Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* květen, červen, vagace 2015 *

cena 5,- Kč

7. KVĚTEN 1945 * 12, 55 HODIN * 70 LET POTÉ

SVATODUŠNÍ POUŤ 2015 VE VLACHOVĚ BŘEZÍ

Ve čtvrtek 7. května 2015 v pravé poledne dorazila z Bavorova do
Vlachova Březí kolona historických vojenských vozidel
Vzpomínkové jízdy na počest osvobození jihozápadních Čech.
Každoročně ji organizuje MCC Plzeň. Kdyby hoši, ale i dámy, přijeli
o hodinku později, bylo by to dokonce na minuty přesně, co k nám
jako první přivezli svobodu vojáci 4. obrněné divize U. S. Army.
Díky Bohu za ten sedmdesátiletý posun v čase. Poprvé se však to
velké defilé strojů a lidí neodehrávalo na náměstí Svobody, nýbrž ve
dvoraně zámku a v pivovaru. Uskutečnit zastavení konvoje na
zámeckém dvoře bylo šťastným rozhodnutím vedení města. Účastníci
Jízdy zde našli odpovídající zázemí v nových toaletách. Ve velkém
sále připravilo Město V. B. premiérové občerstvení pro celou
kumpanii. Guláš od pana Zdeňka a Caisovo pečivo přišly v čase
oběda všem velmi vhod. V neposlední řadě odpadly i problémy
s běžným dopravním provozem, jak tomu bývalo v minulých létech
na náměstí Svobody. Po přivítání a projevu pana starosty města L.
Dragouna došlo na hymny a dvojí kladení věnců – poprvé u vlajek
před pivovarem a podruhé u pamětní desky na budově radnice, neboť
tradici je nutno ctít a zachovat. Hodina s „vojáky“ a jejich auty
uplynula rychle. Lidé z plzeňského MCC nasedli, zamávali a vyrazili
směrem na Husinec… Někteří zájemci z řad místních občanů si
v předstihu mohli ve velkém výstavním sále pivovaru prohlédnout
výstavu MAY WAS MAY 1945 – 2015 : LET´S REMEMBER.
Její vernisáž, premiéra, ale současně i pátá repríza ( od roku 1995
byly výstavy 4x instalovány v galerii BoMBa) se tu pak odehrály
rovněž 7. 5. v podvečer za úvodního přispění pěveckého sboru zdejší
ZUŠ a její paní ředitelky T. Tláskalové. 14 rozměrných panelů
doplňují výtvarné příspěvky žáků zdejší základní školy profesora
Brože. Při otevírání expozice pohovořili pánové R. Košíček, pamětník
a expert na armádu U. S. z roku 1945 a J. K. Horák, autor výstavy.
To byl skromný příspěvek Vlachovobřezšťanů a členů MCC ze
z Plzně k 70. jubileu konce 2. světové války a ke vzpomínání na
první chvíle znovunabyté svobody…Vzpomínání trvalejšího
charakteru připravuje Město V. B. pro pamětníky, domorodce
později narozené, ale i pro návštěvníky Vlachova Březí na
prázdniny. Bude vydán netypický tisk, který v úvodu zachycuje
dobu před 70 lety v našem městě a končí letošní májovou slávou s
Konvoyem of rememberance. Publikace ponese stejný název jako
právě probíhající výstava v pivovaru a zájemci o ni budou včas
informováni. Letś remember…(JKH)

Každoroční největší vlachovobřezská sláva je už dávno minulostí.
Přesto bychom neměli události z neděle 24. května a dnů předchozích
jen tak nechat odplynout, vždyť mnoho lidí mělo s Poutí i
s Pouťovými slavnostmi plno práce. Pojďme alespoň o něčem
(všechno jeden zaznamenat stejně neumí) napsat, aby se vědělo…O
tom, jak ve čtvrtek 21. 5. Hrála a zpívala celá rodina, píšeme na
jiném místě. O sobotním fotbale old boys
FC, o výstavě
Pillveinových obrazů v BoMBě nebo o tom, jak se museli hasiči
s občerstvením rozpůlit, si přečtete také jinde. Zaznamenejme, že
v pátek večer jste si mohli v Sokolovně poslechnout Tlustou Bertu, že
v sobotu v podvečer nám na náměstí (krom jiných) zpívala domácí
Lucka Chánová a že večerní tancování s kapelou Kmotr na náměstí
vyhrálo pod stanem i nad citelným chladnem. V neděli bychom si
ještě lépe mohli užívat lunaparkových atrakcí v prostorách
rekonstruovaného zámeckého dvora, jen kdyby tu tolik místa
nezabíraly tahače nebo kamiony. Poměrů neznalý návštěvník pak jen
stěží hledal, kudy by se dostal do nově upraveného velkého sálu
v pivovaru a ochutnal vícestupňová piva, která zde za ceny příznivé
nabízely pivovary - LYER Modrava, Kněžínek z Nových Dvorů,
Beeránek z Č. Budějovic a Šumavský pivovar z Vimperka. Opět se tu
prezentovaly i dvě domácí firmy – Pekařství Cais a Řeznictví Zdeněk.
