Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* březen , duben, květen 2015
cena 4,- Kč
Pillveina ve školní galerii BoMBa. Z církevních akcí by neměla
OSLAVA 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ VLACHOVA BŘEZÍ
uniknout vaší pozornosti Slavnostní pouťová mše svatá, která se
bude konat až od půl jedenácté ( oproti minulým létům je to jiný
Blíží se máj. Ten letošní s sebou přinese i 70 let, které uplynou od
čas) v kostele Svatého Ducha a svým zpěvem ji obohatí známá
skončení 2. světové války na území Evropy. Do Vlachova Březí
skupina No-E-Mi. Ve 14 hodin se ve stejném kostele uskuteční 2.
přivezli svobodu vojáci 4. obrněné divize US ARMY. Bylo to 7.
komentovaná prohlídka opět v podání paní doktorky P. Stuchlé. A
května 1945 ve 12 hodin a 55 minut. 7. května 2015 jen
hned nato v 15 hodin se tu bude konat tradiční májová mše. Změna
s hodinovým předstihem - přesně v pravé poledne dorazí do
programu jest vyhrazena. Vítáme všechny naše pouťové hosty a
Vlachova Březí historická vojenská vozidla Vzpomínkové jízdy
přejeme jim příjemný pobyt a zábavu u nás. (B)
k osvobození Jihozápadních Čech. Tentokrát se kolona nezastaví
na náměstí Svobody, jak tomu bylo vždy od roku 2002, ale dojede
až na nově rekonstruovaný dvůr zámeckého areálu. Tady se počítá
asi s hodinovým zastavením. V tomto čase přivítá účastníky
Convoye of remembrance 2015 starosta města a spolu s nimi pak
položí věnce k pamětní desce na budově radnice i k vlajkám na
nádvoří zámeckého dvora. Poté bude pro naše hosty připraveno
občerstvení v sále pivovaru, kde si také mohou ve velkém sále
prohlédnout výstavu věnovanou osvobození Vlachova Březí
vojáky US ARMY. Tím však ve Vlachově Březí oslavy nekončí.
Od 17 hodin bude pro všechny občany i hosty města slavnostně
otevřena výstava May was may 1945-Vlachovo Březí-May is
may 2015. Ta bude mít již svou pátou reprizu , ale v novém
velkém výstavním sále pivovaru to bude její premiéra. Stejně jako
se veřejnosti poprvé se představí i samotný sál. Výstava bude
uvedena hudebním programem ZUMŠ. Jménem pana starosty a
zastupitelů města si vás Březiny dovolují pozvat ke vzpomínání na
historii. Podrobnosti objevíte na plakátech. (B)
SVATODUŠNÍ POUŤOVÁ SLAVNOST 2015
Svatodušní pouť ve Vlachově Březí vychází letos na neděli 24.
května a Svatodušní pouťová slavnost vstupuje do své 3. dekády,
neboť se bude konat již po jednadvacáté. Pokusíme se nyní jen
naznačit, co nám mohou blížící se slavné vlachovobřezské dny
přinést. V pátek 22. 5. je to již tradiční rodinné hraní a zpívání
v režii místní ZUŠ a také předpouťový rozjezd Třískova lunaparku
ve dvoře zámku. V sobotu 23. května odpoledne se na náměstí
Svobody rozjíždí hudební program, v němž vystoupí několik
hudebních skupin, mimo jiné Duo, Návraty a snad i domácí Narttu.
Občerstvení tu budou pro vás zajišťovat naši hasiči. V 18 hodin se
v galerii ZŠ PJB BoMBa se uskuteční vernisáž výstavy Jan
Pillvein – Obrazy a kreslený humor. Ve 20 hodin se na náměstí
Svobody rozjede tradiční Pouťová taneční zábava s kapelou Kmotr
Václava Jírovce. Na sobotu připravili zajímavý program i naši
věřící. Ve 14 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka chrámu
Zvěstování Panny Marie na náměstí s průvodním slovem paní
doktorky Pavly Stuchlé z Vl. Březí. K večeru, asi v 19 hodin, se
bude v kostele Svatého Ducha na stejnojmenném vrchu konat
podvečerní bohoslužba, svatodušní vigilie. V neděli 24. května
dopoledne se bude na náměstí Svobody konat tradiční jarmark,
bude tu vyhrávat Jírovcova Kozlovka a snad doprovodí i
mažoretky z Vimperka. Krom lunaparku páně Třísky bude ve
dvoře zámku poprvé zpřístupněn pro veřejnost i velký sál
v přízemí pivovaru, kde se hodlají prezentovat hned 4 tuzemské
pivovary. Od 10 hodin bude otevřena výstava obrazů Jana

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 30. 3. se ke svému prvnímu veřejnému jednání v roce
2015 sešli zastupitelé města Vlachova Březí. Mimo jiné se jednalo
o stavu nového územního plánu města, o zřízení suchého poldru na
Libotyňském potoce, o podání žádostí na dotace pro rekonstrukci
kanalizace a posílení vodních zdrojů ve městě i osadách, o
příspěvku 5,- Kč na občana do Místní akční skupiny Chance in
nature, o koupích a prodejích, o nové klasifikaci místních
komunikací, o příspěvku na program regenerace 2015, o schválení
závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2014, o pronájmu
Sokolovny městu V. B. atd…(B)
PIVOVAR A ZÁMECKÝ DVŮR PO ŠESTÉ

27. února 2015 došlo poprvé k oficiálnímu setkání lidí, které
se uskutečnilo u příležitosti ukončení dvou projektů:
