Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele
* červenec - srpen – září - říjen 2017 *
cena 5,- Kč
dobrou přípravu, nota bene za tmy. To obé se domácím
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017
pořadatelům dostává v míře vrchovaté, a tak první ohlasy
V pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. 10.
v neděli ráno nešetřily chválou. Z 9 mužstev dospělých si
2017 od 8 do 14 hodin se budou konat Volby do Poslanecké
vítězství odváželi hasiči z Osek. Ti u nás vyhráli již potřetí za
sněmovny Parlamentu ČR. Vlachovo Březí má jeden volební
sebou. Jejich kolegyně však musely přenechat 1. místo
okrsek a jednu volební místnost. Tu naleznete v sále panského
hasičkám z Nebahov, když bronzový stupínek patřil našim
pivovaru - v přízemí. Hlasovací lístky byste měli obdržet v
ženám. V noci u nás závodilo i 12 týmů dětí. V kategorii
předstihu do 17. října 2017. Můžete si je také vyzvednout
Mladších D vyhráli soptíci z Tvrzic! Mezi Staršími D bylo
přímo ve volební místnosti. Další informace, včetně vydávání
nejúspěšnější družstvo z Jámy!!! A to je pro ně úspěch jako
voličských průkazů obdržíte v Infocentru v přízemí naší
hrom, neřkuli jako jáma po granátu. Blahopřejeme všem a
radnice. Březiny vám přejí šťastnou a dobrou volbu. (B)
děkujeme domácím hasičům za nevšední zážitek. A už nyní se
PŘÍPRAVA XVI. ROČNÍKU MSFHR 2017
můžeme těšit na jubilejní XX. ročník Poháru starosty v příštím
V letošním roce se uskuteční již 16. ročník Mezinárodního
roce. Ten bude opět v noci a na jeho závěr chystají zdejší
sborového festivalu hudebního romantismu. Přestože
ohňobijci ještě větší ohňostroj, než byl ten letošní, rovněž
v současné době probíhají závěrečné organizační přípravy a o
premiérový! * Celkem 11 x byla od poloviny června letošního
účasti některých sborů se ještě jedná, můžeme všem příznivcům
roku v akci jednotka HZS našeho SDH. Počínaje
vlachovobřezského sborového festivalu slíbit, že se mají i letos
zpacifikováním sršňů, pokračujíc několikerým odstraňováním
rozhodně na co těšit. Na festival zavítá nejméně 11 pěveckých
padlých stromů, účastí na velkém mezinárodním cvičení na
těles z různých koutů ČR a očekáváme i hosty ze Slovenska a
šumavském Stožci, pátráním po dítěti na Křišťanováku a konče
Maďarska. Většina z nich se zúčastní celého festivalového
hasením požárů v Pěčnově a lesa u přehrady v Husinci. Snad
programu, který letos obsahuje páteční Zahajovací koncert ve
nejvíce se členové zásahové jednotky zapotili 19. srpna 2017,
sportovní hale ZŠ PJB, sobotní Soutěžní přehlídku v sále
kdy likvidovali od půlnoci až do 14 hodin ničivé následky
panského pivovaru, dále dvě sborové dílny, v sobotu večer tři
noční bouře. Museli odstranit na 40 stromů! Věru, hasičem
výjezdní koncerty do okolí a samozřejmě slavnostní Závěrečný
opravdu nemůže být každý. (B)
koncert v neděli odpoledne. Do soutěžní přehlídky se o Hlavní
SLAVIA PO 38 LÉTECH
cenu profesora Václava Matouška se přihlásilo celkem 8
Fotbalový svátek pro nás připravili někdejší dorostenci FC
pěveckých sborů. Společného závěrečného koncertu
V. B., narození v létech 1987-1988-1989, když si na sobotu
s orchestrem Pošumavské komorní filharmonie pod vedením
22. července 2017 pozvali k přátelskému utkaní Old boys
pana dirigenta Karla Haymanna se zúčastní na 250 zpěváků.
SK Slavie Praha. Domácí nastoupili pod vedením svého
V rámci festivalového programu nabídneme účastníkům
několik výstav jak v galerii BoMBa, tak i v sálech pivovaru.
tehdejšího trenéra pana Fr. Fencla i se střelcem naší jediné
Rovněž kostel Zvěstování Panny Marie ve Vlachově Březí
branky M. Bursou. Červenobílí se představili s několika
přivítá v sobotu večer festivalové hosty na Koncertu duchovní
bývalými ligisty Hyským, Janů, Jindráčkem, Janouškemhudby a také při nedělní bohoslužbě. Novinkou bude Nedělní
autorem 4 gólů a především s Panem fotbalistou Janem
chvilka poezie v podání březského KPP prostorách pivovaru.
Marešem. Výsledek 1:8 pro Slavii není důležitý, neboť těch
Organizační výbor MSFHR prostřednictvím Březin upřímně
340! platících diváků se přišlo pobavit. A to se povedlo
děkuje všem institucím, firmám, podnikům a také soukromým
dokonale a navíc ani dobročinnost nepřišla zkrátka.
osobám, které poskytly festivalu sponzorský příspěvek a
Počátkem srpna 1979 na počest 10. výročí trvání klubu jsme
napomohly tak ke zdárnému konání 16. ročníku MSFHR.
u nás přivítali Slavii poprvé. Tenkrát přijeli i takoví borci
Našim partnerům děkujeme i za morální podporu a srdečně vás
jako Plánička, Bican, Knesl, Klimeš a Jan Mareš - jediný
všechny zveme na některý z programu festivalu. Bližší
hráč, který nastoupil v obou utkáních. Někdejší dlouholetý
informace o letošním MSFHR najdete ve zvláštní příloze
kapitán sešívaných si možná vzpomněl, jak tu stará garda
Březin (T. T.)
