měli začít společně
V pátek 10. a v sobotu 11. 10. se konaly komunální volby a ve Vlachově Březí i
využívat obnovené plochy nádvoří v areálu zámku a zrekonstruované
volby do Senátu Parlamentu ČR. Nejprve k Volbám do Zastupitelstva města
budovy pivovaru. Zde se práce urychleně chýlí k závěru. Především díky
Vlachova Březí. Kandidovalo 60 občanů na 1 velké kandidátní listině. Všechna
sdružení nebo strany
představily své volební programy. To v minulosti
intenzivní práci autora projektu Ing. Pavla Kouby můžeme očekávat
nebývalo pravidlem. Stejně tak nebylo pravidlem, aby se těsně před volbami
úspěšné splnění našich požadavků na stavbu a prostory v ní. Bude
objevil dehonestující leták na některé stávající zastupitele a kandidující občany.
zahájena revitalizace porostu a obnova alejí u Svatého Ducha. Hned poblíž
Opozice i občané mají přece právo se na každém jednání zastupitelstva ptát a
započnou práce na zateplování sportovní haly školy. Budeme pokračovat
nechat si věci vysvětlovat a to po celé 4 roky. Čas předvolební a zvolená forma,
v doplňování areálu koupaliště, chystáme opravu komunikace pod
vše pod pláštíkem anonymity-to není fair play. Nicméně volby proběhly a
hřbitovem a opět usilujeme o finanční podporu na výstavbu komunikace
přinesly následující výsledky. Vítězství a zisk 5 mandátů získalo SNK
od pošty na sídliště Kavčinec. Uvažujeme o opravách komunikací
VLACHOVO BŘEZÍ s 36,48 % hlasů : 1. Lubomír Dragoun – 407 hlasů,

2. Jaroslav Pokorný – 296 hlasů, 3. Mgr. Jindřiška Koubová – 293 hlasy, 4. Ing.
Pavel Kouba – 285 hlasů, 5. MUDr. Martin Nerad – 275 hlasů. Na 2. místě
skončilo SNK PRO BŘEZÍ se 4 mandáty a 25,0% hlasů : 1. Mgr. Michal
Novotný – 289 hlasů, 2. Ing. Jiří Růžička – 269 hlasů, 3. Josef Předota 205
hlasů, 4. Bc. Luboš Majer – 198 hlasů. 3. místo patří KDU-ČSL rovněž se 4
mandáty a 24,36 % hlasů : 1. Ing. Petr Kubašta – 213 hlasů, 2. Mgr. Luboš
Krankuš – 189 hlasů, 3. Jan Fiedler sr. – 180 hlasů, Martin Uher – 175 hlasů, 4.
místo a 2 mandáty v zastupitelstvu patří TOP 09 s 14,16 % hlasů : 1. Anděla
Hodová 152 hlasy, 2. Milan Mareš 140 hlasů. Volební účast byla 54,31 %, což
představuje 722 voličů z 1333, kteří mohli volit. Všem zvoleným občanům
blahopřejeme k získání mandátu člena Zastupitelstva Vlachova Březí. Všem,
kteří kandidovali a do voleb šli, děkujeme za odvahu a jasný občanský postoj.
V uvedených dnech probíhalo i 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Vlachovo Březí spadá do volebního obvodu číslo : 12 Strakonice. Na
kandidátní lístcích se objevilo 10 kandidátů. Ve V. B. volilo 466 občanů, což je
35 % volební účast. Nejvíce hlasů dostal Mgr. Jiří Mánek (ODS) – 107, na 2.
místě skončil PhDr. Robert Huneš (KDU-ČSL) se 102 hlasy a na 3. místě Mgr.
Vítězslava Baborová (KSČM) se 67 hlasy! Náš dosavadní senátor M. Krejča,
Ing. Bc. Csc. tu vyhořel a získal 3 hlasy. Do 2. kola však za celý 12 obvod
postoupili : 1. MUDr. Martin Gregora (TOP09) – 19,03% a Ing. Karel
Kratochvíle (ČSSD) – 16, 38 % hlasů. 2. kolo senátních voleb se konalo za
týden a u nás se dostavilo k volbám jen 110!!! voličů, což představuje 8, 25 %
volební účast a zřejmě je to vlachovobřezský rekord ve volební neúčasti. Ti dali
61 hlas MUDr. Martinu Gregorovi a 49 hlasů Ing. Karlu Kratochvílemu.
Nakonec se však radoval Ing. Kratochvíle, ředitel Hřebčince v Písku, (ČSSD),
když dostal 51, 25 % hlasů a stal se tak na 6 let senátorem za volební obvod 12
Strakonice. Blahopřejeme mu a věříme, že bude v Senátu více vidět než jeho
předchůdce. MUDr. Gregora získal 48, 74 % hlasů. Voliči ve Vlachově Březí i
v některých dalších městech(Vimperk) a obcích (Čkyně) z našeho okresu mají
smůlu, že byli přiřazeni k celému okresu Strakonice a k části okresu Písek. Za
této konstelace mohou jen těžko prosadit někoho, koho znají a je jim blízký. To
je právě případ pana Mgr. Jiřího Mánka, který u nás v 1. kole zvítězil. Přidáme
li k tomu nízkou volební účast a 67 hlasů pro nechvalně proslulou kandidátku
KSČM, kterou snad nasazují do každých voleb, pak se nejde už ničemu divit.
