Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele
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KONEC ROKU 2016 A ZAČÁTEK ROKU 2017
Letos se i lidé z Vlachova Březí poprvé připojili k celorepublikovému
projektu Česko zpívá koledy. Stalo se ve středu 14. 12. v 18 hodin u
vánočního stromu a jesliček u kostela Zvěstování Páně a přišlo si
zazpívat věru hodně dětí i dospělých * V sobotu 17. 12. 2016 pořádali
již počtvrté členové SDH V. B. Vánoční trh v prostorách u sochy
svatého Jána z Nepomuku. Nechyběl oheň ani páni muzikanti od
Přenosů * V ten samý den se v hostinci U Svatošů konal již 17. ročník
Turnaje ve šnopsu. Ani skalní nevěděli, zdali turnaj bude. Nakonec
však srdce a obětavost lidská zvítězily, a tak se spolu s nimi mohl
z vítězství radovat i pan Jiří Dejmek z Chluman, 2. místo vybojoval pan
Jiří Vodička z V. B. a třetí skončil pan Jaroslav Rauscher, nestárnoucí
lídr z V. B. Poděkujme všem 15 hráčům za účast, vedení hostince za
poskytnutý azyl a péči a v neposlední řadě i všem nejmenovaným
organizátorům za to, že se turnaj vůbec uskutečnil. Byť jen třeba z úcty
k panu hostinskému Karlovi, který si loni odskočil zahrát šnopsa až do
nebe…* Pocta jižním Čechám to byl název 20. jubilejního večera
KPP. Pořad se uskutečnil v neděli 18. 12. v komorním sále ZUŠ * Ve
středu 21. 12. se konal tradiční Koncert duchovní hudby podání žáků a
učitelů naší ZUŠKy. Plný chrám Zvěstování Páně odměnil účinkující
dlouhotrvajícím potleskem * Ve dnech 22. - 23. 12. prodávali
zaměstnanci a radní Města V. B. na náměstí Svobody vánoční kapry
a ve dvoraně radnice to doplňovali dalším servisem * Tradiční
předvánoční vystoupení kapely Parkán mělo tentokrát – 23. 12.
premiéru v sále panského pivovaru. Jak jinak než úspěšnou * Na Štědrý
den odpoledne nechyběla Dětská mše vánoční s betlémským světlem a
poté před kostelem i dárek muzikantů všem, co si přišli koledy
poslechnout, ba i spolu s nimi zazpívat. A o 24 hodině zazněly
v chrámu Zvěstování Panny Marie první tóny Půlnoční mše svaté * 19.
Novoroční ohňostroj byl odpálen z ochozu věžních hodin hned, když
ty odbily půlnoc a naši hasiči za něj sklidili slova díků a uznání *
Novoroční Caisův ohňostroj určený dětem a mládeži spustili hned, jak
se setmělo, a byl důstojným pokračovatelem svého nočního
předchůdce * Odpolední Novoroční fotbálek na stadionu FC přilákal
na jednadvacet aktérů všech aktivních věkových kategorií, včetně old
boys a dal zapomenout na náročnou noc * V sobotu 7. 1. se ve sportovní
hale uskutečnil 6. ročník Memoriálu pana Karla Láda staršího. Letos při
něm účastníci zavzpomínali na všechny dobré duše, které fotbalu
pomáhaly, ale bohužel již mezi námi nejsou. Potěší, že se u toho vždy
sejdou borci hned několika fotbalových generací * 7. ledna v podvečer
se již popáté představila v kostele Zvěstování Páně skupina NO-E-MI s
audiovizuálním pořadem Ztraceni v překladu, v němž si pohrávali s
významy slov, dialogy, fotografiemi, se zpěvem i muzikou, ale

cena 4,- Kč

především nezapomněli poděkovat a popřát své mamince paní Evě
k narozeninám. A to zahřálo a potěšilo v té zimě převeliké snad nejvíc,
stejně jako závěrečný aplaus i dárečky od „Noemáků“ všem
přítomným…* Ve stejný den byla zahájena i Tříkrálová sbírka České
katolické charity ve V. B. a v Chlumanech. Letos zaskočila všechny
(hlavně děti) chřipková epidemie, a tak se koledníci s doprovodem
dospělých nedostali až tam, kde ještě loni nade dveře známé spojení
písmen a letopočtu psali. I tak se vybraná částka přehoupla přes 19 tisíc
korun českých. Část putovala na krytí provozních nákladů v hospicu Sv.
