Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* červenec, srpen, září, říjen 2013 *
cena 4,- Kč
vlachovobřezských oslavách učinil folklórní soubor Libín-S z
Prachatic s paní primáškou Helenou Dvořákovou z V.B. a starosta
města pan L. Dragoun na náměstí Svobody. Zde také otevřeli svůj
stánek s multi zbožím dva dobří lidé z našeho Infocentra – paní
Libuška P. a pan Václav T. Současně otevřely své brány obě
výstavy věnované slavnému Mistru. Tu první a putovní od
strakonických umělců Řandové a Fibicha ve velkém sále na radnici
doplnilo jejich poutavé a obšírné povídání o životě a díle zedníka
Jakuba, doplněné mnoha fotografiemi. Díky za kvalitu, emoce i
fabulaci, ty k Bursovi vždycky patří. Ta druhá a stálá výstava ve
škole v BoMBě s názvem Podpisowatel mena ge Gakub Bursa byla
o něčem jiném než ta na radnici, nebo ty v prachatickém či
volyňském muzeu. V ničem si nimi nezdala, byla dokonce
rozsáhlejší, pestřejší, mnohem lépe instalovaná, ale především žila
v dílech žáků zdejší školy a také v genealogické studii paní Libuše
Kropáčkové, vlachovobřezské patriotce a badatelce, která se
dobrovolně vzdala sobotního programu a na celou expozici tu
dohlížela a podávala výklad. Za to všechno bychom jí chtěli velice
poděkovat. Dvakrát vyjížděly autobusy DPMVB s pány M. Pěstou
a M. Půbalem za volanty, paní magistrou M. Fridrichivou a pány
dokroty Burešem a Čerňanským z NPÚ v Praze u mikrofonů na
okružní a poznávací trasu za Bursovými štíty. Účastníci zájezdů
byli spokojeni, a to velice, což hovoří za vše. Český rozhlas ČB
vysílal živě z náměstí od svatého Jána přímo celé dvě hodiny, a
tak se o Bursovi a o našem městě mluvilo v sobotu po celém jihu
Čech. Reportáž zde točil i další redaktor ČR V. Malina, t.č. občan
z D. N. Prachatický deník vyslal pana Vl. Klímu a pan Jan
Voldřich reprezentoval kabelovou Tv z PT. Lidé ze Šumavského
ochotnického spolku z Prachatic předvedli v sále radnice
dramatické etudy Obrazů ze života J.B., na což bylo příjemné
podívání a s herci milé užívání. A nakonec vzala starostka
z Bušanovic ( k nimž patří i obec D. Nakvasovice) paní Marie
Zídková Věneček s trikolórou I, pan starosta V. B. Mirek Dragoun
Věneček II a pan Antonín Lenc sr., Zedník a Umělec, Věneček
číslo III, přistoupili k Bursově pamětní desce na radnici, řekli svá
povídání, věnečky zavěsili a zapálili plamínky pro vzpomínku i
jako poselství těm budoucím příštím…Po nich to zkoušeli i další
přítomní, ale vítr byl hodně proti… V sobotu 20.7. se do V. B.
sjelo mnoho duší spřízněných s Mistrem J. B., z nichž o mnohých
by se oslavně a dlouho psáti
mohlo, leč místa v Březinách
málo. A tak tedy za všechny
jmenujme pana Antonína
DEN PRO JAKUBA BURSU
Bursu s rodinou, jeho paní
aneb Nepochválíme li se sami, nikdo jiný to neudělá I
sestry
Vlastu
a
Janu
Den pro Jakuba Bursu nastal
s rodinami, vlachovobřezské
v sobotu 20. července 2013. Po
rodáky z Pražské ulice, ale
celé dopoledne se radovali a slavili
především přímé potomky
v Dolních Nakvasovicích, rodišti
Mistra Jakuba. Spolu s nimi i
Zedníka-Umělce - *21. červenec
paní Annu Mühlbacherovou,
1813, když závěrečnou popolední
rovněž z rodu Bursova a z V.
tečku tam udělal pěvecký sbor
B., která k nám dorazila i
Česká píseň z Prachatic. Naopak
s početným doprovodem až
první
odpolední
zápis
při

MEZINÁRODNÍ SBOROVÝ FESTIVAL HUDEBNÍHO
ROMANTISMU VLACHOVO BŘEZÍ 2013
Organizační
výbor
Mezinárodního
sborového
festivalu
hudebního
romantismu se po dlouhé
úvaze rozhodl zorganizovat
již 12. ročník festivalu.