1. Rekonstrukce místních komunikací v areálu zámku vre V.
B. a 2. Rekonstrukce chráněného památkového objektu
Pivovaru ve V. B. Došlo při tom k odhalení dvou pamětních
desek, kdy slovo drželi pan starosta města L. Dragoun a pan
Ing. P. Kouba. Poté přišel čas i na krátké posezení všech, kteří
se podíleli na realizaci obou projektů. Taková setkávání VIP
osobností jsou při oficiálních ukončeních všech akcí nezbytná
a vycházejí z podmínek projektu. Čas pro představení staveb
našim lidem zcela určitě přijde a bude dán včas ve známost.
Zatím posloužíme toliko ilustračními fotografiemi. (B)

PLESOVÁ SEZÓNA 2015 SKONČILA

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY, INTERNETU A TAK DÁLE

Plesová sezóna patnáctého roku jednadvacátého století
pokračovala v sobotu 14. února Maškarním průvodem po D. K. ,
H. K., cestou do Mojkova i tam, pak do Dáchova a odtud zpět do
Kožlí-tedˇuž jen Dolního, kde se to pak všechno řeší v klubovně
místních hasičů. Pan PeJa nám o tom poslal celou fotoreportáž,
kterou bohužel pro nedostatek prostoru nemůžeme přetisknout.
Stačíme jen poděkovat za ni a mnohé se z ní dovědět. Především
to, že se tam jako vždy všichni dobře bavili, hráli, pěli, tančili a
dobrou vůli spolu měli…* 45. bál fotbalistů FC, oficiálně
Sportovní ples se konal v sobotu 21. února v Sokolovně, a tudíž
již v době postní. To se ale neprojevilo ani na návštěvě, ani na
náladě, ba dokonce ani na kvalitě tomboly, která byla jako vždy na
výši a dokonce dvojitá. Stejně kvalitní byl i hudební doprovod od
kapely Kmotr na čele s panem kapelníkem V. Jírovcem. Novinkou
bylo předtančení žáků Atlantiku * Závěr sezóny patří každoročně a
tradičně Sokolovně a Sokolským šibřinkám. Ty letošní se konaly
v sobotu 14. března večer, v noci a tak trochu i zrána. Odpoledne
připravili sokolové Dětský karneval. Tam se v posledních létech
snižuje věková hranice těch, co masky ještě nosí a v průvodu sem
od školy dorazí. Mladší, neřkuli starší žactvo tu v masce nepotkáte.
Zato dospělí to teď mají zase naopak. Na Šibřinky jich přišlo 170 a
z toho 107 v maskách! Kozel sváděl všechny, hlavně jeptišky,
stařec omládl v náručí Dolly Buster, upír-obr, kostlivci i mušketýři,
cizinci z Karibiku, Španěl i Tyrol tu byli a všichni podle kapely
Kmotr tancovali a dováděli. Plesová sezóna 2015 skončila. Ať žije
ta příští v roce 2016! (B)

Městská knihovna Jana Vlastislava Plánka zdraví všechny své
čtenáře a další uživatele knihovnických i informačních služeb.
