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cena 4,- Kč
máme možnost vybírat-volit a že se těch 60 občanů odhodlalo
pomáhat na obecní hroudě a vést své město k lepším zítřkům.
Všichni se tu známe a snad i víme, co od koho můžeme čekat…Ať
je příští víkend naše volba šťastná a přivede do vedení našeho
města a okolních osad jen samé dobré, poctivé a schopné lidi.
Poněkud jinak se Březiny stavěly k volbám do Senátu Parlamentu
ČR. Kdo z vás znal svého senátora, který zastupoval volební
obvod 12 Strakonice, do něhož patří i část okresů PÍ a PT a také
Vlachovo Březí? Šest let nás tam zastupoval Ing. M. Krejča,
kandidující tenkrát za ČSSD. Když v roce 2008 porazil pana J.
Kalbáče, sledoval jsem jeho senátorské počínání. Nula od nuly
…A KOZEL ZNOVU PADAL Z VĚZE…
pošla a za těch 6 let se u nás ani jednou neukázal. Tento pán má tu
V sobotu 19. července 2014 se dočkali všichni příznivci krvavého
„odvahu“ kandidovat ve 12ce znovu, tentokrát za Republiku.
divadla, které bývá na vlachovobřezském rynku, také před radnicí i
Nehleďte na to, za koho váš člověk kandiduje, ale sledujte odkud
pod kostelní věží občas k vidění. To místní lid, reprezentovaný
je, co dělá, zdali o něm něco víte…Březiny už svého oře našly.
mistry z řeznického cechu, kecalem, ponocným a dalšími
V době kampaně byl(nejméně) 3x ve V. B., žije nedaleko od nás
pomocníky zatoužil po kozí krvi. Aby toho nebylo málo, ochotní
SZ směrem, rozumí přírodě a když to ruplo, tak měl 17 let-tedy
herci vodili nebohé zvíře po náměstí, až na ochoz věžních hodin ho
žádná stará struktura. Přijďte volit, občané! (JKH)
vyvlekli a odtud po prkně sunuli, až se kozla chopila přitažlivost
zemská a pořádně s ním na dlažbu praštila. Řezníci přispěchali a
OPRAVA PIVOVARU A CESTY NA DVOŘE ZÁMKU III
svými nástroji pustili kozlovi žilou…A do toho všeho ještě
Snažíme
se naše čtenáře informovat o tom, jak probíhá
vyhrával kvintet z Jírovcovy Kozlovky. Přestože se celá produkce
rekonstrukce
pivovaru a jak pokračují práce na stavbě cest v
odehrávala v okurkové sezóně a její propagace nepatřila k
zámeckém
dvoře.
14. července 2014 bylo staveniště předáno
největším, sešlo se tu při sobotním podvečeru lidu hodně. Snad za
vítězným
firmám
z
výběrového řízení a ty se pustily do díla.
to mohl i stánek s občerstvením, v němž se velmi snažili místní
PROTOM ze Strakonic opravuje objekt pivovaru a zatím tam
hasiči. Jaké štěstí pro všechny hlavní aktéry, že je nikdo neudal a
jeho lidé odvedli pořádný kus práce. A pánové z RENO
z propagace násilí na zvířatech neobvinil. Těm by dozajista
Šumava, tedy firmy místní, si přece doma nemohou dovolit
nepomohla ani přímluva pana starosty L. Dragouna. Ten se sice
něco zanedbat. Kdo chtěl, už se mohl projít po dlažbě od
před hlavním číslem věnoval bohulibé vzpomínce na zedníkaumělce Jakuba Bursu (1813-1884) a na skobu zednickou spolu
náměstí, Vlachovou ulicí až někam k … Kdo chtěl mohl
s Ant. Bursou sr. z rodu Bursů věnec se stuhou věšel. O kozlím
v sobotu 27. září 2014 využít nabídky Města V. B. a přijít
mordu ale věděti musel, zvlášt když se nedostatek krvavé tekutiny
odpoledne na staveniště, kde se mu dostalo z úst pana Ing.
na poslední chvíli snažil zachránit alespoň kořalkou Kozlovkou…
Pavla Kouby, jinak také autora projektů rekonstrukcí, nyní
Takto se mohl celý rituál jevit člověku neznalému poměrů. Ale my,
pověřeného dozorem nad oběma stavbami, fundovaného
co tu žijeme, známe se a víme své, jsme se bavili a byli rádi, že se
výkladu a zevrubných odpovědí na vše, co koho zajímalo.
ten starý dobrý zvyk zase do našeho města vrátil. (JKH)
Velmi potěšitelné a příjemné pro organizátory otevřených bran