Pojďme si odpovědět na
otázku Proč? Snad právě
proto, že loni jsme se museli
s těžkým srdcem festivalu
vzdát… Snad právě proto, že
nás čeká rok 2014, který bude
rokem české hudby a letošní
ročník je jeho předehrou…
Snad právě proto, že nelze
prvotní myšlenku z roku 1999
nechat umřít, po tolika létech poctivé a nadšené práce mnoha
dobrovolníků…Snad právě pro samotný odkaz pana profesora
Matouška, který kdysi napsal : „Je těžké přivést na svět dobrou
myšlenku, ale ještě těžší je udržet ji při životě“…Ta nejtěžší
rozhodnutí - uskutečnit a zabezpečit program a pohostinné zázemí
už máme za sebou. Zbývá tedy pozvat všechny příznivce
sborového zpívání na dvoudenní festivalový program MSFHR
2013, který se uskuteční ve dnech 11. – 12. října 2013 ve školním
areálu ZŠ PJB a ZUMŠ ve Vlachově Březí. Těšit se na příjemně
prožité dva dny, plné nejen krásné hudby a sborového zpívání, ale
také lidské pospolitosti a souznění. Obojího je nám potřeba…
Přijede k nám 9 pěveckých sborů, což čítá 170 zpěváků, dále
30tičlenný orchestr, 12 čestných hostů z řad hudebních
profesionálů, z toho 2 zahraniční sólisté. Všem více než 222
účastníkům přejeme, aby se jim u nás líbilo a aby od nás odjížděli
jen se samými příjemnými dojmy a zážitky…V samotném závěru
přidávám mou osobní odpověď, proč usilovat o návrat festivalu do
Vlachova Březí : „ Je správné nevzdávat se ušlechtilých myšlenek
našich předků, zvláště mohou – li se stát i v dnešní době dobrým
skutkem…Proto je festival k poctě našeho rodáka profesora
Václava Matouška po roce zase zpět. Těším se na vás a přeji vám
hluboké umělecké zážitky a radost z hudby! Vivat MSFHR
Vlachovo Březí 2013“! T. Tláskalová, ředitelka MSFHR

z Vídně. Jak vidno, krev není voda, a proto díky vám všem
Bursové, že jste byli s námi při tom. Po celé odpoledne a večer se
o hašení žízně a tišení hladu hostů starali místní členové SDH, a to
je tradiční a spolehlivý hostinský. K tomu hráli i hoši Stano Ščuky,
které pak večer vystřídala Netolická pětka, aby zahrála k
tancování. A tak ta sláva nakonec skončila. A nás všechny, co jsme
při tom byli, mohlo u srdce hřát, že jsme na člověka, zedníka a
umělce Jakuba Bursu nezapomněli a snad i důstojně jsme si jeho
dvousté narozeniny připomněli. (JKH)
PRÁZDNINOVÉ BUDOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
aneb Nepochválíme li se sami, nikdo jiný to neudělá II
Základní škola profesora Josefa Brože Nový školní rok začal pro
žáky 1. stupně překvapením. Z chodeb na obou podlažích školního
pavilonu mohli vstoupit do nově rekonstruovaných, moderně
vybavených a barevně sladěných toalet. Ty staré a nevyhovující
nenávratně zmizely. Kéž by v příštím roce podobný osud potkal i
toalety žáků na 2. stupni. Dále byly provedeny drobné stavební
úpravy ve školní družině a v úklidových komorách instalovány
bojlery. Rozsáhlou rekonstrukci, která probíhala po celé letní
prázdniny, řídil pan Ing. Pavel Kouba a podílely se na ní místní
firmy pánů P. Záhorky, M. Mráze a pracovní skupina pana B.
Vaněčka. Patří jim za to upřímný dík, stejně jako vedení a
zastupitelům města, kteří dali celé akci zelenou, a město V.B.
všechny práce financovalo * V současné době dokončili
zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích pro město opravu
fasády na budově staré školy a natřeli plot u školní zahrady * O
letních prázdninách rozvedli pan ředitel Novotný a pan školník
Kocmánek internetovou síť po celé škole, do všech tříd a kabinetů.
Rozvod pomocí kabelů je stabilnější, rychlejší a přináší s sebou
měně technických problémů. Nyní se ještě do tříd instalují
dataprojektory, a tak se celý proces modernizace výuky završuje.