(JKH)

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 3. listopadu 2014 se ve velkém jednacím sále MěÚ ve Vlachově
Březí konalo ustavující veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova
Březí. Nejprve složili všichni nově zvolení členové zastupitelstva slib a
stvrdili ho svým podpisem. Poté byla na programu volba starosty, vice
starosty a členů rady města. Starostou města Vlachova Březí byl zvolen
pan Lubomír Dragoun a obhájil tak svůj dosavadní post. Tato volba byla
logickým potvrzením jeho mandátu, neboť dostal 407 hlasů, což je
bezkonkurenčně nejvíce ze všech zastupitelů. Místostarostou pak
zastupitelé znovu zvolili pana Ing. Jiřího Růžičku, do rady města byli
zvoleni tito pánové : Ing. Pavel Kouba, Jaroslav Pokorný a Mgr. Michal
Novotný. Blahopřejeme panu starostovi i celému staronovému vedení
našeho města a všem přejeme pevné zdraví, štěstí a jasnou mysl při
rozhodování o osudech našeho města i okolních osad. Členové
zastupitelstva zřídili ještě své výbory : finanční-předseda Jan Fiedler sr., ,
kontrolní-předsedkyně Anděla Hodová a nově také výbor pro kulturu a
sport-předsedkyně Mgr. Jindřiška Koubová. Mimo jiné si členové
zastupitelstva odhlasovali, že všichni jeho členové jsou pověřeni
k provádění svatebních obřadů. Myslím, že takovou raritou se jinde
pochlubit nemohou. Nešť, proti gustu žádný dyšputát. Další veřejné
jednání ZM Vlachova Březí se bude konat 18. prosuince od 19 hodin na
MěÚ ve Vlachově Březí. (B)
SPOJ VLACHOVO BŘEZÍ - PRAHA ZRUŠEN
I když máme Vánoce téměř na spadnutí, přijde-li řeč na říjnové zrušení
autobusové linky PT-V.B.-ST-Praha a zpět, pocity rozhořčení, odkopnutí a
zklamání vzplanou mezi lidmi nanovo. Březiny přinášejí pohledy dvou
přímých účastníků této kauzy. První názor nám napsal pan Tomáš Čechák,
žijící v Praze. Pro něho i jeho rodinu je však Vlachovo Březí přímo
srdeční záležitostí. Také sem často jezdí právě autobusem. Bohužel oba
příspěvky jsme museli z prostorových důvodů zkrátit, což nás mrzí a
omlouváme se za to.
„ Z nejvyšších pater politiky slyšíme zprava i zleva stále totéž: „To jen
my umíme, uděláme, zařídíme, zajistíme, podpoříme a prosadíme…
Sloužit bezvýhradně zájmům občanů je přece nejvyšším zákonem naší
usilovné práce“. Nám, kdo pravidelně jezdíme autobusem mezi Březím
a Prahou, nezbývá nic jiného,než jim věřit. Stejně tak věříme kampani na

podporu dálkové veřejné dopravy oproti dopravě individuální, která tak
děsivě zatěžuje naše společné životní prostředí. Za svou víru se dočkáme
jen plivnutí do tváře: „Automobilový průmysl přece odvádí výživnější
daně, občánkové, a my potřebujeme vaše i evropské prašule na jiná
šméčka, než abychom vás vozili, jak vás napadne.“
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 194 / 2010 Sb. praví:
„Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v
týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do
zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní
péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně
dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního
obvodu.“
Ale to se kšeftu moc nehodí, proto přesunuli zákonodárci a úředníci
kompetence dopravních úřadů z okresů na kraje! Tedy co nejdál od voličů.
Někam do neprostupné mlhy předpisů,nařízení a pravidel, do bažin
zobchodovaných licencí a neprůhledných veřejných zakázek atd., atd… a
keců o růstu finančních nákladů a oprávněnosti přiměřeného zisku či
nutnosti modernizace vozového parku. Jen si vzpomeňme na vypráskanou
argumentaci pana ředitele z Budějovic, když nám přišel na radnici sdělit,
že on to s regionem myslí vlastně dobře, ale kazí mu to nekompetentní
troubové, kteří ho svojí poptávkou pořád málo živí. Totiž my. Koaliční
bratrstvo tam nahoře dovedně a vytrvale před svými voliči utajuje, jak by
to s vymezením odpovědnosti státu ve věcech veřejného zájmu chodit
vlastně mělo. Kraje totiž mohou (no to se ví, že nemusí) nabídnout obcím
či sdružením možnost společně založit právnickou osobu pro plnění úkolů
při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb, a to i v
přepravě cestujících. A najít řešení, jak kompenzovat dopravci případné
ztráty. Pořád mi ale nedochází, jak by mohlo k dramatickým provozním
ztrátám docházet nyní, když cena ropy v celém světě padá už nějaký ten
pátek strmě dolů. Myslím, že je na čase, aby na Krajský dopravní úřad
dolehl vší silou hlas z Vlachova Březí i z Prahy v harmonickém souznění.