Pozdrav posíláme i všem členům Kruhu přátel poezie, kteří svým
zájmem o pořady, režijně zpracované paní ředitelkou Tatjanou
Tláskalovou-Kubaštovou, prokázali už popatnácté, že je slovesné
umění a jeho mistři zajímá a baví. Naposledy jsme se setkali nad
tvorbou pánů Suchého a Šlitra. V dohledné době se sejdeme zase,
tentokrát s Karlem Krylem. Tolik o spolupráci knihovny s naší
ZUŠkou. Pro Základní školu PJB připravuje knihovna každoročně
sérii besed o knihách, knihovnictví a službách knihoven. A
začínáme už od dětí v naší MŠ Pastelka. Loni jsme se dokonce
spolu s ostatními knihovnami, s dětmi z mateřských školek a se
žáky 1. stupně ZŠ našeho regionu pokusili o rekord v počtu
posluchačů předčítané pohádky regionálního spisovatele Hynka
Klimka v předem dohodnutém dni a hodině. Výsledek hledejte na
jindřichohradeckém webu Rekordy. S naší školou připravujeme
vždy koncem školního roku Pasování prvňáků na čtenáře. Ještě
v květnu nás letos čeká beseda se strakonickým antikvářem a
spisovatelem Ondřejem Fibichem o Šumavě, pověstech a
strašidlech. Z kulturní činnosti knihovny to však není zdaleka
všechno. Provozně je třeba zajistit nákup kvalitních literárních
novinek , průběžně opatrovat a doplňovat klasická díla. Přírůstky a
odpisy řádně evidovat v počítačovém programu podle
mezinárodních klasifikačních pravidel. Ve výpůjční činnosti se
snažit vyhovět požadavkům čtenářů a studentů. Pravidelně
ošetřovat knižní novinky – obalovat je, opravovat poškozené knihy
a uklízet celou knihovnu. Je toho nemálo. A to vše korunovala
letošní 14-denní revize fondu, která proběhla v únoru. Místa máme
v knihovně stále méně. Vedení města určitě plánuje, kde by mohla
být knihovna v budoucnosti umístěna a jak její prostory vybavit
moderně, účelně i příjemně. A na závěr něco málo čísel ze
statistiky knihovny JVP za rok 2014. V knihovně bylo
zaregistrováno 222 čtenářů, kteří si půjčili celkem 9 881 knih a
časopisů. Z tohoto počtu bylo 107 dětí školou povinných a 20
studentů. Čtenářský celek tvoří 73% žen! Do fondu knihovny
přibylo 404 nových knih za 54 tisíc korun. (HAFR)

PRO VÁS JE TU PRO VÁS
V lednu letošního roku byl založen nový spolek Pro Vás. Jedná se
o staronové sdružení, které v minulosti vystupovalo pod názvem
Přátelé mateřské školy. Chceme však pořádat akce pro širokou
veřejnost, a proto jsme zvolili nový název, který nebude oslovovat
jen určitou skupinu lidí. Jelikož jsme ženy činu, tak na sebe
nenechala první akce dlouho čekat. Bylo to divadlo – komedie R.
Vencla Dovolená po česku a uskutečnilo se 27. února 2015 ve
velkém sále MěÚ Vl. Březí. Vystoupili herci ze Scény mladých
při Divadelním souboru Čelakovský ze Strakonice. Sál byl
vyprodán- přišlo 96 diváků ze 100 možných a všichni se dobře
bavili. (YVES)
VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE ČÍSLO V
Další akcí Pro Vás byla již tradiční Vlachovobřezská kraslice.
Letos se jednalo o 5. ročník a přípravy na něj začaly již na podzim.
Celá akce vypukla v sobotu 28. března 2015 odpoledne v nově
rekonstruovaném pivovaru. Ve velkém sále probíhal jarní jarmark
a dílny pro děti i dospělé. V menším sále hrál divadelní soubor
Žernováček, který vystřídaly děti z naší ZUMŠky. Občerstvení
zajišťovali naši hasiči a paní Floriánová. Poté se již účastníci mohli
soustředit na zdobení břízy, které probíhalo u kostela. Nakonec
bylo zavěšeno 3 702 vajec! A
to je opět nový rekord! Ten
loňský byl 2 347 vajec.
Troufám si tvrdit, že naše bříza
u kostela
patří k tradiční
výzdobě
předvelikonočního
města. Stává tu každým rokem
až do konce dubna, kdy ji
nahradí májka. Letos však
musela být z důvodů silných a
několik dní trvajících větrů
odstraněna dříve. Ráda bych
poděkovala všem, kteří se
našich akcí zúčastnili, ať již
jako diváci nebo přidali ruku
k dílu. (B podle YVES)

V PALÍRNĚ SKONČILI XVI. SEZÓNU
Po té loňské, snad nejhorší sezóně, doufal šéf pálenice pan Milan
Babický z Dlouhé Vsi u Vodňan, že ta letošní bude lepší. To se
potvrdilo, ale stejně to na fanfáry nebylo. Posuďte sami. Celkem vybral
od pěstitelů 56, 2 tuny ovoce. Ze 7,2 tun švestek vypálil 550 litrů
kořalky. Z 10, 5 tun hrušek dostal 600 litrů pálenky a z 38, 5 tun jablek
získal 2285 litrů 50% lihoviny. Dohromady to bylo 3 435 litrů
pálenky, což je téměř jednou tolik oproti loňsku. Když koncem února
dokončil výpaly, mohl jen konstatovat, že výtěžnost ze všech kvasů byla
malá. Březiny vyřizují všem, kdo svěřili své ovoce do rukou a umu pana
Babického, že si mohou výsledný produkt vyzvednout přímo v palírně
až do konce května tohoto roku. Je také možno domluvit se předem na
telefonním čísle : 603 189 966. Spolu s panem ředitelem Babickým
věřme, že do třetice bude všechno dobré a ještě lepší a konečně se mu
po sedmnácté sezóně zlepší nálada. (B)
PATNÁCTÝ VEČER KRUHU PŘÁTEL POEZIE
V neděli 22. března 2015 se od 17 hodin uskutečnil v Koncertním
sále ZUŠ další, v pořadí již 15., večer KPP, nazvaný Pocta pánům
S/Š aneb Trocha poezie nikoho nezabije, věnovaný autorské
dvojici Suchý-Šlitr a éře divadla Semafor. Program připravil KPP
při ZUŠ ve spolupráci s Městskou knihovnou J. V. Plánka. Opět se
představilo Poetické kvinteto He Fr Vě Tá To pod vedením Táni
Tláskalové. Nechyběly ani nahrávky slavných písniček divadla
Semafor. Těší nás, že návštěvníků hudebně-poetických pořadů
přibývá! Proto rádi už nyní srdečně zveme na další 16. večer KPP,
nazvaný Třikrtát K aneb Kacíř Karel Kryl, který se uskuteční
v měsíci květnu a jeho termín bude upřesněn (T.T.)

