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KLIDNÉ VELIKONOČNI SVÁTKY A BOHATOU
POMLÁZKU PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM
Březiny

REKORDNÍ VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE
Společenství Přátel mateřské školy Pastelka připravilo na
sobotu 24. března 2012 již II. ročník zdobení břízy
vyfoukanými vajíčky a pentličkami. Celý podnik příhodně
nazvali Vlachovobřezská kraslice.
Úderem druhé hodiny
odpolední se siláci z řad rodičů chopili břízy schované ve
dvoře městského úřadu a přenesli ji ke kostelu Zvěstování
Panny Marie. Úkolem těch nejmenších, ale i dospělých bylo
břízu ozdobit. Připomínáme, že v loňském roce zavěsili na
strom celkem 1286 kraslic. Až do poslední chvíle bylo nejasné,
kolik vajíček se na bříze nakonec objeví letos. Pořád se sčítalo
a počítalo. Loňský počet byl překonán o 429 vajec a byl tak
stanoven nový rekord. Vlachovobřezská břízka se pyšní 1715
vajíčky. Během zavěšování probíhal také malý předvelikonoční
trh, kde „holky z naší školky“ vyprodaly vše, co se dalo, a
utržily 7 387,- Kč. Závěr slunečního odpoledne patřil
folklórnímu souboru žáků a učitelů ZUŠ Volyně, jehož členové
se představili s pásmem lidových písní. Lidé se mohli přidat, a
pomalu se loučit s příjemným odpolednem. Tak nashledanou
zase za rok…P.S. 28. 3. 2012 vyšla v nejčtenějších novinách
v Praze Metro fotografie paní učitelky Y. S. a šestiletého M. S.
s titulkem Malý rekord ve Vlachově Březí…Děkujeme za
zviditelnění panu Sl. Kubešovi. ( B podle YSM)

KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
Městská knihovna J.V. Plánka ve Vlachově Březí k březnu
Měsíci knihy (…a internetu). Internet je ukryt v závorce
úmyslně. Tento informační a komunikační vynález 20. století
zdaleka neposlal knihy na smetiště historie, jak mnozí
prorokovali. Knihy zůstávají s námi! V klasické a nově i v
digitální podobě. V moderních elektronických čtečkách
velikosti malé knihy jsou v obří paměti uchovány celé
knihovny. Čtečky se nám vejdou do kapsy nebo kabelky. Velké
knihovny už několik takových čteček vlastní a svým
zákazníkům je za úplatu půjčují. Rovněž internet je zdrojem

cena 4,- Kč
mnoha knih zpracovaných do digitální podoby. Texty knih lze
stahovat do počítačů, do čteček, na flash nebo vypalovat na
CD. Přesto zůstává kniha v papírové podobě na předních
místech v našich domácích i veřejných knihovnách. Pro svých
203 registrovaných čtenářů jsme v loňském roce zakoupili nebo
získali z darů celkem 703 knih. Ve volném výběru má teď
naše knihovna již 14 000 tisíc svazků. . V roce 2011 si naši
čtenáři půjčili 9731 knih a časopisů. Na 5 besedách jsme
přivítali na 100 dětí a podíleli jsme se na realizaci 4 večerů
poezie. Město doplnilo knihovnu potřebným mobiliářem,
dvěma dalšími počítači s napojením na internet. Díky grantu
MK ČR jsme pořídili programový modul umožňující přístup
do katalogu knihovny z městského webu. Případné zájemce
naučíme základy práce s internetem , poradíme
a rádi
vyslechneme vaše připomínky k doplnění knižního fondu.
Těšíme se s vámi nashledanou a to nejenom v březnu. V úterý,
středu, ve čtvrtek odpoledne a v pátek po celý den. (B podle
HaFRA)

