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červen 2011. Přijměte přehled akcí XVII. ročníku Svatodušní
břízy se shromáždilo mnoho lidu, především pak dětí, pro něž
pouťové slavnosti jako pozvánku města Vlachova Březí pro vás,
pořadatelé připravili i hodně soutěží se sladkými odměnami od
co se rozhodnete letos u nás pouťovat. * V pátek 10. června
pana starosty. Ty dostaly i vnučky paní E. Ungermanové, které
odpoledne se už naplno rozjedou všechny lunaparkové atrakce
kvůli tomu přijely až z Belgie. Velkou tipovací soutěž vyhrála paní
v zámeckém dvoře. Od 16,30 hodin bude již počtvrté Hrát a zpívat
P. Vašková, která vsadila na 1310 kraslic. Přátelé MŠ Pastelka
celá rodina na tradičním koncertu zdejší ZUŠky před Poutí. Do
chystají na sobotu 27. srpna 2011 Prázdninové čarování aneb
velkého jednacího sálu na radnici vás zvou pořadatelé ze ZUMŠ
Kouzelný les. (B podle PŠP)
V. B. Ve 20 hodin vystoupí v Sokolovně skupina Narttu * Sobotní
program odstartuje 11. 6. na náměstí Svobody koncert křesťanské
rockové kapely TWB ve 14 hodin, na který naváže v 17 hodin
Mše svatá v kostele Svatého Ducha na stejnojmenném vrchu. Od
17 hodin začne na náměstí Svobody vyhrávat kapela Václava
Jírovce a naši hasiči zahájí prodej ve stanu jídla a pití. V 18 hodin
chystají ve školní galerii BoMBa vernisáž výstavy obrazů Mistra
Jindřicha Bošky. Píšeme o tom na jiném místě v novinách. Ve 20
hodin začne na náměstí Pouťová taneční zábava v režii kapely
Václava Jírovce * V neděli 12. června se v 8 hodin vydá průvod
poutníků z kostela Zvěstování Páně do kostela Svatého Ducha.
Tady se bude po modlitbě svatého růžence od 9 hodin konat
Poutní mše svatá. V 9 hodin se na náměstí Svobody představí
mažoretky z Vimperka, kterým bude vyhrávat Jírovcova kapela
Kozlovka. Současně začne i tradiční pouťový jarmark a své zboží
tu představí i řemeslníci-umělci. Od 10 do 12 hodin bude otevřena
výstava Boškových obrazů ve škole. Na náměstí vyhrává
Kozlovka a Pouť spěje do svého závěru...* Vítáme ve Vlachově
Březí všechny pouťové hosty a přejeme jim příjemnou zábavu na
Svatodušní pouti *(B)

MALÍŘ BOŠKA ZAHAJUJE
V sobotu 11. června 2011 se v 18 hodin v galerii BoMBa ZŠ PJB
uskuteční vernisáž výstavy Jindřicha Bošky Obrazy. Po pěti létech
vystavuje Mistr Boška znovu ve svém rodišti a představí tu dílo
z posledního období. Město Vlachovo Březí vydalo u příležitosti
životního jubilea malíře a čestného občana města katalog
k výstavě. Ten doplnil Pan malíř originálními grafickými listy a
obé bude k mání přímo v BoMBě. O hudební glosy se při vernisáži
postarají muzikanti ZUŠ V. B. V neděli 12. 6. 2011 o Pouti bude
výstava otevřena od 10 do 12 hodin. Uctivě a srdečně si vás
dovolují pozvat pořadatelé. (B)

VLACHOVOBŘEZSKÁ VELIKONOČNÍ KRASLICE
Společenství přátel MŠ Pastelka připravilo na
sobotní odpoledne 16. dubna 2011 zajímavou
a v našem městě dosud neviděnou akci.
Organizátoři se rozhodli ozdobit břízu u
kostela Zvěstování Páně co největším počtem
vyfouknutých vajec. Tomu
předcházela
náležitá příprava, která přinesla své ovoce.
Celkem 1286 kraslic zavěsili příchozí na
břízu! Nikdo nepátral po tom, zdali tím
vytvořili rekord. Určitě je to úctyhodný počet

