Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* květen – červen -- červenec 2014 *

SHAZOVÁNÍ KOZLA Z OCHOZU VĚŽNÍCH HODIN
V loňském roce si Vlachovo Březí připomínalo dvě kulatá
výročí své historie. Uplynulo 475 let od povýšení vsi Březí
na městečko v roce 1538 a 145 let nás dělilo od doby, kdy
získalo Vlachovo Březí titul města v roce 1868. V roce 1968
byla po 111 létech provedena rekonstrukce dávného zvyku
shazování kozla z ochozu věžních hodin. V šedi normalizace
70. a 80. let nebylo na podobné radovánky ani pomyšlení.
Až teprve po roce 1989 se o obnovení zvyku začalo znovu
uvažovat. A v roce 1998 byl zvyk shozu rohatého puka
konečně realizován
s tím, že se tato podívaná bude
opakovat v pětiletých cyklech. I stalo se tak v roce 2003 a
pak i v roce 2008. Sjelo se tenkrát na náměstí tolik lidu,
včetně přátel ze švýcarského Erlenbachu a všichni byli
zvědavi na hrůzné divadlo. Jaké zklamání, když pak kozla
vystrčili na střechu radnice a shodili…Věž k tomu aktu jako
stvořená zela prázdnotou, lidé nechápavě kroutili hlavami a
co si asi mysleli Švýcaři raději nevědět…Nebylo přáno
tomuto divadlu ze strany pana faráře J. Kalaše, který snad
viděl v hlavní roli živého kozla, i když od
„vosumašedesátého“ byla pro tento účel používána kozlí
atrapa. Pan děkan přesto povoliti nechtěl a vedl si svou o
pohanských zvycích. Stejný postoj zaujal také v roce 2013 a
to i po osobní písemné žádosti pana starosty L. Dragouna.
Snad bylo i dobře, že se omluvili pozvaní přátelé ze
Simmenthalu, a tak se nakonec blamáž s kozlí vycpaninou
na střeše radnice nekonala vůbec. Časy se mění, lidé také a
letošní hvězdy jsou kozlímu obyčeji nakloněny příznivě.
Snad proto se radní rozhodli, že když ne loni, tak letos
určitě. Čas shazování kozla byl stanoven na sobotu 19.
července 2014 na hodinu 18., kdy před radnicí započne
celé to divadlo. A právě sem si vás jménem pana starosty a
zastupitelů dovolují Březiny pozvat. Celému rituálu bude
předcházet i doprovodný program. Vyhrávat bude Jírovcova
Kozlovka. V 17,30 hodin se uskuteční Vzpomínka na
Jakuba Bursu u radnice. Občerstvení zajištěno. (JKH)

cena 6,- Kč

PIVOVAR A CESTY V ZÁMECKÉM AREÁLU
V únorovém vydání letošních Březin jsme poprvé
přinesli zprávu, že byly Městu Vlachovu Březí
schváleny dva projekty v rámci Regionálního
operačního
programu
Regionu
soudržnosti
jihozápad. První se týkal Rekonstrukce chráněného
památkového objektu Pivovaru (dále jen RP) a druhý
projekt byl zaměřen na Rekonstrukci místních
komunikací (dále jen RK). Pro oba je společné
místo-areál zámku ve Vlachově Březí, stejně jako
skutečnost, že termín dokončení je konec roku 2014!
Nelze tu popisovat celý postup při vyřizování všech
náležitostí spojených s realizací obou projektů. Jisto
je, že Stavební poradna v Č. B. vybrala pro RP firmu
Protom ze Strakonic a pro RK firmu RENO Šumava
a. s. se sídlem ve V. B. Město uzavře s oběma
firmami patřičné smlouvy, předá jim staveniště a od
poloviny července 2014 vše vypukne naplno –
konečně se začne stavět! Věřme, že se dílo podaří a
za půl roku to uvidíme na vlastní oči. (B)
SVATODUŠNÍ POUŤ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Letošní termín Svatodušní pouti vyšel až na 8. červen,
proto zde byly obavy, zdali nebude pouťový program
narušen stavebními pracemi v areálu zámku. Jak vidno,
věci se podařilo načasovat tak, aby bylo vše, jak býti
mělo. Především Třískův lunapark zahájil již ve čtvrtek a
především zůstal na zámeckém dvoře, čímž byl hlavní
problém vyřešen. Pak už se čekalo, jaké bude počasí
v neděli i na to další, co k Pouti náleží. V kostele Svatého
Ducha se konala Poutní mše svatá Přijeli trhovci, tovar
měli rozmanitý a bylo jich hodně. Na rynku byl postaven
velký stan k odpočívání a občerstvování. O to se tradičně
a dobře starali naši hasiči. Na náměstí vyhrávala
Jírovcova Kozlovka a tančily vimperské mažoretky. Již
v pátek 6. 6. Zpívala a hrála celá rodina v sále radnice v
režii ZUŠ. Vimperská kapela Nabeton vystoupila v Rock
biu Na Dolejší.
V sobotu v poledne na náměstí
vystoupila kapela Narttu, aby pak rychle odjela na sever,
zahráli i další jako skupina Miriam…a večer se tu
tancovalo s Kmotrem Václava Jírovce. V podvečer se u
Svatého Ducha poprvé sešli věřící na vigiliích a ve škole
v BoMBě otevřeli výstavu, o které píšeme na jiném
místě v novinách. Připomeňme, že toto všechno a ještě
mnoho dalších věcí se přihodilo na Svatodušní pouťové
slavnosti, která se konala ji po XX. Pouť ve Vlachově
Březí se vydařila, a tak si vás dovolíme pozvat i v roce
příštím. (B)