4. 4.–4.VELIKONOČNÍ TRH a J.A. K. a V. KUNEŠ
Ve středu 4. dubna 2012 pořádali od 10 hodin v
galerii BoMBa ZŠ PJB V. B. již 4. Velikonoční trh. Letos se
Velikonoce míjejí s termíny třídních schůzek, a tak se celý
program odehrál pouze jednou. Pokus přiblížit dětem
velikonoční zvyky, naučit je tvořit a vymýšlet obyčejné věci a
předměty a nakonec i pokus tyto symboly Velikonoc předat
druhým se již 4krát vydařil. Návštěvníky uvítal pan ředitel
školy JKH a pak již následoval program žáků, který uváděla
paní učitelka H. Dvořáková. Snad nejvíce v něm zaujala
pohádka O Dvanáctkovi v režii paní uč. J. Tažejové a
v podání žáků 4. A. Letos připravili v BoMBě pro své hosty
jaksi navíc 3 výstavy. Upravili výstavu obrazů V. Kuneše
z Prachatic, obnovili výstavu J. A. K.: Tvář, Život a Dílo,
která měla premiéru před 5 léty v galerii Ve Škole, a nově
instalovali výstavu třídních projektů, které vznikaly na téma
Jak o J. A. K. Letošní nabídka duchovna byla snad větší než
se čekalo. A ten, kdo by snad zatoužil po výstavách znovu,
může je vidět. Kdykoli ve všední den, nebo při třídních
schůzkách v pondělí 16. 4. odpoledne nebo při koncertu
učitelů ZUŠ 23. 4. od 18 hodin, a to téměř až do Pouti.
Samotný vlastní velikonoční trh probíhal pod dohledem paní
uč. A. Novákové a jejích zdatných pomocnic i pomocníků. A
to tak dobře, že už po 13 hodině byl tovar téměř vyprodán.
Nicméně částku pohybující se kolem 5 tisíc korun českých
však můžeme těsně před uzávěrkou, a také po odečtení
nákladů, potvrdit. O rozdělení výtěžku vás budeme
informovat příště. Dnes bychom chtěli touto cestou poděkovat
všem, kteří se i sebemenším způsobem podíleli na
duchovním,
výchovném
i
finančním
úspěchu
4. Velikonočního trhu.(JKH)

PLESOVÁ SEZÓNA 2012 A KOZEL, KOZEL
Po 42. Sportovním plesu fotbalistů již žádné další plesání
v lednu nebylo, a tak veškerá pozornost všech, co mají tanec
rádi, byla upřena k pátku 17. února 2012, kdy se v sále školní
jídelny ZŠ PJB uskutečnil již 16. Společenský večer ZUMŠ.
K tanci a poslechu opět hrála kapela Přímý přenos. V programu
večera nechybělo vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ,
tradiční Koláčová volenka, taneční soutěž Židlová, bohatá
tombola a tentokrát dokonce dvě překvapení. To první se
odehrálo již po desáté hodině večerní, kdy na taneční parket
nastoupil mladý taneční pár z Českých Budějovic Kovaříková –
Schön, aby předvedl mistrovský výkon ve standardních tancích.
Jejich umění vyvolalo skandovaný potlesk i malý přídavek.
Překvapení druhé – tradičně půlnoční – skrývalo žonglérské a
kejklířské umění pana Vojtěcha Vrtka, který přítomné hosty
opravdu pobavil, rozesmál a korunoval tak celý společenský
večer. V průběhu večera nabídli pořadatelé ze ZUMŠky všem
přítomným bohaté pohoštění, slané i sladké…A tančilo se až do
půl třetí ráno. Kdo na 16. společenském večeru byl, ten si nejen
pořádně zatancoval, ale díky pestrému programu také pobavil.
Pořadatelé doufají, že navzdory letošní slabší návštěvnosti se
přece jen „zušácký ples“ dožije dvacítky. To již ale nezáleží
pouze na organizátorech. (T.T.) * Hned nato v sobotu 18.února
2012
se konal v režii dolnokoželských hasičů tradiční
Maškarní průvod po Spojených státech, Masky vyrazily
z Dolního Kožlí do Horního Kožlí, odtud na otočku do
Mojkova a zpátky směrem na Dáchov a pak zkratkou nikam
jinam než do D. K. do klubovny hasičské zbojnice, kde to také
všechno vyvrcholilo. Jak nám napsal PEJa, nechyběl při tom
ani vozembouchař a bývalý Dolnokoželan Ant. L. sr., nyní z V.
B. a mnozí další z „fraků“ * Na poslední březnovou sobotu
letošního roku si rezervovali termín pro své Sokolské šibřinky
členové TJ Sokol. A kde jinde by se měly konat než v
historické budově Sokolovny. Takové byly plány, skutečnost
však poněkud jiná. Zůstaly jen Šibřinky a místo konání,
skupinu Grock nahradila kapela Václava Jírovce. Masky se
objevily. Odpolední Dětský karneval však odpadl. Tolik
zaznamenaly Březiny, bude li chtít kdokoli cokoli doplnit, ať se
ozve redakci Březin...
P. S. Dá-li se ta letošní plesová sezóna vůbec nazývat sezónou,
nechme na posouzení přímých účastníků tanečních sešlostí.
Jedno velké pozitivum však přinesla. Byla to píseň pánů J.
Nohy a M. Předoty, kteří ji věnovali svému městu, jeho lidem a
znaku. Poprvé zazněla na 16. večeru ZUMŠky, má název Kozel
a my vám připomeneme alespoň její refrén: „ Kozel, kozel
s dvouma rohama, symbol síly mezi klukama. Kozel, kozel co
víc může být, jen když můžeš ve Vlacháči žít“…(B)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí
v roce 2012 se uskutečnilo v pondělí 27. února od 19 hodin v
jednací síni MěÚ ve V. B. na náměstí Svobody. Zásadním
bodem v programu jednání bylo schvalování rozpočtu na rok
2012, což také zastupitelé všemi svými hlasy učinili. Dále se
projednávaly různé prodeje, směny nebo koupě. Byla schválena
změna Územního plánu Horní Kožlí. Po diskusi bylo jednání
zastupitelů města Vlachova Březí ukončeno. (B)

