Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* květen – červen - červenec - srpen 2016 *

cena 4,- Kč

SVATODUŠNÍ POUŤOVÁ SLAVNOST 2016

TŘI MALÍŘI BOŠKOVÉ POSPOLU

Přestože je letošní 22. Svatodušní pouťová slavnost minulostí (14.15. 5.), vracíme se v letmém ohlédnutí alespoň k některým událostem,
jež si pozornosti Březin určitě zaslouží. Začněme u minifestiválku
rockových kapel, jak nazval jejich sobotní odpolední, večerní a noční
vystoupení Roman M. Mráz z kapely Narttu. Ta celý program končila
za doprovodu zpívajících fanoušků, které nemohlo odradit ani velké
chladno. Zpívající účastníci pomohli také zlínské kapele Premiér
s Hrobařem, když právě vypadl proud. Pan zvukař Tomas Machač si
přišel na své, stejně jako všichni, co byli při tom, vydrželi a užili si to.
Kapely měly radost, dobře se jim hrálo a děkují. Zůstaňme u kultury a
připomeňme, že ve velké galerii panského pivovaru byly v sobotu
odpoledne zahájeny hned 2 výstavy. Pan Ing. Josef Florian z V. B. tu
představil svou sbírku klasických fotoaparátů, počínaje např.
Pionýrem a konče třeba legendární zrcadlovkou Flexaret. Díky za
jeho příspěvek i za to, že se snaží uchovat něco, co nenávratně mizí.
Pan Ing. Jaroslav Hais z Prachatic nazval svou výstavu fotografií
Z krajin sněhu a ledu ( Norsko a Faerské ostrovy) na květinový ostrov
(Malajsie). Své vystoupení měl perfektně připravené, oblasti, kde
fotografoval, zdokumentované…náměty záběrů rozmanité a
nepřeberné. Celá expozice i její uvedení byly pro nás novum.
V podvečer představil v BoMBě své obrazy a grafiku Mistr Jindřich
Boška junior, od roku 2001 čestný občan města. Stalo se tak po pěti
létech a opět překvapil s něčím novým. K jeho letošnímu kulatému
životnímu jubileu mu přišel pogratulovat pan starosta L. Dragoun a
předal mu katalogy k výstavě, které vydalo Město V. B., zahrála paní
ředitelka T. Tláskalová, zapěla slečna Pavla Hubáčková, budoucí
konzervatoristka z Vojslavic, pozdravili ho páni ředitelé M. Novotný
a JKH a poté i mnoho dalších účastníků vernisáže. Neměli bychom
zapomenout, že se v neděli dopoledne konala ve velkém sále pivovaru
přehlídka a ochutnávka vín z moravských sklepů Kern, produkce sýrů
z farmy ze Škarezu a že tam zpíval K. Komenda ( Superstar ).
Farníkům připomeňme, že nedělní Poutní mši svatou s prvním
svatým přijímáním v kostele Svatého Ducha celebroval P. Jan
Mikeš, teď už z Velešína. Všichni také víme, že se opět konaly
prohlídky kostelů, že tu byl velký lunapark v režii pana Třísky a
samozřejmě i velký jarmark. Neměli bychom zapomenout
poděkovat místním hasičům za každoroční zajištění občerstvení ve
stanu na náměstí. Neměli bychom zapomenout na …, ale to
bychom museli nafukovat a přesto bychom zapomněli, a tak se
všem pozapomenutým omlouváme. Máte-li pro nás další poutavé
pouťové příběhy, předejte je redakci Březin prostřednictvím
Infocentra na radnici. My přinášíme už jen fota ze dvou vernisáží v
panském pivovaru a jedné ze školy v BoMBě. (JKH)

Město Vlachovo Březí si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy Malíři
Boškové do velké galerie panského pivovaru ve Vlachově Březí.
Zahájení se uskuteční v úterý 5. července 2016 v 18 hodin. Návštěvníci
budou mít jedinečnou příležitost spatřit díla tří příslušníků malířského
rodu Bošků z Vlachova Březí: děd Jan, otec Jindřich st. a syn Jindřich ml.
O prázdninách se mohou zájemci o prohlídku výstavy obrátit na
Infocentrum na radnici na náměstí. (B)

NAŠI ŽÁCI V RIEDLHÜTTE
Ve čtvrtek 13. května 2016 se v bavorské Riedlhütte konalo již 13. setkání
žáků 3 škol, 3 měst a 3 zemí. Pro měně zasvěcené připomínáme, že se
jedná o školy PFM Riedlhütte (RH) – D, HS Baumgartenberg ( BGB) –
A a ZŠ PJB V. B. – CZ. Soutěžilo se v lehké atletice (sprint, dálka a
míček) a našim chlapcům i dívkám se dařilo tak, že zvítězili. Po
společném obědě v restauraci pro zaměstnance nedaleké sklárny
pokračovaly soutěže ve fotbalu, kde se našim hochům rovněž podařilo
zvítězit. Toliko v baseballu doplatily naše dívky na menší zkušenost a
obsadily 3. místo. Odpoledne se všichni účastníci shromáždili ve
sportovní hale školy, kde byly vyhlášeny celkové výsledky, které udělaly
velkou radost nejen samotným aktérům sportovního zápolení, ale i vedení
naší výpravy paní uč. Lee Šverákové a panu řediteli M. Novotnému. Naše
škola si vedla nejlépe a zvítězila! A to již podruhé za sebou, loni se nám
to povedlo u nás. Vedení pořádající školy pozvalo na setkání i bývalé
pány ředitele, a tak se tu opět po létech spolu setkali : Bernd Bachhuber,
Franz Hurzlmeier a Karl Feuerecker (všichni RH), Josef Kastner (BGB) a
J. K. Horák. Pro úplnost dodáváme, že při tom byli i současní direktoři
všech tří škol Johann Friedl z Riedlhütte, Ernest Gusenbauer z BGB a
z naší školy Mgr. Michal Novotný. Poděkování zaslouží všichni žáci ze
školy profesora Brože za velmi dobrou sportovní reprezentaci, ale
především za příkladné vystupování a chování. (B podle MIN)