Navzdory překážkám se všichni předvádějící dotkli hvězd a vyjádřili
svou spokojenost. Uvolněnou atmosféru dopolední pouťové neděle
v pivovaru podpořilo i vystoupení dua Návraty. Také svatodušní
bohoslužby, včetně té Poutní v kostele Svatého Ducha se skupinou
No-E- Mi, stejně jako komentované prohlídky obou kostelů s panem
farářem J. Mikešem a paní doktorkou P. Stuchlou přispěly
podstatným způsobem k tomu, že na tu letošní Svatodušní pouť její
návštěvníci hned tak nezapomenou. (JKH)
OPRAVA PIVOVARU A ZÁMECKÉHO DVORA VII a VIII
V posledním čísle Březin jsme o pivovaru a zámeckém dvoře psali
již pošesté. Tentokrát přináší náš seriál sedmé a osmé pokračování.
Jednalo se vlastně o nejdůležitější etapy z obou projektů :
I. Rekonstrukce památkového objektu Pivovaru a II. Rekonstrukce
místních komunikací v areálu zámku. Necháme však tuto
administrativu na hlavách pomazaných a toliko konstatujme, Kontrola
Číslo 1 proběhla ve čtvrtek 21. 5. 2015 a Kontrola číslo 2 rovněž ve
čtvrtek 12. června 2015. Celkový výsledek je v globálu pozitivní a
Město Vlachovo Březí může obě stavby považovat za zkolaudované a
pro veřejnost přístupné. Tolik na vysvětlenou, proč zatím nedošlo
k oficiálnímu otevření pro veřejnost. Jak se můžete v těchto
Březinách dočíst, chystají se to zastupitelé, radní i pan starosta
v brzké době napravit. (JKH)
5 VÝSTAV UŽ TU DLOUHO NEBYLO…
Před blížícími se prázdninami, chcete-i před začátkem turistické sezóny,
nabízí Vlachovo Březí svým hostům hned 5 výstav. To je na místní
poměry číslo nezvykle vysoké, uvážíme - li, kolik nás tu žije anebo
kolik potencionálních návštěvníků může o ně projevit zájem. Začněme

expozicí, kterou otevřeli v sobotu 23. května 2015 v 18 hodin v
BoMBě. Malíř Jan Pillvein tu po pěti létech představuje své Obrazy a
kreslený humor. Vernisáž zahájil pan ředitel školy PJB M. Novotný,
pohádkově zazpívat přišla děvčata Sára a Kateřina Růžičkovy, které
doprovodila jejich paní ředitelka T. Tláskalová. Nakonec promluvil i
náš jubilující rodák a pozval hosty na sklenku... Výstava bude otevřena
přinejmenším do dvou červencových státních svátků * 7. 5. 2015 byla
ve velkém výstavním sále pivovaru otevřena výstava May was may
Vlachovo Březí 1945 – 2015, píšeme o tom na jiném místě. Jak již
z jejího názvu vyplývá, jedná se o retrospektivní náhledy do máje ve
Vlachově Březí před 70 léty, ale i o širší pohled na U. S. Army za
2. světové… stejně jako i o naše nedávné i současné slavnostní
vzpomínání... Výstava potrvá až do podzimu 2015 * Před vstupem do
velkého výstavního sálu pivovaru je poněkud menší prostor, který
využili slečna Kateřina Koubová a pan Ing. Pavel Kouba, alias dcera a
otec, k prezentaci svých rozměrných barevných fotografií, jež zachycují
rekonstrukci objektu pivovaru i prostory zámeckého dvora. Tento
soubor kvalitně a názorně provedených záběrů dokumentuje, kolik
práce musel člověk odvést, než vrátil stavbě a dílu původní tvář anebo
vytvořil novou… Pivovar a zámecký dvůr před a poté, takový název
si pro výstavu vytvořily Březiny a může doznat i změn. Jisté je, že
k vidění bude přinejmenším také do podzimu 2015* V místech, kde se
nachází krov, nechal pan architekt vzniknout prostorám, které rovněž
vybízejí k instalování expozic. Vše se zde zatím odehrává jen
v pracovní verzi, ale výstavy tu objevíme hned 2 a vedle sebe. Evokují
vzpomínky na předloňské slavné 200leté jubileum zedníka-umělce
Jakuba Bursy. Podpisowatel mena ge Gakub Bursa - to je výstava,
kterou připravila místní ZŠ PJB, a odehrává se na 12 rozměrných
panelech. Expozici Život a dílo mistra zednického Jakuba Bursy
vytvořili O. Fibich a I. Řandová ze Strakonic. A opět máte
přinejmenším do podzimu čas, abyste se na ně došli podívat. Pět
výstav! Kde jinde to mají? A kdo o tom ví? Nepochválíme li se sami,
jiní to za nás neudělají. Snad to čas a lidé všechno nastaví do těch
správných kolejí a nádherným interiérům pivovaru vdechnou nový
život. Zbývá jen dodat, kdy budou mít v pivovaru otevřeno. Zatím se
jedná o nástin, ale snad ho čtenářům můžeme jako první představit.