Jana Neumanna v PT, část se posílá do centra ČKCH a část zůstává v
domovské farnosti a bude použita na herní a sportovní vyžití dětí a
mládeže. Všem, kteří jste pomohli, organizátoři děkují * Tříkrálovou
pomoc nazývají ve škole Tři korunky pro Tři krále a letos při ní
v pátek 6. 1. vybrali 6 268,- Kč, které poslali dětem v DD Žíchovci *
Téměř navlas ve stejném čase jako loni, tedy v čase předvánočním
zahájila opět navlas stejná firma Hanuš z Vimperka výměnu střešní
krytiny na budově zámku. Tentokrát se jednalo o východní a jižní
části střechy, jak dokumentují snímky pana Ing. J. Beneše, za něž mu
Březiny děkují. Toto pokračování rekonstrukce se uskutečňuje
v programu Regenerace památkové zóny a financuje ho MK vlády ČR a
Město V. B. Díky pracovnímu úsilí i odvaze pánů od Hanuše a také
pomaleji se přibližující zimě, opět téměř navlas stejně jako loni, se
podařilo dílo téměř dokončit, až na finální položení hřebenáčů. Kdo by
se z nové střechy na zámku neradoval, nota bene když ta je odevšad
vidět. (B)
VLAJKA Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Jak již bylo v posledním čísle Březin psáno, v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky byla schválena oficiální
podoba vlajky města Vlachova Březí, jejímž autorem je pan Jan
Tejkal, heraldik a vexilolog. Stalo se 2. listopadu 2016. V úterý
14. února 2017 se v dolní komoře parlamentu v Praze konalo
slavnostní
předání oficiálních listin
opravňujících k užívaní vlajky. V tento den
obdrželo mnoho obcí a měst pověřovací
listiny, a proto se jejich předávání
odehrávalo ve dvou etapách. Dopoledne tu
byla k vidění i paní starostka z Chluman I.
Vlková. Odpoledne pak převzal náš starosta
pan Lubomír Dragoun z rukou předsedy PS
Parlamentu ČR Jana Hamáčka oficiální
doklad o tom, že město Vlachovo Březí
může užívat vlaku, kde
na modrém
podkladu vypíná své tělo kozel šedivý
s bílou zbrojí. Březiny těší, že mohou tento
historický okamžik svým čtenářům přiblížit,
neboť byly při tom. (JKH)
PŘEDVÁNOČNÍ DÁRKY NAŠIM HASIČŮM
Město Vlachovo Březí se může pochlubit hned dvěma spolky
dobrovolných hasičů – SDH Vlachovo Březí a SDH Dolní Kožlí. Práce
lidí v těchto spolcích je natolik přínosná a viditelná, že zastupitelé města

V. B. přijali nabídku podílet se na nákupu 2 dopravních automobilů
Ford - Tranzit pro obě místní sdružení. Značnou část finančního
příspěvku poskytly i okresní a krajské územní odbory hasičských
záchranných sborů. Všichni zainteresovaní se v pátek 16. 12. 2016 sešli
před polednem u panského pivovaru, kde došlo ke slavnostnímu
předání obou nádherných vozů do rukou těch nejpovolanějších –
starosty SDH V. B. pana Jana Fiedlera a pana Karla Jakše, starosty SDH
D. K., kteří se dostavili s hojným doprovodem svých členů. Byli tu také
lídři hasičů z okresu – pan plk. Ing. Milan Raba, ředitel ÚO HZS PT a
další VIP z JčKÚ. Za město V. B. se zúčastnili členové rady a
promluvil vicestarosta pan Ing. Jiří Růžička. Ten pak nakonec všechny
přítomné pozval do sálu pivovaru k náležitému občerstvení a
neformálnímu
povídání. Nechť tedy
slouží obě auta Bohu
ku chvále a občanům
k ochraně, jak jest
psáno na hasičském
praporu. (JKH)
VETERINÁŘI UTRATILI 17 TISÍC KACHŇAT
Počínaje rokem 2017 se v České republice začaly objevovat ohniska
nákazy ptačí chřipkou. V našem kraji bylo takových ohnisek k 1. únoru
šest. Pak se znovu objevilo v Blatné, kde následně došlo ke skutečnému
masakru kachního velkochovu. Datum 1. února nezmiňujeme náhodou.
To byla pro firmu Farma PT, která v průmyslové zóně Dlouhá louka ve
Vlachově Březí provozuje velkochov kachen, vskutku osudová středa.
Vir ptačí chřipky byl v tomto chovu prokázán. Následný zásah 24
hasičů (12+12) v protichemických oblecích si vyžádal likvidaci 17 000
čtrnáctidenních kachňat. Skoro se nechce dál tuto zprávu rozvíjet, neboť
až příliš živě připomíná něco mnohem horšího, co není ještě úplně
zapomenuto. Okolo každého ohniska jsou vyhlášena 2 pásma - 1. je
ochranné v okruhu 3 km a to 2. je pásmem dozoru. V našem případě
muselo město zjistit počty drůbeže v chovech nebo u drobných
chovatelů v ochranném pásmu. Dále pak musela radnice zajistit
umístění speciálního kontejneru pro uhynulé ptáky. Tím místem je u nás
sběrný dvůr. Tři neděle se bude čekat, zdali se neobjeví v tomto pásmu
nějaké další ohnisko. Věřme, že se tak nestane a že naši drobní
chovatelé budou této šikany ušetřeni. Jednoho až překvapuje, s jakou
odevzdaností všichni zatím postižení chovatelé nechávají dávat krky
svých opeřenců na špalek, respektive je posílají do plynových komor. A
přitom odborníci nic příliš nevysvětlují. Máš tam ohnisko a šmytec.