SVATÝ DUCH BYL VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Každoročně máme ve Vlachovově Březí Pouť. Jen málokdo
však ví, že ta se koná na počest Svatodušních svátků,
kteréžto jsou hned po Velikonocích a Vánocích třetími
nejdůležitějšími svátky křesťanů. Padesátý den po Kristově
nanebevzetí seslal Bůh apoštolům a na celý svět Ducha
svatého, aby duchovní odkaz Ježíšova učení zůstával
s námi. Proto se naše Pouť koná sedmou neděli po
Velikonocích, a proto si křesťané v Evropě tyto svátky
připomínají více než my tady v Čechách, neřkuli my tady ve
Vlachově Březí, kde máme vrch Svatý Duch, na něm stojí
kostel Svatého Ducha a nota bene ještě každým rokem se tu
koná Svatodušní pouť. Například v Bavorsku, kde se
nacházejí naše partnerské obce Sankt Oswald a Riedlhütte,
říkají těmto svátkům Pfingsten, v pondělí mají ještě volno a
žákům začínají 14-denní prázdniny…Na Velikonoce byla ve
školní galerii BoMBa instalována část výstavy (psali jsme
v posledních Březinách). Ta byla poté doplněna o další
exponáty, aby se tu nakonec v sobotu 7. června v předvečer
Pouti mohla uskutečnit vernisáž nové výstavy s názvem
Svatý Duch a Svatodušní svátky ve Vlachově Březí.
Pokusím se stručně upřesnit, co tam návštěvníci mohli
uvidět, respektive opravit některé chybné údaje z minulosti.
Dřevěnou polychromní plastiku Ježíše Krista z roku 1851
údajně neměl vyřezat Matěj Kubašta z Podedvor, ale řezbář
Jozef Kastl z Milejovic. Autorem reliéfů křížové cesty nebyl
Mistr Josef Jungmajer, nýbrž Josef Jungbauer, rodák
z Leptáče(*1888), poté trvale žijící v Jelemku u
Nebahov(+1969). Až teprve třetí Mistr řezbář František
Kučera, rodák z Č. B., nyní trvale žijící ve V. B., žádné
reparatury nepotřebuje. Pouze doplním, že je to letošní
jubilant-vstoupí poprvé do „Klubu 70“ v naší Společenské
kronice a krom kaplí křížové cesty a kostela Sv. Ducha
vystavil ještě plastiky Panny Marie Svatodušské,
Příbramskou madonu, Cyrila a Metoděje i reliéfy kostelů sv.
Jakuba z PT a Zvěstování páně z V. B. A právě u něho
bych chtěl začít s poděkováním za ochotné zapůjčení a
pomoc. A ve slovech díků budu pokračovat směrem
k Mistru malíři Jindřichu Boškovi „jr.“, který nezištně
zapůjčil obrazy svého děda, otce i svůj a nakonec mi
s celou instalací hodně pomohl. Velice děkuji i panu
inženýru Jindrovi Tomáškovi za vytvoření fotografcké části
expozice svými barevnými záběry kaplí a stromů z našeho
Sv. Ducha a souborem pohlednic Vlachovo Březí poetické,
za který získal v r. 2005 ocenění. V řadě neposlední děkuji
manželům Ivě a Pavlu Bendovým za teoretické pasáže o
darech a ovoci svatého Ducha i za rozměrný obraz Sedm
darů svatého Ducha, který na výstavu zapůjčili přímo z
našeho kostela Zvěstování Panny Marie. Děkuji panu Jiřímu
Teringlovi za vytvoření skleněného krytu pro Kristovu
sochu a příteli FrHol za pomoc při její adjustaci. Dík patří
vedení zdejší školy za to, že nám umožnili vystavit všechno,
o čem tu řeč již byla. Poděkovat, a to velmi, se sluší všem
členům hudební skupiny No-E-Mi z Vlachova Březí, kteří
výstavu působivě uvedli v život a navodili atmosféru