Jedna z místních dobrých duší otevře návštěvníkům dveře vedoucí
k výstavám vždy každé úterý od 10 do 12 hodin a potom také
každou sobotu od 14 do 16 hodin. Čas všechno ukáže a odhalí další
možnosti. Od soboty 11.7. 2015 by to mělo takto fungovat. (JKH)

lip. Doporučil travnatý porost spíše nekosit a odporoučel se s tím,
že konečná cena se bude pohybovat kolem půl milionu korun.
Částka je výrazně nižší, než ta původní, a Město V. B. se na ní
bude podílet 15 procenty. Poděkujme mistru z Majdaleny, že nám
nesrovnal Svatý Duch se zemí a hlavou selsky rozumnou řídil své
ruce, když řezaly s pilou motorovou. (JKH)
SPOTRTOVNÍ HALA VLACHOVO BŘEZÍ
Poslední čtvrtletí loňského roku přiválo do Vlachova Březí další
dobrou zprávu v podobě schváleného projektu Zateplení sportovní
haly ZŠ PJB ve Vlachově Březí. Shodou okolností je to Operační
program životního prostředí, který administruje Ministerstvo
životního prostředí v Praze a celkové náklady se pohybují těsně
pod hranicí 4 miliónů korun. Z 85 % budou hrazeny z tzv.
„evropských peněz“. Na základě výběrového řízení byla realizace
celého díla zadána firmě Kalčík z Vlachova \Březí, které se do díla
pustila již v únoru. Podstatná část prací se odehrávala na
rekonstrukci boků obvodového pláště. Na původní fasádní desky
byly mezi latě připevněny 2 vrstvy minerální vaty, dále geotextilní
folie, po ní vodorovný rošt z modřínových prken a konečnou
podobu dodávají prkna z jedle douglas. Obě čelní stěny byly
zatepleny vrstvou polystyrenu, dále speciální lepenkou a vše
nakonec omítnuto. Došlo i na výměnu oken. Jejich vnější
konstrukce je hliníková, vnitřní část okenní rámů je plastová.
Samozřejmě, že došlo i na zateplení střechy, kde byly na stávající
asfaltové souvrství položeny vrstvy polystyrenu a nakonec i
speciální lepenky zakončené modifikovaným asfaltovým pásem.
Dlužno dodat, že veškerá prkna a latě pocházejí z městských lesů a
že dílo bylo hotovo v polovině června. O letních prázdninách se
chystá i rekonstrukce palubovky pomocí nátěrů. Čtvrt století
čekala hala na zateplení a vylepšení svého exteriéru. Buďme rádi,
že se tak stalo a že se o to zasloužila místní stavební firma. Až
uvidíte na východní stěně nápis shodný s titulkem našeho
příspěvku, vězte, vážení čtenáři, že náročná rekonstrukce dokonána
jest. (JKH)

NA SVATÉM DUCHU DOREGENEROVÁNO
V máji skončil svou misi na Svatém Duchu pan Bohdan Chadt.
V našem prvním březnovém čísle jsme jeho i stejnojmennou firmu
představili našim čtenářům jako garanty všech prací, které
souvisely s realizací projektu Regenerace lipové aleje a okolních
porostů na Svatém Duchu. Ten probíhal v rámci Operačního
programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí v
Praze. A aby všech těch šíleností včetně „jazyka“ nebylo málo,
doplním ještě, že vše se odehrává pod dohledem Evropské unie, ve
Fondu soudržnosti, do kterého je zařazen Evropský fond pro
regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu. S tolika nástrahami
se musely poprat všechny byvší, stávající i potencionální projektyžádosti, které se dnes ucházejí o evropské peníze. Ten, kdo podává
supliku, nemá tušení, jak s ní pochodí. A dopadne-li dobře, pak
teprve nastane ten pravý souboj s úředníky a papírová válka. Kdo
na vlastní kůži nezažil, nepochopí a nerozumí. Jelikož zde bude
ještě psáno o jiných projektech, ROPech apod. připomínáme, že
všechny administrativní postupy mají mnoho společného. Nakonec
se úplně vytratí ta skutečně odvedená práce nebo další skutky a
rozhodnutí s ní spojená. Ten nejpodstatnější opravný verdikt z
Ducha byl, že lípy podél kamenných schodišť nakonec pokáceny
nebyly. Tvoří totiž historicky cenný fragment stromové výsadby
z let 1840 - 1850. Z estetického i bezpečnostního hlediska dojde