Slavie prohrála 5:4 a Březiny dodávají, že čtyřmi! góly to
HASIČI O POHÁR STAROSTY V NOCI
za FC zařídil pan Franci Holík. (B)
V sobotu 1. července 2017 se na stadionu FC V. B. konala
premiéra noční soutěže hasičských družstev. XIX. ročník
Poháru starosty v hasičských sportech pořádali členové našeho
SDH poprvé v noci. Při tom nemohl chybět ani pan starosta L.
Dragoun, ani téměř 300 soutěžících hasičů, včetně svých
doprovodných týmů a konečně i velký počet diváků. Zvládnout
organizaci celého podniku vyžaduje značnou zkušenost i

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
V sobotu odpoledne 12. srpna 2017 se uskutečnil na stadionu FC
43. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města. Pan starosta
L. Dragoun byl při tom a přivítal 4 mužstva. Naši hoši v prvním
zápase proti Cehnicím jen remizovali, na penalty neuspěli, a tak je
čekal zápas útěchy o 3. místo. V něm porazili Pištín 5:0. Ve finále
se střetli Slavoj Husinec s Cehnicemi a po remize 0:0 zvítězili na
penalty naši rivalové od Blanice. Gratulujeme jim k vítězství a o to
více mrzí, že se ve finále nehrálo tradiční derby (B)
VELKÉ LETNÍ STAVĚNÍ A OPRAVOVÁNÍ
Sokolovna Máme li psát o stavění v létě, tak v případě
rekonstrukce Sokolovny musíme zahájení prací posunout až do
letošního jara. Hlavním cílem oprav je zateplení obvodového
pláště všech budov, počínaje podlahou, stěnami, okny, fasádou,
stropy až po zakončení střechou. To vše dostala na starost místní
firma Kalčík. Ve stupnici kvality se má stavba dostat z úrovně G
na stupeň A, což je top kvalita. Tomu poslouží i moderní špičkové
kotle na vytápění peletami nebo plynem, dále také podlahové
vytápění, fotovoltaika, rekuperace, ventilace. Těch několik
posledních termínů volá po bližším vysvětlení. I toho se zájemcům
dostane ( viz. jinde pozvánka k prohlídce). V souvislosti s těmito
rozsáhlými úpravami se objevila celá řada dalších, a neméně
vážných, problémů. I ty se nový majitel objektu Město Vlachovo
Březí (dále jen V. B.) rozhodlo operativně řešit. Za vším hledej
lidi, vážený čtenáři. A tak příště o nich snad trochu více.
Školní kuchyně V tomto případě jsme se do léta trefili, neb se tu
stavělo v 6., 7., 8. a 9. měsíci a jednalo se o celkovou rekonstrukci
vývařovny školní jídelny, abychom to popsali přesně. Došlo na
výměnu rozvodů vody a elektřiny, na výměnu odpadů, na výměnu
a instalaci nové vzduchotechniky-umožňující rekuperaci vzduchu,
instalace nových odsavačů par, chcete li digestoří. Měnily se
obklady a podlahové krytiny. Nakonec došlo i na změny
v prostorovém uspořádání školní jídelny. V závěru bylo
instalováno nové vybavení-konvektomat, stoly a myčky nádobí-vše
v nerezové úpravě. K tomu se přidala instalace zabezpečovacího
zařízení Jablotron. Však se tu také vystřídalo hodně firem a
fachmanů. Velké poděkování vysílá vedení školy Městu V. B.,
najmě pak jeho starostovi L. Dragounovi a radnímu Ing. P.
Koubovi, pánům P. Šimegovi a B. Vaněčkovi a dalším
zaměstnancům MěÚ. , dále pak firmám Záhorka, Babeta pana
Talafouse z PT, JARg s.r.o., Drago a mnoha dalším. Dík patří i
vedení školy a všem zaměstnancům, jichž se tyto práce přímo
dotýkaly a kteří se přes překážky a úklízení dočkali malé slavnosti
na závěr rozsáhlé přestavby. Je dobře , že se vedení města
s podporou zastupitelů rozhodlo do této rekonstrukce investovat
více než 3 a půl milionu korun českých. A dokázali, že i bez dotací
to jde!
Nerudova Jedná se o trasu od transformátoru za Plachtů až ke
sloupu pod Sekaninů hájovnou. V konečné podobě vznikne v této
části Nerudovy ulice chodník, pod nímž budou kabely vysokého a
nízkého napětí a veřejného osvětlení. Vzdušné elektrické vedení
zmizí. Současně dojde i k propojení trafostanic u školy a
koupaliště. Chodník vybuduje na náklady města firma Reno
Šumava, instalaci kabelů el. vedení a veřejného osvětlení investuje
E-on a provádí firma Pokorný. Její práce se blíží ke zdárnému
konci, a tak doufejme, že pod veřejným osvětlením se brzy
projdeme i po chodníku. Dlužno napsat, že i tady v úseku od
mostu u Chánů, odtud pod Novou silnicí a ještě dál došlo k tzv.