Náš společný požadavek, aby Kraj zajistil stabilní financování dlouhodobé
Smlouvy o Závazku veřejné služby na zajištění našich potřeb je, řekl bych,
docela legitimní.“
Svůj postoj napsal také pan Lubomír Dragoun, nově zvolený starosta
města Vlachova Březí. „Autobusové spojení Prachatice–Strakonice-Praha
na lince 370001 bylo od 19. října 2014 zrušeno. Tento důležitý spoj pro
obyvatele Vlachova Březí a jeho okolí byl zrušen se souhlasem krajského
úřadu, avšak bez jakékoli informace dotčeným obcím a jejich občanům.
Jediné neoficiální informace prosákly prostřednictvím řidičů autobusů ke
svým cestujícím. Teprve až po našem dotazu na KÚ v Č. B., byla tato
skutečnost potvrzena, což se stalo týden před zrušením spoje. S pomocí
některých občanů sepsalo Město V. B. protestní petici a byly osloveny
kompetentní instituce. Přímo ČSAD autobusy Č. Budějovice a. s., KÚ Č.
B. a společnost Jikord. Generální ředitel ČSAD pan Homola se zúčastnil
30. 10. schůze s našimi občany u nás na radnici. Zrušení obhajoval
ztrátovostí linky. S tím se ovšem naši občané nespokojili. Pod tlakem
jejich argumentů přislíbil, že podnik vytvoří různá řešení k obnovení
spoje, zejména ve špičkách. Poté došlo k jednání zástupců našeho města s
panem Krákem, krajským radním pro dopravu. Ten jen potvrdil, že
společnost ČSAD provozuje dálkové linky jako svůj podnikatelský zájem ,
bez dotace od kraje, a proto nemůže tuto ztrátovou linku nadále
provozovat. Znovu však bylo dohodnuto, že ČSAD předloží návrh
k jednání o nápravě a vyřešení problémů se spojením a zejména zpět
z Prahy. Po několika našich urgencích a nedodržených slibech ČSAD
jsme 14. 11. 2014 obdrželi nový jízdní řád se spojením do Prahy a zpět,
avšak přes Blatnou s jízdní dobou téměř 3 hodin. Tento jízdní řád byl
předložen jako hotová věc, nikoliv jako materiál k jednání. Mezitím jsme
se obrátili na města Prachatice a Vimperk, od nichž očekáváme odpověď.
Stejně tak jsme požádali o stanovisko našeho nového senátora pana
Kratochvíleho. Dále jsme se obrátili na Hospodářskou komoru, která
však konstatovala, že potřeby cestujících jsou uspokojeny zavedením linky
přes Blatnou. Myslím, že jsme vyčerpali všechny oficiální možnosti i
argumenty proti zrušení přímého spoje PT-ST- Praha. Proklamace politiků
o podpoře udržitelného rozvoje na venkově nám v tomto případě připadají
liché. Nelze však přimět soukromou společnost, které byla svěřena
dopravní obslužnost v kraji, k rozhodnutí, že jinak ziskové a krajem
dotované autobusové linky pokryly údajnou ztrátu jedné linky, která

fungovala více než 50 let. Nejsme tedy stále spokojeni s řešením ze strany
ČSAD, ale zřejmě nám již nikdo nepomůže, pokud to nebude přinášet
finanční zisk.“ Za vyjádřené názory oběma pánům děkujeme. Březiny by
to lépe nedokázaly. Děkujeme i panu redaktoru Českého rozhlasu Václavu
Malinovi, že i on dal ve svém vysílání prostor této kauze. Dodali bychom
jen tolik, že ČSAD není jedinou dopravní firmou. Víme o jiných
v Prachaticích nebo Volyni, nota bene vždyť i V. B. má svůj DPMVB…
Konkurence není vůbec od věci a třeba taková Student agency určitě
nespí… Spojení s Prahou u nás započal již za 1. republiky pan Ludvík
Spěváček, když vozil malým autobusem pasažéry do Husince
k „pražskému“ vlaku. Autodopravce pan Karel Klimeš z Malé Stránky šel
ještě dál a „dělal“ Prahu téměř denně. Nezapomenutelné prý byly jeho
zpáteční cesty, když zastavil na Nové Hospodě, znalci věděli, co bude
následovat…Bohužel, už nestojí ani Nová Hospoda a nežije už ani Karel
K. Závěrem si Březiny dovolují projevit hrdost nad tím, jak zareagovali
naši lidé, jak sepsali petici a obcházeli s ní další, až shromáždili více než
750! podpisů, jak vystupovali na schůzi a hájili své názory. Byli to
sebevědomí občané, které těch 25 let svobody přec jen něčemu naučilo.