Vždyť co je snazšího, než takto záměrně škodit a zbavovat se
konkurence. Snad už to šílení brzy skončí. (B)
NĚKOLIKA ZAJÍMAVÝCH POŘADŮ A TISKŮ
Vedení Knihovny J.V. Plánka ve spolupráci se ZUŠ, ZŠ PJB, Klubem
turistek a dalšími představilo od začátku roku 2017 hned několik
zajímavých osobností. Již 12. ledna vyprávěl v sále ZUMŠ pan
spisovatel Hynek Klimek o Tajuplné Toulavě, o kraji kolem Tábora s
přebohatou historií, s mnoha památkami a přírodními krásami. Jeho
pilotní pořad poslouží letos Jihočeské agentuře cestovního ruchu, jejíž
zástupkyně Ing. Hanzalová byla v sále rovněž přítomna. Pan spisovatel
si V. B. oblíbil a všem účastníkům besedy a také čtenářům Knihovny
JVP věnoval výtisky své poslední knihy o Toulavě s bohatými
ilustracemi Z. Študlarové. Díky za to, vážený Hynku Klimku, a brzy
nashledanou * Ve čtvrtek 26. ledna 2017 v galerii BoMBa představil
pan Ing. Josef Florian svůj vzdělávací program. Naši na cestách anebo
také Cestujeme letem světem. Poutavým vyprávěním i promítáním více
než 7 stovek fotografií upoutal nejprve dopoledne pozornost žáků školy
pana profesora Brože a potom i večer své dospělé příznivce. Pan
inženýr skloubil své koníčky - cestování a fotografování a po
premiérové procházce Národními parky Ameriky (2015), oslovil letos
milovníky Číny, Tibetu, Nepálu a Indie. Mimochodem díval se
na Šanghaj z 475 m vysokého mrakodrapu a jel vlakem rychlostí 431
kilometrů/hod. Pan Inženýr Florian vyzývá své spoluobčany, kteří rádi
cestují a fotografují, aby se i oni podělili s naší veřejností o své zážitky a
fotografie * V den uzávěrky tohoto vydání Březin 20. února 2017

vystoupil v sále ZUMŠ PhDr., Mgr. Jeroným Klimeš, význačný a
renomovaný český psycholog, ale také vlachovobřezský rodák.
Přítomní, kteří zcela zaplnili sál, byli zvědavi na jeho povídání o
partnerství, manželství, rodině, společnosti a vztazích mezi lidmi. Toho
se jim dostalo v míře vrchovaté a ve dvouhodinovém pořadu zbyl
prostor i na dotazy účastníků. Jsme rádi, že premiérové vystoupení Pana
psychologa na domácí půdě mělo úspěch a tímto mu posíláme naše
poděkování. V závěru upozorníme čtenáře na knihu pana J. Klimeše
Psycholog a jeho svědectví o Kristu * Na další, tentokrát útlejší
brožurku nás opět upozornila paní ředitelka knihovny H. Fraňková. Na
počátku roku 2017 spatřila světlo světa publikace Historie panského
pivovaru ve Vlachově Březí. Jejími autorkami jsou Mgr. Helena
Dvořáková a Libuše Kropáčková. O fotodokumentaci se postarala
Kateřina Koubová a odbornou radou i pomocí přispěli paní doktorka
Pavla Stuchlá a pan Oldřich Nováček – všichni s trvalým bydlištěm ve
V. B., což je do budoucna potěšující zjištění. Grafickou podobu vtiskla
knížce firma Rodentica. K úplné spokojenosti pak už jen chybí větší
počet výtisků ( 2 jsou k dispozici v MK JVP) a nakonec i poděkování
všem, kteří si dali tu práci. (B podle HAFR)