V PERLESREUTU A V NÁRODNÍM PARKU
Ve čtvrtek 29. března 2012 se vydali žáci a kantoři ze školy
pana profesora Josefa Brože na návštěvu svých německých
partnerů z MS Paula Friedla v Riedlhütte. Někteří chlapci jeli
také sportovat, neboť se ve sportovní hale školy HS v
Perlesreutu zúčastnili tradičního fotbalového turnaje. Ten měl

tentokrát poněkud jinou podobu, neboť chlapci ze 4 škol byli
rozděleni do 4 týmů vždy po 2 hráčích. Nemůžeme například
napsat, že vyhrála škola ze Schönbergu, když za ni hráli i 2
kluci od nás. Pan trenér Mgr. M. Novotný konstatoval, že letos
bychom nebyli bez nadějí. Takto si odnesl cenu pouze L. Vojta
coby nejlepší hráč. Nikdo nevyhrál, proto se ale fotbal nehraje,
nikdo se nehádal, proto se také fotbal nehraje, ale taky se nikdo
neradoval, proto se ale fotbal hraje. Nicméně děkujeme našim i
těm ostatním klukům, že „nápad dospěláků“ vzali a udělali jim
radost. Naši druhou skupinu, která se setkala se svými
dopisovými kamarády, vedla paní učitelka R. Balková.
Treffpunkt byl u Domu Hanse Eisenmanna v Národním parku
Bavorský les, poblíž Neuschönau. Počasí přálo. Žáci navštívíli
přírodovědnou stezku s lesní zvěří, pozorovali rysy, vlky a losy,
hráli různé hry a bylo jim spolu dobře. Nakonec si vyměnili
drobné dárky. Z německé strany organizovala setkání paní
učitelka Birgit Klee a povedlo se jí to lépe než fotbalovým
expertům a našim starým známým pánům ředitelům: Fr.
Hurzlmeierovi z Perlesreutu, B. Bachhuberovi ze Schönbergu, K.
Feuereckerovi z Riedlhütte a JKH ze ZŠPJB V. B. Děkujeme
panu Kyslíkovi z Autobusové doprava pana Loma z Volyně za
spolehlivé vedení volantu cestou tam i zpátky. (JKH)