ještě k druhému řezu v jejich korunách. Pan Chadt vysadil v celé
lokalitě : 9 dřínů, 5 hlohů, 16 brslenů, 30 meruzalek alpských a 45
šípkových růží. To vše patří do říše křovin. Ze stromů pak 1
jírovec červený, 2 jeřáby prostřední, 7 velkolistých a 9 srdčitých

12. SETKÁNÍ ŽÁKŮ 3 ŠKOL 3 MĚST 3 ZEMÍ
Ve čtvrtek 21. května 2015 se již po 12. setkali žáci 3 škol ze tří
sousedních zemí. 44 lidí z HS Baumgartenberg (BGB) - A přivezl
pan ředitel Ernest Gusenbauer se svými kolegy Margit Kastlerovou,
Josefem Achleitnerem, Karlem Gusenbauerem a exdirektorem
Josefem Kastnerem. 30 člennou výpravu z PFM Riedlhütte (RH)-D
vedl pan učitel Stephan Neugebauer a paní učitelka Waltraud GlückWandtner. Jejich hostiteli se letos stali žáci a učitelé z místní základní
školy profesora Josefa Brože. Po příjezdu a přivítání našich hostů a
po krátké prohlídce školy jsme se všichni odebrali do nově
zrekonstruovaného zámeckého pivovaru, respektive do jeho velkého
sálu. Pan ředitel školy M. Novotný si pro tuto slavnostní chvíli
připravil videoprezentaci mapující historii našich společných
sportovních podniků. Ve sportovním duchu se neslo i letošní setkání
ve Vlachově Březí. Účastníci soutěžili ve třech sportovních hrách :
fotbal, florbal a vybíjená. Výsledky se sečetly, a tak mohlo vzniknout
pořadí škol. I když právě v našem případě to není vůbec podstatné,
neb zde je účast opravdu tím cílem nejvyšším. Nicméně, když celkově
vyhráli naši kluci a dívky, napsat to musíme, jsme tomu rádi a
blahopřejeme jim. Druzí byli přátelé z HS BGB a 3. místo patřilo
PFM RH. Po sportování a společném obědě došlo na vyhlašování
výsledků, na prohlídku pivovaru a konečně na chvíle volna a dokonce
i na lunapark. V příštím roce nashledanou při setkání ve Střední
škole Paula Friedla v Riedlhütte. (B podle MIN)

POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ NAŠICH HASIČŮ
Pro pořádek doplňujeme záznamy z roku 2014, kdy členové Jednotky
požární ochrany našeho SDH zasahovali přesně 24. prosince, kdy místo
štědrovečerní večeře hasili hořící louku za Hubáčků na Velké Stránce *
22. března vyjeli k požáru domu v Horních Nakvasovicích a tam
odvedli více než dobrou práci a zabránili značné škodě na majetku * 24.
dubna asistovali u vatry na Hájkách, kam došli účastníci lampiónového
průvodu * V květnu dvakrát čistili koupaliště * V červnu pak byli
tradičními spolupořadateli Dětského dne * Důležitá jest informace o
tom, že novým velitelem JPO se stal pan Jiří Hůrský a její dosavadní a
dlouholetý šéf pan Jan Fiedler st. byl zvolen starostou sboru. Oběma
pánům přejeme v jejich nových či staronových rolích hodně úspěchů *
Na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se konala 9. května 2015
v Pěčnově, vyslalo naše SDH hned 4 družstva, což je počin hodný
zaznamenání. Na 1. místa mladších a starších žen jsme již zvyklí.
Nicméně si za své dvojnásobné vítězství zaslouží novou gratulaci a
poděkování. Naši mladší muži zde skončili 3. a starší muži obsadili
dokonce 2. místo. Za úspěšný návrat do hasičského sportování si
zaslouží přinejmenším to samé, co jejich kolegyně ve sboru * Okresní
kolo v požárním sportu proběhlo 23. 5. na stadionu Tatranu
v Prachaticích. Naše mladší ženy tu obsadily 2. místo a starší dámy na
svůj okresní závod budou čekat až do 27. 6. Navíc členové SDH V. B.
zajišťovali občerstvení na celé akci, což právě kolidovalo s termínem
domácí pouťové slavnosti. Lidé z Jednotky rychlého občerstvení
prokázali dobrou připravenost a obé zvládli ku spokojenosti své i svých
hostů * A co chystají členové SDH pro nejbližší dny? V předvečer 600.
výročí upálení mistra Jana Husa v neděli 5. července 2015 vzplane
večer na Hájkách hranice. Tak významné jubileum k obnovení dávné
tradice přímo vybízí * V sobotu 11. července 2015 bude SDH V. B.