DĚTSKÝ DEN

Při přípravách letošního Dne dětí ve Vlachově Březí se spojilo
hned několik místních spolků. To není v našich poměrech jev
obvyklý, o to více si zaslouží naše připomenutí. Členové TJ Sokol,
FC, SDH a LMK ve Vlachově Březí dali síly a nápady dohromady
a v sobotu 4. června 2011 odpoledne připravili pro děti program
velice pestrý a kvalitní. Děti a mládež mohly soutěžit přinejmenším
v 10 disciplinách, žákovský aerobic představily divákům paní uč.
Marta s Evou , zaujala prachatická taneční skupina
4 ever i s
mnoha domácími hvězdičkami, stejně tak jako breakdance skupiny
Ellknees ze Strakonic. K vidění byly ukázky hasičské techniky,
modelů letadel i střelba z paintballové pistole…Letos vyšlo
organizátorům i počasí, a tak se nekonal útěk do sportovní haly,
jak tomu někdy bývalo v uplynulých létech. Je příjemné zjistit a
vidět, jak se tolik dospěláků snaží udělat dětem radost. Všechna
dítka jim za to tleskají a děkují. (B)

MALÍŘ MATULKA SKONČIL
Až do letošních Velikonoc byla v galerii BoMBa otevřena výstava
s názvem Thank you, Mr. Matulka, věnovaná
Malíři Janu
Matulkovi. O výstavě i malíři jsme v Březinách psali v listopadu
loňského roku a vyslovili přání, že by právě tato expozice mohla
Čechům pomoci při objevování tohoto bezesporu největšího
Vlachovobřezšťana – viz. katalog Thank you, Mr Matulka, vydaný
městem V.B. v roce 2010, který tvořil jednu přílohu těchto novin.
Oslovil jsem všechny republikové deníky, Českou televizi,
Jihočeskou redakci Českého rozhlasu a další odborné časopisy,
v řadě neposlední i paní M. Mládkovou, pana M. Knížáka…a
úplně na počátku i 5 galerií a muzeí umění v USA…Ozvali 3x
z Ameriky a od nás toliko ředitel NG, v Ateliéru uveřejnili
jednořádkovou upoutávku a díky panu redaktoru Václavu Malinovi
se o výstavě dozvěděli alespoň posluchači Českého rozhlasu
v našem kraji. Přehlíživé nereagování pražských deníků až
mrazilo… A tak skončila celá výstava ve školním depozitáři a
možná to bude trvat zase celých deset let než si alespoň
Vlachovobřezšťané na svého Slavného Malíře vzpomenou.
Nezviditelníme li Matulkovo dílo my sami, nikdo jiný to neudělá.
A tak s chutí do toho. Jenom tak se dopracujeme k tomu, že nám
budou všichni Češi i Evropané našeho rodáka závidět. Američané
už tak činí dávno…Při sobotní vernisáži Boškovy výstavy a o
Pouti 12.6. dopoledne můžete ve škole uvidět všech 8 kopií
Matulkových obrazů. (JKH)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 6. června 2011 se ve velkém jednacím sále konalo 3.
veřejné jednání
zastupitelstva města Vlachova Březí.
Zastupitelé schválili drobné úpravy vyhlášek města, plán
společných zařízení KPÚ Dáchov, novou podobu ÚP v H.
Kožlí, upravený plán ÚSES, různé prodeje, směny a koupě a
členy v revizní komisi. Vyslechli informaci o bankomatu, o
revitalizaci sídliště, o rekonstrukci Komenského ulice, o Ládů
rybníce a o veřejném projednání ÚPD. (B)
DVĚ ZASTAVENÍ U NAŠICH HASIČŮ
1. V roce 2011 zasahovali muži SDH V. B. celkem 14 x při
mimořádných případech či událostech. Mimo jiné 2x otevírali byt,
odstranili 1 sněhový převis, dva výjezdy zasvětili hašení hořící
suché trávy Horním Kožlí a Uhřicích, k dvojnásobnému zásahu je
přiměly včely a dvakrát se potýkali s problémy kanalizace, na
husinecké přehradě pomáhali prachatickým kolegům při hledání
nezvěstné osoby a konečně a tradičně vzali na svá bedra čistění
koupaliště v Hradišti. Ty ostatní výjezdy řadí sami „jen“ do
kategorie malých zásahů. Nicméně patří jim dík, obdiv i uznání,
vždyť vše dělají dobrovolně a nezištně…2. Měsíc květen také
odstartoval každoroční soutěže v hasičském sportu na Prachaticku.
V sobotu 7. 5. 2011 probíhalo okrskové kolo v nedalekém
Budkově. Tam jsme zaznamenali tradiční umístění našich žen – a
to hned 2 první místa. Po sedmileté odmlce nastoupili do soutěže i
muži SDH V. B. a jejich 2. místo potěšilo všechny
vlachovobřezské příznivce, především pak je samotné… V jarní
části okresního kola hasičské soutěže pro mládež Plamen, která se
konala 21.–22. 5. 2011 v Netolicích, poskočili naši kozlíci ze 6.
místa po podzimu až na konečné 2. místo. Blahopřejeme
soutěžícím i jejich vedoucím... Poslední květnovou sobotu – 28. 5.
2011 se na stadionu Tatranu v Prachaticích konalo okresní kolo
soutěže v hasičském sportu. Reprezentantky našeho SDH potkala
v disciplíně požární útok neskutečná smůla, když se hned dvě
členky družstva zranily a nakonec musely ze soutěže odstoupit.
Není každý rok posvícení, a tak se veškeré naděje
vlachovobřezského hasičského sportování upírají k dorostenkám,
které budou 17. června 2011 bojovat na oblastním kole v Písku o
postup mezi nejlepší týmy na mistrovství republiky. Přejeme jim
úspěch a držíme palce…Na závěr jsme si nechali pozvání na XIII.
ročník Poháru starosty města Vlachova Březí v hasičském sportu,
který se uskuteční v sobotu 2. července 2011 na stadionu FC V. B.
v odpoledních hodinách. Snad se můžeme těšit na premiérový start
našeho mužského týmu na domácí půdě i na úspěšný návrat
uzdravených žen. (B podle HAFA)