Prázdninového stavění a budování ve škole bylo opravdu mnoho a
nelze ho zvenčí, ani zevnitř přehlédnout. (B podle MIN) Základní
umělecká škola Ve čtvrtek 26. září 2013 proběhlo od 18 hodin
slavnostní otevření nového Multifunkčního sálu ZUMŠ spojené se
Slavnostním koncertem žáků. Tímto dnem se završilo několikaleté
úsilí vedení školy o zkvalitnění tohoto koncertního prostoru tak, aby
jeho podoba a vybavení odpovídaly standardům. Pan Ing. Pavel
Kouba vypracoval nejprve projekt a poté Město Vlachovo Březí
žádost, kterou podalo poprvé v lednu 2012 u MAS = místní akční
skupiny Chance in natura v Malenicích. Až napodruhé jsme uspěli,
a tak po červnových přípravách vypukla o letních prázdninách 2013
rekonstrukce naplno. Původní prostor doznal velkých změn, včetně
modernizace vybavení = speciální dřevěná podlaha, zrcadlová stěna,
mobilní baletní koberec a tyče, úložné podium, ozvučovací a
nahrávací technika, videoprojekce a tak dále. Podařilo se rozšířit
celkovou kapacitu sálu, který tak splnil požadavek na multifunkční
využití. Závěrem nezbývá než upřímně poděkovat všem, kteří se
zasloužili o realizaci náročného projektu, zejména pak panu Ing.
Pavlu Koubovi za myšlenku, návrh a zpracování projektové
dokumentace i stavební dozor, dále MAS Chance in nature za
finance a Městu Vlachovo Březí za podporu. Velký dík patří všem
firmám a řemeslníkům, kteří tu odvedli kus poctivé a oku lahodící
práce. Srdečně zvu čtenáře Březin na Zahajovací koncert 12. ročníku
MSFHR, který se v novém sále uskuteční v pátek 11. října 2013 od
19 hodin . Těšíme se na vás! (B podle T. T.)
DÍLNA TŘIATŘICET MĚLA PREMIÉRU
aneb Nepochválíme li se sami, nikdo jiný to neudělá III
U příležitosti letošního Památného dne školy se v úterý 17. září
2013 konala v galerii BoMBa vernisáž výstavy Výtvarná dílna 33,
aneb Třiatřicet roků kreslení, malování, grafiky, psaní, modelování
a dalšího tvoření žáků s JKH na ZŠ PJB V. B., alias retrospektivní
přehlídka díla žáků zdejší školy z let 1980-2013. Vězte, že vám
výstava neuteče, neb bylo by věčnou škodou nenechat tak pracně
sestavované expozici dostatek času, aby mohla oslovit nejen
současné učitele a žáky školy, ale i návštěvníky domácí i odjinud.

Ti určitě nepřehlédnou malby krajiny, ovoce, hub, kozla,
architektury, zátiší a portrétů, centrální vlachovobřezský kout se
Svatým Duchem a jeho křížovou cestou, vzpomínky na svatého
Vojtěcha a Mistra Jakuba, množství plakátů, plátna s indiánskou
tématikou, práce trojrozměrné, řezby do dřeva lípy a nakonec,
zatím jen naznačené, množství prací grafických. Troufám si tvrdit,
že tak kvalitní a rozsáhlý soubor výtvarných prací žáků ve
114leté historii školy tu ještě k vidění nebyl. Stejně jako
v současnosti k vidění určitě není na žádné škole v okrese, kraji, ba
i v celé republice. Toliko expozice prácí žáků z národních
výtvarných přehlídek
nebo dlouhodobě vytvářené sbírky
v galeriích dětského výtvarného projevu by se mohly s touto
výstavou v BomBě poměřovat. To není neskromnost, to je
výsledek třiatřiceti roků poctivé i tvrdé práce kantora a mnoha
generací jeho žáků. Od 17. září 2013 až do… se o tom můžete
přesvědčit na vlastní oči. Žákovská díla dostala jedinečnou šanci
vyniknout právě v prostorách galerie BoMBa. Za to, že pan ředitel
školy Mgr. Michal Novotný poskytl galerii pro tuto instalaci, si
mu dovoluji jménem svým i všech bývalých žáků-výtvarníků
upřímně poděkovat. Nebývá samozřejmostí chovati se ke svým
exkolegům takto vstřícně. S úctou Jan Křtitel Horák, učitel výtvarné výchovy
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 9. září 2013 se ke svému 3. veřejnému jednání sešlo
Zastupitelstvo města Vlachova Březí. Zastupitelé mimo jiné
vyslechli informaci pana starosty L. Dragouna o současném stavu
územního plánu, projednali a schválili rozpočtové změny, zabývali
se prodeji a koupěmi pozemků a vzali na vědomí informace o nové
úklidové technice, o zahájení provozu ve sběrném dvoře, o
programu regenerace Městské památkové zóny, o rekonstrukci
pivovaru a regeneraci lipové aleje na Svatém Duchu. Po dvou
hodinách jednání skončilo. (B)
MIMOŘÁDNÉ VOLBY DO SNĚMOVNY 2013
Stává se v naší republice pravidlem, že čtyřletý volební cyklus
pravidlem být přestává a mimořádné volby bychom mohli míti ob
rok, ne-li častěji. Pořád jsme se ještě nenaučili vládnout sami sobě.
Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky jsou tedy opět mimořádné a budou se konat v pátek 25.
října a v sobotu 26. října 2013. Vlachovo Březí má jeden volební
okrsek a jednu volební místnost najdete ve velkém jednacím sále
v budově radnice na náměstí Svobody číslo 56. Ta bude otevřena
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lhůta pro
dodání hlasovacích lístků občanům byla posunuta až na čtvrtek 24.
10. 2013, nebo je obdržíte ve volební místnosti. Kandidátky
zaregistrovalo 24 stran a hnutí, v Jihočeském kraji budeme budoucí
poslance vybírat z 18 kandidátních listin. Další informace, včetně
vydávání voličských průkazů, obdržíte v Infocentru v přízemí naší
radnice. Rozhodnutí koho volit ponechme na zdravém selském
rozumu zdejších voličů. (B)
STÁTNÍ SVÁTEK A OSMNÁCTILETÍ
Tradiční Slavnost města Vlachova Březí na počest 95. výročí vzniku
Československé republiky 28.10. 1918 se bude tentokrát konat již
v sobotu 26. října 2013. V 16 hodin budou osmnáctiletí přijati v obřadní
síni a tam jmenováni novými občany města. Poté se přesunou
k Svatému Duchu, aby tu vysadili Lípu ročníku 1995. V 18 hodin
začíná Pietní akt u Pomníku padlých, rovněž na Svatém Duchu. V 18,30
hodin bude v BoMBě zahájen kulturní program, v němž se představí
učitelé ze ZUŠ, kteří uvedou výstavu Dílna 33, které bude doplněna o
historické listiny a dokumenty, vypovídající o povýšení Vlachova Březí
na městečko roku z 1538 a o jmenování Vlachova Březí městem v roce
1868, z čehož plyne, že si letos připomínáme 475 městečka a 145 let
města. Návštěvníci tu mohou ještě uvidět historické pečeti řemesel a
portréty osobností V. B. Na závěr Slavnosti bude v jídelně školy
připraveno pohoštění. Březiny si dovolují své čtenáře jménem pana
starosty a zastupitelstva města na Slavnost uctivě pozvat. (B)
Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola profesora Josefa Brože: * V pondělí 2. září 2013
byl ve škole pana profesora Brože slavnostně zahájen nový školní
rok 2013-2014. Budoucích prvňáčků se před školou tradičně
ujímají jejich nejstarší spolužáci z 9. tříd a špalírem tleskajících
žáků z celé školy je přivedou až do galerie BoMBa. Tady je
přivítali pan ředitel školy, nová paní zástupkyně a jejich první paní
učitelky. Letos jimi budou v 1. A třídě Mgr. Marie Diblíková a v 1.
B paní magistra Lenka Kautmanová. Šestatřicet nových žáků
školy i s jejich velmi početným doprovodem přišel pozdravit pan
starosta města M. Dragoun. Všem přítomným se tak naskytla
poslední příležitost k prohlídce výstavy Podpisovatel jména je
Jakub Bursa * V tomto školním roce je ve škole zapsáno 286 žáků,
což značí mírně stoupající trend. 162 žáci navštěvují 1. stupeň (1.5. třída), kde je celkem sedm tříd. 124 žáci chodí na 2. stupeň (6.9. třída) do 6 tříd. Na škole působí celkem 23 pedagogové, včetně
dvoučlenného vedení školy (Mgr. M. Novotný-Ř a Mgr. M.
Kadlecová-ZŘ) a 2 vychovatelek školní družiny ( paní
vychovatelky B. Matoušková a A. Nováková). Ve 2. třídách
vyučují paní učitelky V. Bošková a J. Krankušová, ve 3. třídě paní
učitelky J. Tažejová a Markéta Jungwirthová (1. st.+Aj). To je
první nová tvář našeho sboru. Ve 4. třídě paní učitelky J.
Ondřichová a P. Krejčová a v 5. třídě paní učitelka E. Novotná.
Funkci pedagogických asistentek vykonávají A. Nováková, Mgr.