zvláštního souznění lidských duší tady právě přítomných.
Mezi nimi patří dík za premiérovou návštěvu panu vikáři a
současnému našemu panu faráři P. Josefu Sláčíkovi, který
přišel v doprovodu našeho jáhena Františka Bendy. A
nakonec dík vám všem, kteří jste byli v sobotu nebo v neděli
při tom. Svatý Duch může navštívit kohokoliv, ani to nemusí
býti věřící člověk… Duch svatý nerozlišuje, jen osvítí…a
ovoce přináší: Lásku, Radost, Pokoj, Trpělivost, Laskavost,
Dobrotu, Věrnost, Tichost, Zdrženlivost. „Veni, Sancte
Spiritus, veni.“ V sobotu 7. 6. 2014 Svatý Duch do
Vlachova Březí přišel. (JKH)
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V pátek 23. a v sobotu 24. května 2014 se ve velkém
jednacím sále MěÚ ve Vlachově Březí konaly volby
Evropského parlamentu. Volební účast zdejšího lidu dala
vzniknout novému rekordu-co se nejnižšího počtu voličů
dotýká. Je to pouhých 16, 49% ! A to je v přepočtu 173
voličů!! Komentář netřeba!!! Volební účast v Jihočeském
kraji byla 17,75 %, v ČR 18,20% a v celé Evropě pak
43,09% voličů. Volební výsledky v našem jediném
volebním okrsku byly následující. Druhé číslo představuje
výsledek v Jihočeském kraji a třetí pak celkové výsledky
v celé České republice. 1. TOP 09+STAN : 44 hlasů =
20,09%, Jčk 2.= 15,63%, ČR 2.=18,20%. 2. KSČM : 35
hlasů = 15,98%, Jčk = 4. = 12,96%, ČR 4. = 10,98%. 3.
KDU-ČSL : 32 hlasy = 14,61%, Jčk 5. = 9,73%, ČR 5. =
9,95 %. 4. ČSSD : 18 hlasů = 8,21 %, Jčk 3. = 12,96%, ČR
3.= 14,17%. 5. ANO 2011 : 15 hlasů = 7,76 %, Jčk 1.
16,08%, ČR 1. = 16,13%. 6. ODS : 15 hlasů = 6,84%, Jčk 6.
= 7,64%, ČR 6. = 7,67%. 7. Svobodní : 10 hlasů = 4,56%,
Jčk 7. = 5,20%, ČR 7. = 5,24 % hlasů. Opět není co dodávat,
přízeň vlachovobřezských voličů se mění, tradiční slabost
pro KSČM však zůstává…Na podzim nás čekají volby do
Zastupitelstva města V. B. Snad ten nezájem občanů
nebude tak očividný, jak tomu bylo v máji. (B)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
3. veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova se konalo
v pondělí 23. června 2014 . Zastupitelé vzali na vědomí
informaci o stavu územního plánu po jeho veřejném
projednání a po podání námitek, k nim musí pořizovatel
ÚP vydat stanovisko. Schválili název prostoru, kde probíhá
výstavba nových domů- Panská zahrada. Dále schválili
finanční podporu akcím, které byly podpořeny dotacemi
(oprava komunikací, revitalizace lipové aleje na Sv. Duchu,
varovný systém a systém svozu odpadů). Bylo schváleno
navýšení kontokorentu, podání žádosti do ROP pro ZŠ PJB,
poskytnutí neinvestičního příspěvku pro FC, TJ Sokol a
SDH. Dále byla schválena dodavatelská smlouva na
rekonstrukci pivovaru i smlouva o poskytnutí podpory ze
SFŽP, stejně jako schválení bezúplatného převodu pozemků
i odborné posudky. Zastupitelé pak projednávali různé
prodeje a koupě. O některých z bodů programu píšeme více
na jiném místě v novinách . (B)
SETKÁNÍ UHŘIC V NAŠICH UHŘICÍCH
Již od pátku 13. června 2014 se začali do Uhřic na Šumavě,
tedy do našich Uhřic, sjíždět účastníci tradičního setkání
obyvatel ze všech 6 Uhřic, které se v Čechách a na Moravě
vyskytují. Pro osvěžení paměti připomínáme, že se jedná o
Uhřice u Prčic v Čechách, dále pak o Uhřice u Vyškova, u
Blanska, u Hodonína a u Kroměříže ty jsou všechny na
Moravě. Někteří z hostů dokonce přenocovali v Penzionu na

uhřické návsi. V sobotu 14. 6. se pak rozjel program naplno.
Začal hasičskými soutěžemi, v nichž se domácí umístili na
3. místě, pokračoval fotbalovým turnajem a výjezdem
starostů a lidrů z Uhřic po okolí. Ti se podívali na některé
ze staveb zedníka - umělce Jakuba Bursy, navštívili výstavu
Svatý Duch ve školní BoMBě a od Lštění se pak podívali
na Uhřice zdáli. Odpoledne, večer a v noci už jen hudba
hrála, tančilo se a zpívalo. K tomu připravili domácí velkou
Tombolu, do níž přispěli živnostníci i firmy z okolí. A právě
jim by chtěli naši uhřičtí organizátoři velmi poděkovat,
stejně jako členům SDH V. B. i dalším dobrým lidem za
nezištnou pomoc. Samotní Uhřičané chtěli zůstat
v anonymitě. Kdo se do něčeho podobného pustil, dobře ví,
co všechno se musí připravit a pak i odpracovat, aby se to
nakonec povedlo. Proto za všechny místní jmenujme
alespoň paní Radmilu L. a pana Milana H., kteří spolu
s mnoha dalšími byli spokojeni, že se u nich lidem z jiných
Uhřic líbilo. (B)

ZPRÁVY Z RADNICE
Novinky z koupaliště Město instalovalo na koupališti dva
přístřešky a jeho zaměstnanci tu vytvořili beach pláž, k níž
povede sypaná cesta pro pěší. V prostoru transformátoru
bude upraven a rozšířen prostor pro koupaliště Dětské
hřiště na sídlišti Kavčinec je postupně doplňováno o tzv.
herní prvky jako například dřevěný hrad, věž, koníci na
pérech, kolíbače atd. Bylo zde upraveno i posezení pro
rodiče. Ti by měli být odvážnější při odrážení vandalských
nájezdů na zařízení Opravy cest Letos by měla být
opravena cesta vedoucí z Nové silnice do Doubravy a také
úsek cesty z Horního Kožlí až ke křižovatce na Mojkov a
Dáchov. V záměru radnice je i oplocení části školního
pozemku před historickou budovou. (B)

NAŠI HASIČI V POLOVINĚ ROKU
O pohár starosty města Naši úvodní informaci o počínání
vlachovobřezských paní hasiček a pánů hasičů přijměte
jako pozvánku na XVI. ročník Poháru starosty města v
hasičských sportech, který se uskuteční v sobotu 5.
července 2014 ve 13 hodin odpoledne na stadionu FC ve