NAŠI HASIČI V RIEDLHÜTTE
V neděli 12. června 2016 vyrazili členové našeho SDH pod
vedením svého starosty pana Jana Fiedlera seniora za svými kolegy
do německého Riedlhütte – Sankt Oswald. Tamní FFW otevíral
novou hasičskou zbrojnici. To už byl důvod k velkým oslavám, na
které si naši západní sousedé potrpí. Taková sláva se tam neobejde
bez církevních obřadů. Místní pan farář budově požehnal a poté ji
vysvětil. Dá se říci, že nová zbrojnice stojí na půli cesty mezi
oběma částmi obce pod vrchem Reichenberg. K ní také směřovaly
2 větve průvodů s více než pěti stovkami dobrovolných hasičů
z tohoto regionu Bavorska. A když dva průvody, tak hned 2 kapely
vyhrávaly. Na 30 spolkových praporů tam naši napočítali a mezi
nimi jeden z Rakouska a samozřejmě i ten náš parádní, vysvěcený
v roce 2003, což se rovněž neobešlo bez účasti německých
partnerů. V jejich čele stojí snad od ne paměti pan Ing. Werner
Gollis. Do jeho rukou předal starosta dar od našeho sboru - sochu
svatého Floriána, patrona hasičů snad po celé Evropě. O tom, že při
také slavnosti nechybělo patřičné pohoštění, netřeba pochybovat.
Dojmy celé naší hasičské výpravy byly, a stále ještě jsou, jen ty
nejpozitivnější a mohutné. Nechť tedy zbrojnice nová
oswaldskoriedlhüttská slouží Bohu ku chvále, občanům k ochraně a
hasičům z FFW zvlášť! (B podle JAF)

NAŠI FARNÍCI V KRAKOVÉ
Ve dnech 27.-28. května 2016 odjelo 12 našich farníků na Národní pouť
českého národa do polského Krakova, kam se jich z Čech a Moravy sjelo
na 5 tisíc. Svůj pobyt zahájili prohlídkou pamětihodností města, poté
následovalo zastavení v městské části Lagiewniky, kde je v podzemí nové
baziliky Božího milosrdenství česká kaple a nové duchovní centrum sv.
Jana Pavla II. i s jeho ostatky. To bylo pro všechny obrovským zážitkem.
Vyvrcholením pouti byla mše svatá za účasti českých a polských biskupů
a krakovského arcibiskupa Divisze, dlouholetého sekretáře Jana Pavla II.
Při prosbách za náš národ, při zpěvu starobylého českého chorálu Te
Deum a naší krásné hymny běhal mráz doslova po zádech. Na konec
letošního července pozval svatý otec papež František mladé lidi do
Krakova na celosvětové setkání mládeže. Očekává se až na 2 milióny
poutníků z celé naší planety. ( B podle P. B.)

XVIII. ROČNÍK POHÁR STAROSTY
V sobotu 25. června 2016 se na stadionu FC V. B. konal 18. ročník
Poháru starosty města v hasičských sportech. Již samotný začátek soutěží
musel být kvůli bouři a přívalovému dešti posunut. Z těchto důvodů i
některá družstva svou účast vzdala a odjela domů. Nicméně kdo si počká,
ten se dočká, a tak se v závěru soutěží již na jejich aktéry usmívalo
sluníčko. Domácí tentokrát nepostavili žádný tým a plně se soustředili na
organizační zvládnutí celého programu, což byl, vzhledem
k povětrnostním podmínkám, úkol téměř nesplnitelný. Leč povedlo se jim
to, přestože musela v průběhu závodu vyjet kvůli padlému stromu i naše
zásahová jednotka. Pan starosta L. Dragoun měl při závěrečném
dekorování jednoduchou úlohu. V kategorii dětí mladších i starších
vyhrály oba celky z Vitějovic. V kategorii mužů a žen dvojnásobné
vítězství získala obě družstva z Osek. Osečtí hasiči a hasičky tak obhájili
své loňské prvenství a odváželi si domů oba putovní poháry. Dostalo se
jim zasloužených gratulací
od
starosty
města,
pořadatelů, soupeřů a nyní i
od Březin. Ty děkují
především
místním
organizátorům, ale také
všem zúčastněným týmům
za obětavost, trpělivost a
bojovnost
s jakými
se
všichni
vyrovnali
s extrémními
přírodními
podmínkami. (B)