9. VEČER Z CYKLU CESTY POEZIE
Na nedělní podvečer 25. března 2012 připravilo vlachobřezské
Poetické kvarteto HeFrTáTo (paní Fraňková, pan Polický, paní
T.T. a pan Lenc) další premiéru hudebně-literárního večera,
v pořadí již devátého. Úplně první premiérový večer rodícího se
cyklu Cesty poezie byl věnován Janu Nerudovi a uskutečnil se 31.
března 2009. Letošní pořad se jmenoval Píseň o Karlu Havlíčku
Borovském a vznikal z autorových nejvýznamnějších básní,
dobových kritik a recenzí, z korespondence Havlíčkových přátel i
biografických údajů ze života mistra epigramů. Poezie byla
proložena dobovými buřičskými písněmi proti habsburskému
režimu, které si protagonisté večera spolu s publikem s chutí
zazpívali za doprovodu kytary pana učitele Františka Procházky. Je
až neuvěřitelné, že po tolika desetiletích se v naší zemi stále děje
tolik podobných nešvarů a politikářských pletich, které jakoby
vypadly z pera KHB…Jeho satira a kritika společnosti je stále živá
a aktuální...Kdyby dnes KHB žil, asi by neměl o témata nouzi.
Proto i večer jemu věnovaný sklidil díky své neuvěřitelné dobové
aktuálnosti velký potlesk. A to protagonisty Kruhu přátel poezie
velmi povzbudilo a už pomalu chystají jubilejní 10. večer…Nechte
se překvapit. (T.T.)

XIII. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA
XIII. sezóna pro Vlachovobřezskou pálenku - Kozlovku
skončila. Stalo se tak na počátku ledna roku 2012. Mistr Ing.
Bernat, pro přátele také někdy Dejmor, zhodnotil pro Březiny
uplynulou sezónu
následovně. Ve srovnání se sezónou
2007/2008 = 1650 litrů 50% pálenky byla uplynulá 13. sezóna
druhou nejhorší = 2600 litrů pálenky. Loňská neúroda jablek a
stále klesající počty chřadnoucích hrušek byly hlavními
příčinami takového výpadku. Celkem 14,5 tun švestek dovezli
pěstitelé, k tomu 7 tun jablek a 5,8 tun hrušek. Z toho dokázal
pan šéf vyrobit 1450 litrů 50 % slivovice, 420 litrů jabkovice a
360 litrů hruškovice. Zbytek 370 litrů pálenky pochází z 2400
litrů domácích kvasů pěstitelských. Dnes už je celá destilovací
aparatura zaplombována 54 plombami tuzemských celníků a
pan inženýr Jiří Bernat vydává pouze každé pondělí zbytky
pálenky z loňských výpalů. Činí tak vždy od 8 do 15 hodin a
nepřestane až do 10. května tohoto roku. Již 3. rokem zůstává
cena 155,- Kč za 1 litr kořalky nezměněna a bude tomu tak i
v příští 14. sezóně kořalky Kozlovky. K tomu přidejte ještě 10,korun za láhev, pakliže si ji nepřinesete s sebou. V uplynulé

sezóně měl poprvé pan Ing. Bernat celý prostor včetně zařízení
pronajatý od města, takže je velmi zainteresován na tom, kolik
litrů pálenky vyrobí. Bude li i příští sezóna podobná té letošní,
jen stěží se mu podaří zaplatit nájem, neřkuli vydělat nějaký
peníz. Popřejme proto panu inženýru i jeho zákazníkům
šťastnější a především hojnější roky. (JKH)