POPRVÉ VYHRÁL JIZERSKOU PADESÁTKU
Pro Vladimíra Kotrce nezačínala ta letošní lyžařská sezóna právě
nejlépe. V prosinci měl ještě mnoho práce a sněhu bylo málo. Trénovat
na sněhu se dalo jen na spojce mezi Pláněmi a Churáňovem. Na Štědrý
den byl doma, ale neodpočíval. V první fázi si dal běhání jen s holemi
po Hradišti a podruhé si přidal výjezd na kolečkových lyžích do Lštění
a zpět! Sněhu se dočkal až 26. 12. a pak už to byly jeho klasické výběhy
z Kvildy na Březník a Černou Horu. Přesto jen v prosinci stihl naběhat
na lyžích téměř 300 kilometrů. Těšil se na Jizerskou „50“, která se
běžela 11. ledna 2015. Počasí se vyznamenalo, pršelo a pak to zmrzlo,
namazat se nedalo, a tak všechno tahal jen rukama nebo stromečkem.
Příprava se vyplatila, doběhl na doraz a ve své kategorii „Nad 70“
zvítězil! Pak si dal volno, jen trénoval a soustřeďoval se na 40. ročník
Koasalaufu, který se jel 7. února 2015 v rakouském St. Johannu. Nikdo
z parťáků tam jet nechtěl, vyrazil tedy sám. Za 5 hodin tam byl,
v penzionu díky teplu v peřině-duchně „přespal“ jen 2 a půl hodiny,
postavil se na start, uběhl soupažem 50 km, vyhrál, když o 6 vteřinek
pouhých porazil Nora Lommedalena, převzal krásný pohár, v 16, 30
sedl za volant a v 9 večer už seděl doma u televize a o všem vyprávěl
ženě Melánii. 22. 2. se běžel Šumavský maratón s pozměněnou a
obtížnější trasou-2x stoupání na Černou Horu. Těžkou trať znal a věřil
si. Na mokro, led a prašan nemohl dobře namazat nikdo. Snad jen ten
Budějčák Bezděka to trefil a vyhrál. Náš borec, který závodí pod
hlavičkou Město Vlachovo Březí, skončil 2. a sportovně ocenil kvality
protivníka. Vrcholy sezóny o titul mistra Evropy na něj teprve čekaly.
Konaly se 14. a 15. března 2015 v Bavorsku. Běhalo se opět na třech
druzích sněhu kolem hory Javor v Bodenmeisu. V sobotu se 32
kilometrů jen bruslilo a Vladimír skončil druhý.
V neděli se běžela maratónská klasika na 42
kilometrů a Vl. Kotrc si umístění zopakoval. Sen
o 5. titulu mistra Evropy se rozplynul, dostal metál
ze stříbra a uznal kvality vítěze – o 3 roky
mladšího Němce Weisse, podali si ruce a bylo
hotovo. Vláďa přijel domů, sbalil lyže a sezóna,
v níž naběhal na lyžích 1700 kilometrů, pro něho
skončila. Pustil se do práce, aby si vydělal na
sezónu příští. Teď mu to už zase nedá, jen lehce
běhá a jezdí do Lažišť posilovat. Našel si čas a
koncem března přišel do školy a pobesedoval
s dětmi. Stalo se tak na závěr výstavy o
vlachovobřezských sportovcích v BoMBě. Odtud
pocházejí i náš záběr. Díky za to, pane Vladimíre:
Klempíři! Umělče! Lyžaři-Běžče! (JKH)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Lyžařský kurz číslo 2 (tentokrát pro
„osmáky“) probíhal ve dnech 15.-20. 2. 2015 opět na Nových Hutích a povedl
se stejně úspěšně jako kurz první. Všichni účastníci a instruktoři si zaslouží
uznání a místo díků pozdrav všech lyžařů : „Skol!“ * V únoru vyšlo 2. číslo
školního časopisu Kozlík * Ve 2. měsíci roku také proběhla školní kola
matematické a biologické olympiády. V březnu se pak žáci školy zapojili do
soutěže Matematický klokan * Koncem února se uskutečnila 1. adaptační
hodina pro budoucí žáky 1. tříd. Tento ojedinělý projekt probíhá ve spolupráci
ZŠ PJB, MŠ Pastelka, V. B., MŠ Bušanovice a MŠ Chlumany. Děti se v něm
připravují na přechod do školy, poznávají své budoucí paní učitelky, nové školní
prostředí, řeší drobné úkoly, zpívají nebo tvoří rukama. V prvních hodinách se
téma podřídilo paní Zimě. Další adaptační hodiny se uskuteční 27. března a 24.