TELEVIZNÍ MILIONÁŘ S PANÍ JIŘINOU
Březiny mohou s potěšením na vědomost dát, že letos v dubnu se o
propagaci našeho města zasloužila velkou měrou i paní Jiřina Pešková,
sestřička zdravotní u našeho obvodního pana doktora M. Nerada.
Dokázala v sobě překonat ostych, přihlásila se, prošla výběrem a testy, až
nakonec přišla pozvánka na natáčení do Kolína nad Rýnem, které se
uskutečnilo letos na Josefa. Pořad vysílali až 27. dubna 2016. Paní Jiřina
poznala práci v maskérně, pochvalovala si jednání štábu i pana M. Vašuta,
užívala si atmosféru a způsob práce při natáčení ve studiu. Dnes si však
není jista, zdali by to zkusila znovu – stres, různé reakce lidí z okolí,
doma z gauče se odpovídá snáz…Vše se odehrálo v populární soutěži
televize Nova Milionář. Děkujeme a blahopřejeme k výhře, paní Jiřino.(B)

CO SE STALO OD MÁJE DO ČERVNA 2016
Pokusíme se toliko o stručný přehled událostí v tomto čase, aby se vědělo,
že se tu žilo a něco se dělo * Ještě 29. dubna se konal v režii TJ Sokol a
SDH V. B. Lampiónový průvod z náměstí na Hájky, kde hranice
vzplála…* Májka u kostela do třetice nevydržela, když „hrdinové“ ji
podřízli o první májové noci. Spíše než o špatné mravy tu o pyšnou
dutohlavost kráčí. Poněkud jinak na osud své májky pohlížejí hasiči a
obyvatelé Dolního Kožlí. Ti si ji sami připravili, vyzdobili, postavili,
pobavili se pod ní, ale nakonec ji neuhlídali…V tomto případě se jedná o
tradiční soupeření venkovských mládenců * 7. května 2016 dorazila do
Vlachova Březí kolona Vzpomínkové jízdy lidí a historických vojenských
vozidel. Již podruhé jim poskytla azyl zámecká dvorana, občerstvení a
sociální zařízení našli v pivovaru. Místních dospělých a dětí se tu sešlo
dost, zato počty pamětníků se tenčí. Pan starosta L. Dragoun obdaroval
posádky vozidel pamětní publikací May was 1945-Let´s remember, kterou
vydalo Město V. B. vloni. Kladení věnce k pamětní desce na budově
radnice na náměstí však probíhá díky nové zastávce kolony jaksi stranou