Vlachově Březí. Vedení města V.B. a členové SDH vás
srdečně zvou a těší se na vaši návštěvu. Z činnosti ZJ SDH
V. B. Velitel zásahové jednotky našeho SDH pan Jan
Fiedler sr. má už svůj poraněný kotník v pořádku. To nás
velmi potěšilo, zvláště když nám přiblížil počínání místních
ohňobijců v první polovině roku 2014. V lednu vyjeli
k požáru do Starých PT, aby pak byli následně odvoláni. I
to se stává.V březnu pomáhali při čistění vrtů ve V. B.
Teprve duben s sebou přinesl požár, když hořelo v lese
Bzená nad Chlumany. V máji asistovali hasiči při zapálení
hranice na Hájkách a koncem měsíce pomáhali čistit
koupaliště. O zásazích při krocení včelích rojů nebo
otevírání bytů pan velitel ze skromnosti nehovořil. Stejně
jako o tom, že se o posledním červnovém víkendu zúčastnil
Mistrovství
ČR
v požárních
sportech
v Českých
Budějovicích, neb zastupuje Jihočeský kraj v Ústřední
odborné radě požárních sportů. Blahopřejeme, dobré zdraví
mu přejeme a děkujeme.
Ze sportovní činnosti SDH 10. května 2014 se na hřišti FC
V. B. konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Naše
Ženy II zvítězily a postoupily do okresního kola. Muži I
SDH V. B. obsadili 3. místo. Celá soutěž byla perfektně
připravena a její průběh byl hladký * V neděli 18. května
2014 se ve Zdíkově konalo jarní kolo požární soutěže pro
mládež Plamen. Program ze soboty 17. byl pro nepřízeň
počasí zrušen, a tak se to hlavní odehrálo právě v neděli.
Naše Starší děti měly po podzimu velmi dobrou výchozí
pozici, byly druzí. Kluci a holky si svůj zimní slib splnili
beze zbytku, bojovali jako lvi, dařilo se jim i po sportovní
stránce, a tak nakonec slavně zvítězili a postoupili do
krajského kola. To se konalo v sobotu 7. června v Blatnétedy v termínu, kdy byla ve V. B. Pouť. Tým SDH V. B. se
v těžké konkurenci neztratil a po absolvování 6 disciplin
obsadil nakonec 5. místo, když v královské disciplíně
tohoto sportu-v požárním útoku získal skvělé 2. místo.
Z tohoto místa by chtělo vedení SDH V. B. svým mladým
reprezentantům poděkovat a současně ocenit celé družstvo ,
které se po několik let tvořilo,zrálo jako víno, až vytvořilo
opravdový tým. Bohužel věk je příčinou, že tato sestava
Starších dětí skončila. Ke slovům uznání a chvály se
přidávají i Březiny * 14. června 2014 se v Budilově konalo
okresní kolo Soutěže v požárním sportu. Vlachovobřezské
Ženy II zvítězily! A to je zpráva více než dobrá a zaslouží
přinejmenším gratulaci a poděkování * Ostatní zprávy 7. a
8. 5. 2014 zajišťovali členové SDH občerstvení při pouťové
slavnosti ve Vlachově Březí. Finanční výtěžek z celé akce
poslouží na zastřešení požární zbrojnice * 30. 5. se aktivně
připojili k dětského dne * 6. září 2014 si budou naši hasiči
připomínat 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Vlachově Březí v roce 1889 *( B podle HaF)
SETKÁNÍ 3 ŠKOL V BAUMGARTENBERGU
22. května 2014 se v rakouském Baumgartenbergu
uskutečnilo již 11. sportovní setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3
zemí. Pro ty, kteří nevědí, připomínáme, že 3 školy
představují HS, PFM a ZŠ PJB, 3 města pak
Baumgartenberg (dále jen BGB), Riedlhütte a Vlachovo
Březí a konečně 3 země Austria, Německo a Česká
republika. Dopoledne se všichni setkali před školou v BGB,
kde došlo na oficiální přivítání. Pak se účastníci vydali do
nedaleké
repliky
keltské
vesnice
Keltendorfu
v Mitterkirchenu, jejíž prohlídka, přinejmenším naše žáky,

velmi zaujala. V poledne byl pro všechny připraven
společný oběd, odpočinek a pak už jen sportování. Domácí
pořadatelé připravili tentokrát 3 turnaje – ve florbalu, ve
vybíjené a v kopané. Naši reprezentanti skončili 2x druzí a
florbal dokonce vyhráli, proto se nakonec mohli radovat
z celkového 1. místa, když se to pak všechno sečetlo. Radost
měli velikou a hned tam na místě spustili. „Kdo neskáče,
není Čech, hop, hop hop!“ Samozřejmě, že tu o vítězství
vůbec nejde. Protože ta vznikající přátelství, nové dojmy a
vzájemná poznávání vidět vůbec nejsou. Ale o ty tu jde
především. Tak to alespoň vnímali všichni naši žáci i jejich
dospělý doprovod: paní učitelky Eva Novotná, Lea
Šveráková, paní zást. řed. Marta Kadlecová a pan ředitel
školy Michal Novotný. Ti si nadmíru pochvalovali chování
a sportovní vystupování svých svěřenců a za odměnu pro ně
na zpáteční cestě ve Freistadtu připravili překvapeníspolečnou večeři u McDonaldů. Celá návštěva byla
spolufinancována prostřednictvím projektu Evropského
fondu pro regionální rozvoj Jižní Čechy/Horní Rakousko.
Na podzim se chystá další společný podnik obou škol
s názvem Na půl cesty…(B podle MIN)
KÁJA SKONČIL 3. V ÚSTŘEDNÍM KOLE
Nevidomý žák Karel Leskovec z klavírní třídy paní ředitelky
Tláskalové postoupil jako jediný zástupce našeho regionu
do ústředního kola klavírní soutěže ZUŠ, které se
uskutečnilo 1.– 4. 5. 2014 v Praze v ZUŠ Taussigova. Ve
finále se utkal s nejlepšími klavíristy z celé ČR a díky
skvělému hudebnímu výkonu získal pro naši školu
neuvěřitelné 3. místo! Je to dosud největší úspěch naší ZUŠ
v soutěžích uměleckých škol a současně nejlepší umístění
klavíristy z okresu Prachatice v celostátním měřítku.
Upřímně gratulujeme nejen Kájovi, jeho rodičům, ale i jeho
vyučující. (T. T.)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * Projekt Liberec
2014. Ve dnech 7.-9. dubna 2014 navštívili naši „sedmáci“ a
„osmáci“
Vzdělávací centrum IQ Landia v Liberci,
libereckou ZOO a vystoupali na vrchol Ještědu. Sami o tom
napsali několik postřehů : „IQ je naprosto boží budova. Sobí
samice má parohy stejně jako samec. Ještěd má hodně
špičatou věž“…* Markéta Kocourková ze VI. ročníku
obsadila na okresním kole matematické olympiády v PT 4.
místo. Gratulace patří jí i paní učitelce. Stalo se 9. 4. 2014 *
22. 4. skončilo sbírání starého papíru na naší škole.
Vimperská firma Jihosepar ho odvezla téměř na 5 tun.
Dohromady i s prvním sběrem se rodičům a dětem podařilo
nasbírat téměř 10 tun starého papíru. Za jeho prodej jsme
získali 15 tisíc korun, za které chceme letos nakoupit
digitální klávesový nástroj. Dobrá věc se podařila * Ve
čtvrtek 24. dubna 2014 uskutečnila na stadionu FC své
vystoupení Společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus
sídlící v okolí zámku v moravské Lednici. Program Luxus,
jehož hlavním protagonistou byl expert i nadšenec pan Jiří
Hrotek,
nabídl výuku, soutěže i přehlídku 33 druhů
dravých ptáků, některé z nich dokonce v letu nebo při lovu.
Téměř 500 účastníků ( byly tu děti z MŠ Chlumany, přijeli
žáci ZŠ Husinec i domácí příchozí) tohoto ptačího show
odměnilo dravce a jejich cvičitele dlouhotrvajícím
potleskem. Ptáku Luňákovi se příroda a lesy u nás tak
zalíbily, že až teprve po třech hodinách se rozhodl vrátit ke
svému pánovi Jiřímu. Vlachovobřezská premiéra Zayferusů