ZLATÝ TYRŠ PRO PANÍ MARII VELKOVOU
16.dubna 2011 se paní Marie Velková
z Vlachova Březí stala držitelkou zlatého
odznaku doktora Miroslava Tyrše.
Slavnostní předání se uskutečnilo na
pražském Újezdě v kongresovém sále
Tyršova domu, v sídle Fakulty tělesné
výchovy a sportu UK v Praze. Nejvyšší
tělovýchovné vyznamenání získala paní
Marie na návrh krajského vedení České
asociace Sportu pro všechny v Č.
Budějovicích. Tady již v minulosti ocenili práci dobrovolné
cvičitelky z V. B. nejprve udělením bronzového a potom i
stříbrného Tyršova odznaku. Celých 40 let se paní M. Velková
věnuje cvičitelské práci. Ještě v roce 1970 byla aktivní cvičenkou
na Československé spartakiádě, o pět let později již vedla
spartakiádní nácvik starších žákyň a v létech 1985 a 1990 vedla
nácvik žen. Vzpomíná při tom na svůj velký vzor a kamarádku a
kolegyni v práci s mládeží na paní učitelku Marii Hodovou a říká,
že nebýt jejího předčasného odchodu, bezesporu by se první
laureátkou Zlatého Tyrše ve V. B. stala právě paní M. Hodová.
Cvičitelská a trenérská práce paní Velkové směřovala a stále ještě

pořád míří k mládeži. Zpočátku se soustřeďovala na atletiku,
gymnastiku a organizovala tělovýchovné akademie i letní tábory.
Postupem času vede své svěřence ke hrám v přírodě, jež tvoří
mnoho disciplín tzv. Medvědí stezky. Krom toho je připravuje
na brännball, hru podobnou pálkované. Každou středu se ve
sportovní hale školy schází pod jejím vedením na 40 kluků a
dívek, aby si tu společně zasportovali. Trénovat a zvládat takové
množství mladých lidí není vůbec jednoduché a vyžaduje to od
paní cvičitelky pevné nervy a naprosté soustředění. Paní Marii
můžeme spatřit i v tanečním sále ZUŠky, jak vede skupinu žen při
zdravotní tělesné výchově. Je držitelkou mnoha trenérských,
cvičitelských i rozhodcovských osvědčení, stejně jako diplomů ze
zdravotních testů a zkoušek. Celoživotní sebevzdělávání jí nikdy
nečinilo potíže. To všechno dohromady spolu s nezměrným
optimismem letošní jubilantky jen dotváří obraz poctivé a skromné
cvičitelky a obětavého člověka s velkým zápalem pro sport. Ten
přenáší na všechny, kteří mají rádi pohyb, přírodu a cvičí pro
radost. Jen proto dokázala vychovat mnoho sportovních generací i
celou řadu svých následovnic. A právě jejich jménem a za ně
bychom chtěli paní Marii Velkové poděkovat, pogratulovat a
popřát pevné zdraví do dalších let, hodně štěstí a ještě mnoho
zapálených sportovních svěřenců. (JKH)

JARNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
V pondělí 9. května 2011 se v prostorách galerie BoMBa odehrál
tradiční Jarní koncert učitelů ZUŠ. Tentokrát měl podtitul
Muzikanti hrají Mistru Jindřichu Boškovi a došlo při něm
k neoficiálnímu otevření výstavy Boškových obrazů. V jejich
společnosti se o hudební zážitky postaraly paní uč. Lenka
Kováčová, paní ředitelka Tatjana Tláskalová, páni učitelé Miloš
Kadeřávek, František Procházka, Milan Zíka a hosté slečna Hana
Frčková a Petr Toman. Nechybělo ani baletní číslo paní učitelky
Pavlíny Svobodově. Celý podvečer se nesl v souznění tónů, barev,
tvarů a pohybů. (T.T.)