zájmu všech účastníků. I přes tuto vadu na kráse se jedná o důstojnou
vzpomínku na příchod svobody do našeho města, tentokrát před
jednasedmdesáti léty * Prostor v části bývalého Vaňkova palouku, naproti
vrbovně, nebo chcete li „v bažinách“ doznal díky zásahu pracovníků
Města podstatných změn * Město Vlachovo Březí zadalo zpracování
studie o bezbariérových místech * V sobotu 5. června pořádali sokolové
z TJ ve spolupráci s FC a SDH V. B. Dětský den. Na programu toho bylo
mnoho, krom osvědčených atrakcí, veselých her a soutěží, vzduchovek a
koloběžek, hasičské techniky, aero tanečků, zumby, a od loňska už i
lezecké stěny LeZeto z Písku, tu k vidění byly i novinky v podání
gymnastek ze ZŠ Tučapy nebo Street dance ze Strakonic. Díky
pořadatelům a sponzorům: Cais, J. a R. Kalčíkové, M. Mráz, L. Majer, J.
Pokorný, Reno Šumava, ZeFa Volary a také díky počasí se oslava
letošního dětského dne vydařila * V pátek 10. června 2016 se i ve
Vlachově Březí konala již popáté Noc kostelů. Snahou organizátorů je co
nejvíce otevřít kostel veřejnosti a upozornit na duchovní i materiální
dědictví našich předků. Letošní Noc začala motlitbami za farnost a město.
Pak přišla na řadu zábavná tvorba pro děti. Poté následovaly dva
koncerty. V první části vystoupil vynikající chrámový sbor Schola z
Volyně pod vedením sbormistryně Václavy Veselé s duchovními písněmi
a capella. Druhá část patřila čtyřem paním učitelkám zdejší ZUMŠ :
Lenka Kováčová – flétna, Martina Spišská – violoncello, Ani Vardanyan
– zpěv a Tatjana Tláskalová – varhany. Ty interpretovaly skladby a písně
převážně starých barokních a klasicistních mistrů. Program pokračoval
prohlídkou chrámu Zvěstování Páně, kterou komentovala paní doktorka
Pavla Stuchlá. Vše pak zakončila mše svatá s požehnáním za obyvatele
města V. B. * Koupaliště je díky zásahu pracovníků Města a našich
hasičů připraveno na letošní sezónu * Letošní setkání obyvatel Uhřic se
konalo 18. až 19. června 2016 v Uhřicích u Kroměříže. Bohužel marodka
v řadách našich uhřických vedáků tentokrát zapříčinila, že se to
odehrávalo bez lidí z Uhřic na Šumavě. Tak snad příště na setkání
v Uhřicích od Sedlece u Prčic – 10. 6. 2017 * V sobotu 18. 6. dopoledne
na Lhoteckých drahách, alias Letiště Lhota Chocholatá pořádal LMK V.
B. v pořadí již 16. Letecko-modelářský den, který je již pošesté věnován
vzpomínce na lídra místních modelářů pana Oldřicha Mareše seniora,
coby jeho memoriál. Modeláři připravili soutěže, hry, občerstvení, zajistili
několikanásobný přelet „mexických“ Paiterů, pozvali kamarády z Volyně,
H. Plané, Pardubic, Bechyně a Č. Budějovic, domluvili se i s počasím, a
tak nebyla nouze ani o diváky, kteří si velmi pochvalovali. * V ten samý
den, pouze v čase odpoledním, vstoupili do hry opět členové TJ Sokol,
s II. ročníkem Dětských rybářských závodů na rybníce u Sokolovny.
Počasí přálo, slunce hřálo, a tak se dětské sportovní rybaření vydařilo i se
závěrečnou třešničkou na dortu v podobě hodnotných cen pro vítěze *
Tuto sérií dobrých skutků předprázdninových mohou rozšířit i vážení
čtenáři Březin. Stačí jen o nich dát vědět, nebo napsat a vzepřít se tak
blížící se okurkové sezóně * (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 22. dubna si ve škole
připomínali Den Země. Každá třída měla svůj program s důrazem na
vztah člověka k přírodě * I letos vysazovali koncem dubna žáci 9. ročníků
své tradiční stromy. Stalo se tak v prostoru staré cihelny u vodojemu za
přítomnosti pana R. Kovaříka, správce městských lesů. * 11. května se na
stadionu FC uskutečnila školní atletická olympiáda žáků 1. stupně. Za
pěkného počasí a po téměř tříhodinovém sportování všech 133 žáků
můžeme čtenářům nabídnout následující výsledky. Děti dohromady
naskákaly 267 metrů do dálky. Ve sprintu na 50 metrů uběhli závodníci 6,
65 km za 21 minut a 56 vteřin. 67 žáků se vydalo na trať dlouhou
600metrů a uběhli přitom 40, 2 kilometrů za 3 hodiny a 38 minut. Již
počtvrté se závodilo pod heslem: „Když se síly spojí, dokážeme mnoho.“
* V pátek 18. května 2016 se na stadionu Tatranu PT konalo okresní kolo
atletické soutěže družstev - Pohár Českého rozhlasu. Starší žáci obsadili
3. místo a ve stejné kategorii skončily žákyně naší školy na 5. místě. Naši
výpravu vedl pan učitel K. Marek * 24. 5. se opět na prachatickém
tartanu sešli atleti 1. stupně základních škol okresu PT na okresní
olympiádě. Pod vedením trenérky Bc. Jany Hessové dosáhli reprezentanti
naší školy velmi pěkných úspěchů. V kategorii žáků 3. tříd zvítězil
Vojtěch Kautman ve skoku dalekém a v běhu na 50 metrů. Kristýna
Schmidtová zvítězila ve skoku do dálky. A Lucie Kužvartová získala dvě
stříbrné medaile za skok daleký a ve sprintu na 50 metrů. Mezi „čtvrťáky“
obsadila Denisa Mikešová 2. místo v běhu na 600 metrů a 3. místo v hodu
míčkem. Václav Havlíček skončil 3. v hodu míčkem. V nejstarší kategorii
žáků 5. tříd získal zlatou medaili Václav Kautman ve skoku dalekém,
Daniel Novák byl 2. v běhu na 600 metrů a Aneta Svachová obsadila 3.
místo v běhu na 50 metrů. Za vzornou reprezentaci si zaslouží naši