PLESOVÁ SEZÓNA 2017
Úvod letošní plesové sezóny obstaral První ples města Vlachova
Březí. Je trochu s podivem, že premiéra nechala na sebe tak dlouho
čekat. Možná, že nás pamětníci opraví, ale Březiny mají za to, že město
či dříve středisková obec samostatný ples nepořádaly. O to větší bylo
čekání na sobotu 14. ledna, kdy ve velkém sále pivovaru zazněly první
tóny kapely Jazzika. Přestože Město prodávalo místenky, což byla pro
V. B. rovněž premiéra, plesových hostů se tu sešlo tolik, že někteří
museli vzít za vděk přilehlým
sálem restaurace. Vkusná
výzdoba, bohatá tombola a
příjemná atmosféra jen
dokreslily skutečnost, že se
ples vydařil. Březiny to
dokumentují i fotografií * Již
o týden později - 21. 1. se na
stejném místě konal již
4. Ples pekařů a řezníků.
Tento bál si rok od roku buduje tradici a jeho organizátoři si dávají
opravdu záležet, aby svým hostům nabídli vše, po čem jejich srdce i těla
volají. Velmi podstatným lákadlem se proto stává bohatá tombola, a to
nejen gastronomického charakteru. Spokojenost byla i s kapelou „A je
to“ z PT. Řeznicko-pekařský ples ve V. B. si v krátké době vydobyl
velmi dobré reference i za hranicemi našeho města. A tak jsou tu další
pochvalné komentáře vlastně zbytečné * V pátek 3. února 2017 se od 20
hodin uskutečnil v sále v sále školní jídelny ZŠ PJB v pořadí již
21. Společenský večer rodičů a přátel ZUMŠ. Tento školní „ples“ si
k velké radosti pořadatelů našel své pevné místo mezi ostatním plesy ve
Vlachově Březí, třebaže se svým programem od nich trochu odlišuje.
K tanci a poslechu hrála již tradičně kapela Přímý přenos pod vedením
Mirka Předoty. Úvod večera obstarali třemi choreografiemi žáci
tanečního oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Pilátové. Všichni
sklidili velký potlesk. Nechyběly ani tradiční Koláčová volenka nebo
Židlová soutěž. Stejně jako bohatá a vtipná tombola a zdarma
občerstvení pro hosty. Ani jedenkrát za 21 let se neopakovalo tradiční
Půlnoční překvapení. Nejinak tomu bylo i letos, když se objevil pravý
nefalšovaný Mág Absolon, který nejenom tančil na čtyřech nohách a
nosil hlavu v podpaží, ale dokázal bavit plesové hosty celou půlhodinu.
Po skončení programu pokračoval „večer“ až do 4. hodiny ranní… *
V sobotu 12. února 2017 se ve velkém sále pivovaru konal již
47. Sportovní ples, který pořádají hoši z FC V. B. O předtančení se
postarali domácí fans junior a po nich i Atlantikové z Volyně. Hudební
doprovod nesla na svých bedrech kapela Laguna z PT a její premiéra
v pivovaru i ve V. B. vůbec byla úspěšná. Hosté si velmi pochvalovali
rozmanitou, bohatou a hodnotnou tombolu i tradiční půlnoční trefování
do již, v těch chvílích proklatě malé, branky. Hitem bálu byly zbrusu
nové žlutomodré šály FC, které se povedly a už jich pan prezident FC
Mgr. Ivan Lauda na skladě mnoho nemá. Snad přinesou pro jaro našim
fotbalistům tolik potřebné štěstí. Celý ples zastihl všechny jeho aktéry

v dobré náladě a v pohodě * Po loňském 80. jubilejním Hasičském
plesu byli všichni tancechtiví domorodí zvědavi s čím přijdou naši
hasiči letos. A ti opět dokázali překvapit, neboť se v sobotu 18. února
2017 rozhodli uspořádat Masopustní průvod, do kterého pozvali
všechny spoluobčany v maskách i bez. Dobrý nápad oslovil i nehasiče a
ti se k ohňobijcům přidali a dali tak vzniknout početnému průvodu
masek, které doprovázela část Přímého přenosu, ale i další muzikanti
bez rozdílu věku. Vyšli ze své základny U Hasičů v Pražské ulici a
první zastávku měli před radnicí, kde jim pan starosta předal vládu nad
městem. Krom vlastních aktérů bylo na náměstí k vidění i mnoho
diváků a všichni se dobře bavili… Masopustní průvod se potom
odebíral dál na Hájky, odtud do Nerudovy a zpět přes Velkou a Malou
Stránku, do Kozinovy a na Sídliště a zpět zase k Hasičům. Kdo to
nikdy nezažil, neví, jak náročnou zátěž museli všichni podstoupit…než
se večer od sedmi hodin roztočili při Masopustní taneční zábavě za
doprovodu kapely Excelentmuzik a stihli přitom ještě pojídat
zabijačkové pochoutky a hrát o lidovou tombolu. Hasiči dokázali svůj
průvod i dobře načasovat a tím se vyhnuli poslednímu víkendu před
půstem, kdy bude všude přemaškarováno. A tak si zase členové SDH
vysloužili hodně plusových bodů a upřímné chvály. P.S. Naposledy se
držel Masopust ve Vlachově Březí v zimě roku 1969, kdy se ještě za
blahé paměti a pomoci tehdejšího předsedy MNV pana Karla Láda st.
vydaly maškary městem…* V závěru si dovolíme pozvání na
Maškarní průvod po Spojených státech, který se bude konat v sobotu
25. února 2017. Tady mají místní hasiči svou základnu v D. K., odkud
se vydají na trasu do H. K., MO, DÁ a zase zpět do D. K. * Ani letos
nebudou Sokolové chybět při loučení s plesovou sezónou. V sobotu 11.
března 2017 pořádají ve 20 hodin své tradiční Sokolské šibřinky
s kapelou Milénium Večerní maškarádě již tradičně předchází odpolední
Dětský karneval v rytmu diska. Netřeba dodávat, že jste všichni srdečně
zváni do Panského pivovaru * (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V prosinci roku 2016
skončil ve škole sběr starého papíru. Nakonec se ho sešlo na 11 320
kil! Za něž vyplatila firma Jihosepar z Č. B. 23 424 korun českých!