VIII. VEČER CEST POEZIE-SEDM ZASTAVENÍ
V pátek 20. května se v komorním sále ZUŠ uskutečnil již 8. večer
Kruhu přátel poezie v rámci cyklu Cesty, tentokrát nazvaný Sedm
zastavení. Pořad byl věnován osobním vzpomínkám pana Františka
Polického na nejvýznamnější básníky v jeho životě, na různá
setkání s poezií, na slavnou éru divadla Semafor či poetickou
vinárnu Viola…Protagonisty večera bylo opět recitační kvarteto
HEFRTÁTO a paní učitelka L. Kováčová, která obstarávala
zvukovou režii hudebních nahrávek. (T.T.)

CESTY DO RIEDLHŰTTE A BAUMGARTENBERGU
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 vyjelo dvaadvacet žáků a tři učitelé ze
ZŠ PJB na návštěvu partnerské školy HS Riedlhütte v Bavorsku.
Sedmáci pod vedením paní učitelky P. Albertové mířili přímo do
školy za svými dopisovými, a většina z nich už i osobními, přáteli,
aby si spolu zahráli, zasoutěžili a připravovali tradiční velikonoční
artefakty. Společně také poobědvali a především spolu mluvili…
Chlapecká část výpravy spolu s panem uč. a trenérem M.
Novotným zamířila do sportovní haly v nedalekém Spiegelau, kde
se chlapci zúčastnili tradičního mezinárodního halového turnaje
v kopané. Ještě si stačili vzpomenout na loňské bezkonkurenční
vítězství svých předchůdců ve V. B. a už se na ně hnali fotbaloví
školáci z Riedlhütte, Schőnbergu a Perlesreutu. Naši sice statečně
odolávali, avšak na lepší místo než 4. letos nedosáhli. Pan ředitel
Horák mezitím projednával s rektory K. Feuereckerem, Fr.
Hurzlmeierem a B. Bachhuberem možnosti další spolupráce.
Nakonec se zase všichni naši sešli ve škole v Riedlhütte,
porozhlédli se, pozdravili staré známé, jako např. pana školníka
Jirku(to je příjmení) a vydali se na cestu domů.
Ve středu 25. května 2011 odvážel pan Voldřich s autobusem
ČSAD Vimperk výpravu vlachovobřezských školáků pro změnu do
Rakouska, za přáteli do HS v Baumgartenbergu (dále jen BGB).
Naši jižní sousedé pořádali již 8. sportovní setkání žáků 3 škol ze 3
měst a 3 zemí. Z příjemné cesty byli účastníci zájezdu vytrženi
průjezdem kolem koncentračního tábora Mauthausen. Na všechny