neměla chybu * U příležitosti Dne Země vysadili žáci 9.
ročníků spolu se svými paními učitelkami J. Koubovou, A.
Weberovou a panem ředitelem M. Novotným lesní stromy.
Tentokrát se vypravili do blízkosti starého lomu v Hradišti.
Tady roste od 25. dubna 25 nových kaštanů - jírovců, jimž
se dostalo i kompletního oplocení. Vedení školy, paní
učitelky i žáci by chtěli touto cestou poděkovat panu
Richardu Kovaříkovi, což je správce městských lesů, za
pomoc a organizaci * 7. 5. se ve Vimperku konal tradiční
turnaj v malé kopané McDonald Cup 2014 pro žáky 1.
stupně. Naši se pod vedením paní uč. Krejčové a pana V.
Kautmana probojovali až do finále, v němž se střetli
s družstvem ZŠ Smetanova Vimperk. Bohužel prohráli tím
nejtěsnějším rozdílem 0:1 a byli velice smutní. Teprve
později si uvědomili, že stříbrné medaile a pohár znamenají
velký úspěch. Gratulujeme! * 7. května postihla pavilon 1.
stupně povodeň-prasklo vodovodní potrubí a voda se valila
všude po chodbách, ve třídách, protékala stropy…Díky
všem, kteří byli ve škole právě při tom, stejně jako přivolaní
zaměstnanci MěÚ, včetně pana starosty, se podařilo třídy
připravit k vyučování. Následující volné dny pak pomohly
k dostatečnému vyschnutí zatopených prostor a od 12. máje
se učilo, jako by se „nechumelilo“…* 14. května se konal
v Prachaticích 45. ročník Poháru českého rozhlasu- což je
atletická soutěž družstev žáků škol. Naši mladší žáci (6. a 7.
třídy) si vedli skvěle, když obsadili 2. místo z osmi
zúčastněných škol okresu. Vláďa Mráz skočil 145 cm do
výšky a hodil 52 metrů kriketovým míčkem! Radek Bauer
zaběhl 60 metrů za 8,1 sec! Na „sedmáky“ to jsou
pozoruhodné výkony. Mladší žákyně již tak úspěšné nebyly
a skončily na 9. místě, i přesto je výkon Adély Mikešové
v běhu na 600 metrů příslibem = 2 min a 6 sec! Obě
družstva připravovala a vedla paní uč. Růžena Balková, za
což jí patří uznání a dík * Žáci 7. B navštívili 15. 5. KY. BY
zahradu v Chlumanech, která je vybudována podle filosofie
přírodních a ekologických zahrad. Dětem o tom poutavě
vyprávěla paní Jedličková. Díky za to * 26.5. navštívili žáci
9. tříd, někteří „osmáci“ a paní uč. P. Nováková informační
středisko jaderné elektrárny Temelín, kde pro ně připravili
zajímavý interaktivní program – především o tom, jak se
vyrábí elektřina štěpením jádra atomu. Taková forma výuky
fyziky se našim žákům velmi zamlouvala. * Při březnových
besedách v knihovně JVP se žáci 1. stupně dozvěděli o
smyslu projektu Čtení pomáhá. Už začátkem června přečetli
malí čtenáři 146 knih, což činí částku 7.300,- Kč pro
charitativní účely. (K) * 4. června se na stadionu
prachatického Tatranu konaly lehkoatletické soutěže pro
žáky 1. stupně škol našeho okresu. Představujeme vám naše
letošní medailisty-třeťáky : Václav Kautman : zlato za sprint
na 50 m a stříbro ve skoku dalekém. Aneta Svachová zlato
ve skoku dalekém a bronz za sprint na 50 m. Jiří Čužna
stříbro za sprint na 50m. Romana Mikešová stříbro ve skoku
dalekém. Kaučink a dohled nad výpravou zajišťovala paní
uč. L. Kautmanová. O týden později soutěžili na stejném
místě žáci 2. stupně. Naši výpravu vedla paní uč. R. Balková
a i její svěřenci se nevrátili bez medailí. Shodou okolností to
byli samí „sedmáci“. Jaroslava Eichlerová přivezla stříbro
za skok vysoký. Radek Bauer bronz za sprint na 60 m.
Vláďa Mráz bronz v hodu míčkem. Chlapecká štafeta na
4x60 m získala stříbro a dívčí sestava na stejné trati bronz.
Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci
školy pana profesora Brože * Vítězem IV. ročníku turnaje