Díky za to, Vlachovobřezšťané! (JKH)
STÁTNÍ SVÁTKY VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
V pondělí 27. října 2014 se ve Vlachově Březí konala tradiční oslava na
počest 96. výročí vzniku samostatného Československa. Osmnáctiletí,
kterých se dostavilo 11, byli v obřadní síni jmenováni panem starostou a
radními novými občany města a poté vysadili na Svatém Duchu svou Lípu
ročníku 1996. Spolu s dalšími občany pak uctili památku našich padlých z 1.
světové války u Pomníku padlých, dále se zúčastnili vernisáže výstavy O
třech…+ a nakonec poseděli se zástupci města u malého pohoštění v sále
jídelny školy. Výstava O třech…+ představila krom pánů J. Kováře a M.
Vaněčka ( o nichž již psáno bylo) ještě pana Vladimíra Kotrce lyžaře-běžce a
klempíře-umělce a nakonec ještě pana Bedřicha Doležala – Mistra světa
v lukostřelbě, který žil v 60. létech minulého století u nás ve Vlachově Březí.
Pan Vladimír Kotrc je mimo jiné 4 násobným mistrem Evropy v kategorii
veteránů-lyžařských lauferů a 6 násobným účastníkem Vasova běhu ve
Švédsku. Mimochodem i jeho paní Melanie a syn Pavel se tohoto nejdelšího
(90 km) běhu na lyžích také zúčastnili. Účastníci vernisáže byli potěšeni
přítomností všech tří protagonistů-medailistů a nositelů startovních čísel,
pohárů, diplomů a dalších zajímavých sportovních artefaktů. Ti také přijali
pozvání k besedě, která zakončila velice zajímavou část celého říjnového
večera v BoMBě.Slavnost 28. října má u nás již svou tradici a snad jinde na
okrese, ba i v kraji si takovýmto způsobem náš státní svátek nepřipomínají…
Čtvrtstoletí, které uplynulo od historických okamžiků, které se počaly 17.
listopadem 1989, připomnělo město svým občanům alespoň barevnými
plakáty ve svých vývěsních skříňkách. Takovou tradici jako 28. říjen u nás
17. listopad nemá…(JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V pátek 7. října vystoupila v galerii
BoMBa se svým komponovaným pořadem Lotyšsko, země v Pobaltí paní
učitelka naší školy Helena Dvořáková. Více než 30 přítomným vyprávěla,
promítala i zazpívala…Paní učitelka navštívila s prachatickým souborem LibínS letos v červnu Mezinárodní festival plavců a vorařů v této pobaltské republice
a právě o tom podala hostům večera zajímavé audiovizuální svědectví.
Zaslouženou odměnou jí byl dlouhotrvající potlesk i tento náš dík v Březinách *
Až do Šestajovic u Prahy se 7. října vydali naši třeťáci i jejich paní učitelky
třídní, aby se tu v továrně firmy Rodas seznámili s výrobou svíček, mýdel
apod., dokonce si vlastnoručně i něco vyrobili. Tato zajímavá exkurze byla
financována z projektu Šance pro venkovské školy, a tudíž pro děti zdarma * 7.
října se na umělé trávě na hřišti ZŠ-Národní v Prachaticích uskutečnil tradiční
turnaj starších žáků v malé kopané. Naši chlapci, které připravoval a koučoval
Mgr. Michal Novotný, ředitel školy, postupně porazili Husinec 7:0, VimperkSmetanova 2:0 a ZŠ Čkyně 1:0. Ve finálové skupině nejprve remizovali se
Zdíkovem 0:0 a nakonec podlehli těsně ZŠ PT-Národní 0:1. Náš kapitán Josef
Capůrka se pak s celým týmem radovali z 2. místa! Všichni se bezesporu
zaslouží poděkování a gratulaci * O týden později se mužstvo naší školy vydalo
ve stejném složení na turnaj v sálové kopané, který pořádala SŠ ve Vimperku.
Bohužel i tady podlehli prachatické „Národce“ a znovu skončili na 2. místě.
Opět posíláme blahopřání a dík * 22. 10. se v Prachaticích konalo okresní kolo
družstev ve stolním tenisu. Oba dva naše týmy pod vedením pana trenéra Mgr.
M. Novotného si vedly skvěle. Mladší žáci : M. Honomichl, Martin Le, Michal
Novotný a F. Beránek obsadili 2. místo. Starší žáci : J. Šuba, M. Mikeš, J.
Capůrka a M. Kukla zvítězili a stali se přeborníky okresu PT! Několikaletý
trénink na betonových stolech před školou přinesl již podruhé své ovoce.