řízenému podvrtu (píšeme o tom jinde).
Žižkova Po celé prázdniny pracovali v Žižkově ulici muži z firmy
StaVimperk, aby tu vyměnili celý hlavní vodovodní řad, včetně 22
přípojek a 1 hydrantu. Často museli rekonstruovat i přípojky
kanalizační. Na pomoc si povolali jiné muže z pražské firmy M luft s. r. o., kteří provedli řízený podvrt od Květoňů, pak pod
korytem Libotyňského potoka a dál až na roh STK k Nerudovce
Stalo se tak úplně poprvé v historii vlachovobřezského vodovodu,

vše proběhlo úspěšně a dobrá věc se podařila. Podobným
způsobem provedla firma Luft i řízený podvrt i u Chánů mlýna.
Stodola na zámku V severní části areálu zámeckého dvora se
nacházejí hospodářské stavby, včetně stodoly, která stojí poblíž
špejcharu. Právě tuto stodolu rekonstruuje firma Kalčík. Jedná se
o technicky náročnou práci, která sem nedá uspěchat
Zámek Pracovníci města prováděli v létě úklid v okolí budovy
zámku. I tady se pohybují „nepřizpůsobiví“, po našem škodiči a
vandalové, kteří nenechají budovu v klidu a neustále do ní
pronikají. Proto je třeba objekt uzavřít, včetně sklepů. Dojde i na
zbourání garáží a tím vynikne i okolní prostor.
Židovský hřbitov Památný hřbitov vlachovobřezský je opět
opraven a následky nedávného řádění vandalů odstraněny. Podařilo
se slepit roztříštěný historický náhrobní kámen, což je malým
zázrakem. Krom toho jsou vyběleny a částečně zrekonstruovány
také zbývající historické náhrobky. Tomu, kdo celou opravu zařídil
a provedl, patří velké poděkování. (LIK) Jestliže to nebylo Město
V. B., pak už to nemohl být nikdo jiný než Židovská obec v Praze,
která je vlastníkem hřbitova. Třetí možnost je z říše snů :
Vandalové se dali na lepší cestu a všechno opravili sami. (JKH)

MALÁ VELKÁ LETNÍ POTKÁVÁNÍ
Potkávání č.: 1 1.7. byly trhy v Chlumanech. On tam seděl na celtě bos
a starou kosu klepal. Na dece však rozložil překrásné nové kosy made
in Austria. Klepal, povídal, zval lidi do Mlynářek na mistrovství
republiky v kosení trávy a byl spokojenej. Zastavil jsem se u něj už
potřetí a pak jsem si tu kosu rakouskou koupil. Byla nádherně
naklepaná a doteď seče sama. David Vostrovský pak vyhrál
v Mlynářovicích a potom taky ještě někde jinde a stal se mistrem
Evropy v kosení trávy…Potkávání č.: 2 5. 8. bylo v Dolních
Nakvasovicích sousedské setkání u kamene Jakuba Bursy, tamního
rodáka, zedníka-umělce. Mnoho velkých lidí jsem tam viděl, s
některými měl tu čest i mluvit nebo jsem je jen poslouchal. Vlastně tam
byli jen samí Lidé a bylo mi tam mezi nimi moc dobře. A když domluvil
pan starosta Miroslav Beránek, tak jsem věděl, že se o tenhle kout
krásný země se nemusíme vůbec bát a měl jsem z toho radost…
Potkávání č.: 3 Bylo to na konci prázdnin na Svatém Duchu. Poctivě
oklepával omítku z kapličky číslo 8 a tak pěkně mluvil o zednickém
řemesle, o Bursovi, o barvách a o všem možném. Říkal, že letos
dokončí jen jednu kapličku a že se na to moc těší. Rád jsem ho u nás
znovu po roce viděl. Jmenuje se Vladimír Voborník, zedník-umělec
z Českého Krumlova…Potkávání č.: 4 * Bylo září asi v polovině.
Nerudovkou jede proti mně auto, řidič zastavuje a mává na mě s
knižkou v ruce. Pan Oldřich Nováček je šťastný, splnil si svůj sen.
Vydal knihu Vlachovo Březí na dobových pohlednicích. Vytiskla
mu ji vimperská tiskárna Akcent a při její přípravě pomáhaly
renomovanému sběrateli pohlednic paní Mgr. Helena Dvořáková a paní
Libuše Kropáčková. Jen ten, kdo se do takového podniku někdy pustil a
zkusil, co to všechno přináší za starosti, ale také kolik peněz je třeba
složit, ocení Nováčkův počin. Je to frajer a nebál se toho. Do té nové
knížky vepsal věnování a udělal mi velkou radost. Díky Oldo, žes
nezapomněl… Potkávání č.: 5 O posledním letním dnu jsem se vydal
do panského pivovaru. Do míst, kde dříve začínal pan Cais s pekařinou.