TROJNÁSOBNÝ MISTR EVROPY ŽIJE U NÁS
Pojďte a poslyšte letošní příběh Pana Lyžaře Vladimíra o jeho
lásce k zimě, sněhu, horám, lyžím, lyžování a závodění. Dva
závody čekaly na lyžaře, kteří toužili po titulu mistra Evropy
v dálkových bězích veteránů. První se konal 11. února 2012
v rakouském Sankt Johannu. Říkají mu tam Koasalauf, měří 50
kilometrů, které musí závodníci odbruslit, tzn., že se běží volnou
technikou. V té době panovaly všude po Evropě mrazy necítěné.
Při mínus 20 °C myslel Vladimír jen na to, jak zahřát prsty na
rukou, na to, že mu nejedou lyže, a že mu nesmí ujet Ital Toni
Pietro. Spolehl se na záběr obou
paží a stejně více vesloval, než
lyžoval . Bohužel, mázu pro něho
netrefili ani ti největší machři, a
tak z Tirol odjížděl Láďa sice s 2.
místem, ale s 10 minutovou
ztrátou na taliánského borce …
Druhý závod o mistra Evropy se
běžel za čtrnáct dní u nás jako
součást tradičního Šumavského
Skimaratonu. V neděli 26. února
2012 se na Kvildě začalo klasicky
a na zmrzlém tvrdém sněhu, pak se
ale přihnala chumelenice…Od
Modravy nastávají problémy s lyžemi. Lyžař Kotrc ví, že to musí
utrhnout, překonat a nepovolit a poctivě to plní. Na Zhůří cítí, že
se lyže rozjíždějí a pak už není kolem šťastnějšího člověka. Sil má
pořád dost, a tak předjíždí spousty soupeřů, kteří jsou všichni
narození o hodně později než on. V cíli tuší, že by to mohlo vyjít,
ale čeká, až dojede Ital. Nakonec nadělil Pierovi třiadvacet minut!
Vladimír Kotrc tak získal potřetí titul mistra Evropy! Žije
v současnosti ve Vlachově Březí úspěšnější sportovec?
Neprozrazujeme žádné tajemství, ale loni v červenci jsme
v Březinách vítali Vladimíra Kotrce v Klubu „70“! Nezbývá než
doplnit Lyžařův příběh o jeho účast na lednové Jizerské „50“. Ta
se prostě běžet musí, jinak by se lyžařský bůh zlobil. Z více než 5
ooo závodníků doběhl „vlachovobřezský Řezáč“ celkově v první
tisícovce a v kategorii nad 70 let obsadil mezi Čechy 2. místo. 5.
února běžel klasicky pan Kotrc Šumavskou „30“ v Nové Peci a 19.
2. vybruslil 30 kilometrů Kašperských Horách. Pořád ho lákal
letošní World cup seniorů v německém Oberwiesenthalu. Nejprve
tu běžel 3.3. 15 km a pak 5. 3. i 10 km, dokonce se sem 7. 3.
vrátil znovu z Vlachova Březí(230km), aby pomohl kamarádům
běžet štafetu! Spokojený však s výsledky nebyl, začátek března se
mu nevyvedl ani po zdravotní stránce a až do poloviny měsíce ho
trápily horečky. O to víc se těšil na poslední závod sezóny- na
prestižní maratón v Německu v Bodenmaisu. Všechnu sílu si
schoval až na neděli 18. března 2012. Na trať vyběhl klasicky při
teplotě +10°C, cestou se kochal pohledem na vrcholek Javoru,
chcete li Gross Arberu, obdivoval někdy až 6 upravených
běžeckých stop vedle sebe, a po 42 kilometrech ho v cíli čekalo
již 17°stupňové „vedro“. To nic neubírá na faktu, že pan Vladimír
svou věkovou kategorii vyhrál s náskokem téměř jedné a půl
minuty! Tak se loučí jen skuteční borci a mistři! Březiny se loučí
se šestinásobným
účastníkem slavného Vasova běhu a
trojnásobným mistrem Evropy s přáním pevného zdraví a mnoha
dalších úspěchů v lyžařských stopách anebo tratích, v poctivé
klempířině, kterou povyšuje na umění, v úspěšném sbírání a
opravování historických pendlovek a v řadě neposlední i
v pokračování harmonického manželství s paní Melanií… (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 1. února 2012
unikly Kateřině Ulejové z IX. třídy stupně vítězů na okresním
kole olympiády z dějepisu v PT jen o malý chloupek = 2 body.
Děkujeme Katce za velmi dobrý výkon a paní uč. A. Weberové