reprezentanti poděkování a gratulaci * O týden později 1. června změřili
v Prachaticích své síly žáci 2. stupně., které tam v rolích trenérů
doprovázeli pánové M. Novotný a K. Marek. Zlato se nám tentokrát
vyhýbalo, ale objevili se tu hned dva naši stříbrní vrhači koulí. Monika
Grillová a Jakub Podlešák. Vladimír Mráz získal bronz ve skoku dalekém.
Štafeta dívek ve složení P. Marková, A. Mikešová, M. Grillová a Štěp.
Šimurdová vybojovala stříbrné medaile. Na olympijská umístění do 6.
místa dosáhli ještě M. Mikeš 4. v běhu na 1500m, A. Novotný 4. v běhu
na 1000m, M. Kadlec 5. místo ve skoku vysokém, M. Novotný byl 6. na
patnáctistovce a A. Mikešová na 800m rovněž 6. I naši starší žáci a
žákyně a jejich vedení zaslouží pochvalu a poděkování * Celkem osm
žáků reprezentovalo školu v okresním kole matematické soutěže
Pythagoriáda, které se konalo 24. 5. v DDM Prachatice. Pod vedením
pana učitele M. Hubáčka se našim žákům dařilo nad očekávání dobře.
Mezi žáky 6. ročníků kraloval náš Jakub Šefl! V kategorii „sedmáků“
skončili Filip Beránek a Romana Mikešová shodně na 2. až 3. místě.
V nejstarší kategorii žáků 8. tříd se Markéta Kocourková umístila na místě
9. Jsme rádi, že i v naší škole máme nadané matematiky * * 26. 5.
navštívil školní družinu a kroužek Kutílek pan František Kučera, místní
řezbář. Zajímavě vyprávěl dětem o dřevě, ukázal i práci s řezbářským
náčiním a vyprovázel ho potlesk * 31. května 2016 pořádala společnost
Eko-Kom besedy pro žáky 1. – 9. ročníku se vzdělávacím programem
Tonda Obal. Třídění odpadů, recyklace a další zpracování druhotných
surovin bylo nosné téma všech besed * 26. května ve velkém sále
pivovaru byli naši prvňáčkové pasováni na čtenáře. Spolupráce školy
profesora Brože a knihovny J.V. Plánka přináší již několik let své ovoce.
Letos si čtenářský glejt odnášelo 62 žáků 1. tříd. Možná na dlouhou dobu
rekordní číslo. Jmenujme alespoň všechny dospěláky, kteří u toho spolu
s malými čtenáři byli : Paní Helena Fraňková za knihovnu, paní učitelky J.
Dubovská, M. Diblíková, E. Zíková a pan ředitel M. Novotný za školu,
pan starosta za Město V. B. a nakonec pan Ant. Lenc sr. za profesora
Brože a krále Pasujícího. Děkujeme za dobrý skutek na duchu budoucích
čtenářů * Výsledky VI. ročníku turnaje ve stolním tenisu přineseme příště
* Žákyní roku 2016 se stala Daniela Bláhová z IX. A. Úspěšně
reprezentovala školu na krajském kole soutěže v němčině, chování
vzorné, prospěch velmi dobrý. Gratulujeme jí a přejeme neméně úspěchů
na Gymnasiu Strakonice * Žáci devátých tříd vytvořili svá rozlučková
tabla a dopsali svůj poslední školní časopis * Ve středu 29. června
odpoledne se v galerii BoMBa uskuteční tradiční Derniéra Deváťáků –
poslední představení * Ve čtvrtek 30. 6. 2016 dopoledne proběhne
tradiční rituál Loučení s Deváťáky, kdy se 32 žáků obou 9. tříd rozloučí se
všemi spolužáky s učiteli a paními učitelkami třídními Leou Šverákovou a
Helenou Dvořákovou. A je jim dobře na světě, ať jsou zdraví a mají štěstí!
* Na konci školního roku 2015/2016 obdrželo vysvědčení 327 žáků,
z toho 209 na 1. stupni a 118 na 2. stupni. Nikdo ze žáků „nepropadá“!
Hezké prázdniny všem * (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Počátkem května 2016
proběhlo přijímací řízení uchazečů o studium na naší ZUŠ. Do hudebního
oboru bylo přijato 20 žáků a do tanečního oboru 12 žáků * 6. 5. se konala
krajská přehlídka Zlivská kytara 2016. V kategorii sólová hra na kytaru
získala naše žákyně Viktorka Hořínková krásné 1. místo. Je to největší
úspěch kytarového oddělení v historii a my gratulujeme jak Viktorce, tak i
panu učiteli Zíkovi * Stalo se tradicí, že v květnu vyjíždějí žáci naší školy
do Stach, kde vystupují společně se žáky tamní spřátelené školy na
Slavnostním koncertě. Ani letos tomu nebylo jinak a naši tu v sále nové
ZUŠ představili 11 hudebních čísel. Účastníci si odnášeli hezký hudební
zážitek * Ve čtvrtek 12. 5. se uskutečnil ve velkém sále MěÚ tradiční
pouťový koncert žáků naší ZUŠ a jejich rodinných příslušníků Hraje a
zpívá celá rodina. V rámci programu vystoupil i sbor Žihadla. Zaplněný
sál nadšeně tleskal a nechyběl ani společný zpěv oblíbené písně * Ve
čtvrtek 19. 5. se uskutečnil v sále ZUŠ tradiční Jarní koncert učitelů
ZUMŠ. Skladby klasiků, ale i hudbu 20. století interpretovaly : L.
Kováčová, Fr. Procházka, M. Spišská, Ani Vardanyan a T. Tláskalová.
Pan V. H. z V. B. Březinám dokonce napsal: „Nejvíce mne zaujala
učitelka zpěvu Arménka Vardanyan, která při své subtilní postavě
zvládala árie tak, jako bychom slyšeli naší E. Urbanovou…“ Děkujeme *
Ve středu 25. 5. se uskutečnila celodenní exkurze žáků starších ročníků do
Prahy nazvaná Po stopách Karla IV. Dopoledne si prohlédli Karolinum,
výstavu Druhý život Karla IV. a prošli se po Královské cestě. Po poledni
zavítali do Hudebního divadla v Karlíně, kde uviděli zákulisí a technické
zázemí. Poté vyrazili na Karlštejn, kde si prohlédli hned dvě expozice
Život za Karla IV. a Královský poklad a navštívili tu i Muzeum
voskových figur a kaleidoskopické kino. Tolik zážitků za jediný den už
dlouho neměli *
V letošním školním roce opouští naši ZUŠ 11
absolventů hudebního oboru : Š. Beran – bicí, M. Bošková – klavír, J.
Capůrka – kytara, E. Diblíková – akordeon, E. Dubravcová – kytara, Š.