Vedení školy a všichni učitelé by chtěli touto cestou poděkovat všem,
kteří na tom měli svůj podíl. K těm nejlepším patřili Jan Hubr ze 3. A se
622 kily a sourozenci Filip a Karolína Vaněčkovi z 2. C odevzdali 2x
po 442 kilogramech! Za takto získaný peníz byly zakoupeny koberce
do všech tříd 1. stupně. Zbytek peněz spolu s částkou za loňský sběr
papíru bude použit na instalaci kamerového systému v šatnách * 20. 12.
2016 se v naší partnerské škole PFM Riedlhütte (D) konala velká sláva.
Slavnostně tu podepsali smlouvu o spolupráci školy s Národním parkem
Bavorský les. Bohatý kulturní program spolu s projevy
zainteresovaných VIP shlédli i pan ředitel M. Novotný, jeho zástupkyně
M. Kadlecová a paní učitelka Lea Šveráková – všichni ze ZŠ PJB V. B.,
kteří přijali pozvání nové paní rektorky Iris Sneck a pana konrektora J.
Friedla * Před vánočními prázdninami se konala premiéra originální
sportovní akce s názvem Vánoční schody 2016. Kdo to v naší škole
dobře zná, potvrdí, že k překonání výškového rozdílu od vstupních
dveří až na úroveň podlaží sálu ve školní jídelně musí překonat několik
schodišť, podest a chodeb. Organizátoři spočítali, že převýšení činí 14, 4
metry a délka trati je 105 metrů. Závodilo přesně 100 žáků ze 6. – 9.
tříd, kteří dohromady uběhli 10 500 metrů za 1 hodinu, 1 minutu a 1
sekundu. Z výsledků musíme jmenovat celé skvělé trio žákyň 9. třídy :
M. Bošková, A. Mikešová a P. Marková s téměř shodným časem 28
sekund a „kousek“. Mezi chlapci zvítězil P. Bartizal (8.tř.) s 25,2
sekundami, 2. byl M. Novotný (9.) za 27, 2 sec. a 3. místo patřilo D.
Otradovskému (9.) za 28, 6 sec. Tato velmi přitažlivá nová soutěž bude
určitě pokračovat i příštích létech * V pátek 6. ledna 2017 proběhla ve
škole tříkrálová sbírka Tři korunky pro Tři krále, kterou vyvrcholil již
14. ročník školního projektu Od Barborek do Tří králů. Žáci, učitelé a
provozní zaměstnanci přispěli částkou 6 268,- Kč, která byla odeslána
do Dětského domova v Žíchovci. Dobrý skutek na počátku roku má u
nás ve škole pevné místo a přináší všem radostné pocity * 9. 1. 2017
sehráli páni herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové v BoMBě
hned dvě představení. Pro 1. stupeň připravili pohádku Dobrodružství

veverky Zrzečky a pro žáky 2. stupně vystoupili s dramatizací pásma
Divadelní cestopis s ukázkami slavných divadelních her. Herci z Hradce
K. u nás nebyli poprvé, ale pokaždé zaujmou a pobaví * 17. 1. 2017
obdrželo vedení školy zprávu, že ZŠ PJB byly přiděleny finanční
prostředky na realizaci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Ten již na škole probíhá od 1. 10. 2016 a nese název
Vzdělání pro všechny * Paní vychovatelky naší školní družiny A.
Nováková a Bl. Matoušková připravily na 13. leden 2017 pro budoucí
žáky 1. ročníku a jejich rodiče Den otevřených dveří. Formou hry se
„předškoláci“ seznámili se školou a již se těší na letošní duben, kdy na
ně čeká Zápis…* S touto akcí pak úzce souvisí i projekt Adaptace
předškoláků, který byl odstartován před 4 léty. Na děti z MŠ V. B., CH
a BU čekají až do května celkem 4 setkání s paní učitelkami 1. stupně.
14. února 2017 přišly poprvé do tříd, aby si tu s paní učitelkami M.
Horákovou a J. Krankušovou vyzkoušely vyučování „naživo“ * Ve
středu 25. ledna se v „lyžařském areálu“ Svatý Duch konala Zimní
olympiáda. V disciplíně bobování se ze 3. tříd vedl nejlépe J. Kučera a
mezi žáky 4. a 5. tříd byli nejlepší D. Filip a K. Winterová. Žáci 2.
stupně soutěžili v běhu na lyžích a nejlépe si vedli V Kautman ze 6. B a
M. Novotný z 9. tř. Poděkování paním učitelkám 1. stupně a panům
magistrům Pechkovi a Novotnému a samozřejmě všem závodníkům *
Ve čtvrtek Cestoval letem světem v BoMBě se žáky 7.- 9. ročníku pan
Ing. Josef Florian. Podrobnosti na jiném místě * Před pololetními
prázdninami – 3. 2. ´17 vyšlo 2. číslo školního časopisu Kozlík * Ve
středu 8. února ´17 se v Prachaticích konalo okresní kolo Soutěže
v německém jazyce. V kategorii mladších žáků zvítězil náš žák Jiří
Čužna ze 7. třídy a jeho spolužačka Kateřina Tažejová obsadila 2. místo.