za její přípravu a doprovod * S náskokem 7 bodů zvítězila
žákyně VII. A třídy N. Bobková 9. února 2012 v okresním kole
Soutěže v německém jazyce v PT. Gratulujeme Nikol
k vítězství a paní uč. L. Šverákové děkujeme za přípravu i
doprovod * 22. 2. 2012 vyjela Nikol Bobková spolu s paní uč
R. Balkovou do Č. B. na krajské kolo Soutěže v němčině.
Přestože se tu měřila se staršími žáky, Nikol nezklamala a
obsadila 3. místo. Jí a paní učitelce přejeme zase to samé , co
jsme napsali výše * Saga Afrika, tak se jmenoval pořad, s nímž
se v naší sportovní hale představili pánové Mamadouba Keita
z Guinei a António Flávio z Angoly, aby žákům 1. a po nich i
2. stupně představili svůj rodný světadíl, aby se jich zeptali, co
o Africe vědí, aby jim vyprávěli příběhy z černého kontinentu a
nakonec aby si společně zazpívali, ale především zabubnovali.
Prostorem haly se nesly africké rytmy vycházející minimálně
z 50 bubínků a bubnů, do toho zpěv a nebýt všude sníh a mráz,
mohl si našinec připadat, že je někde jinde…Díky pánové,
nebyli jste u nás poprvé a určitě ne naposled * Do konce měsíce
února podali všichni žáci IX. tříd za pomoci rodičů a výchovné
poradkyně školy pani uč. P. Novákové max. 2 přihlášky na
střední školy nebo na střední odborná učiliště * Počátkem
března nám pan ředitel z DD v Žíchovci Mgr. Josef Peiker
písemně poděkoval za finanční příspěvek z Tříkrálové sbírky *
Několik tříd z naší školy navštívilo v březnu Městskou
knihovnu J.V. Plánka a besedovali tam s paní ředitelkou H.
Fraňkovou * Žákyně 8. třídy Klára Tažejová se v doprovodu
paní uč. J. Koubové zúčastnila okres. kola olympiády v češtině.
Oběma patří poděkování * 20. března skončili starší žáci na
basketbalovém turnaji v Prachaticích na 3. místě. Všem
chlapcům a trenéru M. Novotnému se sluší poděkovat * Stejně
tak i děvčatům, které pod vedením paní cvičitelky M. Velkové
obsadily na basketbalovém turnaji v PT 4. místo. Stalo se 29.3.
2012 * 21. března sehrálo v BoMBě Karlovarské hudební
divadlo pro žáky 1. stupně představení Balynka pro Vlachovo
Březí. To setkalo s nadšenou odezvou vděčných diváků, kteří
spolu s paní učitelkami děkují hercům i Eko-Komu, že sehráli
divadlo zdarma * Společnost Eko-Kom rovněž finančně
podporovala cyklus ekologických besed, které se 26. 3. 2012
uskutečnily na naší škole pro žáky 1. a 2. stupně. Pánové J.
Kovář a M. Moš se představili s programem Tonda Obal na
cestách * Po celý měsíc pracovaly všechny třídy se svými
vedoucími na projektu s názvem Jak o J. A. K. (Jan Amos
Komenský). Jejich úsilí směřovalo k důstojnému připomenutí
420. výročí narození učitele národů. Krom projektů o J.A.K.
vyráběly paní učitelky se svými žáky upomínkové předměty pro
velikonoční trh. V tomto ohledu bychom chtěli vyzdvihnout
invenci a úsilí paní učitelek z 1. stupně, z nichž některé daly
do díla i kus sebe a věnovaly mu více než pouhý měsíc (píšeme
o tom na jiném místě). Díky jim za to. * V pátek 30. března se
v sále jídelny školy sešli všichni současní ze školy PJB spolu s
těmi dříve narozenými a hosty, aby si jako každoročně
připomněli letošní 420. jubileum narození J.A.K. Po kulturním
programu žáků paní uč. H. Dvořákové a slovu pana ředitele
školy se dostalo na gratulace paním učitelkám Marii Buškové a
Slávce Jírovcové k významným životním výročím. Všichni se
tu radovali z přítomnosti pana doktora Miroslava Dědiče
z Chluman, nestora a patrona všech kantorů českého jihu.
Kantoři se alespoň na chvíli zastavili, oddechli si, zasmáli, aby
zase pokračovali dál…* V úterý 3.4. proběhlo na naší škole