dubna * 27. 2. vyjeli žáci 8. třídy spolu s panem ředitelem Novotným a paní
učitelkou Šverákovou do Pasova, kde si prohlédli výstavu Ausbildungsmesse,
po našem Vzdělávání a řemeslo, v Dreiländerhalle a seznámili se tu s německým
systémem středoškolského vzdělávání studentů a učňů. Poté měli ještě dostatek
času k prohlídce historického jádra města na Dunaji. Exkurze se uskutečnila pod
patronací pasovského úřadu práce na podnět paní Christine Reitberger,
dlouholeté protagonistky přeshraničních kontaktů a nezištné příznivkyně naší
školy * Koncem února podalo vedení školy projekt Rozšíření bezbariérových
vstupů do škol * V březnu započaly práce na Rekonstrukci sportovní haly –
zateplení pláště a výměna střešní krytiny. Město V.B. projekt nejprve podalo do
ROPu Jihozápad, bylo úspěšné ve schvalovacím řízení a nakonec ho také
realizuje. Celkové náklady dosáhnou výše 3 600 000,- Kč! * 24. 3. besedovali
v BoMBě letošní účastníci obou lyžařských kurzů s panem Vladimírem

Kotrcem, výjimečnou sportovní osobností našeho města, ale i Mistrem
klempířem – umělcem. Dokladem toho jsou jeho reliéfní obrazy tepané v mědi.
Pan Kotrc je čtyřnásobným mistrem Evropy v běhu na lyžích veteránů, který
mimo jiné 6x startoval na Vasově běhu ve Švédsku. Chtěli bychom mu touto
cestou poděkovat za velmi zajímavé vypravování a popřát ještě hodně startů
na lyžařských dálkových bězích * 25. 3. přivezla firma paní Šárky Dvořákové
z Prahy do naší školy výstavu spojenou s přednáškou s názvem Exkurze
pravěkem. Ve sportovní hale školy mohli žáci uvidět třeba hobita, tygra
šavlozubého, mamuta i mnoho dalších zajímavých exponátů * 26. března vyjeli
naši žáci do Německa za sportem i za přírodou Bavorského lesa.Tu mohla
objevit větší část naší výpravy v Neuschönau, kde se žáci prošli stezkou
v korunách stromů, pak se vydali přímo do divokého lesa za zubry a rysem a
nakonec skončili v ekologickém centru H. Eisenmanna. Doprovázely je při tom
paní učitelky P. Nováková a L. Šveráková. Pan ředitel M. Novotný, tentokrát
v roli fotbalového kouče, přivezl své svěřence do Spiegelau na 11. ročník
mezinárodního halového fotbalového turnaje. Vítězem se stala „domácí“ PFM
Riedlhütte, 2. místo obsadili chlapci z DBM Schönberg, třetí příčku jsme
obsadili my ze ZŠ PJB V. B. a na 4. místě skončili hráči MS Perlesreut. Náš hráč
M. Mikeš byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Příjemný předvelikonoční
čtvrtek v Bavorsku se vydařil * V pátek 27. března v předvečer 423. narozenin
učitele národů J. A. Komenského se v sále jídelny školy sešli všichni současní ze
školy spolu s těmi dříve narozenými, aby si odkaz učitele národů připomněli.
Mezi přítomnými jsme po dlouhé době rádi přivítali i paní učitelku Marii
Konečnou ze Zálezel. Nikdy není na škodu se alespoň na chvíli zastavit,
oddychnouti si a pokračovat zase dál…* V úterý 31. března odpoledne
uspořádaly kantorky v galerii BoMBa již 7. Velikonoční trh. Kulturní program
připravili žáci 1. stupně a jejich paní učitelky. Ty pak spolu s kolegyněmi z 2.
stupně dlouhodobě připravovaly za pomoci svých žáků zajímavé artefakty,
výrobky a předměty s velikonoční symbolikou, aby je tu nabízeli příchozím
z řad rodičů a přátel školy. Těch se tu sešlo opravdu hodně a nakupovali…, že
se nakonec organizátoři dopočítali neuvěřitelného výtěžku - 12 tisíc korun
českých! Velikonoční trh byl ještě ve středu dopoledne otevřen i pro žáky školy,
kteří mohli nakupovat také. Díky všem, kteří vyráběli a vytvářeli, kteří prodávali
a samozřejmě i vám, kteří jste nakupovali… * Od 5. 2. do 19. 4. 2015 se žáci 3.
a 4. tříd zúčastnili plaveckého výcviku v prachatickém bazénu. V devíti
dvouhodinových lekcích zvládali základy plavání, ti pokročilejší se pak
zdokonalovali v plaveckých dovednostech * Koncem března podalo vedení
školy projekt Zabezpečení škol proti vniknutí cizích osob…Na přípravě všech
výše zmiňovaných projektů se podílel pan Ing. Pavel Kouba, za což mu patří dík
a uznání * ( B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Únor a březen proběhl v ZUŠce ve
znamení okresních kol soutěží hudebního a tanečního oboru. Ve čtvrtek 26. 2.
se v ZUŠ PT konalo okresní kolo v sólovém zpěvu a ve hře na bicí nástroje.