Děkujeme a také gratulaci posíláme * 24. října přednášela žákům 2.st. paní
kapitánka Jana Ereni o životě vojáků v zahraničních misích, konkrétně o

oblasti Kosova. Děkujeme jí za velmi zajímavá a autentická sdělení. Tato
tématika měla na naší škole vydařenou premiéru * Snad 250 diváků navštívilo
v pátek 31. října 2014 výstavu Ježci, kterou připravili žáci a učitelé na chodbě
spojovacího pavilonu ZŠ PJB. Součástí výstavy byl i vědomostní test, tipování
počtu exponátů i rukodělný koutek. Ze školní chodby se pak jinou chodbou
vydal Dýňový průvod do botanické zahrádky. Tam již čekalo na 50
rozsvícených a odborně vyřezaných dýní, ozýval se zpěv žáků i ptáků a
nechybělo ani občerstvení paní kuchařek. Byl to velmi působivý konec celé
podvečerní výstavy i večera na zahrádce * Počátkem listopadu pořádala naše
škola ve své sportovní hale okresní finále mladších žáků (6. a 7. třídy) v sálové
kopané. Konečné pořadí bylo následující : 1. ZŠ PT-Národní, 2. ZŠ Smetanova
Vimperk. 3. místo patřilo ZŠ PJB V. B. ! , když porazili ZŠ TGM Vimperk. Jak
jinak uzavřít výbornou podzimní fazónu fotbalistů naší školy než poděkováním
za dobré reprezentování reprezentování a kvalitní výkony * V pondělí 10.
listopadu se již po 12. konal v BoMBě Den poezie, což u nás obnáší recitování
vlastní poezie našich žáků nebo jen tvoření básní pro vlastní potěchu. Jinak
probíhá tento festival po celé ČR a trvá 14 dnů a letos měl podtitul Řezaná
poezie. V galerii vystoupilo na podiu jednapadesát žáků „naživo“. K nim se pak
přidala a podpořila je svým přednesem i paní Helenka Fraňková, ředitelka
Knihovny JVP. Celkem se pořadatelům sešlo na 80 příspěvků. Všichni, kdo
recitovali, dostali později malou pozornost a diplom za účast, neboť naše
přehlídka je nesoutěžní. Konferování poetického podvečera i organizace svátku
básní se ujala paní učitelka J. Koubová, které tímto děkujeme, stejně jako všem,
jimž není poezie lhostejná a zpříjemňují s ní život druhým * V době před i po
17. listopadu připravili ve škole výstavu s názvem 25 let svobody. Dobové
fotografie, plakáty a texty písní měly žákům naznačit, co se před čtvrt stoletím
odehrávalo nejprve v Praze a pak i v celé zemi. Vždyť pro současnou generaci
žáků, ale dnes i pro některé z jejich učitelů, znamená 17. listopad 1989 a
události následujících dnů a týdnů jen vzdálenou historii, kterou osobně
nepoznali… * 19. a 26. 11. vyráběli naši žáci mýdla. Paní Tellingerová spolu
s panem Hůlou, oba ze Strakonic, to naučili prvňáky, druháky a páťáky. Akce
proběhla pod záštitou projektu Šance pro venkovské školy II. * Mistr Pavel
Hrabě přednášel 20. 11. dětem O dechových nástrojích a umožnil dětem si
všechno vyzkoušet. Činil tak po etapách a na všechny se dostalo * V neděli 30.
listopadu se uskutečnil 3. ročník Zvonečkového průvodu. Nejprve se všichni
( asi tak 500 lidí vybavených zvonci, zvonky nebo rolničkami!) sešli před
školou, žáci školy zapěli a pan ředitel M. Novotný měl úvodní řeč, pak se vydal
zvonící průvod na náměstí až k přichystanému vánočnímu stromu. Tady
posvětil pan kaplan J. Mikeš adventní věnec, zazpívaly děti ze ZUŠ a MŠ,
přítomné pozdravil pan starosta L. Dragoun a nezapomněl ani na dárky…a
nakonec se vánoční strom rozsvítil * Ve středu 3. prosince 2014 vyjel znovu po
několikaleté přestávce autobus se žáky naší školy do Vídně na tradiční
Vánoční trh, který se koná před tamní radnicí. V programu byla prohlídka
historického jádra města, včetně Schönbrunu a nakonec i návštěvu populárního
kola v Prátru. Výpravu vedly paní učitelky R. Balková, L. Šveráková a
M. Jungwirthová a velmi si pochvalovaly chování svých svěřenců i
nezapomenutelnou předvánoční atmosféru v hlavním městě Rakouska * Ve
čtvrtek 4. prosince o svátku svaté Barbory odstartoval na ZŠ PJB již po 12.
školní projekt Od Barborek do Tří králů. Žáci si připomínají české lidové
zvyky a církevní tradice. V režii paní učitelky H. Dvořákové se vydaly do tříd
děvčata z 9. ročníku coby Barborky. To samé pak učinily v předvečer svátku
svaté Lucie v pátek 12. 11. Ve škole nezapomněli ani na Mikuláše. Tomu
věnovali dokonce celý den, měli tu nebe i peklo a dohromady na 200 čertů,
Mikulášů nebo andělů. Žáci se učili se podle Mikulášské tématiky a škola byla
plná zábavy i tvořivé práce a na návštěvu přišli dokonce i hosté z MŠ Pastelka.