Mezinárodní testování žáků ročníku 1996, kterého se zúčastnilo
10 žáků. Takové testování probíhá v tříletých cyklech a letos
bylo zaměřeno na matematiku a finanční gramotnost. Jeho
regulérnost sledovala paní Ing. J. Fišerová z České školní
inspekce (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Ve čtvrtek 23. 2.
2012 se v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na dechové a bicí nástroje. K. Musilová a L. Kunová
získaly stříbro ve hře na zobcovou flétnu. Ve hře na příčnou
flétnu získala V. Pěstová rovněž stříbro. Ve hře na klarinet
získal J. Noha stříbro, M. Předota a slečna Hana Frčková
bronz. Největšího úspěchu dosáhl Filip Toušek ze třídy bicích
nástrojů, který získal zlato a postoupil do krajského kola. To
proběhlo 23. 3. 2012 v Jindřichově Hradci a Filip zde opět
získal zlato! Je to zatím největší úspěch žáka naší školy v oboru
bicích nástrojů! * Soutěžilo se i v tanečním oboru. Nejprve
proběhla přehlídka tanečních oborů ve Strakonicích, kde si
choreografie Nožky, ručky vybojovala postup do krajského
kola v Českých Budějovicích. Tady získala cenu poroty. Všem
soutěžícím upřímně gratulujeme a jejich pedagogům děkujeme
za náročnou přípravu soutěžního programu. Je to hezký dárek
k letošním dvacetinám naší školy * V pátek 16. 3. 2012 se
uskutečnil v komorním sále ZUŠ Předjarní koncert žáků ZUŠ.
Hodinový program mnoha hudebních stylů z rozličných
hudebních období přesvědčil přítomné, že naše ZUŠka má
velmi kvalitní hudební obor a že její žáci ustojí se ctí a
s uznáním srovnání hudební kvality s ostatními uměleckými
školami v kraji. Pro naše pedagogy je to velmi důležitá zpětná
vazba a velké zadostiučinění *Ve dnech 26.-28. 3. proběhly
v MŠ Pastelka Dny otevřených dveří, kdy si mohli případní
zájemci mimo jiné vyzvednout i formuláře žádostí o přijetí.
Oficiální zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2012/2013 proběhne ve dnech 10. a 11. 4. 2012 vždy od 10 do
16 hodin. MŠ Pastelka se těší na všechny nové děti * V týdnu
od 16. do 20. 4. 2012 se uskuteční na v šech pobočkách
celoškolní čtvrtletní koncerty žáků z nástrojových tříd
hudebního oboru. V těchto dnech budou vždy od 15 do 18
hodin probíhat tzv. Dny otevřených dveří ZUŠ. Případní
zájemci o studium hudebního či tanečního oboru mají možnost
přijít, podívat se a zeptat se * V pondělí 23. dubna 2012 se
uskuteční od 18 hodin v galerii BoMBa tradiční Jarní koncert
učitelů ZUŠ, na němž vystoupí téměř všichni učitelé hudebního
oboru, ale také přizvaní hosté a paní kolegyně z tanečního
oboru Všichni přátelé ZUŠky jste srdečně zváni * Myšlenky
všech v ZUŠce směřují k pátku 11. května 2012, kdy vyvrcholí
oslavy 20 let trvání této školy ve Vlachově Březí. Na tento den
chystají bohatý program *( T.T.)
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musíme zahájit gratulací všem nositelům slavného jména Josef. A
potom hned uvítat paní Cecilii Mackovou z Vlachova Březí
v „Klubu 70“. O pět let více si připomínal pan Miloslav Košatka
rovněž z Vlachova Březí. A konečně čerstvý osmdesátník pan
Josef Soumar žije také ve Vlachově Březí. Jim i všem ostatním,
kteří v březnu oslavili svá životní výročí nebo jmeniny, posíláme
přání pevného zdraví, stálé duševní svěžesti i radosti z toho, že
mohou všechno prožívat spolu s námi * + Třetí měsíc roku od nás
navždy odvál bývalou paní učitelku mateřské školy Marii
Tomáškovou z Vlachova Březí, která nás opustila ve věku
nedožitých 88 let. Neměli bychom nevzpomenout odchodu