P. Krejčová a Mgr. Eva Fleischmanová, to je druhá nová tvář
našeho pedagogického sboru. Třídní učitelkou 6. třídy je paní
učitelka P. Albertová, v 7. A paní uč. L. Šveráková, v 7. B paní uč.
H. Dvořáková. V 8. třídě bude působit paní učitelka Mgr.
Alexandra Hodinová ( Př, Ch, Fy..), což je třetí nová tvář mezi
našimi kantorkami. V 9. A je třídní paní učitelka A. Weberová a
v 9. B paní uč. J. Koubová. Paní učitelka P. Nováková je
výchovnou poradkyní školy a preventistkou. Bez třídnictví jsou
paní uč. Mgr. R. Balková a paní učitelka Mgr. Michaela
Bartošíková (Ma, Inf ). To je čtvrtá a poslední nová tvář v našem
pedagogickém sboru. Všem paním učitelkám přejeme dobré zdraví
a hodně pracovních úspěchů. Čtyři nové paní magistry v naší škole
vítáme, ať se jim u nás líbí a žáci je nezlobí…* Po rodičovské
dovolené se vrátila na post ekonomky školy paní Ing. Jana
Capůrková, krom ní působí ve škole ještě 5 provozních
zaměstnanců, včetně pana školníka St. Kocmánka. Letos již jen on
a pan ředitel reprezentují rod mužský v Brožově škole. Tak se
držte, hoši! Úplný počet zaměstnanců školy uzavírá pětičlenný tým
paní kuchařek, vedený paní J. Kapuscinskou * Ještě jednou
děkujeme jménem všech žáků, učitelů, provozních zaměstnanců,
vedení školy a města Vlachova Březí panu zástupci Mgr. Františku
Holíkovi za jeho dlouholetou a obětavou práci ve prospěch ZŠ PJB
a lidí v ní * Větší počty žáků v některých třídách kompenzuje
vedení školy tak, že na některé předměty ( např. matematika a
jazyky…) se žáci rozdělí na 2 skupiny. Kvalita výuky tak zůstává
zachována * V pátek 6. září se na stadionu FC V.B. konala 1.
lehkoatletická olympiáda žáků 1. stupně. Původní červnový termín
musel být pro déšť odložen. Závodilo celkem 108 žáků a ti
dohromady dosáhli zajímavých výkonů. Do dálky společně
naskákali 227 metrů, kriketovým míčkem dohodili až na metu 1
597 metrů a sprintem na 50 metrů uběhli 5,4 km za 18 minut!
Pouze 48 žáků běželo 600 metrů, společně pak 28,8 km v čase 2
hodin a 43 minut. Byl to každopádně zajímavý způsob, jak měřit a
počítat atletické výkony * 13. září přednášela v BoMBě žákům 8.
a 9. tříd Markéta Tischlerová, členka Hasičského záchranného
sboru o práci tohoto záchranného systému. Dvouhodinový program
byl ukončen prohlídkou hasičské zbrojnice SDH V. B. Zde se
našim žákům věnoval pan Jan Fiedler, velitel zásahové jednotky.
Oběma členům našeho SDH patří dík žáků i učitelů * 17. září je
pro školu zásadním dnem, je to Památný den školy, jejíž první
budova pod Svatým Duchem byla otevřena 17. 9. 1899. Letos jsme
si připomínali její 114. narozeniny. Pro tento den si žáci a učitelé
připravují rozmanitý program. Tradiční rituály však zůstávají,
k nim patří volby do školního sněmu, v němž působí žáci od 3. do
9. třídy. Letos byli zvoleni : V. Beránková-3. třída, K. Tažejová –

4. tř., M. Honomichl-5. tř., M. Novotný – 6. A, I. Lauda – 7. A, M.
Mikeš-7. B, M. Předota – 8. třída. Ti si pak vybrali prezidenta-v
tomto školním roce jím bude prezidentka-Zuzana Koubová z 9.
A, jejím zástupcem-viceprezidentem pak Lukáš Vlk z 9. B. Všem
novým členům gratulujeme a přejeme samé dobré skutky. Program
slavnostního dne pokračoval setkáním bývalých a současných
kantorů a zaměstnanců školy v sále školní jídelny, slavnostním
obědem, uctěním památky kantorského rodu Kopečků na místním
hřbitově a končí v podvečer vernisáží výstavy z díla bývalých žáků
naší školy v BoMBě. I letos tomu nebylo jinak, a tak zde otevírali
expozici s názvem „Výtvarná dílna 33“. Píšeme o ní na jiném místě
v novinách * ZŠ PJB se zapojila do operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost s názvem Zručnost, zodpovědnost,
zkušenost. Podrobnosti přineseme v příštím čísle * Vedení školy se
obrátilo na občany Vlachova Březí a požádalo je o pomoc a
spolupráci při sběru starého papíru, plastových lahví a víček. První
sběrová akce končí v pátek 18. října 2013. Do té doby můžete
přinést do vstupního prostoru školy váš sběrový počinek.