Zpěvačky Pavla Hubáčková a Markéta Zíková přivezly 2. místo a Klára
Tažejová dokonce 1. místo s postupem do krajského kola. To se konalo 12. 3.
2015 v Táboře. Klárka tu v silné konkurenci vyzpívala pro okres Prachatice 2.
místo, když 1. místo uděleno nebylo. Všechna tři děvčata jsou ze třídy paní
ředitelky Tláskalové. Žákyně Aneta Králová ze třídy pana učitele Ambrože ve
hře na bicí v Prachaticích rovněž zvítězila a postoupila do krajského kola, které
pořádaly 20. 3. České Budějovice. Aneta kráčela ve stopách Kláry a obsadila
také stříbrnou příčku * 2. března proběhla v Městském divadle v Prachaticích
okresní přehlídka tanečních souborů. Naše žákyně se pod vedením paní učitelky
Olgy Pilátové představily s pěti choreografiemi, sklidily velký úspěch a odvezly
si diplom i chodský koláč * Ve dnech 4. 3. a 5. 3. se konaly v ZUŠ Vimperk
okresní soutěže ve hře na dechové nástroje. Ve hře na zobcovou flétnu byl
Ondřej Diblík 2. a Ondřej Hes 3. (oba ze třídy pana uč. Tetoura). Ve hře na
příčnou flétnu získala Anežka Pěstová 3. místo a A. Podlešáková s M. Zíkovou
čestná uznání (všechny ze třídy paní uč. Kováčové). Ve hře na trubku skončil
Jan Kolář druhý a Matěj Švec 3. (oba jsou ze třídy pana uč. Čekana). Ve hře na
klarinet obsadila Lucie Prášková 3. místo a Fr. Kučera získal čestné uznání. A
konečně ve hře na saxofon získali Jiří Jůzek, Lukáš Svěchota a Simona Smržová
3. místa. Celou pětici připravoval pan učitel Procházka * Letošní školní rok byl
na soutěže opravdu bohatý na přípravu žáků velmi náročný. Naši školu
reprezentovalo 16 žáků v hudebním oboru a 17 v oboru tanečním, což je
v historii školy nejpočetnější účast. Všem soutěžícím a jejich pedagogům
upřímně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! * V pondělí
16. 3. 2015 se uskutečnil v koncertním sále ZUMŠ Jarní koncert žáků na téma
Z pohádky do pohádky, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru včetně
pěveckého sboru a žákyně tanečního oboru. Pohádkový program přilákal i velký
počet diváků, kteří opravdu nešetřili potleskem * Na Velikonoční pondělí, 6. 4.
2015 se od 17 hodin uskutečnil v našem kostele Zvěstování Páně Velikonoční
koncert duchovní hudby žáků a učitelů ZUŠ. V programu zazněly skladby a
písně starých mistrů s duchovním zaměřením na velikonoční dobu. Navzdory
zimnímu počasí se v chrámu sešlo několik desítek posluchačů, kteří pak
odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem. Všichni ze ZUŠky jsou velmi
rádi za opětovný návrat jejich vystupování v kostele, který je důstojným

prostorem pro pořádání duchovních koncertů a podobných programů * V měsíci
dubnu pořádá ZUŠ tradiční čtvrtletní koncerty žáků hudebního oboru. I letos se
uskutečnilo 6 koncertů, 5 v koncertním sále ZUMŠ V. B. a jeden ve
Strunkovicích * V letošním roce si připomínáme významné výročí kulturní a
duchovní osobnosti českých dějin – Mistra Jana Husa. I my v ZUŠce jsme se
rozhodli přistoupit k tomuto výročí se vší důstojností a připravit kulturní
program právě v nedalekém Husinci. Slavnostní koncert žáků a učitelů ZUŠ
k poctě M. J. Husa se uskuteční v úterý 21. 4. 2015 od 17 hodin v Modlitebně
Církve bratrské v Husinci, na který vás srdečně zveme * (T. T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Únor 2015 * Únorový přehled jsme končili Valentýnem s nulovým
záznamem ve všech sledovaných rubrikách. Druhá polovina měsíce
přinesla narození Nely Jehlíkové z Vlachova Březí – prvního děvčátka
patnáctého roku. Vítáme ji mezi námi a přejeme jí hodně zdraví, mnoho
štěstí, krásu nesmírnou a rozum selský. Jejím rodičům gratulujeme a
mamince posíláme velký puget květin * + Koncem února nás navždy
opustila paní Božena Zdvořáková z Vlachova Březí. Tato skromná a
dobrá paní od nás odešla ve věku 86 let. Zarmoucené rodině, jejím
nejbližším a přátelům si dovolujeme zaslat projev naší upřímné soustrasti
+
* Březen 2015 * Ve 3. měsíci roku ´15 se narodil Kamil Alpak
z Vlachova Březí. Milý Kamile, vítáme Tě mezi námi a přejeme Ti
pevné zdraví, hodně štěstí a jen to dobré ať Tě ve světě potkává.