Mezi staršími žáky se vedl velmi dobře i Martin Le z 9. třídy, když
skončil na 2. místě. Gratulujeme našim reprezentantům k jejich skvělým
výsledkům a vzorné reprezentaci naší školy, stejně tak i jejich paní
učitelkám Míše Karešové a Lee Šverákové * O týden později 15. 2.
2017 probíhalo v Prachaticích okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce.
V kategorii mladších žáků byl nejúspěšnější žák naší školy David
Neuberger ze 7. třídy. V kategorii starších žáků obsadil Václav Fiedler
z 8. tř. 10. místo. Blahopřejeme našim „angličanům“ a jejich paní
učitelce Markétě Jungwirthové * 15. února se v lyžařském areálu
Zadov konalo finále ČR ve snowboardingu – slalom. V kategorii hochů
3.-5. třída se umístil Vojtěch Kautman na 4. místě, mezi dívkami 5.-6.
tříd skončila Aneta Svachová pátá a ve stejné kategorii hochů dosáhl
Václav Kautman na bronzovou medaili. Všem žákům z naší školy
gratulujeme, ale sportovně přiznáváme, že je připravovali ve Ski klubu
Vimperk * Jarní prázdniny v okrese PT budou v týdnu od 27. února do
5. březnu * Lyžařský výcvik žáků naší školy se uskuteční v termínu 5.
3. – 10. 3. 2017 v areálu Zadov, ubytování bude v hotelu Churáňov *
Na březen chystají
v galerii BoMBa výstavu o Janu Ámosi
Komenském k jeho 425. výročí narození. Její součástí bude i profil 1.
českého biskupa Vojtěcha, od jehož smrti letos uplyne 1020 let. *
V týdnu před velikonočními svátky se bude konat již 9. Velikonoční trh
v BoMBě *( B podle MIN) Základní umělecká a mateřská škola : *
Ve dnech 17. – 26. 1. 2017 proběhly v Koncertním sále školy tradiční
pololetní koncerty žáků hudebního oboru ZUŠ ve všech nástrojových
oborech včetně sólového zpěvu. Vzhledem k silné chřipkové vlně byly
stanoveny i dva náhradní termíny. První pololetí završilo vystavení
opisů pololetních vysvědčení * 7. února proběhlo školní kolo soutěže ve
hře na klavír, housle a kytaru. Z něho pak vzešli reprezentanti školy pro
okresní kola, která se uskuteční ještě v měsíci únoru v Prachaticích a
Vimperku * V tomto školním roce oslaví naše ZUŠka čtvrtstoletí od
svého vzniku . Vedení školy naplánovalo cyklus programů, v nichž se
představí jednotlivé umělecké obory školy. Oslavy zahájí Slavnostní
koncert bývalých absolventů naší ZUŠ, který se uskuteční v pátek 31.
března 2017 v Koncertním sále školy v 19 hodin * Zprávičky ze
školky Pastelky * Dvakrát navštívila Pastelku divadla s pohádkami.
Nejprve Divadlo z bedny se Šípkovou Růženkou a poté divadlo
Zvoneček s Malovanými písničkami * 13. ledna 2017 měli naši
předškoláci-budoucí prvňáci možnost navštívit „velkou školu“. V této
souvislosti se počínaje únorem rozběhnou tzv. Adaptační hodiny ve
škole profesora Brože (více v ZŠ PJB) * Ve čtvrtek 23. 2. dopoledne
proběhne v Pastelce dětský karneval * ( T.T.)

mezi námi * Březiny děkují paní matrikářce Mgr. Libuši Petrů
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(mimochodem její vánoční borovička v Infocentru radnice každoročně
Sumář některých údajů z roku 2016 Ve Vlachově Březí a jeho
ozdobená vlastnoručně vytvořeným pečivem patří k estetickým
osadách se v roce 2016 narodilo 14 dětí. To je o tři dětí více než v roce
vrcholům vánoční výzdoby města) za dlouholetou a nezištnou pomoc
2015. Navždy jsme se rozloučili se 13 občany, což je o pět obyvatel
při tvorbě této rubriky a doufají, že svou přízeň našim čtenářům zachová
méně oproti roku předchozímu. V roce 2016 se u nás konalo 11
i nadále * (B podle LIP)
sňatků. Do Vlachova Březí se přistěhovalo 40 občanů a to je o 6 lidí
Za panem Františkem Bendou 1. ledna 2017 odešel na věčnost pan
méně než v roce 2015. Odstěhovalo se odtud 29 občanů, což je oproti
Ing. František Benda, CSc. Narodil se v roce 1944 ve Vlachově Březí,
roku 2015 nárůst o 17 osob. Celkový počet obyvatel Vl. Březí i
poté žil se svou rodinou v Českých Budějovicích. V dobách rudé
s osadami činil k 31. 12. 2016 1698. Oproti roku 2015 jsme se tak
totality často zajížděl s manželkou Věrou a syny Františkem,
dostali pod magickou hranici 17 set obyvatel. Mezi osadami si
Vojtěchem, Vítem a Štěpánem do rodného domu Na Vršku.