při tom dýchla ta špatná člověčí stránka. Do BGB dorazili naprosto
přesně, jen školu nemohli zprvu nalézt. Ta totiž doznala velkých změn
v přístavbě, celkovém exteriéru i v úpravách okolního terénu. Ještě
štěstí, že lidé tu zůstávají stejní. Všechny nás přivítal pan ředitel Josef
Kastner, po něm další „staří známí“ a nakonec celá škola v novém
školním amfiteátru za doprovodu volks muziky pana kapelníka a
učitele Ambrože. Obě naše tlumočnice paní učitelky a trenérky R.
Balková a E. Novotná všechno povídání rychle přeložily, a tak se
mohli všichni brzy sesednout u oběda. Odpoledne vyjela celá česká
výprava do keltské vesnice Mitterkirchen nedaleko BGB, kde si
kromě prohlížení mohly děti vyrobit šperk, keramiku, případně
zastřílet z luku na divočáka. Po návratu ke škole, si rakouské děti a
jejich rodiče odvedli žáky ZŠ PJB V.B. do svých domovů a vzali si je
na starost. Dospěláci ze školy v BGB se pak obdobně postarali o své
české kolegy a to hlavně při večerním posezení pod hvězdnou
oblohou. Druhý den dopoledne jsme vyčkali, až přijedou sportovci
z německé HS Riedlhütte, přivítali jsme se a hned potom se rozběhly
atletické soutěže a pak se obědvala piza. Odpoledne se školní týmy
děvčat utkaly ve vybíjené a chlapci ve fotbale. Zase jsme mohli jen
vzpomínat na dvojnásobná loňská prvenství v Riedlhütte. Tady
v BGB jsme dosáhli v atletice i ve hrách jen na dvě 3. místa. Celkový
dojem z našeho vystoupení byl však velmi dobrý. V chování,
bojovnosti, fandění a soudržnosti celé výpravy jsme poslední
rozhodně neskončili. Ostatně to potvrdili trenér chlapců pan uč. M.
Novotný a pan ředitel J. Horák. Slavnostní vyhlašování výsledků se
uskutečnilo opět ve venkovní miniaréně, minimálně za 30 stupňového
vedra. Štěstí, že od blízkého Dunaje vál svěží větřík. Nastaly chvíle
dvojnásobného loučení a pak už jen zpáteční cesta z BGB do V. B. se
zastávkou ve freeshopu na „hranicích“ v Dolním Dvořišti.
V myšlenkách na 9. Setkání žáků 3 škol ze 3 zemí, které se uskuteční
před Svatodušní poutí 2012 ve Vlachově Březí. (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V pondělí 18. dubna
2011 měli ve škole profesora Brože opravdu perný den. Dopoledne
odstartovali III. Velikonoční trh I = VT. Poprvé doprovázel
prodej velikonočního zboží, které vznikalo ze společného snažení
a práce paní učitelek a žáků 1. i 2. stupně, kulturní program žáků
celé školy. Nejenom materií živ jest člověk, a tak vystoupení dětí
působila mile, i když někdy neuměle, pozornost diváků však
získala. Nebyl to útok na pulty zaplněné tovarem. O to
pořadatelům šlo především. Odpoledne proběhl VT II a v úterý
dopoledne pak VT III, který byl určen už jen žákům 1. stupně,
když na ty starší už nic nezbylo. III. Velikonoční trh skončil
komerčně neméně úspěšně jako VT předchozí. Žáci i učitelé
věnovali částku 3 tisíc korun Útulku handicapovaných živočichů
pana L. Nagyho ve Slaníku. Přesně 1446 korun českých jsme
poslali Českému červenému kříži na konto Japonsko. Katastrofální
zemětřesení a tsunami postihly Zemi Vycházejícího slunce 11.
března 2011 ve 14 hodin , 46 minut. Děkujeme všem žákům,
paním učitelkám a pánům učitelům za přípravu a výrobu artefaktů
pro VT a samozřejmě i všem rodičům, prarodičům i přátelům
školy, že si přišli toto zboží koupit. Podařilo se nám udělat hned 2
dobré skutky najednou * V pondělí 18.4. odpoledne se konaly
schůzky učitelů s rodiči * Čtení pomáhá, tak se jmenuje nová
charitativní hra, do níž se zapojili naši čtvrťáci i někteří další
čtenáři z 1. stupně. Bližší informace naleznete na adrese :
www.ctenipomaha.cz * 20.4. se konalo v Prachaticích okresní kolo
Jihočeského zvonku, což je pěvecká soutěž. Naše dívky V.
Hojdarová a K. Koubová obsadily v duu zlaté pásmo, dále pak
posíleny o Kl. Tažejovou získaly v triu rovněž 1. místo, avšak bez
postupu do kraje. Vlachovobřezské chlapecké trio ve složení Št.
Kouba, M. Kováč a J. Noha obsadilo stříbrné pásmo. Na soutěž
připravovala své žáky paní uč. H. Dvořáková a společně věnovali
nácviku spoustu času. O to více pak všechny mrzelo, že
organizátoři z DDM v PT jim nepředali ani diplomy. My ve škole
jejich zpívání známe, a proto vzkazujeme. Zpíváte dobře a zpívejte
dál. O diplomech to není. Velký dík vám ale právem náleží! * 27.4.
vyjeli do pražské Botanické zahrady a do ZOO žáci 7. a 9. tříd.