Už jsem skoro zapomněl, kudy mám jít. Jen ta vůně kávy mě přivedla až
do pražírny Nebe. Už jen ty žoky s exotickými nápisy nadchnou. Je tu
káva z celého světa. A k tomu ta vůůůně! Magistr Ivan Lauda praží
soustředěně, hlídá hodnoty na displeji, vysvětluje mi všecko, jako
rozený pedagog a mně už začíná být líto, že se mi to do Březin všechno
nevejde. Tak alespoň něco. První batch tu upražil začátkem května
2017, používá k tomu „pražičku“ Ghibli z Izraele. Originální
kavárenská směs vzniká mísením 4 druhů kávy a pan ředitel ji nazývá
Ametyst. To proto, že původně vystudoval geologii na UK v Praze. Pak
mi ještě objasňoval celou technologii pražení kávy krok za krokem, že
jsem tomu kupodivu rozuměl a byl jsem rád, že máme tady ve V.B. opět
něco, co jinde nemají. Až bude v Pražírně Nebe vše tak, jak si to její pán
představuje, určitě přijdu zas…(JKH)

MALINA A BEČVÁŘOVÁ VYSTAVUJÍ V BOMBĚ
V pátek 15. září 2017 si ve škole připomínali její 118.
narozeniny. Program slavnostního dne končívá vernisáží
výstavy. Na ní představují bývalí žáci školy své dílo nebo
jinak prezentují svou osobnost a své záliby. Letos jsme tu již
podruhé uvítali pana Ing. Václava Malinu, bývalého žáka školy
a redaktora ČS Rozhlasu v Č. B., který tu představil své
fotografie. Před 11 léty vystavoval v BoMBě portréty a celý
soubor nazval Čechové. Letos je jeho záběr poněkud širší, a
snad proto nazval výstavu V. Malina : Vysvědčení 2017.
Objevíme tu velkoplošné záběry muzikantů, abstraktní pohledy
na obyčejné věci, snímky pro kalendáře, ale také zajímavé
studie některých obyvatel našeho města. Krom toho pro nás
letos jubilující reportér připravil ukázky své rozhlasové práce i
artefakty z osobního života. Naše žáky snad nejvíc přitahuje
vitrina s obřími kopačkami Jana Kollera spolu se střelcovou
pózou u cedule Smetanova Lhota. Pan redaktor nabídl Trošku
prostoru i své přítelkyni paní doktorce Ivaně Bečvářové. Ta
připravila několik rozměrných pláten s abstraktními náměty a
nechybí tu ani společný portrét s panem režisérem. Výstavu
uvedl pan ředitel Mgr. M. Novotný, o Malinách a Jahodách
zahrála a zazpívala paní učitelka Mgr. Helena Dvořáková,
s trochou povídání vystoupil JKH a ke slovu se dostal i pan
redaktor a po rozhlasových vlnách i jeho kolegové. A dokonce
dvakrát se tu křtily knihy. Nejprve ta zbrusu nová od Maliny a
spol. s příběhy šumavských hrdinů a podruhé ta od Nováčka
Oldřicha a spol. s historickými pohlednicemi Vlachova
Březí(píšeme na jiném místě). Prostor Březinám nedovolí více.
Avšak nelitujte, organizátoři spolu s umělci připravují neméně
slavnostní
derniéru
výstavy, na níž nebudou
chybět
naši
noví
osmnáctiletí občané, ale
také i další překvapení
z dílny V. M. a I. B.
Rádi se s vámi znovu
v BoMBě
potkáme
v pátek 27. října 2017 o
půl sedmé večer. (JKH)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Čtvrté veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskutečnilo v pondělí 25. září od 19 hodin ve velké jednací síni
MěÚ ve V. B. na náměstí Svobody. Mimo jiné byla schválena
vyhláška O pravidlech pohybu psů…, stejně tak byla schválena
vyhláška o místních poplatcích za parkování, podstatná část
jednání se týkala koupí a prodejů i rozpočtových změn.
Zastupitelům se dostalo informací o dalším využití budovy
pivovaru a o rekonstrukci školní kuchyně a Sokolovny. Na
závěr jsme si nechali zprávu, která volá po palcovém titulku.
S pokorou a skromností však zůstaneme u prvotní informace.
V panském pivovaru se snad bude opět pivo vařit. Pan Radek
Arnošt z Hosína a jeho přátelé projevili zájem a do části zatím
nerekonstruavaného objektu se rozhodli umístit zařízení na
výrobu piva a poté samozřejmě i pivo vařit. Držme jim palce a
těšme se! (B)
NAŠE SENIORKY BYLY ÚSPĚŠNÉ V PLZNI
Počátkem července 2017 se v Plzni konaly Sportovní hry
seniorů. Těm předcházel podobný červnový podnik v Č.
Budějovicích, kde si naše ženy vybojovaly postup
docelostátního kola, které mělo mezinárodní obsazení. Soutěžili
tu senioři ze všech států, co s Českem sousedí a počet všech
účastníků se přiblížil 200 účastníkům. Ani v této konkurenci se
ženy ze Svazu důchodců V. B. neztratily. Paní Zdena
Florianová získala bronzovou medaili v celkovém hodnocení

atletického víceboje a v hodu granátem byla rovněž 3. Paní
Naďa Kramperová skončila 3. ve sprintu a celkově byl pátá 5.
A paní Jarka Nohová skončila celkově sedmá. Kdo by
pomyslel, že u nás
máme takové sportovní hvězdy.