Nyní je na programu poznávání tradičních vánočních zvyků a příprava na
poslední den školy před Vánoci, kdy se budou konat tradiční vánoční besídky.
A po prázdninách, to již v novém roce 2015, chystají ve škole tradiční
Tříkrálovou školní sbírku s názvem Tři korunky pro Tři krále, aby tak vykonali
další ze svých dobrých skutků…* Na vědomost se dává, že Zápis dětí do 1.
ročníku základní školy se bude v Základní škole profesora Josefa Brože konat
v pátek 16. ledna 2015 od 13 do 17 hodin a v sobotu 17. ledna 2015 od 9 do
10,30 hodin. Vážení budoucí školáci a jejich ctění rodiče, těšíme se na vaši
návštěvu! *(B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Stalo se již tradicí, že s blížícím se
státním svátkem ČR pořádá naše škola Slavnostní koncert žáků a učitelů
společně s partnerskou ZUŠ Stachy. I letos se takový koncert konal 23. 10. 2014
v Komorním sále naší ZUŠ. Zazněla pouze česká hudba od lidových písní, přes
klasiky až po soudobé skladatele. Našim hostům se u nás velmi líbilo, a proto
jsme rádi přijali nabídku koncertovat na jaře ve Stachách * 25. 11. se
v koncertním sále ZUMŠ konal tradiční Koncert k svátku svaté Cecílie, která
je patronkou všech muzikantů. Letošní koncert poprvé představil tři pěvecké
sbory z regionu. Studentský sbor CANTO při Gymnaziu a SOŠE ve Vimperku,
chrámový sbor SCHOLA Všech svatých z Volyně a náš školní pěvecký sbor
Žihadla. Rozmanitý program uspokojil zcela zaplněný sál a posluchači odměnili
všechna pěvecká vystoupení dlouhým potleskem. Hudební večer byl pro

pořadatele malou satisfakcí za letos neuskutečněný MSFHR, jehož konání
zmařily na poslední chvíli komunální volby, které probíhaly ve stejném termínu
a nebylo již možné přeorganizovat přihlášené účastníky na termín jiný. Všem
příznivcům sborového zpívání se touto cestou omlouváme, děkujeme za
pochopení a doufáme, že se za rok v říjnu 2015 opět setkáme na festivalu *
Cyklus programů A po roce máme tu Vánoce. Celý projekt odstartovaly
tradiční Vánoční trhy MŠ Pastelka na náměstí 26. 11. * O Zvonečkovém
průvodu, na kterém se podílely všechny tři školy, píšeme na jiném místě. *
Svatý Mikuláš, anděl a čerti navštívili v pátek 5. 12 naše děti v MŠ Pastelka
s nadílkou. * Předvánoční akademie žáků tanečního oboru a dramatického
souboru DRAK měla premiéru 10. 12 v Koncertním sále ZUŠ překvapila
obrovským zájmem diváků, ale i výpadky elektrického proudu. * V neděli 14.
12. se v Koncertním sále ZUŠky sešli milovníci poezie na 14. hudebněliterárním večeru našeho KPP s názvem Tajemný čas adventu. Představilo se
poetické kvinteto HeFrVěTáTo, o hudební doprovod se postaral pan uč. Fr.
Procházka. * V pondělí 15. 12. přijelo do MŠ Pastelka divadlo Zvoneček
z Českých Budějovic s Vánoční pohádkou. * V posledním týdnu před
prázdninami koncertovala ZUŠka
na 3 Adventních koncertech ve
Strunkovicích – 15. 12. , 16. 12. v Husinci a 18. 12. v Koncertním sále naší
školy. * Vrcholem celého předvánočního cyklu bude Koncert duchovní hudby
žáků ZUŠ v pátek 19. 12. 2014 v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí.