prvenství podržují Uhřice s 41 trvale žijícími občany. Oproti roku 2015
Neochvějná víra v Boha, stejně jako pravidelná účast na nedělních
je to o jednoho člověka méně. Na 2. místě se drží Dolní Kožlí s 31
bohoslužbách v našem kostele Zvěstování Páně mu dodávaly sílu
občany = +1. Třetí příčka patří Lhotě Chocholaté, kde žije 26 občanů =
překonávat úskalí tehdejšího života plného nesvobody a neustálého
-1. Na 4. místě se umístili 24 obyvatelé Dáchova = -1. Pátí v pořadí
prověřování. Dočkav se v devětaosmdesátém svobody, pln odhodlání
jsou lidé z Mojkova, kde žije 21 občanů = +1. Šesté místo patří 18
vstupuje i do politického života a získává si respekt svými odbornými
občanům z Horního Kožlí = +5! A to je největší přírůstek. Již desátý rok
znalostmi, coby vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, náměstek
zůstává počet obyvatel Doubravy na čísle 3, což pravidelně řadí tuto
českobudějovického primátora a v létech 1992 – 1996 i jako ministr
osadu na 7. místo. V samotném Vlachově Březí žilo v roce 2016 1540
životního prostředí vlády ČR, které tenkrát předsedal V. Klaus. Když se
občanů a to je pokles o 8 obyvatel oproti předchozímu roku. Statistika
již tehdy živě diskutovalo o budoucí podobě Šumavského národního
končí a Březiny přinášejí první údaje z letošního roku. Leden 2017 *
parku, neváhal přivést celou vládu i s premiérem na Kvildu a potom tu
Letošní leden nám přinesl i první dítě roku 2017. Stalo se to přesně 11.
všechny pány ministry povodit a uhnat na bicyklech, neboť kolo bylo již
1., kdy mezi nás zavítal Viktor Vančura z Vlachova Březí. Tož buď
od mládí jeho velkým Favoritem. Jako výraz uznání a úcty, ale i jako
vítán, Vítězi, milý Viki mezi námi. Přejme Ti zdraví pevné, mnoho
vyjádření hrdosti na svého rodáka jmenovali v březnu roku 1996 naši
štěstí taky a v životě žádný mraky. Buď silný, chytrý a všem radost
zastupitelé pana Františka Bendu čestným občanem Vlachova Březí. Po
rozdávej a svým rodičům ji také dělej. Těm gratulace velká náleží a
hektických a neopakovatelných devadesátých letech, přichází konečně
mamince přidáváme kytici voňavou. Žádní další ledňáčci se už
čas na duchovní rozměr Bendova života. V roce 2011 se splnil jeho
neobjevili * Stejně tak jsme nezaznamenali svatbu, sňatek či cokoli
životní sen a byl vysvěcen coby trvalý jáhen českobudějovické diecéze
podobného. Kdo by taky v takové zimě do chomoutu lezl. * + Bohužel
a svou jáhenskou službu začal vykonávat ve Vlachově Březí a potom i
navždy jsme se museli rozloučit s panem Josefem Krejčím z Vlachova
v dalších 11 okolních farnostech, včetně Domova důchodců v
Březí. Léčitelský a pingpongový mág nám už svůj příběh nedopoví…
Prachaticích. A právě v této službě Bohu a lidem se cítil nejšťastnější.
Bylo mu 70 let. Nečekaně nás opustila i paní Jaroslava Zaumüllerová
Bohužel nebylo mu pro ni dopřáno více času. Zákeřná nemoc, s níž vedl
z Vlachova Březí. Ta svou odvážnou, nelehkou, ale i krásnou životní
statečný boj, byla nakonec nad jeho síly. Jeho život se skončil v Hospici
pouť skončila ve věku 77 let. S nečekanými odchody bez návratu
sv. Jana Neumanna v Prachaticích. V pátek 6.
musíme bohužel spojit i jméno pana Františka Kouby z Vlachova Březí.
ledna 2017 se mohli se svým jáhenem a
Poslední muž ze slavného mlýna, neodmyslitelná persóna hasičského
spoluobčanem rozloučit Vlachovobřezšťané při
sboru a obětavý nestor našich myslivců nás opustil ve věku 76 let. Všem
zádušní mši v kostele Zvěstování Páně a den
jejich nejbližším, přátelům si dovolujeme vyjádřit upřímnou účast nad
poté 7. ledna 2017 byl pan František Benda
jejich ztrátou + * V rubrice jubilantů zaznamenáme neuvěřitelné
uložen k věčnému spánku na hřbitově u kostela
pětasedmdesátiny paní Anny Alešové z Dáchova a navlas i na den stejné
sv. Vojtěcha ve Lštění. Tak jako nikdy neopustil
kulatiny pana Josefa Vrtiše z Vlachova Březí. Dvě sedmičky pospolu se
svou víru, rodinu a svůj rodný kraj, tak nikdy
jako by nic objevily na dortu paní Milady Brejchové z Vlachova Březí.
vzpomínky na něho neopustí naše srdce a duše.