Jílková – flétna, K. Korousová – akordeon, A. Košková – flétna, K.
Leskovec – klavír, K. Pártlová – violoncello a Š. Štříb - kytararská a 4
absolventky tanečního oboru : R. Matoušková, K. Ulejová a Markéta a
Martina Zíkovy. Vtšina jmenovaných absolvovala formou veřejného
vystoupení, a proto se konaly 3 slavnostní koncerty HO a absolventské
vystoupení TO. Všem absolventům a jejich vyučujícím blahopřejeme k
úspěšnému zakončení studia * Ve středu 1. 6. se uskutečnil v sále ZUMŠ
Koncert pěvecké třídy paní učitelky Ani Vardanyan a paní řed. T.
Tláskalové, který byl věnován všem maminkám a jejich dětem ke Dni dětí.
Koncert konferoval Marian Kováč * V pátek 3. 6. se konala v sále ZUMŠ
Závěrečná taneční akademie. Každá třída měla dvě i tři taneční
choreografie, které připravila paní uč. Olga Pilátová. Všichni sklidili
bouřlivý potlesk * Ve dnech 3. – 13. 6. 2016 proběhly povinné postupové
zkoušky žáků hudebního oboru na všech třech pobočkách. Celkem se
zkoušek zúčastnilo 146 žáků a jejich celková úroveň byla velmi dobrá *
Ve čtvrtek 8. 6. se v sále ZUŠ rozloučil před prázdninami
vlachovobřezský Kruh přátel poezie 19. večerem nazvaným Já se tam
vrátím …, který patřil veršům Fr. Halase. Představilo se poetické kvarteto
HeFrTáTo v režii T. T. Na podzim připravujeme jubilejní 20. pořad
věnovaný oblíbeným veršům Mistra Radovana Lukavského * O naší
účasti v projektu Noc kostelů píšeme na jiném místě * Pro úplnost
přinášíme přehled závěrečných programů naší ZUŠ. Čtvrtek 16. 6. 2016
Závěrečný koncert žáků v sále ZUŠ ve V. B. V úterý 28. 6. Závěrečný
koncert ve Strunkovicích a ve středu pak v Husinci * V pondělí 28. 6.
Závěrečný kabaret ZUMŠ nazvaný Stroj času ve velkém sále MěÚ ve V.
B. * Ve čtvrtek 23. června 2016 zakončily děti z předškolní třídy MŠ
Pastelka nepovinný plavecký výcvik v prachatickém bazénu. Po
absolvování 9 lekcí obdrželi malí plavci mokrá vysvědčení * Ve čtvrtek
16. 6. 2016 se na zahradě MŠ Pastelka konal rozlučkový večer pro
všechny předškoláky a jejich rodiče Pastelka má talent. Když se dalo do
deště, odebrali se všichni do školky a kdo chtěl, mohl tam i přespat. I
letošní Loučení s předškoláky se setkalo s velkým ohlasem * Ve čtvrtek
23. 6. se konalo ve velkém sále panského pivovaru Slavnostní pasování
předškoláků na školáky. Byli přitom i rodiče, všechny paní učitelky
z Pastelky, včetně paní ved. učitelky I. Veberové a paní ředitelky T.
Tláskalové. Ta se s předškoláky rozloučila a symbolicky je předala paní
zástupkyni ředitele ZŠ PJB Mgr. Martě Kadlecové. Poté bylo všech 20
předškoláků ošerpováno stuhou a slavnostně pasováno na školáky.
Hodně štěstí, sil, rozumu a zdraví…* ( kráceno podle T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Březen 2016 Se zpožděním, ale s o to větší rychlostí doplňujeme
konečnou podobu nových příchodů 3. měsíc roku na číslo 3. Ke
dvěma klukům-bukům, o kterých jsme v naší rubrice psali, se
přidal třetí : Jakub Milan Kočovský z Vlachova Březí. Vítáme ho
mezi námi. Ať se ho pevné zdraví, hodně štěstí, rozum a síla drží
nejméně po tohle celé století. Šťastným rodičům gratulujeme a
mamince posíláme kytičku Duben 2016 I dubnovou statistiku
musíme rozšířit. Daniel Bláha to byl, co se v aprílu narodil. Je
z Vlachova Březí a Březiny ho mezi námi s radostí vítají a do
vínku mu přejí to samé, co už přály J.M.K.. Rodičům blahopřejí a
spolu s nimi zvedají číše a mamince kytky podávají * Bohudík
žádný odchod na věčnost duben nepřinesl, ale bohužel ani také
žádný sňatek, sobáš či svatbu nějakou * A těm, kteří se v dubnu
před sedmdesáti a více léty narodili, gratulovaly Březiny
v minulém čísle Květen 2016 Konečně jsme dočkali narození
prvních děvčátek letošního roku. Máj mezi nás přivál Nelu
Koutnou a Ellen Schönovou, obě z Vlachova Březí. Vítáme vás,
květinky květnové, mezi námi a přejeme vám hodně zdraví, štěstí,
krásy, rozumu a k tomu ještě mnoho dalších dobrot…Vašim
rodičům posíláme velké blahopřání a maminkám dva pugety kytek
májových * Tradice, že v květnu svatby nejsou, byla dodržena * +
Bohužel jsme se museli navždy rozloučit s paní Albínou Nagyovou
z Vlachova Březí, která nás navždy opustila ve věku 84 let. Všem
jejím nejbližším a přátelům si dovolujíBřeziny vyjádřit projevy
upřímné účasti nad jejím odchodem. I když matrikou a bydlištěm
Českobudějovičan, rodištěm a srdcem patřil stále mezi nás. Pan
inženýr, docent Bohuslav Čermák, Csc., rodák ze Lhoty
Chocholaté nás navždy opustil ve věku nedožitých 75 let. Na stále
aktivního pana profesora Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity
v Českých Budějovicích vzpomínají dlouhé šiky jeho studentů a
kolegů. K nim se přidávají Březiny a všichni přátelé a známí z jeho