Děkujeme vám * V pátek 18. října 2013 se v 18 hodin uskuteční ve
školní galerii BoMBa pořad s názvem Putování po Americe,
tentokrát po Tennessee. Zájemci si mohou poslechnout vyprávění
paní magistry Heleny Dvořákové, primášky folklórního souboru
Libín-S a učitelky naší školy, o její letošní návštěvě USA. Mluvené
slovo doplní promítání fotografií. Těšíme se na vás * Milovníkům
poezie připomínáme, že XI. ročník Dne poezie se uskuteční
v pondělí 11. listopadu 2013 v BoMBě od 17 hodin *(B podle
MIN)Základní umělecká a mateřská škola : * V novém školním
roce došlo na obou školách ke změnám v pedagogickém sboru. Na
úseku ZUŠ zastupuje vyučující tanečního oboru P. Svobodovou
(MD) paní uč. Olga Pilátová. Paní uč. Taťána Vaněčková odešla
k 30. 6. na zasloužený odpočinek a nahradila ji nová akordeonistka
paní uč. Veronika Maříková. Od 1. 9. se v ZUŠ otevřel nový obor
– výuka sólového zpěvu. Ten povede paní kolegyně Ani
Vardanjan, absolventka jerevanské konzervatoře, žijící již 6 let ve
Vimperku. Kromě sólového zpěvu se od září v ZUŠce nově
vyučuje hra na trubku a saxofon * ZUŠ má plnou kapacitu 180
žáků, z toho 153 žáci navštěvují hudební obor a 27 jich chodí do
tanečního oboru. K 1. 9. 2013 nastoupilo do ZUŠ neuvěřitelných
53 nových žáků! * Dalším příjemným překvapením pro žáky,
učitele, rodiče a veřejnost bylo otevření nového sálu, o němž
píšeme na jiném místě * Na úseku mateřské školy Pastelka došlo
rovněž k několika změnám. K 30. 6. se pedagogický sbor rozloučil
s paní učitelkou Miladou Vincíkovou, která odešla po mnoha
poctivě odpracovaných letech do důchodu * Své roční působení
v roli asistentky pedagoga skončila paní Marta Matušková.
Z mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Markéta Laudová. Do
týmu MŠ Pastelka přibyly dvě nové asistentky pedagoga – paní
Michaela Fialová a paní Gabriela Vaněčková * 79 dětí v MŠ bylo
rozděleno do 4 tříd, místo původních tří. V Pastelce jsou nyní
hravá Koťátka, třpytivé Hvězdičky, předškolní Knoflíci a nově i
další předškolní zvídavé a šikovné Stonožky. Z těchto důvodů bylo
nutné investovat do úprav a dalšího vybavení mnoho peněz.
Nezbývá než doufat, že rodičovská veřejnost ocení progresivní
rozvoj naší MŠ, která patří svým zaměřením a vybavením mezi
nadstandardní zařízení v našem regionu * ( T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Duben : + Pro úplnost se dnes vracíme až do letošního dubna a
doplňujeme ho o zprávu o odchodu pana Josefa Juráška
z Vlachova Březí na věčnost. Pan Josef, který byl neodmyslitelně
spjat se životem na Velké Stránce, nás opustil ve věku 82 let.