Především jim, ale i těm dalším lednovým oslavencům přejí Březiny
Buď s Bohem, Františku. (JKH)
pevné zdraví a hodně radostí ze života spolu s námi * Paní Anna
Hálková dvaadevadesátiletá Neskutečná skutečnost. A tak se můžeme
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
připojit k dlouhé řadě gratulantů a popřát vážené paní Anně z Vlachova
Rosnička vzpomíná : Prosinec 2016 * Hit posledních let : Vánoce na
Březí hodně zdraví, životní sílu a optimismus = to samé, co loni. Ono to
blátě a Nový rok jakbysmet * Leden 2017 * Již 2. sněžit začíná a mrzne.
v jejím případě stoprocentně funguje Paní učitelka Marie Řehková
Od 13. i ledovka si vrzne a sněží dál. Prašan se tu vrší, až je ho přes 20
čtyřiadevadesátiletá Naše přání a pozdravení posíláme za váženou
centimetrů a stejně tolik mínusů vidíš i na barometru. Po čase je tu Zima
paní Marií do Prachatic, kde již několik let žije. My, co ji známe, dobře
naživo * Únor 2017 * Zima pokračuje, sníh už nepadá a z jižních svahů
víme, že je pořád duchem ve svém rodišti, u nás ve Vlachově Březí.
odtává. 6. mrzne, až na ledovku ztvrdne a dny bez sluníčka drhne. Od
Stejně tak myslíme i my na Vás, paní učitelko Marie, a přejeme dobré
15. slunce svití a hřeje a je tu tepla naděje. 17. pršet začíná, sněhu ubývá a
zdraví a jen samou radost ze života kolem sebe * Únor 2017 * Neúplný
22. února zmizel sníh i ze dvora. (CM)* Již v lednu vyhlásily
přehled únorový (uzávěrka 20. 2. ´17) s sebou nepřinesl další dítě
organizátorky sběr vyfouklých vajíček, aby příprava na 7. ročník
sedmnáctého roku, ani se tu nikdo neženil a žádná se nevdávala * +
Vlachovobřezské kraslice v ničen nezaostala za uplynulými ročníky.
S lítostí
jsme však zaznamenali odchod paní Marie Buškové
Sběrná místa jsou v MŠ Pastelka a v Trafice paní Fenclové na náměstí
z Vlachova Březí. Navždy nás opustila ve věku 86 let. Paní Marie z
Svobody * Fotbal FC * A tým zahájil přípravu na jarní část I. B třídy
„cihelny“ měla dobré srdce a v posledních létech žila v Prachaticích.
v polovině ledna 2017. Po odstoupení pana trenéra J. Rokůska ml. vede
Všem jejím nejbližším a známým si dovolují Březiny vyjádřit upřímnou
mužstvo tandem zkušených lídrů z domácích „zdrojů“. Dopřejme jim klid
soustrast nad její ztrátou + * V rubrice jubilantů mají letos svou
a představíme je až v příštím čísle * Od 3. do 5. 2. se téměř kompletní
premiéru hned dva čerství sedmdesátníci. Pánové Antonín Předota a
kádr zúčastnil zimního soustředění v Rejštejně, když jim tradičně kvalitní
Josef Fencl jsou oba z Vlachova Březí. Celoživotní věrnost svému
zázemí poskytovali lidé z penzionu Klášterský mlýn. Touto cestou tam
rodišti-Vlachovu Březí prokazuje paní učitelka Marie Bušková, jejíž
všechny zdraví a děkují * První mistrovský zápas sehrají naši na horké
pětasedmdesátiny by nikdo z jejích žáků neuhodl. Dvě sedmičky za
půdě v Lažištích v sobotu 25. března 2017. Snad už zase v neděli 2. dubna
sebou přinesl život paní Růženě Kužvartové z Vlachova Březí a paní
2017 přivítáme na domácí půdě mužstvo Chelčic. Věřme, že letošní jaro
Marii Hessové z Uhřic. Všem únorovým oslavencům posílají Březiny
bude mnohem lepší loňského podzimu a I. B ve V. B. zůstane * (B)
přání pevného zdraví, dobré duševní pohody a jen samé šťastné dny
Občasník Březiny vydává J.K. Horák, graf. úprava a tisk V. Toušek *
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