ZUŠka se po 10 letech odmlky vrací do kostela . Je to návrat hudby do
krásného a duchovního prostředí, kam po právu náleží. Tento koncert bude
věnován památce našeho bývalého kolegy pana Mgr. Miloše Kadeřávka, od
jehož úmrtí uplynuly 2 roky. * Z tohoto místa bych ráda poděkovala všem za
přípravu a velmi pěkné výkony při účinkování a současně popřála všem
čtenářům Březin a našim věrným divákům a posluchačům radostné a klidné
Vánoce a hodně zdraví po celý rok 2015. * (kráceno podle T. T. )

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pojďme a pohlédněme, co se u nás nového přihodilo v oblastech
společenského života v posledním čtvrtletí roku 2014. Předesíláme, že náš
přehled nemusí být úplný a zcela určitě to platí pro 12. měsíc. Buďte k
nám proto shovívaví, vážení čtenáři, případně nám pomozte všechny údaje
upřesnit a uvést na pravou míru. Říjen : V 10. měsíci jsme s velkou
radostí zaznamenali narození dvou chlapců. Těmi byli Miroslav Matějka a
Vítek Ulík-oba z Vlachova Březí. Vítáme je mezi námi, přejeme pevné
zdraví, přehršli štěstí a plno úsměvů. Hoši zlatí, vašim rodičům
blahopřejeme a maminkám posíláme po podzimních kyticích * Se stejnou
radostí můžeme našim čtenářům oznámit, že naše řady v říjnu nikdo
navždy neopustil * Nevíme, zdali se radovat nebo smutnit, ale svatby v
říjnu naše občany nezaujaly, a tak nebyly * Snad jedině rubrika
jubilujících spoluobčanů přináší jistotu, že se v ní někdo objeví. Hned
třikrát můžeme pozdravit 3 nové členy „Klubu 70“, což je vlastně
podmínka pro premiérový zápis v naší kolonce. Paní Marie Švancarová,
pan František Kučera a paní Marie Dlouhá – všichni z Vlachova Březí se
v na těchto místech novin objevují poprvé. O pět let více si připomínal pan
Josef Kluibr z Vlachova Březí. A neuvěřitelné osmdesátiny se nenápadně
přitočily k Marii Rafačové z Vlachova Březí. Naši milí spoluobčané,
přejeme vám hodně radosti ze života mezi svými nejbližšími i mezi námi
všemi. Nechť jsou vám štěstí se zdravím pořád příznivě nakloněny *
Listopad : Předposlední měsíc roku přinesl mezi nás děvčátko krásnéNikolku Štumrovou z Vlachova Březí. Jako jediná přijímá naše upřímné
přivítání a k němu přidáváme do vínku zdraví, krásu a štěstí. Šťastným
rodičům gratulujeme a mamince puget kytek posíláme * Dokonce i jednu
listopadovou svatbu jsme tu měli. To když si řekli své ano Anna a Lubor
Hubrovi z Vlachova Březí. Na společné životní pouti ať vás láska, štěstí a
mír provázejí ruku v ruce se zdravím a pohodou a ať se vás drží až do
smrti * Kolonka odchodů bez návratů je prázdná a z toho se radujeme
všichni * Mezi listopadovými jubilanty se objeví pětasedmdesátka u paní
Marie Hubrové z Vlachova Březí. A dvě sedmičky vedle sebe se zatoulaly
k paní Haně Vrtišové z Vlachova Březí. Březiny si dovolují oběma paním
popřát pevné zdraví, dobrou náladu a ještě mnoho šťastných let mezi
svými nejbližšími a spolu s námi tady ve Vlachově Březí *
Prosinec : Až do uzávěrky Březin (17. 12.) k nám zprávy o narozených,
sezdavších se a nedej bože o zemřelých nedorazily. Kompletní prosincový
přehled i s doplňky přineseme v příštím čísle * Zůstaňme tedy alespoň u
prosincových jubilantů. Začneme čerstvými členkami „Klubu 70“. Těmi se
již staly paní Eva Vrtišová a paní Jaroslava Švíková, obě z Vlachova
Březí. Sedmasedmdesátka čeká na pana Františka Předotu z Uhřic a dvě
Měsíčník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek

osmičky vedle sebe se těší na paní Evu Vytiskovou z Vlachova Březí.
Všem jubilujícím oslavencům 12. měsíce přejeme dobré zdraví, hodně
štěstí a radosti ze života * Pan Jan Sýkora sedmadevadesátiletý 27.
listopadu 2014 se dožil pan Jan Sýkora z Vlachova Březí 97 let! Tento
požehnaný věk z něho činí nejstaršího občana našeho města a okolních
osad. Ať mu to vydrží ještě hodně dlouho, ať mu zdraví slouží, ať jsou
jeho mysl a nálada pořád tak dobré jako dosud a ať má radost ze všech
nejbližších kolem sebe v Prachaticích, ale i z nás všech tady ve Vlachově
Březí* (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : říjen: Všehochuť se tady slila, snad každého
potěšila. Přišel závěr měsíce a slunce bylo povíce. listopad : Napůl jasno
v úvodu a od týdne druhého něco sychravého až do konce samého.
prosinec : Někteří snad nevědí, co dokáže náledí. Přímo u nás nebylo,
jinde v Čechách řádilo…Zataženo, stále nad nulou, počkejme na
polovinu druhou…(CM) * Meteorolog a od roku 2006 zapisovatel srážek
pan František Novotný z Vlachova Březí nám oznámil, že od března do
konce října spadlo 672 litrů srážek na čtvereční metr a to je o 64 litrů více
než v roce 2013. Děkujeme mu, ať pokračujte i nadále * V říjnu a listopadu
opravil pan štukatér Ladislav Voborník z Č. K. předposlední kapli křížové
cesty na Svatém Duchu * 8. 11. se v Rock Biu Na Dolejší konal již podeváté
Festival undergroundových kapel pro organizaci Unicef Punk dětem IX *
Nohejbalisté TJ Sokol zakončili okresní soutěž Jih na 13. místě. V sobotu
24. ledna 2015 pořádají v naší sportovní hale turnaj a srdečně vás zvou *
Vlachovobřezské turistky se i v letošním roce vydávaly každý týden vždy v
pondělí na své výlety spojené s pěší turistikou. Při ní nachodily asi 615 km!