Gratulujeme! (B)
MIKROREGION NA KOUPALIŠTI V HRADIŠTI
Mikroregion Vlachovo Březí uspořádal v areálu koupaliště
Hradiště pro děti mladší 15 let sportovní štafetový trojboj. Toho
se zúčastnilo celkem 10 tříčlenných smíšených družstev, která
soutěžila ve dvou věkových kategoriích a třech disciplínách :
běh, jízda na kole a biatlon. Poslední disciplína byla zařazena
místo plavání a dvakrát se při ní střílelo. O záštitu nad celým
podnikem se postaral pan starosta města V. B. Lubomír
Dragoun, organizaci závodu vzal na svá bedra ředitel zdejší
školy Mgr. M. Novotný a nad celým podnikem bděl jako hlavní
pořadatel pan Josef Urban, manažer pro rozvoj Mikroregionu
V. B. V kategorii mladších žáků (1.-5. tř.) zvítězilo družstvo
z Vlachova Březí a mezi žáky 6.-9. tříd byli nejlepší Mexičané,
alis děti ze Strunkovic, domácí skončili sedmí. Štaftový trojboj
je putovním závodem a bude se každý rok konat na jiném místě
našeho mikrioregionu. Jsme rádi, že naše město mělo tu čest
pořádat ve čtvrtek 7. září 2017 1. ročník nové sportovní soutěže
pro naši mládež.(B)
DRUHÁ VÁCLAVSKÁ VESELICE V PIVOVARU
V úterý 26. října 2017 uspořádala ZO Svazu důchodců ve V. B.
II. Václavskou veselici v sále panského pivovaru. Stejně jako
loni přijely 3 plné autobusy lidí z Č. Krumlova, Benešova nad
Černou, Kaplice a Vimperka. Stejně jako loni tu hráli pánové
Bubeník, Kouba a Šebesta. A stejně jako loni tu měli velice
přitažlivou tombolu, v níž mohl vyhrát každý. A konečně opět
stejně jako loni si účastníci řekli : „Za rok nashledanou!“ A
pořadatelé dodávají, že děkují velmi všem sponzorům za jejich
štědré příspěvky. (FLO)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Nový školní rok
2017- 2018 začal letos až v pondělí 4. září 2017 tradičním
přivítáním nových žáků školy – Prvňáčků. Těch se před školou
ujali žáci 9. tříd a všichni pak společně s rodiči a vedením
školy prošli tleskajícím špalírem všech ostatních až do
BoMBy. Tady je uvítal pan ředitel M. Novotný, představil jim
jejich první paní učitelku Mgr. Jindřišku Krankušovou a předal
řeč panu starostovi města Lubomíru Dragounovi, který jako
každoročně nezapomněl na maxikornout sladkostí, květiny a
přidal i něco povzbudivých slov. Nakonec se, teď již
nejčerstvější školáci, přesunuli do své první opravdové třídy.
Bylo jich celkem 28, z toho 12 chlapců a 16 děvčat. Hodně
štěstí a radosti ze školy po celých příštích devět let, Milí
Prvňáci! * Ke 4. září 2017 bylo ve škole zapsáno 322 žáků, 189
na 1. stupni, chodí do 9 tříd a 133 žáci na 2. stupni se učí v 7.
třídách. Ve školní družině je zapsáno 90 dětí * Na konci
uplynulého školního roku jsme se rozloučili s paními
učitelkami Mgr. Michaelou Karešovou, Mgr. Stanislavou
Zíkovou a paní asistentkou Ing. Jaroslavou Sonntagovou.
Děkujeme všem za dobře odvedenou práci a na nových
působištích jim přejeme hodně úspěchů * Novými či
staronovýmim členy našeho pedagogického sboru jsou : paní
učitelka Mgr. Pavla Albertová, která se vrací po RD. A několik
hodin Vv vzal na svá bedra i pan uč. J. K. Horák. Paní uč. Mgr.
Michaela Bartošíková vyučuje na plný úvazek. Novou
asistentkou pedagoga je slečna Zuzana Beránková, DiS., bývalá
žákyně naší školy. Celkem máme ve škole 22 učitelů, včetně
vedení školy, 2 vychovatelky a 4 pedagogické asistentky.
Pracuje tu 12 provozních zaměstnanců, 6 ve školní jídelně, 4
uklizečky, paní ekonomka a pan školník. Dohromady

zaměstnáváme 40 lidí * Krom rozsáhlé a náročné rekonstrukce
školní kuchyně (píšeme o tom na jiném místě), musíme zmínit
hned několik prací, které se o prázdninách ve škole uskutečnily.
Po výměně osvětlení na 2. stupni, které prováděla firma
BABETA, došlo také na malování tříd, chodeb a kabinetů *
Byla provedena instalace kamerového systému. Ve škole je 5
kamer, z toho 1 venkovní. „Velký bratr“ nyní může vyhodnotit
vaše počínání i 14 dnů nazpět. Souběžně s instalací
zabezpečovacího systému dochází k instalaci informačního
systému * V rámci projektu Vzdělávání pro všechny
zabezpečujeme již 2. rokem vedení kroužků matematické
logiky, čtenářských klubů a dalších. Díky tomu můžeme v říjnu
vybavit učebny 1. st. nábytkem v hodnotě 300 tisíc Kč * Pro
školní rok 2017-2018 byl schválen projekt rozvoje partnerství
ZŠ PJB s německou školou MS Riedlhütte. Projekt nese název
Těšíme se na setkání v roce 2018 a dotace na jeho realizaci činí
více než 5 tisíc Euro! * 21. září se uskutečnilo ve Vimperku
v areálu Vodník okresní kolo v přespolním běhu pro starší i
mladší žáky Přestože se reprezentanti naší školy snažili a
bojovali na loňské prvenství Adély Mikešové nenavázali a
dobíhali na pozicích kolem 10. místa. I za to jim patří dík * 15.
září jsme si ve škole připomínali již 118 let, které uplynuly od
otevření první školní budovy pod Svatým Duchem. To se stalo
přesně 17. 9. 1899, letos jsme v pátek slavili v předstihu.