pořádat již XVII. ročník Poháru starosty města Vlachova Březí
v hasičských sportech. Domácí pořadatelé vás srdečně zvou na stadion
FC, kde se začíná od 13 hodin * ( B podle JAH)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 22. června 2015 se v sále pivovaru konalo 2. veřejné
jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí. Přítomní si vyslechli
informaci o územním plánu, o společných zařízeních v Mojkově a
Uhřicích a o likvidaci povodňových škod. Schválili žádosti o
dotace týkající se vody a schválili rozpočtové změny. A v závěru si
neschválili zvýšení odměn pro zastupitele. (B)
KACÍŘ KAREL KRYL – JAK HO NEZNÁTE
V neděli 7. 6. 2015 se uskutečnil v této sezóně poslední večer Kruhu
přátel poezie, tentokrát věnovaný literární tvorbě básníka, písničkáře a
žurnalisty Karla Kryla, jehož název je shodný s titulkem. V pořadu
zazněly jeho méně známé verše, parafráze na české lidové písně,
kritické glosy na politickou atmosféru nebo filosofické nadčasové texty.
Krom Poetického kvarteta účinkovali jako hosté slečna Klára Tažejová
a pan učitel Milan Zíka. Autentické nahrávky písní K. K. umocnila
atmosféra jarního podvečera s deštěm a bouřkou za okny.(T.T.)
ŠKOL Z NAŠICH
Základní škola profesora Josefa Brože: * Z léta se musíme rychle vrátit
téměř do zimy, abychom s radostí oznámili, že 9. března 2015 vybojovala
žákyně Kateřina Tetalová z 9. třídy 4. místo v krajském kole Soutěže
v německém jazyce. Dodatečně se omlouváme, že jsme nestačili její
úspěch zaznamenat v minulém čísle. O to více jí gratulujeme dnes, stejně
jako její paní učitelce L. Šverákové. Obě zasluhují rovněž velké
poděkování za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy * 22. dubna si
v naší škole připomínáme Den Země. Letos měla každá třída svůj vlastní
program, poté vypracovali žáci spolu s učiteli metodické listy a ty pak
vystavili na chodbě školy. Všechno počínání žáků bylo ekologicky laděno
s důrazem na vztah člověka k přírodě. Tradiční oslava svátku naší planety
se u nás vydařila * O několik dní později došlo ke zřícení opěrného tarasu
před budovou pavilonu 1. stupně. Svatý Duch tentokrát bděl nad všemi
dětmi, bohužel nikoliv nad dospělými. Při následné rekognoskaci

poškozeného zdiva došlo ke zranění jednoho z pracovníků MěÚ V. B.
Čas vše odvál, poškozený se již opět těší dobrému zdraví a na opravě
tarasu se pilně pracuje * Koncem dubna splnili svou nezastupitelnou roli
žáci 9. ročníku, když pod vedením pana R. Kovaříka, správce městských
lesů a pana ředitele školy, vysadili v lese Pod Dubí 200 smrků.
Pokračovali tak v tradici našich „deváťáků“, kteří tak činili v minulosti.
Letos to bylo sice s malým zpožděním, neboť přijímací zkoušky na
střední školy vyšly právě na Den Země * 6. května se ve Vimperku konalo
okresní kolo McDonald cupu v malé kopané žáků 1.stupně ZŠ.T
Tentokrát se naši soustředili spíše na naplnění myšlenky, že zúčastnit se je
lepší, než býti první * 15. května se žáci 3. –8. tříd vydali pěšky do
Husince, kde v místním kulturním domě navštívili divadelní představení,
které v angličtině hrálo divadloThe Bear E. T. Po nevšedním kulturním
zážitku se plni dojmů vydali po svých i nazpět * 18. - 19. 5. proběhlo na
škole testování žáků 9. ročníku. První test zahrnoval oblast
přírodovědnou, druhý pak společenskovědní * 26. května se na stadionu
Tatranu PT konala Atletická olympiáda okresu PT pro žáky 1. stupně. Se
dvěma zlatými medailemi se vrátila Lucie Kužvartová z 2. třídy, když
zvítězila ve sprintu na 50 m a ve skoku dalekém. Její spolužák Vojtěch
Kautman byl ve skoku dalekém třetí. Denisa Mikešová ze 3. třídy byla
stříbrná v hodu kriketovým míčkem. A konečně čtvrťák Václav Kautman
získal zlatou medaili v dálce a ve sprintu na 50 metrů doběhl druhý * 2.
června 2015 se konalo tamtéž totéž, ale pro žáky 2. stupně. I tady jsme
dosáhli na medaile, zlaté to však již nebyly. Martin Kukla z 9. třídy byl 2.
v běhu na 60 metrů, stejně jako Adéla Mikešová v běhu na 600 metrů.
Bronzovou medaili získal Michal Novotný ze 7. třídy v běhu na 1000
metrů. A konečně štafeta děvčat sprinterek na 4x60 metrů ve složení J.