rodného kraje + * V naší květnovou přehlídce „kulatých“ jubilantů
mají premiéru dvě vážené paní z Vlachova Březí – Regina
Kvasničková a Blanka Pauchová, jimž by ani jejich nejbližší
sedmdesátku nehádali. O pět let více přinesl života běh vážené
paní Janě Zíkové z Vlachova Březí. Své neuvěřitelné osmdesátiny
si připomínala v kruhu svých nejbližších vážená paní Anna
Nováková z Vlachova Březí. A hned dvě osmičky měla na svém
dortu vážená paní Růžena Kaštánková z V. B. Především jim,
stejně jako všem, kteří se v květnu narodili nebo svátky měli a také
Den matek si připomínali, přejí Březiny pevné zdraví, hodně štěstí
a ještě hodně roků prožitých tady spolu s námi. Paní Žofie
Předotová dvaadevadesátiletá Tolik let života má nyní již za
sebou paní Žofie z Vlachova Březí a plna optimismu kráčí vstříc
dalším rokům. Březiny jí upřímně gratulují, dobré zdraví přejí a
dovolují si poslat velkou kytici. Hodně štěstí , vážená paní Žofie!
Červen 2016 Až do uzávěrky novin = 24. 6. jsme zaznamenali
narození dvou chlapců z Vlachova Březí. Naše řady rozšířili Matyáš
Čížek a Bořek Podlešák a my všichni z toho máme velkou radost.
Přejeme jim pevné zdraví, mnoho štěstí a tolik rozumu a sil, aby
s nimi vydrželi až do příštího století. Jejich rodičům blahopřejeme a
maminkám posíláme z našich luk ty nejkrásnější kytky, ze kterých se
v červnu dají kytice vázat * Až teprve závěr měsíce přinesl svatbu
Kamily a Davida, kteří spojili své životy u kapličky v Křesánově u
Vimperku. Na jejich společné životní pouti nechť je štěstí a zdraví
provázejí a všechno dobré ať se jich drží. To přejí novomanželům
Vítovcovým Březiny, přátelé a známí * Díky bohu žádný odchod na
věčné časy jsme nezaznamenali * Jedinou jistotu měli ti naši
spoluobčané, kteří v červnu oslavili svá kulatá i nekulatá jubilea,
jmeniny anebo si Den otců připomínali. Svou premiéru měl v naší
rubrice pan Antonín Lenc senior z Vlachova Březí. Svých sedm
křížků si vlachobřezský Eduard Vojan, nestárnoucí vandrák a
především rodák z Dolního Kožlí připomněl právě tam na Vyhlídce
Jana Kavaleho. Navlas stejnou premiéru zažíval v červnu i pan
Bohuslav Diviš z Vlachova Březí. Vážená paní Květoslava Urbanová
z Vlachova Březí, neúnavná frontmanka našich handicapovaných
spoluobčanů, si v kruhu svých nejbližších připomněla
pětasedmdesátiny. Dvě sedmičky pospolu se přiklonily k vážené paní
Jarmile Holíkové z Vlachova Březí. Vážená paní Zdeňka Nárovcová a
pan Štefan Jurčík, oba z Vlachova Březí, dosáhli úctyhodného jubilea
pětaosmdesáti let a vůbec byste to na nich nepoznali. Všem výše
jmenovaným i těm ostatním jubilantům posílají Březiny přání
pevného zdraví, hodně štěstí i víru, aby tady ještě dlouhá léta s námi
pobývali * Vítání dětí Ve středu 25. května 2016 se v obřadní síni
MěÚ ve Vlachově Březí uskutečnilo vítání dětí, které se narodily od
prosince 2015 do konce dubna 2016. Celkem jich bylo pět, 4 chlapci
a jedno děvčátko. Všichni se v doprovodu svých rodičů zúčastnili a
z rukou pana starosty L. Dragouna a paní matrikářky Mgr. L. Petrů
obdrželi květiny, polštářky, pamětní listy a čtyřlístky ze zlata. Přišly
jim zazpívat a básničky říkat děti z MŠ Pastelka . K nim se připojují i
Březiny a přejí našim nejmladším jen to nejlepší a hlavně pak zdraví a
štěstí * (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Duben : Na Vojtěchův svátek (23. 4.) prší i
sníh padá. A na jeho pouti ve Lštění se pod sněhem kroutí, ten padá
ještě i den po ní, ale májem už to voní…Květen : V dekádě první
měsíce sluníčka vidět povíce, pak se zvrtlo do zimy a deště. A co
ještě? 23. 5. bouře a kroupy…Červen : Déšť se sluncem se střídá,
trávu nikdo neuhlídá. Nad senem pláče obloha i sedlák. A na konci
měsíce - vedra velká velice, až přišla bouře, vody příval i krupice. A
co čápí rodina? Prý mají tři mimina! (CM) * Členky místního svazu
důchodců : Floriánová, Kapuscinská, Pecková a Podlešáková se 22.
června 2016 zúčastnily Seniorské olympiády v Kaplici, kde se utkaly
s ostatními seniory v pěti disciplínách a vybojovaly celkem 10
medailí : 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. Snad se i díky jejich