Nemělo to chyb, říkali spolu s nimi i žáci 1.a 2. tříd, když 25.5.
vyjeli do ZOO Pha pro změnu také oni * S několikadenním
zpožděním si 28.4. připomínali ve škole Den Země. Nejprve
hovořil a potom také ukazoval své ptačí dravce pan L. Nagy ze
Slaníku. Pak se žáci IX. ročníku odebrali do lesa Pod Dubí, aby tu
vysadili přinejmenším 450 buků-kluků. Tuto nově se rodící tradici
pro ně připravili pánové V. Zíka, Fr. Šíma, paní M. Zíková a
místní myslivci. A vše se dělo před zraky paní uč. P. Novákové, H.
Dvořákové a pana uč. M. Novotného. Díky za to vám, dobří lidé
z městských lesů, i vám, dobří žáci ze ZŠ PJB, co jste ruce k dílu
přiložili. S jinou skupinou žáků 2. st. vyrazil do lesa pan Ing. Filip
Holub, v současnosti také obyvatel H. Kožlí. Ten pověděl žákům
mnoho zajímavého, neboť je to lesní inženýr a navíc studuje
v Brně na lesního doktora. Díky Vám, Mistře Holube. A protože
byl krásný den do přírody zamířily všechny třídy, což bylo ze
všeho nejlepší * 4.5. vystoupili v BoMBě herci z Divadla Karla
Čapka z Hradce Králové s dvěma představeními pro žáky 1. a 2.
stupně a zaujali * Ve stejný den přijeli policisté, vedení panem
kapitánem P. Bártíkem, zasvětit třeťáky do základů dopravní
výchovy a také jim ukázat policejní zásahové auto. Opět jste se tu
velmi líbili, Páni Policisti * 5. května obsadila Věra Hojdarová,
žákyně naší 9. třídy, 7. místo na krajském kole olympiády
z českého jazyka, což není vůbec zanedbatelný úspěch. Zaslouží si
blahopřání a dík, stejně jako její paní učitelka J. Koubová *
Dvakrát vyjel pan trenér a učitel M. Novotný se svými svěřenci do
Vimperka na okresní kolo Mc Donald cupu a dvakrát byli mladí
fotbalisté úspěšní. Nejprve žáci 3.-5. tříd : M. Bartůněk, M. Mikeš,
J. Bízek, J. Nosek, M. Kadlec, M. Novotný, Št. Pineau, M. Kukla,
J. Fürbach a P. Gášpar porazili vše, až ve finále podlehli PT
Národní 1:2 a získali tak stříbrné medaile a pohár! 18. 5. hráli kluci
z 1. -3. tříd zase na vimperské trávě, a přestože vše vyhráli a pouze
jednou remizovali, obsadili 3. místo. Byli to tito hoši: Št. Pineau,
M. Novotný, A. Novotný, Št. Beran, L.
Hůrský, M. Honomichl, M. Svoboda, P.
Gášpar, F. Beránek a J. Nosek. Získali tak
bronzové medaile a pohár! Nezbývá než
všem pogratulovat, poděkovat a popřát
hodně úspěchů v příštím ročníku * 13. 5. se
družstvo žáků z 5. třídy zúčastnilo okresního
kola ve vybíjené v Husinci * 19. 5. května
přišla do školy dobrá zpráva o úspěchu žáků
ve výtvarné soutěži O nejhezčí loutku Muzea loutek v PT. 1. místo
získali M. Kadlec a F. Naštický, 2. místo D. Šanda a L. Vondřička,
3. místo A. Vlachová, J. Čtvrtník a Št. Šimurdová. Děkujeme a
gratulujeme. Úspěšné mladé výtvarníky vedli paní učitelka M.
Horáková a pan učitel M. Patras * 30. května fotografoval třídy,
jednotlivce i skupiny pan fotograf Fr. Plávek z PT * 1. června
zavítali do školy pan rektor B. Bachhuber a umělec G. Hopp, aby
si prohlédli Boškovy obrazy * V pátek 10. 6. mají žáci školy
profesora Brože předpouťové volno * (JKH) Základní umělecká
a mateřská škola : * V samém počátku dubna proběhl na všech
pobočkách školy cyklus čtvrtletních třídních koncertů posluchačů
hudebního oboru. Postupně se představilo na 112 žáků * 5. dubna
vyjela Žihadla na přehlídku PS do Strunkovic, odkud si přivezla
tzv. Bronzové pásmo * V sobotu 16. 4. se žáci ZUŠky zapojili do
programu, který probíhal v rámci Vlachovobřezské kraslice na
náměstí * Ve středu 20. dubna se v komorním sále ZUŠky konala
premiéra nového pořadu Drakvarieté, v němž se představil soubor
Drak, který přišel, viděl a zvítězil * V závěru dubna proběhly Dny
otevřených dveří ZUŠ. Zájemci měli možnost navštívit, vidět a
hovořit * Na počátku května probíhal nábor talentovaných dětí na
spádových mateřských školách pro nový školní rok 2011/2012 *
V pátek 6. 5. získala žákyně naší ZUŠky Anna Hejnová ze třídy
pana učitele Zíky na krajské přehlídce Zlivská kytara 2. místo!
Blahopřejeme * Ve dnech 9. – 12. května proběhlo přijímací řízení
uchazečů o studium hudebního a tanečního oboru. K zápisu se
dostavilo 15 uchazečů * V úterý 24. září vyjeli vybraní žáci ZUŠ
V. B. na společný koncert do ZUŠ Stachy. Tato tradice