Rodičům blahopřejeme a mamince posíláme velikou kytku * Březnové
svatby, abys u nás pohledal. Nebyly + Bohužel jsme se museli navždy
rozloučit s panem Františkem Švíkem z Vlachova Březí. Tento poctivý a
dobrý muž nás opustil ve věku 69 let. Ve věku 68 let odešla náhle paní
Libuše Svěchotová z Vlachova Březí. Tato obětavá a upřímná paní
s chlumanskými kořeny bude nám všem chybět. Zarmouceným
pozůstalým a přátelům si dovolujeme vyjádřit upřímnou soustrast nad
odchodem jejich nejbližších. + Za paní Jiřinou Ščigelovou V březnu nás
navždy opustila paní inženýrka Jiřina Ščigelová, po těžké nemoci odešla
ve věku 73 let. Rodačka z Vlachova Březí vystudovala vysokou školu
báňskou v Ostravě, kde pak pracovala, vdala se a dala život dvěma
synům. Poté se jí na dlouhá léta stala domovem Praha, aby se nakonec
spolu s mužem vrátili domů-do V. B. Tady se z ní stala věhlasná
léčitelka, která pomohla mnoha lidem od nemoci a bolestí. Organizovala
společenský život našich žen, vedla místní Senior klub. V létech 20022006 byla zvolena do zastupitelstva obce V. B. Její optimismus, víra
v člověka, pokora i odříkání jí pomohly zvítězit na zákeřnou nemocí a
vyrovnat se s odchodem manžela. Bohužel nemoc se ukázala být silnější
a naši Jiřinku přemohla. Děkujeme jí za všechno a často si na ni
vzpomeneme. (JKH) * Mezi letošními březnovými jubilanty vítáme
hned tři novopečené pětasedmdesátníky. Jsou jimi paní Marie
Hubáčková, pan František Kouba a pan Vojtěch Šanda – všichni
z Vlachova Březí. Dvěma sedmičkami při sobě se mohou pochlubit paní
Růžena Mrázová a paní Marie Toušková z Vlachova Březí. Této pětici a
samozřejmě i všem našim Josefům i Josefkám si dovolujeme poslat přání
dobrého zdraví, nekončící pohody v duších a radosti ze života * Duben
2015 * Až do poloviny dubna jsme nezaznamenali žádné podstatné
změny., která by si vyžádala záznam do této rubriky. Až na dvě výjimky.
Ta první je radostná a dorazila do redakce pět minut po uzávěrce.
S radostí můžeme našim čtenářům oznámit, že na svět přišla Sofie
Bubíková z Vlachova Březí. Vítáme Tě u nás, milá Sofie, a přejeme Ti,
aby ses pořád potkávala jen s dobrotou, krásou, moudrostí a štěstím.
Tvým rodičům blahopřejeme a mamince posíláme ty nejčersvější kvítka,
co právě u nás rozkvétají…Druhá z výjimek je bolestná. + Za paní Marií
Holíkovou V březnu oslavila své 82. narozeniny a o velikonočních
svátcích nás navždy opustila paní učitelka Marie Holíková. Když se před
třiašedesáti léty poprvé představila mladá paní učitelka z Chýnova svým
prvním vlachovobřezským žákům, určitě netušila, že u nás zakotví
nadosmrti. Stalo se a naše škola se od té doby až do konce osmdesátých
let 20. století mohla pyšnit fundovanou češtinářkou a učitelkou dějepisu.
Dlouhou dobu vykonávala i funkci zástupkyně ředitele školy a jako jediná
z celého okresu PT k tomu nepotřebovala být v KSČ. Mnoha generacím
svých žáků vtiskla pevné základy mateřštiny a další s vděkem vzpomínají, jak
Občasník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek

je dokázala vždy perfektně připravit k přijímacím zkouškám na střední školy.
Kantořinu pak dokázala předat i svým dvěma dcerám, jež kráčejí v jejích
stopách. Na jeden obyčejný, zato však poctivý a pokorný, život to není vůbec
málo…Paní učitelce s láskou-Všichni její žáci, kantoři a spoluobčané.(JKH) *
Přehlídku aprílových oslavenců a oslavenkyň uvádí čerstvý člen Klubu „70“
pan Václav Holeček z Vlachova Březí. O pět let více nadělil život dvěma
paním z Vlachova Březí - Jaroslavě Havlanové a Marii Soumarové. Dvě
sedmičky vedle sebe si připomněl pan Antonín Kříž z Vlachova Březí. Klub
„80“ se letos v dubnu rozroste o dvě nové členky – paní Agnesu
Václavíkovou a Bohumilu Švehlovou, obě jsou z Vlachova Březí. Konec
měsíce pak přivane pětaosmdesát let panu Jaroslavu Pavlíkovi z Dáchova.