Jsou „živy“ nejenom turistikou, ale navštěvují společně kulturní akce ve
městě, jezdí za divadlem do PT, a pochvalují si zájezd do Chanovic a
Nalžovských Hor.Těší se na nové tváře a všem vám přejí zdraví a štěstí po
celý rok 2015. Březiny jim to přejí také! A děkují za zprávy * Volejbalisté
TJ Sokol pořádali 29. 11. v hale ZŠ PJB svůj tradiční turnaj. Ten skončil s
tímto výsledkem: 1. Prachatice, 2. TJ Sokol V.B., 3. Husinec, 4. Vimperk *
V sobotu 20. 12. 2014 se bude konat v hostinci U Svatošů jubilejní XV.
ročník turnaje ve šnopsu. Zahájení se uskuteční ve 13 hodin * V sobotu 20.
prosince se na náměstí u kostela Zvěstování Páně ve Vlachově Březí chystají
na 13 hodinu 2. Vánoční trhy. Mimo jiné s Ježíškovou poštou, workshopy a
soutěžemi hlavně pro děti na závěr i s Vánočním koncertem * Letošní
novinku ve vánoční výzdobě našeho náměstí tvoří světélkující výzdoba
kašny, nasvícené koruny hlohů a příbytek pro svatou rodinou a pastýře.
Velké poděkování patří firmě Pokorný za elektroinstalaci a uvedení světelné
výzdoby v život. Zvláštní poděkování zaslouží Ing. Pavel Kouba za
zhotovení stáje z březového dřeva a rovněž firma INOS za zhotovení
ozdobné konstrukce na kašnu podle návrhu paní Jany Kužvartové. Ta byla
také vůdčí osobností týmu dam, které vytvořily slaměné sochy Panny Marie,
svatého Josefa, Ježíška a pastýře do stáje. Sochařky pracovaly ve složení paní
Jana K., paní Angela Merkel Nárovcová a konečně paní Halina Pavlovská
Chánová. Děkujeme jim všem a přimlouváme se za to, aby v budoucnu, tedy
od příštího Adventu měla výzdobu na svých bedrech, respektive na svém
estetickém svědomí toliko paní Jana Kužvartová, neb prokázala um, talent a
cit * V úterý 23. prosince 2014 hrají v naší Sokolovně Parkáni k tancování a
poslouchání. * V sobotu 10. ledna 2015 od 20.00 hodin se bude konat 2. Ples
pekařů a řezníků. Ve zdejší Sokolovně bude pro Vás připravena bohatá
tombola a hrát bude Jírovcův Kmotr. Těší se na Vás pořadatelé * Fotbal FC :
Nevděčnou úlohu mají v tomto vydání Březin fotbalisté FC, neboť žádného
místa se už nedostává. A přitom by si zasloužili prostoru mnohem více. Mají
jubileum a daří se jim náramně dobře. A tak jenom stručně pro toto finále
novin. Muži FC , coby nováček I. B třídy sk. B, skončili po podzimu na 2.
místě s 25 body, 7 vítězstvími, 4 plichtami a jen 2 prohrami, ta 3. a poslední
porážka venku se Lhenicemi se bude počítat až na jaře. Dorost FC hraje I. A
třídu sk. B a je po podzimu na 7. místě s 21 bodem. Žáci FC vedou
podzimní tabulku OP PT s 28 body , 9 výhrami a jednou remizou! A vůbec
největší radost mně osobně udělala Přípravka FC , když v sobotu 25. října
vyhrála 12 : 2! venku ve Vacově a oplatila tam potupnou a jedinou porážku
mužů FC v OP PT. Ta prohra mi nedávala spát, až teprve naši nejmladší mě
zbavili nocí bezesných a odvedli to Vacovákům i s úroky. Pravda se ukázala!
Díky hoši zlatí, jste skvělí! Stejně jako váš pan trenér František Fencl, který
vás dobře vede a to i díky tomu, že mu na podzim bylo už neuvěřitelných
„50“! Má fotbalový rozum, člověčí čest a miluje fotbal! Ať žije a noha ho
nebolí!* Prezident a vedení FC zvou všechny hráče FC, počínaje staršími
žáky a konče old boyema k účasti na 3. ročníku Memoriálu pana Karla
Láda staršího, který se bude konat 1. sobotu v lednu-3. 1. roku 2015 ve
sportovní hale ZŠ PJB. Přijďte se pobavit a zahrát si* (B)
* 10, 11, 12/2014 + 1/2015

* ZN : MK ČR E 12495

*