Všem jeho nejbližším a přátelům si dovolujeme vyslovit projevy
naší upřímné soustrasti a současně jim děkujeme za shovívavost,
s níž přijali naši opožděnou zprávu. Březiny se jim velice
omlouvají. Červenec : Tak, jak napsáno bylo v polovině měsíce,
zůstalo téměř beze změn. Toliko jedinou, bohužel smutnou,
zprávou náš červencový přehled doplnit musíme. Za panem
Miroslavem Řehkou Ve věku devadesáti let nás navždy opustil

pan Miroslav Řehka z Vlachova Březí. Jeho odchod nás
překvapil, neboť naši čtenáři si jistě dobře pamatují, jak mu tyto
noviny letos v březnu gratulovaly k čerstvému devátému zářezu
na stromu života. Shodou okolností nás pan Řehka opustil v čase,
kdy jsme si připomínali 200. výročí narození Jakuba Bursy, mimo
jiné také u jeho pamětní desky na budově radnice. Ta sem byla
umístěna v roce 1984 za velkého přispění pana Miroslava. Ten
byl v sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století
hnacím motorem kulturního dění v našem městě, především co se
organizování výstav obrazů a přednášek týkalo. On byl první,
kdo představil Vlachovobřezšťanům osobnost malíře Jana
Matulky, nebo 3 pány Malíře z malířského rodu Bošků
z Vlachova Březí. V roce 1988 stál u zrodu jubilejní publikace
k 450. výročí povýšení V. B. na městečko. Celých 25 let psal
kroniku města Vlachova Březí. Rozloučil se s ní záznamem
událostí roku 1990. Kroniku doplňoval originálními díly mnoha
malířů či grafiků z našeho regionu, čímž značně povýšil i její
estetickou úroveň. Pan M. Řehka byl také autorem velkého
slovníku českých výtvarných umělců, který v několika
strojopisných kopiích dokončil v 90. letech 20. století. Byl rovněž
náruživým sběratelem výtvarného umění a starožitností, čemuž
zasvětil téměř všechen volný čas. Nám nezbývá než panu
Miroslavu Řehkovi za jeho poctivou a dlouholetou práci ve
prospěch města a jeho lidí poděkovat a popřát mu, aby se mohl
svým zálibám věnovat i tam nad námi… (B)
Srpen : August nám do Vlachova Březí přinesl hned tři
novorozeňátka. Zuzanku Fiedlerovou, Ondřeje Batystu a Elen
Kuthejlovou. Vítáme je mezi námi, přejeme jim pevné zdraví,
vše dobré a ještě lepší a k tomu i něco navíc. Jejich rodičům
gratulujeme a šťastným maminkám posíláme plno kytek * Svatba
Srpnová jen jedna byla, ale stála za to. To když si v Dubu na
zámku řekli své Ano Alice a Pavel Fridrichovi. Březiny jim přejí
hodně zdraví, štěstí, lásky…a ať jim to vydrží nejméně až do
diamantového výročí * S radostí oznamujeme čtenářům našim, že
nás v srpnu nikdo navždy neopustil * Srpnová kulatá jubilea
odstartujeme výčtem nejmladších členů Klubu „70“. Stali se
jimi paní Ludmila Teringlová a pan František Klimeš-první
porevoluční starosta města, oba z Vlachova Březí a paní Marie
Tušková z Dáchova. O pět let více si připomínala paní Helena
Košíčková z Vlachova Březí. A konečně dvě sedmičky u sebe se
nezadržitelně dostavily k paní Magdaleně Předotové a k panu
Václavu Podlešákovi, rovněž z Vlachova Březí. Jim všem i
ostatním jubilantům osmého měsíce posíláme přání pevného
zdraví, stálé svěžesti ducha i těla, jakož i upřímné radování se
z bytí na tomto světě. Září : Především tu na nás září zpráva o
narození Tomáše Čížka z Vlachova Březí. Vítej mezi námi,
Tomášku, buď zdráv a vesel a dělej radost svým rodičům. Těm
posíláme naše blahopřání a paní mamince velkou podzimní kytici
* V září málo dívek se vdává… Potvrdilo se letos i ve Vlachově
Březí + Koncem měsíce nás ve věku 84 let navždy opustil pan
Václav Kubiš z Vlachova Březí. Velký pamětník a dobrá duše
vlachovobřezská. Všem jeho nejbližším a přátelům si dovolujeme
vyslovit upřímnou účast nad jeho odchodem * Přehled o kulatých
životních výročích zahajujeme sedmdesátinami paní Marie
Novákové z Vlachova Březí. Oslavy pětasedmdesátin se konaly v
rodinách paní Antonie Jurčíkové z Vlachova Březí a paní Marie
Šlapákové z Dolního Kožlí. Paní Věnceslava Helvichová
z Vlachova Březí si připomněla kulaťoučkou sedmasedmdesátku.