Všem výše jmenovaným, stejně jako všem, kteří se v dubnu narodili, anebo
jmeniny měli, zejména pak všem Jiřím - Georgům, Vojtěchům - Adalbertům
přejí Březiny přehršli zdraví, hodně dobré nálady a vrchovatou spokojenost se
životem vezdejším, hlavně pak s lidmi kolem sebe * (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Únor 2015 : Od 16. slunečno, poslední týden
pak polojasno až zataženo jak poleno. Březen 2015 : 2. 3. padá sníh a
déšť nebo naopak a třetího je všude bílo, ale jenom chvíli, neboť slunce
sílí. Osmnáctého možno viděti čápa černého, kterak ku Hradišti míří,
nesouc si cosi dobrého. Konec měsíce –všeho směsice – tedy déšť,
krupky, sníh a vítr kvílí, že tu není čáp bílý. Duben 2015 : Počasí pravé
aprílové-náladové. O Velikonocích sníh a slota, mokrá je koledníkova
bota. Pak už je to vlídnější i počasí teplejší a 16. píšou jen, že byl tu
první letní den. (CM) * Město Vlachovo Březí bude v pátek 24.4. a v
pondělí 27.4. provádět svoz železného šrotu. Žádáme občany, aby
shromáždili odpad na viditelném a přístupném místě. * Sokolové a
hasiči pořádají v pátek 24.4. Lampionový průvod. Sraz ve 20. hodin na
náměstí. Srdečně zvou děti i dospěláky. * Diakonie Broumov a město
Vlachovo Březí vyhlašují ve dnech 11. - 15. 5. Sběr použitého ošacení.
Zabalené věci do igelitu můžete přinášet do Infocentra na radnici *
Mladí turisté z vlachovobřezské farnosti budou v sobotu 25.4.2015
putovat do Lštění za svatým Vojtěchem. Vyrážejí v 10 hodin
dopoledne. Můžete se k nim přidat. Klasická Svatovojtěšská pouť bude
v neděli 26.4. Mše se koná od 10,30 hodin, Tolik toho ještě zůstalo jen
v bloku, místa není ani trochu. Březiny se omlouvají, že žádnou glosu
nedodají * Fotbal FC : Ve dnech 27. –29. března poskytla škola PJB
prostory ( galerie BoMBa a sport. hala) lektorům OFS Prachatice, kteří
zde vedli Školení fotbalových trenérů pro licenci „C“. Z celého okresu PT
se zúčastnilo na 30 adeptů tohoto rizikového řemesla a mezi nimi bylo i 5
„domácích“ * Dvakrát pořádal OFS Prachatice halový turnaj pro žáky a
dvakrát se místem konání stala sportovní hala ZŠ PJB ve V. B. a dvakrát
byli nejúspěšnější žáci FC V. B. 28. 2. se tu utkali starší žáci a domácí
„áčko“ FC zvítězilo a kluci získali pohár předsedy OFS PT, B tým
obsadil 4. místo. 7.3. 2015 se v naší hale konal turnaj mladších žáků a
pohár za 1. místo zůstal opět ve V.B. Gratulace patří všem mladým
reprezentantům vlachovobřezského fotbalu, jejich trenérům a všem
domácím organizátorům, z nichž jmenujeme alespoň trenéra i lektora
v jedné osobě pana magistra M. Novotného, jinak také ředitele místní
školy * V neděli 29. 3. odstartovala jarní část mistrovských zápasů I. B
třídy. 14. kolo bylo předehráno na již podzim a v něm naši podlehli ve
Lhenicích 1:3. Jaro začali naši prohrou s Osekem 0:2 na domácí půdě,
poté podlehli nešťastně ve Volyni 0:1, brankou z penalty. První jarní bod
zachránili v hodině 12., když doma remizovali s Chelčicemi 1:1. 18. 4. se
vrátili hoši FC ze Sousedovic rovněž s prázdnou, když prohráli 1:2. Snad
si to všechno vynahradí v neděli 26. 4. , kdy hostí od 17 hodin Poříčí
* Volejbal TJ Sokol : V sobotu 28. 3. 2015 se v KD v Husinci konal
Volejbalový turnaj za účasti našich odbíjenkářů. Ti tu porazili všechny
soupeře: Tatran PT, Vimperk a juniory Slavoje Husinec. Jen na „A“ tým
domácích nestačili a svému odvěkému rivalu podlehli. To je stálo
prvenství i umístění této zprávy na 1. straně Březin. Historie si však žádá,
aby se jména této hvězdné šestky objevila alespoň na samém konci našeho
občasníku: P. Švancar - kapitán, Zd. Švancar jr., Ant. Lenc jr., Václav
Toušek jr., Jiří Toušek a Ondřej Tomáš. Hoši, děkujem! (B)
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