úspěšnému vystoupení podaří navázat na společenské akce ve
Vimperku, Kaplici a Kájově. Letos se bude konat 1. Václavská
veselice ve velkém sále pivovaru. (podle ZF) * Náš jáhen Šimon
Stánčík byl vysvěcen na kněze v českobudějovické katedrále Svatého
Mikuláše 25. června 2016. Primiční mše svatá našeho nového otce se
konala v neděli 26. 6. v chrámu Zvěstování Páně ve Vlachově Březí.
S pomocí Boží, pane faráři a blahopřejeme * IV. ročník festivalu
Rockový kozel se bude konat v sobotu 13. srpna 2016 ve Vlachově
Březí. Bližší podrobnosti objevíte na plakátech *(B)
FOTBAL FC PO SEZÓNĚ 2015-2016
Stejně jako po vyřazení našeho národního mužstva na EURU 2016
ve Francii panuje po právě skončené sezóně ve Football Club(u) V. B.
jakési rozčarování, chcete-li blbá nálada. Pojďte a čtěte, proč je do
radosti hodně daleko FC A – I. B tř. Po podzimu 4. místo vzalo za
své a zisk pouhých 4 bodů za celou jarní část I. B třídy snad nemá
v historii klubu obdoby. 13 porážek, z nichž 9 se odehrálo právě na
jaře hovoří za vše. Nemá cenu se ve zpackané sezóně probírat a
vymýšlet proč. Mužstvo postrádalo jiskru a to, co na podzim stačilo,
na jaře bylo málo a deka nad mančaftem s přibývajícími koly jen
houstla….Ani tak zkušený trenér, jakým bezesporu pan Jaroslav
Hule ze Zlivi je, si nevěděl rady a po sezóně na svůj post rezignoval.
Až do uzávěrky novin nebyla otázka nového trenéra u 1. mužstva
vyřešena. Vedení klubu, hráči i fandové FC by chtěli touto poděkovat
panu trenéru J. Hulemu za dlouholeté úspěšné vedení našeho prvního
mužstva upřímně poděkovat a do jeho další trenerské dráhy mu
popřát hodně úspěchů a především pevné zdraví a nervy. FC dorost I. A tř. Oproti podzimu se projevil určitý herní posun k lepšímu, už
se neobjevily dvojciferné prohry, a tak nakonec z toho bylo
předposlední místo v tabulce. Trenér Jan Kouba očekává od příští
sezóny příchod kvalitních posil z řad žáků a také posílení na
trenérské lavičce. FC přípravka – OP PT Trenéři František Fencl a
Radek Hůrský dovedli svůj tým ke středu tabulky. Hoši střídali dobré
výsledky s horšími. Ale při bližším pohledu na poslední porážku 1:
12 doma s Ta PT musíme konstatovat, že v týmu soupeře bylo
nejméně 6 hráčů z V. B. nebo Dubu. Potěšující je zjištění, že FC
rozšíří svá žákovská družstva o Minipřípravku a že posílí i na
trenérských postech o pány Václava Nováka, Pavla Friše a Michala
Knapa. FC V. B. žáci mladší a starší – I. A tř. Po loňském vítězství
v OP PT a postupu do krajské soutěže pokračovali starší žáci
v úspěšném podzimním tažení i na jaře roku 2016. Pod vedením
trenéra Mgr. M. Novotného skončili nakonec na 2. místě tabulky
hned za silným spojenectvím Zlivi a Hluboké, s nimiž se až do
posledních kol bili o první místo. Již podruhé jsou naši žáci
nejúspěšnějším mužstvem FC sezóny a z jejich úspěchu můžeme mít
opravdovou radost a poslat jim i jejich trenérům velkou gratulaci.
Mužstvo FC tvořili tito hráči : J. Capůrka-kapitán, J. Bízek, J. Čužna,
I. Lauda, D. Šanda, Š. Kouba, M. Kadlec, P. Gášpar, M. Korbačka, J.
Nosek, M. Novotný, Martin Le, M. Svoboda, F. Beránek, J. Pešek, M.
Honomichl, D. Otradovská a Monika Grillová. Mladší žáci, kteří
museli odehrát dvojzápasy se svými staršími kamarády, trpěli tím, že
„nebyli lidi“, obsadili v soutěži 7. místo. Zaslouží si pochvalu stejně
tak velkou. Odměnou za velmi úspěšnou sezónou starších žáků bylo
závěrečné soustředění na Lipně v chatkách hotelu Racek. Od čtvrtka
23. do neděle 26. 6. si tu pod dohledem pánů Beránka a Novotného
užívali sluníčka, vody, kol a fotbálku * Bezpochyby jsme při výčtu
jmen na trenérských postech u mládeže zapomněli na mnoho
obětavých rodičů, bez nichž by se celé fotbalové dění, a nejenom
v našem klubu, nikdy neobešlo. Poděkujme jim za to alespoň teď
v závěru sezóny. Stejně tak si zaslouží dík i všichni, co udržují chod
FC při životě, o to více, když se nedaří. Zářným příkladem jest paní
Ilona Řimnáčová a její administrativní práce v klubu * Všichni z FC
V. B. si vás dovolují pozvat na 44. ročník tradičního fotbalového
turnaje O pohár starosty města, který se uskuteční o první srpnové
sobotě – 6. 8. 2016 na stadionu FC v odpoledních hodinách * (JKH)
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