ve stolním tenisu o titul Mistr ZŠ PJB se stal v kategorii
žáků 1. stupně Michal Honomichl z 5. třídy, 2. skončil
Jarda Pešek, také z 5. třídy a 3. místo obsadil Václav
Kautman ze 3. třídy. Vítězství mezi žáky 2. stupně
vybojoval Josef Capůrka ze 7. třídy, 2. místo patří Luboši
Majerovi z 9. třídy a bronzovou příčku obsadil Štěpán
Kouba, rovněž z 9. třídy. Blahopřejeme a věříme, že o start
v V. ročníku bude stejně velký zájem jako dosud * Žákyní
roku 2014 se na ZŠ PJB stala Kateřina Tetalová z 8. třídy.
Velmi dobře si vedla a reprezentovala školu
v matematických soutěžích, má dlouhodobě vynikající
prospěch a její chování jest vzorné. Gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v 9. třídě * Ve čtvrtek 26. 6. odpoledne se
v galerii BoMBa konalo poslední představení žáků IX.
ročníku – tradiční Derniéra Deváťáků. Zcela zaplněný sál
byl svědkem vtipných výstupů, videí i na živo zpívaných
písní. Celá vyvedená sešlost končila symbolickým
poděkováním „deváťáků“, přáním paní učitelek třídních A.
Weberové a J. Koubové a nakonec i slovem pana ředitele M.
Novotného * V pátek 27. 6. 2014 pokračoval tradiční rituál
Loučením deváťáků-tentokrát před školou. Díky dobrému
ozvučení si mnoho přítomných rodičů, prarodičů, starších
kamarádů a přátel školy mohlo poslední chvíle žáků školy
z let 2005-2014 vychutnat a samotní aktéři, kterých bylo
letos 34, pak náležitě užít…Hodně Zdraví a Štěstí, Bývalí
Deváťáci! * (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Ve středu 7. 5.
2014 vyjel vlachovobřezský mikrobus se žáky naší ZUŠ do
Stach, kde společně vystoupili s žáky tamní ZUŠky na
Slavnostním veřejném koncertu. Ten přinesl všem aktérům
hezký hudební zážitek. V říjnu přijedou mladí muzikanti ze
Stach na oplátku k nám * Ve dnech 14. – 16. 5. 2014
proběhlo přijímací řízení uchazečů o studium v naší ZUŠ
pro nový školní rok 2014/15. Do hudebního oboru byli
přijati 34 žáci a do tanečního oboru 6 žáků * Ve čtvrtek se
22. 5. se uskutečnila hudební exkurze žáků hudebního oboru
ZUŠ V. B. do Prahy. Tato akce je součástí celoškolního
projektu Rok 2014-Rok české hudby. Naši žáci tu nejprve
navštívili Muzeum české hudby na Malé Straně se
zajímavou expozicí hudebních nástrojů, pote přešli do
Muzea B. Smetany na Novotného lávce, a nakonec se
odpoledne přesunuli do Nelahozevsi, kde navštívili výstavu
v rodném domě Ant. Dvořáka. Všechny prohlídky byly
komentované a obohatily vědomosti žáků z hodin hudební
nauky * Ve dnech 29. 5. –9. 6. proběhly na všech pobočkách
ZUŠ povinné závěrečné postupové zkoušky žáků hudebního
oboru. Celkem se jich zúčastnilo 152 žáků a všichni z nich
postoupili do vyšších ročníků svých nástrojových oborů.
Celková úroveň byla velmi dobrá, více než 75 % žáků bylo
hodnoceno stupněm výborný * Letos uspořádala naše
ZUŠka celkem 3 slavnostní koncerty absolventů ( 27. 5., 30.
5. a 9. 6.)
pro 11 absolventů hudebního oboru a 1
absolventku oboru tanečního-tou byla K. Bošková.
V oboru klavír absolvovali K. Bošková, T. Fleischmannová,
E. Schwarzová a J. Toman. V oboru kytara to byli tito žáci :
A. Hejnová, A. Marešová a R. Matoušková. Obor bicí : A.
Králová a F. Toušek. M. Předota absolvoval v oboru klarinet
a E. Fleischmannová v oboru zobcová flétna. Všem
absolventům a jejich vyučujícím blahopřejeme k úspěšně
vykonané zkoušce * V pátek 6. 6. v podvečer se ve velkém
jednacím sále MěÚ ve V. B. uskutečnil tradiční koncert
žáků a jejich rodinných příslušníků Hraje a zpívá celá