čtyřiašedesátileté paní Marie Růžičkové z Újezdce, rodačky
z Vlachova Březí, která na počátku 80. let pracovala také na našem
národním výboru. Truchlícím rodinám a jejich přátelům si
dovolujeme vyslovit upřímnou soustrast nad jejich ztrátou + ( B
podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Únor = zprvu mrazy veliké, k rekordu se
blížily, vodě cestu křížily i něco sněhu a slunka bylo k mání. Od
18. tání a za týden už nebyl snížek k mání. Březen = 1. 3. velké
teplo, skoro rekord. 8.3. poslední vločky a kapky dešťové. Pak
pršelo až 29. března. 17. zpráva je tu z Husince: Otvírejte blázince,
budeme se vracet, měli jsme tu třiadvacet (°C). Ze strání se kouří a
když vítr zafičí, přijedou hned hasiči. A když březen končí, zima se
neloučí, sníh s deštěm se sloučí. 1. duben-čapí sen, na komíně stáli
dýl-byl to Apríl.(CM)* V březnu dokončili pánové z firmy
Lesostavby Vimperk opravu tarasu pozemku u školy
v Komenského ulici * 26. března sbírali pánové z města železný
šrot * Zbude po tom převelikém březnovém kácení něco času i na
sázení? A neptají se jen Březiny * Byla zahájena 2. etapa
rekonstrukce Jeronýmovy ulice * PEJa nám píše, jak v Dolním K.
slavili MDŽ. Ani netuší, jakou radost z toho Březiny mají *
Fotbal FC : * V sobotu 24. 2. 2012 se ve sportovní hale ZŠ PJB
ve Vlachově Březí naší školy uskutečnil další ročník Poháru
předsedy OFS Prachatice v halovém fotbale starších žáků. Do V.
B. sjelo ocelkem 9 žákovských týmů. Vítězem se stali chlapci ze
Sokola Zdíkov, 2. skončili hoši z Vimperka a 3. Netolice. Naši
kluci z FC se umístili do 6. místa * Pro naše fanoušky přinášíme
výsledky přípravných zápasů 1. mužstva FC. Netolice 1:7, Husinec
7:2, Bavorov 3:3, Volyně 1:1 a poslední zápas ve Zlivi 1:1 *
V neděli 1. 4. hostili doma v premiéře jarní části I. B třídy
fotbalisté FC V. B. soupeře z Mirovic. Ti stříleli góly jen na
začátku a na konci zápasu, a snad i proto si odvezli remizu 2:2
* Další program FC A v I. B třídě: Ne 8. 4.venku Blatná
v 16,30 hodin. Ne 15. 4. doma Vimperk 16,30 hodin. So 21. 4.
venku Stachy. 17 hodin. Ne 29. 4. doma Strunkovice 17 hodin.
Ne 6. 5. venku Záblatí 10,30 hodin. Ne 13. 5. venku Lažiště B
14 hodin. Ne 20. 5. doma Zdíkov 17 hodin. So 26. 5. venku
Kestřany 17 hodin. Ne 3. 6. doma Poříčí 17 hodin. So 9. 6.
venku |Bělčice 17 hodin. Ne 17. 6. doma Chelčice 17 hodin.
„Přijďte povzbudit naše mužstvo,“ jak hlásil do rozhlasu na
stadionu pan Karel Lád senior, blahé paměti! * (B)

Únor 2012 Ve druhém měsíci roku jsme zatím nezaznamenali
žádná narození nových človíčků a stejně tak to bylo se svatbaminekonaly se + Bohužel v kolonce úmrtí prázdné místo nezůstane.
Navždy jsme se museli rozloučit s panem Janem Šimkem
z Vlachova Březí, který nás opustil ve věku nedožitých 67 let. Ve
věku 76 let od nás odešel pan Václav Plachta z Uhřic, jeden
z prvních polistopadových zastupitelů OÚ Vlachovo Březí.
Tragické okolnosti provázely náhlý odchod třiapadesátiletého pana
Lubomíra Dědiče z Vlachova Březí. Zarmouceným rodinám,
nejbližším a přátelům těchto pánů si Březiny dovolují projevit
upřímnou účast nad jejich odchodem + * Únorovým jubilantům
jsme v předstihu popřáli již v našem posledním čísle, a proto ještě
jednou všechno nejlepší a hodně zdraví *Březen 2012 Ani březen
zatím nepřinesl v kolonkách narozených a sňatků pražádné
novinky. Nula od nuly pošla * Výčet březnových jubilantů
Měsíčník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek

*

2, 3, 4/ 2012

* ZN : MK ČR E 12495

*