Eichlerová, V. Kotrcová, M. Grillová a Št. Šimurdová vybojovyla
bronzové medaile. Všem našim medailistům i těm, kteří se umístili do 6.
míst, blahopřejeme a děkujeme. Uznání však zaslouží i všichni ostatní
reprezentanti školy i jejich pedagogický doprovod, neboť pro královnu
sportů obětovali kus svého pohodlí * 27. května navštívil školu známý
jihočeský spisovatel a strakonický antikvář pan Ondřej Fibich. Ve
spolupráci s MěK J. V. Plánka a paními učitelkami besedoval hned
dvakrát se žáky 1. – 4. tříd. Povídání s ním bylo zajímavé a poučné * 28.
května proběhlo za účasti pana starosty města L. Dragouna, paní
ředitelky MěK JVP H. Fraňkové, pana ředitele ZŠ PJB Mgr. M.
Novotného a všech paní učitelek a asistentek z 1. tříd ve velkém sále
pivovaru Pasování žáků 1. tříd na čtenáře. Všichni „prvňáčci“ obdrželi
Pasovací list a drobné upomínkové předměty i vědomí toho, že kniha je
dobrý přítel, rádce i průvodce životem * 1. června na Den dětí naši
nejmladší žáci sportovali v nově upraveném zámeckém parku, kde na 6
stanovištích plnili 6 pohybových úkolů * 2. 6. navštívili žáci 1. a 2. tříd
pražské ZOO * V červnu skončil na škole celoroční projekt adaptačních
hodin pro budoucí prvňáčky. Ti se postupně zúčastnili 4 vyučovacích
hodin a jejich příští přechod do školy bude příjemnější i méně stresující.
Vedení školy děkuje paním učitelkám Tažejové, Boškové, a Novotné za
pečlivou přípravu a vedení hodin * Vyšlo nové číslo školního časopisu
Kozlík * Vítězem V. ročníku turnaje ve stolním tenisu o titul Mistr ZŠ
PJB se stal v kategorii žáků 1. stupně Adam Novotný, na 2. místě
skončil Jan Lácha a 3. místo obsadil Ondřej Diblík. V kategorii žáků 2.
stupně zvítězil Josef Capůrka, 2. byl Michal Mikeš a na 3. místě se
umístil Radek Hečko. * Žákem roku 2015 se stal Josef Capůrka z 8. A.
Je mistrem okresu PT ve stolním tenisu, v okresním kole Soutěže v Nj
získal 4. místo, reprezentoval školu v matematických soutěžích. Jeho
chování a prospěch jsou příkladné. Je kapitánem týmu žáků FC.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v 9. třídě * Ve čtvrtek 25. června
2015 se v galerii BoMBa konala tradiční Derniéra Deváťáků-poslední
představení žáků 9. ročníku. Ti se tu v hodinovém pořadu loučili se
všemi svými učiteli, panem ředitelem a paní třídní učitelkou Sašou
Hodinovou. A přidali i něco navíc * V pátek 26. 6. 2015 probíhal
tradiční rituál Loučení s deváťáky, kteří tentokrát neopouštěli školu
hlavním vchodem, ale bočním východem z BoMBy.
Tato změna,
způsobená opravou tarasu před školou, nikterak všem 27 vycházejícím
žákům nevadila. Ať jim slunce svítí a štěstí přeje! * Na konci školního
roku 2014/2015 obdrželo vysvědčení 288 žáků. Z toho 175 na 1. stupni
a 113 na stupni druhém. Hezké prázdniny všem * (B podle MIN)

Základní umělecká a mateřská škola : * Ve středu 6. 5. proběhl v ZUŠ
Stachy společný Jarní koncert žáků tamní a naší ZUŠ. Tyto výměnné
koncerty se od roku 2008 staly hezkou tradicí. Na podzim přijedou stašští
hosté pro změnu k nám * O státním svátku 8. 5. vyjel pěvecký sbor Žihadla
pod vedením paní ředitelky Tláskalové do Domu seniorů v Kubově Huti, kde
vystoupili se svým kulturním programem. Ten se setkal s velkým ohlasem
seniorů a děti si odvážely pozvánku na vystoupení před Vánoci * Ve dnech
11. – 12. 5. se uskutečnilo přijímací řízení uchazečů o studium na naší škole
pro nový školní rok 2015/ 16 do hudebního a tanečního oboru. Zápis do
pěveckého sboru Žihadla a do dramatického souboru Drak proběhne až
začátkem září 2015 * Ve středu 20. 5. se uskutečnila v tanečním sále ZUŠ
závěrečná Taneční akademie, kterou se žáky tanečního oboru připravila paní
učitelka Olga Pilátová. Žáci z jednotlivých ročníků předvedli úžasné,
různorodé a nápadité choreografie, z nichž mnohé reprezentovaly naši ZUŠ
v Prachaticích a ve Vimperku * Ve čtvrtek 21. 5. se konal ve velkém sále
MěÚ tradiční pouťový koncert ZUŠ hraje a zpívá celá rodina. Již devátý rok
se tento program zaměřuje na podporu domácího muzicírování. V průběhu
programu se představily různé rodinné dvojice, trojice či větší seskupení
s rozličnými skladbami nebo písničkami. Se svou skromnou troškou přispěla
i Žihadla. Všem pek byl odměnou dlouhotrvající potlesk * V úterý 26. 5. a ve
čtvrtek 28. 5. se uskutečnily v koncertním sále naší ZUŠ slavnostní
Absolventské koncerty žáků hudebního oboru, kteří završili studium na naší
škole. Letos to byli tito absolventi: J. Eichlerová – klavír (třída pí řed. T.