rodina. Představily se různé dvojice, popř. trojice z rodin,
které tu pak předvedly hudební čísla v různých nástrojových
seskupeních nebo se zpěvem. Nemohl chybět ani dětský
pěvecký sbor Žihadla. Koncert, který každoročně uvozuje
pouťový víkend, se těší velké oblibě u diváků. Již po osmé
zcela zaplněný sál tleskal a svým zpěvem se přidával
k účinkujícím. V příštích ročnících se těšíme se na další
nové tváře z hudbymilovných rodin * Pro úplnost přinášíme
přehled všech akcí ZUŠ, které se uskutečnily na závěr
školního roku. 16. červen : Závěrečná taneční akademie pod
vedením paní uč. Olgy Pilátové v komorním sále ZUŠ. 17.
6. Koncert žáků ZUŠ z Husince v tamní modlitebně církve
bratrské. 18. 6. Koncert žáků ZUŠ Strunkovice v základní
škole. 20. 6. v pátek : Koncert žáků ZUŠ V. B. v komorním
sále školy. Středa 25. 6. Kabaret ZUMŠ na téma Cirkus jede
ve velkém jednacím sále radnice * Ve čtvrtek 26. 6. se
v komorním sále ZUŠ uskutečnil v pořadí již 13. večer
Kruhu přátel poezie. Tentokrát nesl název Vyznání Šumavě
aneb ohlédnutí Tondy Lence, jednoho z členů poetického
kvinteta HEFRVĚTÁTO. Ti, kteří se nemohli zúčastnit
v červnu, mají možnost shlédnout upravenou reprízu v pátek
25. 7. 2014 večer v přírodním amfiteátru lomu v Hradišti.
Tonda Haman zve přátele a kamarády na vzpomínkový
večer na Pepu Šumavu ( B podle T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Duben 2014 * Čtyřlístek aprílových novorozenců uvedla
zpráva z posledních Březin, v níž jsme mezi námi přivítali
Jakuba Caise z Vlachova Březí. Potom jsme zaznamenali
narození Jana Sellnera z Vlachova Březí a Davida Toncara,
rovněž z Vlachova Březí. Chlapeckou trojku doplnila Klára
Koutná, jak jinak než z Vlachova Březí. Naši malí
dubňáčkové, jsme rádi, že tu jste s námi a přejeme vám, aby
vás po celý život provázelo zdraví a štěstí ruku v ruce
s krásou, silou a rozumem. Vašim rodičům blahopřejeme a
maminkám posíláme po prvních jarních kytičkách *
Dubnové sňatky se nekonaly… + Navždy jsme se rozloučili
s paní Marií Sellnerovou z Vlachova Březí. Tato skromná a
tichá paní nás opustila v požehnaném věku devadesáti let.
Ve věku 60 let od nás navždy odešel pan Ladislav Martínek
z Vlachova Březí. Zákeřná nemoc byla nakonec silnější než
on. Opustil nás dobrý člověk a vlachovobřezský patriot.
Zarmouceným rodinám, a přátelům si dovolujeme vyjádřit
naši upřímnou soustrast * Dubnovým jubilantům přejeme
ještě jednou všechno nejlepší. Jejich jména a věk jsme již
uvedli v posledním čísle Březin * Květen 2014 * Letošní
máj si v počtu nově narozených dětí v ničem nezadal
s dubnem. Opět se narodily se 4 děti. Nejprve to byla
Zuzanka Váňová z Vlachova Březí, kterou následoval
Samuel Fernandez z Vlachova Březí, poté přišla na svět
Daniela Budilová z Dáchova a celou sestavu doplnil Jan
Hubáček z Vlachova Březí. Všichni vy, letošní květnoví,
vítáme vás u nás a přejeme vám, aby se vám mezi námi
líbilo, abyste byli zdraví, šťastní, chytří, krásní a veselí.
Gratulaci posíláme i vašim rodičům a maminkám navíc čtyři
májové pugety * Sňatky vycházejí z módy obecně a ty
květnové obzvláště, žádná svatba se u nás nekonala * +
Navždy nás opustil pan Bohumil Stropnický z Vlachova
Březí. Bylo mu 75 let. Malý velký muž od vody bude chybět
nám i jí. Ve věku 90 let od nás odešel navždy pan Ing.
Vladimír Sellner z Vlachova Březí. Nestárnoucí objevitel,
neúnavný badatel a skromný písmák. Díky mu za vše, co pro