Každoroční slavnost má svůj zaběhlý rituál, v němž nechybí
školní hymna, projev ředitele školy a volby do školního sněmu.
Do něho jsou voleni zástupci jednotlivých tříd, nejmladší jsou
žáci 3. tříd. Pro tento školní rok se stala prezidentkou sněmu
Romana Mikešová z 9. třídy a její zástupkyní Lucie Dědičová
z 8. A. Pak s žáci se svými učiteli věnují rozmanitým
činnostem, projektům, jimiž navazují na narozeniny školy. Pro
žáky končí oslava společným slavnostním obědem dětí z 1. a 2.
stupně. Za stejným účelem se pak ve školní jídelně sejdou
současní a bývalí učitelé a provozní zaměstnanci a slavnost
pokračuje, mimo jiné i návštěvou hrobu kantorů Kopečků,
položením květin a uctěním jejich památky. Letos mohl pan
ředitel Mgr. M. Novotný ukázat všem přítomným nově
rekonstruovanou školní kuchyní, která si právě při této školní
slávě odbývala svou premiéru (píšeme na jiném místě). Závěr
Památného dne školy bývá tradičně v galerii BoMBa, kde je i
pro veřejnost připravena vernisáž výstavy, na níž se prezentují
bývalí žáci školy. I o tom se píše na jiném místě v novinách.
Prozradíme toliko, že letos se tu představil jubilující novinář
ČR Ing. Václav Malina se svými fotografiemi, kterým
v dojemné shodě sekundovaly obrazy paní doktorky Ivany
Bečvářové * (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * ZUŠ vstoupila do
svého 26. školního roku 2017-2018 se zcela naplněnou
kapacitou školy, tj. se 180 žáky, z toho 133 v hudebním oboru a
47 v tanečním oboru. Po 23 letech kantorského působení ve
Vlachově Březí nastoupila paní kolegyně Martina Spišská na
místo ředitelky ZUŠ Strakonice. Gratulujeme a současně
děkujeme za ta léta poctivé práce u nás. Nyní vyučuje
v hudebním oboru 10 učitelů a 1 kolegyně v tanečním.
Provozní zaměstnanci jsou 2. Naše ZUŠ bude i nadále působit
ještě na 2 pobočkách – v Husinci a Strunkovicích * MŠ
Pastelka zahájila nový školní rok se 79 zapsanými dětmi, které
budou pracovat ve 4 třídách. Mladší děti v Koťatech a
Stonožkách a pro starší děti jsou tu Hvězdičky a Knoflíci. Za
paní učitelku Moniku Fenclovou z Koťátek, která odešla na
mateřskou dovolenou, nastoupila paní učitelka Jana Opelková
a do třídy nejmladších dětí nastoupila na částečný úvazek sl.
Anna Lebedová ( projekt Chůva v MŠ). V MŠ pracuje 6
kvalifikovaných učitelek a 4 provozní zaměstnanci * 7. 9. se

uskutečnila Zahajovací informační schůzka pro všechny rodiče.
Informace se týkaly nově zaváděné povinné předškolní
docházky a nástupu dvouletých dětí do MŠ * Do Pastelky už
přijelo s pohádkou divadlo Z bedny a v říjnu se rozběhnou další
školkové aktivity * Slavnostní koncert učitelů a žáků ZUŠ ke
vzniku ČSR se uskuteční v pondělí 23. 10. v Koncertním sále
naší školy od 17 hodin. Jako hosté vystoupí žáci a učitelé ZUŠ
Stachy * (T. T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Květen 2017 * Abychom dodrželi dobrý mrav a tradici,
s radostí oznamujeme, že koncem máje přišel v Českých
Budějovicích na svět chlapec Jindřich. Rodičům Janě a
Janovi Horákovým gratulujeme a mamince posíláme květin
puget. Jindříškovi přejeme hodně zdraví a štěstí, selský
rozum a sílu lva * Červenec 2017 * Sedmý měsíc začínáme
trojnásobnou radostnou zprávou o narození tří dítek. Těmi
byly Sofie Matějková, Claudie Fridrichová a Ladislav
Matoušek a všichni jsou z Vlachova Březí. Vítáme vás mezi
námi a přejeme plno štěstí, hodně zdraví! Ať vás jen samé
dobré skutky životem provázejí. Vašim šťastným rodičům
gratulujeme a všem maminkám posíláme tři kytice z letních
květů uvité * Svatby u nás k mání nebyly. Zato jinde po
kraji Vlachovobřezšťan(é - ky) do manželství vstupovali.