Tláskalové), R. Hečko a T. Kolářová – klarinet (třída p. uč. Procházky), A.
Pěstová, Martina a Markéta Zíkovy – příčná flétna (třída pí uč. Kováčové).
Všem absolventům a jejich pedagogům upřímně blahopřejeme * V pátek 29.
5. odehráli učitelé a žáci naší ZUŠ v kostele Sv. Dominika ve Strunkovicích
slavnostní Koncert duchovní hudby v rámci projektu Noc kostelů. Tento
hudební program završil cyklus čtyř duchovních koncertů. Jsme rádi za
návrat hudby do kostelů, kde mnohé skladby dostávají další netušený rozměr
a získávají na kráse * V neděli 30. 5. se v koncertním sále odehrála premiéra
nového pořadu dramatického souboru Drak s názvem Povídejme si, děti…!“
Ten byl věnován letošnímu významnému výročí narození Karla Čapka, jehož
postavu mistrovsky a s gustem ztvárnil pan Antonín Lenc, nestor zdejšího
ochotnického divadla. Autorkou scénáře a režisérkou byla opět T. Tláskalová,
která letos vede již pět různých věkových skupin souboru Drak. Děti z Draku
tak završily čtyřměsíční přípravu Čapkovského podvečera a nadělily všem
velkou kopici radosti a dobré nálady * Ve dnech 28. 5. až do 8. 6. se
uskutečnily závěrečné postupové zkoušky žáků hudebního oboru na všech
pobočkách školy * Ve čtvrtek 11. 6. se uskutečnila celodenní odborná
exkurze žáků starších ročníků ZUŠ do Plzně v rámci školního projektu
v předmětu Hudební seminář, který byl nazván Plzeň-evropské město kultury
2015. Pestrý a náročný program byl zakončen prohlídkou Nové scény
Tylova divadla, architektonicky velmi zajímavé budovy, včetně špičkově
vybaveným technickým zázemím. Pro všechny to byl nevšední a silný
zážitek * Závěrečné koncerty žáků ZUŠ proběhnou : v pátek 19. 6.
v koncertním sále ZUŠ Vlachovo Březí. Ve čtvrtek 25. 6. v Modlitebně
Církve bratrské v Husinci. V pátek 26. 6. v učebně ZŠ ve Strunkovicích nad
Blanicí. Všechny koncerty začínají v 17 hodin * Tradiční závěrečný kabaret
ZUMŠ se uskutečné ve středu 24. 6. od 17 hodin ve velkém sále MěÚ ve
Vlachově Březí a ponese název Zahradníkův rok aneb Čtvero ročních dob.Je
věnován Karlu Čapkovi. Krom žáků hudebního a tanečního oboru se
představí Žihadla a Drak. Přijďte se s námi zasmát a rozloučit se školním
rokem * ( B podle.TT)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pojďme a poslyšme zprávy o společenské pohybu ve Vlachově Březí a jeho
osadách. Nejprve musíme zaznamenat březnové narození Kryštofa Maťchy
z Horního Kožlí. K němu pak připojit květnový příchod na svět Alexe
Fridricha z Vlachova Březí a k nim přidat červnovou radostnou událost u
Hesů v Dolním Kožlí, když se jim narodil syn Jaroslav. A nejnovější
červnovou novinkou je narození Miroslava Kouby z Vlachova Březí. Vítáme
čtyřlístek chlapců v našem koutku světa a přejeme jim jen to nejlepší, co by je
mohlo potkat a ať si to všechno ve zdraví užívají. Jejich rodičům gratulujeme
a každé z maminek posíláme po kytici * Hned tři sňatky přinesl s sebou
červen. Své ano si pověděli Pavlína a Josef Surovi, Martina a Jan Touškovi a

Jitka a Martin Ulíkovi. Všem novomanželům, z nichž alespoň jeden(a) jest
z V. B., přejeme na jejich společné životní cestě mnoho radosti a štěstí,
k tomu ať se jich zdraví drží a láska je neopouští. A s tím vším ať doletí až do
příštího století * + Za paní Marií Lagronovou Konec června přinesl
smutnou zprávu. Ve věku 92 let, do těchto do narozenin jí chybělo jen pár
dnů, nás navždy opustila paní Marie Lagronová z Vlachova Březí. Je nám
velmi líto odchodu této milé a tiché paní a jako vzpomínka na ni nám zůstane
její laskavý pohled a usměvavá tvář za oknem domu Na Vršku. Všem jejím
nejbližším, známým a přátelům si dovolujeme vyslovit slova upřímné účasti
nad jejím odchodem. Květnoví jubilanti * Mezi ty, kteří se v naší rubrice
ocitli poprvé, patří od května sedmdesátiletí : paní Helena Vágnerová a pan