V. B. vykonal. Všem jejich nejbližším a známým posíláme
projevy naší hluboké účasti nad jejich ztrátou + * Mezi
květnové jubilantky se letos poprvé zařadila paní Jaroslava
Bártíková z Vlachova Březí, bylo jí 70 let. K paní Julii
Capůrkové ze Lhoty Chocholaté se letos přiklonily hned
sedmičky dvě. Paní Růženě Ládové z Vlachova Březí, toho
času v Netolicích, bylo pětaosmdesát let. Čerstvou členkou
Klubu „90“ se stala paní Žofie Předotová z Vlachova
Březí, a proto jí posíláme sólo pozdravy a květiny ode všech
spoluobčanů s přáním dobrého zdraví! Shodou okolností
připadly červnové „kulatiny“ jen na samé paní. O to víc jim
bude slušet naše symbolická kytička spolu s přáním dobrého
zdraví, štěstí a míru v duši * Červen 2014 * O narozených
napíšeme snad více příště. Zatím můžeme mezi námi přivítat
Adélku Albertovou z Vlachova Březí, narozenou poslední
den v měsíci. O těch, co nás v červnu opustili, snad
nebudeme muset psát vůbec * Zato s velkou radostí
přinášíme našim čtenářům zprávu o svatbě Michaely a
Patrika Štumrových. Své „ano“ si řekli v obřadní síni MěÚ
ve Vlachově Březí. Novomanželům gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a radosti ze společného života, v němž se na ně
bude štěstí jenom lepit * V Klubu „ 70“ jsme přivítali paní
Martu Švecovou z Vlachova Březí. O pět let více bylo paní
Jarmile Holíkové z Vlachova Březí. Osmdesátku si ve
zdraví připomínala paní Růžena Jurášková z Vlachova
Březí. Pětaosmdesátiny byly příznivě nakloněny dvěma
pánům z Vlachova Březí - Jaroslavu Plachtovi a Václavu
Kaštánkovi. Devadesát let žije mezi námi pan Zdeněk
Fiedler z Vlachova Březí. S blahopřáním k takovému
jubileu přicházejí nejen Vlachovobřezšťané, ale i lidé
z širokého okolí, z nichž mnozí si ještě na Pana lékárníka
pamatují, když je vítal, obsluhoval i radil jim ve svém
království medikamentů. Ať je tedy dlouho zdráv a bez
prášků… Ještě o jeden rok více = 91 let přinesl červen paní
Marii Lagronové z Vlachova Březí, toho času ve Vimperku.
Všem jubilantům si dovolíme popřát hodně dobrého zdraví,
přidati trochu štěstíčka a vyslovit přání, abychom na tomto
místě mohli za pět let znovu vypsat všechna jejich jména…
* Vítání dětí 2014 Ve středu 4. června 2014 se
v obřadní síni vlachovobřezské radnice konala tradiční
slavnost Vítání dětí, které se narodily od listopadu 2013
do května 2014. Z 16 pozvaných se jich dostavilo 14. To
ocenili pan starosta L. Dragoun a paní L. Petrů, která tu
tentokrát vystupovala ve dvojroli: maminky i matrikářky.
Slavnost obohatilo tradiční vystoupení dětí z MŠ
Pastelka v doprovodu i za pomoci jejich paní učitelek.
Město V. B. ve spolupráci s Poštovní spořitelnou ERA
poskytly finanční příspěvek do peřinky i originální
polštářky a samozřejmě, ale rovněž originální, květinové
dary. S gratulací dětem i rodičům se připojují i Březiny a
radují se ze stoupajícího počtu novorozenců * Březiny se
z tohoto místa velice omlouvají panu Josefu Jarolímovi
z Dolního Kožlí za to, že ho v minulém čísle poslaly na
onen svět. PEJA se ozval, všechny zprávy ze světa
věčných lovišť dementoval a dokonce poslal zprávu i
foto o tom, jak v D. K. slavili máj. Máme z toho velikou
radost a přejeme mu hodně zdraví a ještě mnoho let mezi
námi. Po takové „zmýlené“ to prý bývá pravidlem.
Dodáváme, že se PEJA na Březiny nehněvá…* ( B
podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ

Rosnička vzpomíná : 2. půle Dubna : Počas vskutku
aprílový, slunce si tu s bouřkou hoví. Na konci pak
jasno bylo.. Květen : ..to do máje se přelilo. Do
Ledových mužů zas vše na střídačku jak v dubnu, při a
po nich zimou tuhnu. Dekáda máje poslední je šťastná,
obloha jasná a na ní vidím: Čapí pár! A najednou ve
chvíli na komín se vrátili!!Psal se dvacátý sedmý
května den!!! A pršelo. Červen : Slunce svítí a i hřeje,
je nám z toho ouvej je, je. Tropy Medardovi šanci
nedaly, ještě se mu vysmály. Až ten konec měsíce-s
trochou chladu i s deštěm směsice (CM ) * Ač neradi,
však prostorem a časem tlačeni do úzkých, jsme nuceni
se omluvit všem, kteří v dobré víře a bez ohledu na čas
organizovali a zajišťovali pro druhé všelijaké podniky
společenské, sportovní i jiné, že tentokrát jim
nemůžeme dát tolik místa, co by si jejich akce
zasloužily. Na straně druhé si však musejí přiznat, že
coby organizátoři do redakce Březin žádnou zprávu
nedodali. * Májka u kostela již podruhé přečkala noc a
dočkala se dnů dalších, i když právě v těch dnech ji
kovové pásky na kráse příliš nepřidaly * Ve středu 7. 5.
2014 po poledni dorazila na náměstí Svobody kolona
historických vozidel US Army i armád jiných. Veliteĺé
konvoje byli přivítáni panem starostou a poté se
zúčastnili vzpomínkového aktu u pamětní desky na
budově radnice * S více než týdenním zpožděním se
uskutečnil 9. 5. lampiónový průvod, oheň i ohňostroj na
Hájkách. Vše pořádali sokolové ve spolupráci s hasiči *
22. května byla i u nás Noc kostelů, která byla
věnována především dětem. Putovaly kostelem,
poslouchaly chrámovou hudbu a byla pro ně připravena
výstavka biblí * V sobotu 24. května se již po 14.
konala na lhoteckých drahách Letecko modelářská
show, kterou její organizátoři věnují památce otce
zakladatele vlachovobřezského leteckého modelování
panu Oldovi Marešovi seniorovi* Dětský den se konal
v sobotu 31. 5. 2014 odpoledne na stadionu FC a jako
tradičně došlo mezi organizátory ke vzájemné
spolupráci. Hlavní tíhu a starosti si na svá bedra
berou již tradičně členové TJ Sokol. Počasí se
umoudřilo, atrakcí bylo mnoho a cen ještě více. Ze
všech nejvíce si to užívaly právě děti . A tak by
tomu mělo při Dětském dnu býti vždycky * Šipky U
Svatošů míří do 1. ligy! Vítězem 2. ligy, kterou pořádá
Jihočeský šipkový svaz se stalo mužstvo U Svatošů
V.B., které nastupovalo k zápasům v tomto složení :
Dušan Beránek, Jiří Prášek, Jiří Švancar, Jiří Vodička a
Rudolf Kalčík. Nyní se naši hráči připravují na
prvoligová klání v jediné skupině 1. ligy Jihočeského
šipkového svazu. V sobotu 31. 5. se zúčastnili
Mistrovství ČR, které se hrálo ve Valticích, a obsadili
skvělé 9. místo v celkovém pořadí. Ať se našim
šipkařům daří i nadále a šíří dobré jméno své domovské
hospody * (B)
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