Do Klubu „80“ vstoupili v září pánové Václav Holík sr. a
Jaroslav Pokorný sr.-oba z Vlachova Březí. A k neuvěřitelným
pětaosmdesátým narozeninám dospěla paní Ludmila Wuršerová
z Vlachova Březí. Všem výše jmenovaným, stejně jako všem
Václavům gratulujeme, pevné zdraví vinšujeme a ať je vám tu
s námi ještě dlouho dobře. Jednadevadesátiny paní Boženy
Holíkové V září si paní Božena Holíková z Vlachova Březí
připsala první rok ke své devadesátce. Gratulujeme! A přejeme
Měsíčník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek

jen to nejlepší! Hned je nám lépe na duši i po těle, když se s ní
každý den můžeme potkat a pozdravit ji. Ona se usměje a pár
slov prohodí…Nechť Bůh i nadále provází Vaše kroky, vážená
paní Boženo. (B podle LIP)
ANKETA O KOZLOVĚ BETONOVÉ HLAVĚ

Těsně před uzávěrkou se v Infocentru radnice objevila masivní
reklama na Anketu pro občany Vlachova Březí, v níž radní
města představují návrh pana sochaře M. Olšiaka na doplnění
středu kruhové točny na náměstí Svobody. Na anketním lístku
kladou občanům 5 otázek. Coby hrdý občan svého město
odpovídám na každou : NE. Více prostoru v Březinách není.
Jak by asi odpověděl akad. arch. Oldřich Hozman, autor
výtvarně architektonického řešení náměstí? Na závěr má jediná
otázka. Může
15 metrů za zády sochy svatého Jana
Nepomuckého, která tu stojí 220 let, vystrkovat hlavu kozel
z betonu jenom proto, že to bude levné, že na to dostaneme
dotaci a nota bene, že se to snad někomu, nedejbože, líbí?
Tento způsob hledání nové „dominanty“ našeho náměstí je
přinejmenším nešťastný. (J.K.Horák)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : červenec: Od Markéty trvá léto pravé,
Magdaléna tropy hlásí a Jakubem to končí. Zbytek měsíce
sedmého a počátek osmého takové jsou napůl srpen : Až 14.
august týden léta porci dodá a pak zas to samé, co před
měsícem. Jenom trochu více prší. 7. srpna vyvrátil poryv větru
statný javor, přes zeď hřbitovní s ním mrštil a on tam dosti
pomníků poničil. Zatím se 11 případů zaznamenáno bylo.
Strom starý ač to byl, zcela zdravý se projevil. To uznala i
pojišťovna a s městem si to všechno srovná. Neštěstí chodí teď
i po horách, ale taky po hřbitovech…září : Déšť udělal divy a
houbařům vrátil čivy, za gribami v lesy chodí, najdou je, domů
nesou a s chutí snědí-nenasytní houbojedi…, což jim vydrží až
do konce září. A v říjnu dnů prvních pět, rtuť teploměru pod
nulou ničí květ…i houbu * Na závěr nedobrá zpráva ČTK o
čápech : „Kvůli deštivému počasí na jaře letošního roku
zahynula ve většině hnízd v Česku mláďata čápa bílého. Pro
tento symbol české krajiny byl letošek tragický a nemá
v historii obdoby“. Ani čápi u nás na komíně pivovaru nebyli
výjimkou, snad jedno čápě mohli mít, leč nevyvedli žádné.
Byli smutní a odletěli již koncem července…(CM)* Paní
malířka Helena Vanišová, dlouhodobě žijící mezi námi ve
Vlachově Březí, vystavovala své obrazy letos v srpnu v Galerii
9 ve Vysočanech. Dostalo se jí velmi pozitivní recenze
v magazínu Devítka pro Prahu IX. Březiny blahopřejí *
V sobotu 12. října 2013 se od 13 hodin uskuteční na
Lhoteckých drahách již 3. ročník Drakiády v režii Letecko
modelářského klubu z Vlachova Březí, jehož členové se tam
těší na setkání s vámi * V pátek 18. října 2013 vystoupí v Rock
biu Na Dolejší legendární kapela Fantom. Přijďte si v 21 hodin
zavzpomínat na staré časy * Fotbal FC aneb Okresní přebor
v přímém přenosu
25. 8. zahájili naši fotbalisté své
účinkování v Okresním přeboru Prachaticka v sezóně
2013/2014. Doma porazili Zbytiny 7 : 1 a nastartovali zpáteční
cestu do I. B třídy. Od té doby vyhráli ještě 6x ! Ani jednou
nezaváhali, mají plný bodový zisk 21 bodů a impozantní skóre
44:5. Do konce podzimní části zbývají už jen 4 utkání. Z toho
doma sehrají ještě 2 mistrovské zápasy : v neděli 20. 10. od 15,
30 hodin nastoupí proti Šumavským Hošticím a nakonec 3. 11.
budou rovněž v neděli od 14 hodin hostit béčko Vacova.
Držme jim palce a přijďme je povzbudit! (B)
* 7, 8, 9, 10/2013
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