vzájemných návštěv se počala v roce 2007. Trvalý zájem
posluchačů a četná muzikantská přátelství jen potvrzují smysl
tohoto projektu * V úterý 31. 5. se uskutečnil první ze 3
absolventských koncertů letošního školního roku. Představily se
něm slečny Lucie Chánová, Věra Hojdarová a Martina Zíková,
absolventky z klavírní a flétnové třídy. Na závěr jim byly předány
pamětní listy, květiny a dárky * Následuje další absolventský
koncert 6.6. v 18 hodin v BoMBě, kde se představí J. Bošková, V.
Hojdarová, M. Kolář a M. Pešková. Poslední z cyklu
absolventských koncertů se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. v 18 hodin
v komorním sále ZUŠ a vystoupí na něm tito interpreti: J. Králová,
A. Marešová, J. Plánský a P. Tomanová * Ve středu 1. 6. na Den
dětí sehrála mladší skupina dětí z Draku představení BajkyNebajky na motivy Ezopových bajek v komorním sále ZUŠ *
Tradiční závěrečný kabaret ZUŠ se uskuteční v pondělí 27.6. 2011
ve velkém sále MěÚ V. B. od 16,30 hodin * (T. T.)

VÍTÁNÍ DĚTÍ NA RADNICI
Ve středu 11. května 2011 slavnostně uvítali v obřadní síni
vlachovobřezské radnice všechny děti narozené v obvodu naší
matriky v období od 1. května 2010 do 1. května 2011. V režii
paní matrikářky Libuše Petrů si své premiérové vítání odbyla paní
magistra Jindřiška Krankušová, která byla k tomuto svátečnímu
úkonu pověřena panem starostou L. Dragounem. V předvečer
Svátku všech matek se tak těm našim devatenácti maminkám
dostalo vřelých slov uznání, upřímného poděkování a došlo i na
skutečné květy. 18 dětí obdrželo pamětní list, nově založený
finanční účet od města Vlachova Březí a Poštovní spořitelny i
upomínkové předměty, z nichž zaujal příjemný polštářek. K tomu
se přidaly své zpívání a básničky i děti z MŠ Pastelka. Tradiční
vítání našich dětí je významnou společenskou událostí nejen pro
rodiny těch nejmladších, ale je svátkem všech, kterým není
lhostejná budoucnost našeho města. (B podle LIP)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenské hýbání ve vlachovobřezském rajónu v měsících dubnu
a máji přineslo následující novoty. S radostí doplňujeme
březnovou statistiku v kolonce narozených, kde jsme zaznamenali
narození Filipa Batysty z Vlachova Březí. V měsíci dubnu jsme
nikoho mezi námi nepřivítali. V květnu se narodila dvě děvčátka –
obě z Vlachova Březí. Nejprve to byla Sára Těhlová a koncem
máje pak Alenka Tomášová. Vítáme vás mezi námi a přejeme
hodně štěstí, krásy, rozumu a pevné zdraví k tomu. Šťastným
rodičům blahopřejeme a maminkám posíláme po pugetu kytek. *
Oba měsíce nepřály svatbám, žádné se nekonaly * V dubnu jsme
nemuseli s nikým loučit navždy. Bohužel květen již tak milosrdný
nebyl. Ve věku nedožitých osmaosmdesátin nás opustil pan Karel
Lád. Poté jsme se loučili s paní Martou Tomanovou, které bylo 66
let. Ve věku 59 let odešel navždy i pan Václav Chalupa. Všichni tři
byli z Vlachova Březí. Zarmouceným rodinám, jejich nejbližším a
přátelům si dovolují Březiny vyjádřit upřímnou soustrast nad jejich
ztrátou * Aprílové jubilanty uvedla paní Jiřina Fürbachová
z Vlachova Březí, když vstoupila do Klubu 70. K takovému číslu
si připsal ještě jednu sedmičku pan František Bušek z Vlachovy
ulice. Osmdesátiny si připomínala paní Hana Ouředníková z Uhřic
a dort s osmdesáti svíčkami připravili také pro paní Šarlotu
Krankušovou z Vlachova Březí. Májové kulatiny si připomínaly
jen samé paní a všechny jsou z Vlachova Březí. Sedmdesátiny a
první zápis v této naší kronice ve zdraví prožila paní Jana Zíková,
stejně tak své pětasedmdesátiny paní Anna Nováková. Osmdesáti
let si mezi svými blízkými připomínala paní Marie Špeilová. A
ještě o pět let více si připsala paní Veronika Vyskočilová. Všem
výše jmenovaným, ale i těm dalším, kteří v březnu slavili
narozeniny nebo jmeniny si Březiny dovolují popřát hodně zdraví,
štěstí a radosti z obyčejného života mezi svými nejbližšími i mezi
námi všemi * (B podle LIP)