V Jindřichově Hradci tak učinili Magdalena a Marian
Jungwirthovi. V Hošticích u Volyně Lucie (Ledrerová) a
Miroslav Šupíkovi. A konečně do třetice si řekli ano ve
Svachově Dvoře u Č. K. Kristýna a Martin Neradovi. Díky
našim investigativním spolupracovníkům jim právě teď a z
tohoto místa můžeme popřát jen to nejlepší, nejkrásnější a
vůbec všechno nej na jejich dlouhé společné životní pouti.
Novomanželům zdar! * + Bohužel jsme se museli rozloučit
s panem Jiřím Pavlíkem, který od nás navždy odešel ve věku
67 let. Rodák ze Záblatí, lídr tamního fotbalového Sokola,
později pak dlouholetý člen okresního FS v PT,
v neposlední řadě i poslední šéf benzinové pumpy na našem
náměstí Svobody a nezdolný bojovník se zákeřnou
chorobou. Tak na něho vzpomínají přátelé…Jeho rodina a
blízcí v něm ztrácí manžela, tatínka a dědečka. Za nimi letí
projevy naší upřímné soustrasti nad jeho ztrátou + * S
letošními červencovými jubilanty se pytel doslova roztrhl.
Hned šestice oslavenců si odbyla svou premiéru v Klubu
„70“. Paní Helena Fenclová, pan Miroslav Ščigel, paní
Ivana Celbrová, pan Ján Kapuscinský, pan Václav Linhart a
paní Libuše Cardová jsou všichni z Vlachova Březí a všem
už bylo sedmdesát. O pět let více si připomínali paní Anna
Nepožitková a pan Jaroslav Brousek, oba z Vlachova
Březí. Dvě sedmičky měl na dortu pan Václav Růžička
z Vlachova Březí. A neuvěřitelná osmička s nulou se
nastěhovaly k paní Boženě Plíškové a k panu Vojtěchu
Zíkovi. Oba jsou rovněž z Vlachova Březí. Těmto výše

napsaným, ale i všem dalším júlovým oslavencům, přejeme
pevné zdraví, mnoho štěstí a se zpožděním gratulujeme *
Paní Marie Pěstová devadesátiletá Ve Lhotě Chocholaté
byla sláva veliká, neb devadesátiny tu nemívají každý den.
Posíláme tam gratulaci k premiéře v „Klubu 90“ spolu s

velikou kytici pro paní Marií spolu s přáním pevného zdraví
a klidu mezi svými nejbližšími * Paní Bedřiška Vaněčková
třiadevadesátiletá Rovněž do Doubravy posíláme s
upřímnou radostí velikou kytku za paní Bedřiškou a přejeme jí
jen samé hezké dny, dobré zdraví a veselou mysl * Srpen 2017
* I srpen nám přinesl radost v podobě dvou čerstvě narozených
dětí. Naše řady rozšířili Radek Hes z Dáchova a Ladislav
Městka z Vlachova Březí. Vítáme vás mezi námi chlapci zlatí a
přejeme vám , abyste tu byli šťastní a zdraví a líbilo se vám u
nás. Vašim rodičům blahopřejeme, maminkám pošleme kytice
veliké a voňavé * I august se beze svatby obešel, ale třeba se
ještě nějaká objevit může + V srpnu nás ve věku 48 let navždy
opustil pan Pavel Jílek, rodák vlachovobřezský, který byl po
úrazu 17 let upoután na invalidní vozík, a poslední roky trávil
v hospicu sv. J. Neumanna v PT. Jeho nejbližším si dovolujeme
vyjádřit upřímnou účast nad jeho odchodem a jejich jménem
poděkovat všem, kteří na něho nezapomněli + * Náš přehled
srpnových jubilantů zahajují čerství sedmdesátníci. Pan Václav
Jeřábek, paní Věra Kapuscinská a paní Helena Fraňková,
všichni z Vlachova Březí se letos v srpnu pozdravili se
sedmdesátkou. Paní Jiřina Tetalová z Vlachova Březí se
potkala s pětasedmdesátkou a pan Jaroslav Tušek z Dáchova i
paní Helena Podlešáková z Vlachova Březí měli na dortu hned
sedmičky dvě. Paní Marie Pokorná a pan Jaroslav Rauscher –
oba z Vlachova Březí už mají za sebou oslavy svých
neuvěřitelných osmdesátin. Všem srpnovým jubilantům
posíláme upřímné vinšování i přání plná dobrého zdraví a
dobré nálady do příštích let * Září 2017 * V 9. měsíci jsme
mezi námi přivítali Jana Záhorku z Vlachova Březí. Dlouho se
zdálo, že to bude jediné zářijové dítě, až teprve závěr měsíce
mezi nás přinesl dalšího chlapce. A tím je Vojtěch Toušek
z Vlachova Březí. Oběma klukům - bukům přejeme hodně
zdraví a štěstí, mnoho radosti ze života a kolem sebe jen samé
dobré duše. Šťastným rodičům gratulujeme a maminkám
posíláme jen ty nejhezčí kytky, které u nás v září kvetou *
V září se to pokaždé stává – málo dívek se vdává a u nás to
platí i na mladé muže. Zatím Nic * A bohudík nulová je i
kolonka umrtí * Čerstvou vstupenku do Klubu „70“ napsalo
září paním Ludmile Hrdličkové, Marii Kluibrové, Jiřině
Urbánkové a panu Vladimíru Huňáčkovi – všichni jsou
z Vlachova Březí. V našem výčtu už pokračovat nemůžeme naši „kulatí“ už nejsou. Když k nim přidáme ještě Václava a
všechny ostatní, v septembru narozené, a máme tu dostatek
důvodů popřát jim hodně zdraví, mnoho štěstí a dobré pohody
do dalších roků * Březiny s radostí oznamují svým čtenářům,
že v září se dožila 98 let paní profesorka MUDr. Anna
Fadrhoncová, DRSc., vlachovobřezská rodačka a věhlasná
dermatoveneroložka , která žije toho času v Praze. Bližší
podrobnosti snad někdy příště * Paní Věra Dragounová
jednadevadesátiletá Přání všeho nejlepšího a hlavně dobrého
zdraví posíláme za paní Věrou do domova důchodců v Kůsově.