Stanislav Sova oba z Vlachova Březí. Jen o 10 let více si připsali paní Marie
Dejmková a pan Václav Urban z Vlachova Březí. Osmdesáté páté
narozeniny si připomínali paní Marie Bušková z Vlachova Březí a pan
Václav Dejmek z Uhřic. Vám všem si dovolují Březiny poslat velké
gratulace s přáním pevného zdraví a svěžího ducha. Vážená paní Žofie
Předotová z Vlachova Březí se v máji dožila jedenadevadesáti let. K tomuto
významnému životnímu výročí jí posíláme velikou kytici a přejeme jí dobré
zdraví. Hodně štěstí, vážená paní Žofie. Jubilanti v červnu * Čerstvými
členy klubu „70“ se stali pan Alois Hrdlička, paní Anna Brabcová a paní
Pavla Stuchlá všichni z Vlachova Březí. Buďte hodně zdrávi a užívejte života
plnými doušky. Pak přijde dvacetiletá pauza a po ní devadesáté narozeniny
paní Stanislavy Vojtové z Vlachova Březí. Vážená paní Stanislavo, vítáme
Vás mezi našimi nejdříve narozenými a přejeme Vám dobré zdraví. O tom,
jaké je to mít devadesátku na krku, už celý jeden rok dobře ví pan Zdeněk
Fiedler z Vlachova Březí. Tak ať to poznává ještě devět let a pak nám poví,
jak se žije se stovkou…Hodně zdraví, vážený pane Zdeňku * Vítání dětí 27.
května 2015 se v obřadní síni na radnici uskutečnilo vítání dětí, které se
narodily od máje 2014 do máje 2015. Pozvánku dostali rodiče 13 dětí a
všech 13 nejmladších vlachovobřezšťánků se této malé slavnosti zúčastnilo.
Těm přišly zazpívat děti z MŠ Pastelka, promluvil k nim pan starosta a spolu
s paní matrikářkou jim také předali vkladní knížky poštovní spořitelny,
polštářky a květiny. I Březiny se připojují a již podruhé naše nejmladší mezi
námi vítají * (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Květen : Na 1. máje pršelo a pak se to střídá, vítr
přidá veselo. 11. května den bude navždy veleben : přiletěli čápi bílí a
nezůstali jenom chvíli (jak tomu bylo od 11 dubna stále), a tak tu žijí s námi
ještě, i když užili si deště. Na Pouť nepršelo, ale teplo abys pohledal…
Červen : První týden slunce pálí a všichni si to chválí. Pak se k slunci
stočí mraky, ale pořád to jde taky. Zato v půli měsíce nosí lidi čepice, zima
přišla k nám i s vodou. A svatého Jána jméno má být létem pochváleno.
Stejně jako čapí rod – muž z roudnické Ceconie hlásil sčot = 2 mláďata
malá a s nimi dvě vajíčka – zní to jako písnička. (CM) * Májka u kostela
přestála už podruhé první květnovou noc. Naše mravy se lepší! * V sobotu
6. června 2015 se na Lhoteckých drahách, chcete-li na Letišti U Lhoty
Chocholaté konal již 15. Leteckomodelářský den, který pořádal LMK
Vlachovo Březí a již popáté jako memoriál Oldřicha Mareše. Počasí přálo,
slunce hřálo, že i hasiči mohli využít vodu v cisterně ke svlažení téměř
stovky přítomných diváků, hlavně pak dětí. Pro ty tu byly připraveny hry
všelijaké a soutěže. Přátelé z H. Plané, Pardubic, Bechyně, Č. B. a také
z blízkého okolí tu představili mnoho modelů. Kamarádi ze Strunkovic
přeletěli několikrát se svými Paitery. A tak spokojenost byla veliká.
Dokonce až taková, že na 5. září 2015 chystají aviatici Branné cvičení pro
všechny. Tak se máme na co těšit * Den poté v neděli 7. června 2015
pořádali Sokolové Dětský den. Počasí se drželo, i když těsně před to
neudrželo. Přesto se po dešti rozjelo všechno podle plánu. A bylo toho
hodně, počínaje aero tanečky, zumbou atd…, Pešků koloběžkami, střelbou
ze vzduchovky, paintballem, hasičskou technikou, malováním na obličej
atd…, a konče třeba Lezeckou stěnou hochů z Písku LeZeTo a
samozřejmě přemnoha hrami a soutěžemi. Díky sokolům, hasičům,
fotbalistům a v řadě neposlední i sponzorům se letošní oslava dětského dne
vydařila * Město Vlachovo Březí si dovoluje připomenout občanům, kteří
na to pozapomněli, že do konce června 2015 by měli zaplatit poplatky za
svoz odpadu. (B)
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