ZA PANEM KARLEM LÁDEM

V úterý 17. května 2011 dotlouklo srdce pana Karla Láda,
čestného občana města. Jeho život se počal 12. září 1923 na Malé
Stránce ve Vlachově Březí. Sotva se stačil u svého tatínka vyučit
pánským krejčím, už na něho čekalo pracovní nasazení v saském
Bunzlau. Po válce a po vojně se oženil s paní Stanislavou a dali život
dvěma synům-Karlu a Vladimírovi. V roce 1964 spojil své bytí se
svým rodištěm, když se stal předsedou tehdejšího místního národního
výboru. Poté ztratil svou těžce nemocnou paní a tragicky ho opustil i
bratr Emanuel. Po pracovní stránce byla pro něho 2. polovina 60. let
velice úspěšná. Vzpomeňme jen na první koupaliště, první fotbalové
hřiště, první širokoúhlé kino nebo na nezištnou pomoc začínajícím
živnostníkům v období pražského jara v roce 1968, či na velkolepé
oslavy povýšení Vlachova Březí na město. Bohužel těm již
předcházela okupace republiky „spřátelenými“ armádami. Po jejich
příchodu následoval počátkem 70. let odchod pana Láda z radnice…
Znovu se oženil s paní Růženkou a společně se pustili do
krejčovského řemesla. Krom toho se na celých 20 let upsal službě
jihočeským potokům a řekám, jako zaměstnanec Povodí Vltavy ve
Strakonicích. Tady na něho vzpomínají dodnes. Poté se znovu a
naplno oddal krejčovině a v dílně v Nerudově ulici se dveře opravdu
netrhly... S jeho odchodem zmizel i poslední skutečný Krejčí ve městě
i širokém okolí… Když se v roce 2003 dožil v plné síle a svěžesti
osmdesátky, místní zastupitelé mu jako výraz díků a úcty za všechno,
co pro Vlachovo Březí a jeho lid vykonal, udělili titul čestného
občana…Nelze se nezmínit o třech velkých láskách Mistra Karla.
Miloval motorky a auta a byl to excelentní šofér. Měl rád místní
hasiče, nedal na ně dopustit a byl jejich čestným starostou. Však mu za
to přišli při posledním loučení ve velkém počtu poděkovat a vzdát
poslední poctu. Snad nejvíce přilnul ke zdejším fotbalistům. Těm
předával v roce 1969 první stadion, dlouho stál v jejich čele,
zajišťoval pro ně akce všeho druhu, až donedávna jim neúnavně
fandil, radoval se s nimi…byl to jejich čestný prezident. Však i oni se
s ním důstojně rozloučili. Vážený Mistře Karle, pro mnohé z nás
zůstáváš vzorem nezištného přítele a pomocníka, člověka s velkým
srdcem a láskou k lidem. Na takové lidi se nezapomíná, na takové
vzpomínáme a s pokorou jim děkujeme...Březiny si dovolují jménem
rodiny a přátel, jménem starosty a zastupitelů města a jménem všech
členů SDH a FC ve Vlachově Březí poděkovat vám všem, kteří jste se
naposledy s panem Karlem Ládem seniorem u Svatého Ducha
rozloučili. (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Duben horkem začíná, pak to vítr ovane a 13.
sněžení nastane. Potom slunce pálí moc až do Velikonoc a od jejich
pondělí je dešťové veselí. Květen:1. máj-napůl prší, napůl ráj. Pak se
všechno kazí, uhodily mrazy a v ovocném sadu bude hodně hladu. Od
měsíce poloviny, dělá teplo voloviny a přidá li ještě, srovnají ho deště.
Hlas z komínu: „Ra-ta-ta, máme tu 3 čápata!“ (CM) * V sobotu 30.
dubna 2011 ozdobili a vztyčili u kostela Zvěstování Páně májku. Ta
vystřídala břízu krasavici, která tu stála asi 14 dní. Májka pěkná to
byla, ale nevydržela ani do nedělního rána 1. máje. Znovu se
potvrdilo, že V. B. není ani ves, ani město. Na vsi by ji uhlídali a ve
městě by nikoho ani nenapadlo májku podřezávat. Nota bene, když to
měli udělat místní?…* V sobotu 7. května 2011 po poledni dorazila
na náměstí Svobody kolona historických vozidel US Army.
Vzpomínková jízda se konala na počest 66. výročí konce 2. svět
války. Starosta města pan L. Dragoun, pamětník a amerikanolog R.
Košíček a někteří zastupitelé položili při této příležitosti k pamětní
desce na radnici věnec s poděkováním a vzpomínkou na vojáky U.S.
Army ze 7. 5. 1945 ve Vlachově Březí. Potěšila hojná účast obyvatel a
zejména dětí z našeho města i okolí * Březiny se omlouvají
fotbalistům FC i mladým sportovcům z TJ Sokol, že jsme
z prostorových důvodů nemohli otisknout zprávy o jejich počínání na
jaře tohoto roku. Vynahradíme jim to v příštím čísle Březin, které
vyjde po fotbalovém turnaji v srpnu *(B)
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