Pro ty dříve narozené však stále zůstane paní Dragounovou z
Velké Stránky. Mějte se dobře, paní Věro, vzpomínají
pamětníci, kamarádky a přátelé…(B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Červenec 2017: * Tak nějak na půl polo
i jasno, až na Cyrila s Metodem to mlasklo – bouří a kroupami.
A potom zas tak napůl slunce s prškou. A nakone je sunny král
* Srpen 2017 * Zkraje na nervy nám hraje, teplotní rekord však

tu zraje a jen trochu sprchne. Až 18. augusta přišla bouřka
podle gusta-s hromy, blesky, kroupami a s větrem. A ten to tady
kalil, hodně stromů pořezal a svalil. A pak už jenom slunce
svítí, usychá nám všechno kvítí * Září 2017 * Prvního u nás
pršelo, čápům se letět nechtělo, až čtvrtého při sluníčku, sbalili
si svou krosničku. A pryč od nás! Však tu deště přibývá, vítr
fouká a je zima, houby rostou, to je prima. Měsíc končí
v babím létu, listí padá, podzim je tu *(CM)* V sobotu
odpoledne 30. září 2017 se na letišti u Lhoty Chocholaté konala
tradiční Drakiáda, kterou tradičně, letos již po 8., pořádal
Leteckomodelářský klub z V. B. Když vítr fouká, tak se
drakiáda povede. Vítr se přihnal, jak na zavolanou, a tak se
k nebi vzneslo na 40 draků a dráčat. Nechybělo ani opékání
buřtíků, pohoda a dobrá nálada * Nohejbal : 26. srpna 2017 se
mladí nohejbalisté TJ Sokol zúčastnili turnaje družstev ve
Strakonicích. Pod vedením trenéra pana Luďka Chocholy
vybojovali 3. a 4. místo. V příštím čísle přineseme zprávy o
konečném umístění volejbalistů-mužů
* Volejbal :
Počátkem září se volejbalisté TJ Sokol opět vydali kolmo
na až Moravu. Po trase V.B.-Jemčina-Uherčice- Nový
Šaldorf-Znojmo ujeli více než 222 kilometrů. Vínečko
tam ochutnali a pak ze Znojma až do Čičenic vlakem
dojeli. Nestorem vlachovobřezské výpravy byl pan
magistr Frank Holík * Fotbal FC : Jako by nepovedený
turnaj poznamenal A mužstvo FC v rozjezdu do nové
sezóny I. B třídy. Žádná výhra, 4 remizy a 4 prohry,
z toho 3 vysoké. Plyne z toho předposlední místo
v tabulce a starosti se záchranou. Do konce podzimu
zbývá 5 nebo šest zápasů, z nichž ten nejbližší hrajeme
doma se Sousedovicemi v neděli 8. 10. 2017 od 15
hodin, což je pro tuto sezónu domácí hrací termín i čas.
Dorost hraje v I. A třídě se střídavými výsledky, stejně
jako týmy přípravek. Zatím nejúspěšnějším družstvem
jsou žáci, nováček krajské I. A třídy. Dvakrát vyhráli, 1
remizovali a jednou prohráli. Věřme, že se v závěru
podzimu štěstí přikloní na naši stranu a bude líp! Chce to
ale také více fandit! (B)
OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU - 27. 10. 2017
Jako každoročně se bude na počest státního svátku ČR 28.
října 2017 konat ve Vlachově Březí slavnost. Tradičně
slavíme vždy v předvečer svátku. Letos se proto oslava
uskuteční v pátek 27. října 2017 a Město V. B. pro vás
připravilo jednu novinku. Od 14 do 17 hodin budou mít
zájemci možnost seznámit se s rekonstrukcí Sokolovny a
uvidět její novou fasádu. Od 16 hodin pak začíná oficiální
program slavnosti přijetím 18-letých na radnici a jejich
jmenováním novými občany města. V 17 hodin budou
vysazovat lípu u Svatého Ducha. V 18 hodin se koná
vzpomínkový akt, kladení květin a poselství plamínků u
Pomníku padlých z 1. světové války rovněž na Svatém
Duchu. Od 18, 30 hodin se v galerii BoMBa ZŠ PJB
uskuteční kulturní program, který bude spojený s derniérou
výstavy fotografií V. Maliny a obrazů I. Bečvářové. Pro
účastníky bude přichystáno překvapení. Slavnost končí
přípitkem a posezením s novými občany, ale také všemi,
kteří se narodili dříve v sále školní jídelny. Jménem pana
starosty, radních a zastupitelů města V. B. si vás Březiny
dovolují na tuto oslavu srdečně pozvat. (B)
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