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY ZA DVEŘMI
Volby do Zastupitelstva města Vlachova Březí a volby do Senátu
Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 10. října 2014
od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je velký jednací sál MéÚ ve Vlachově Březí
na náměstí Svobody, což je volební okrsek číslo 1. Tyto volby se
týkají pouze voličů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Vlachově Březí a jeho osadách. Tak zní strohé oznámení. Jednomu
se ani nechce věřit, že už jsou to 4 roky, co jsme volili do
zastupitelstva města a 6 let od voleb do senátu. Nikdy před
komunálními volbami se v Březinách neobjevila otevřená či skrytá
agitace pro některého z kandidátů nebo stranu. Nebude tomu tak
ani letos, kdy o místo v 15členném zastupitelstvu města V. B. bude
usilovat 60 našich spoluobčanů. Jen ten, kdo to někdy zkusil, a šel
se svou kůží na trh, může potvrdit, že to není lehké rozhodnutí
kandidovat a pak ještě to čekání na výsledky…Buďme rádi, že

a dveří byl nevídaný zájem lidu našeho. Na osmdesát hlav byste
tam určitě napočítali… Ti sice nemohli vidět, kolik řemeslníků
a dělníků se na stavbách pohybuje v pracovní dnech. V září i na
počátku října tu pracovní ruch
velmi připomíná hemžení v
mraveništi. Je radost sledovat,
jak lidé svýma rukama a
s pomocí mašinek tvoří a po
sobě zanechávají dílo, které
zůstává, aby pak potěšilo ty,
co přijdou po nás. Ať jde práce
všem v areálu zámku a v
pivovaru od ruky a počasí ať
přeje, aby Březiny mohly v
prosinci napsat, že dokončeno
bylo…(JKH)

NAŠEMU KOUPALIŠTI BYLO 45 LET
Již podruhé se letošní Březiny vracejí k roku 1969. A podruhé
směřuje naše pozornost ke sportu a rekreaci. 9. 5. 1969 bylo dáno
do užívání fotbalové hřiště a 20. června téhož roku bylo
slavnostně předáno veřejnosti přírodní koupaliště v místech
Chánova rybníku I, neboť „Cháňák II“ známe všichni. My
pamětníci víme, že v místech dnešního koupaliště byl travnatý
plac lemovaný hrázemi a velkostránečáci ho využívali coby
fotbalové hřiště. Možná, že se ti ještě větší pamětníci
rozpomenou a poví nám o tom rybníku více…Kronika píše, že se
jednalo o svépomocnou akci, na níž lidé odpracovali 10 528
hodin! Z toho 6 150 hodin bylo neplacených. V této souvislosti
bychom neměli zapomenout na osobnost pana Karla Láda
staršího, tehdejšího předsedy MNV. On byl hnacím motorem
těchto akcí „Z“. Spolu s dalšími poslanci vsadili na rozvoj sportu
a vytváření podmínek pro rekreaci občanů, proto hřiště a
koupaliště. Obé město postrádalo a najednou to v průběhu
jednoho měsíce mělo! Ohlédnutí I aneb když bylo mladé
koupaliště i já. Vzpomínám, jak všichni, co byli 20. 6. před 45
lety při tom, do vody radostí skákali anebo do ní každého házeli,
radovali se jako malé děti a samotného předsedu Karla tam šoupli
nejméně sedmkrát. Ten den asi pršelo. Pak se na koupaliště
chodilo pořád, hlavně okukovat děvčata a taky trochu i plavat.
Bylo to kontaktní místo. A to mu asi zůstalo napořád. V létě roku
1971 se v koupališti utopil náš dobrý kamarád Jiří T. Shodou
okolností vynikající plavec a potápěč. Jirka vzal tu oběť za
všechny na sebe a nikdy potom se tu už nic smutného nestalo. A
pak už člověk jenom stárl, tělo ochablo, nebylo s čím se chlubit,
a tak četnost návštěv na koupališti měla sestupnou tendenci.
Zvlášť, když si jeden zvykl na vodu v móři a FKK u Baltu…Musí
proto přijít Ohlédnutí II , které mi ochotně poskytla paní Zdeňka
Floriánová, jinak paní šéfová celého areálu: „Zamykám dveře
kiosku U Bílé labutě - a na rok ukládám klíč. A tak jako pokaždé
pociťuji lehký smutek nad tím, že něco pěkného skončilo.
Tentokrát je to trochu jiné- anebo mám jen ten pocit. Devátá
sezóna. Čeká mě i desátá? Jak léta běží, mění tvář i koupaliště.
Ze začátku mi připadalo studené a tak trochu nehostinné. Kolem
dokola tráva, většinou neposečená, každý se uveleboval, jak se
dalo. Pak se pomalu začala tvář koupaliště měnit. Lidé stárnou,
ale naše koupaliště mládne. Když se podívám na naše koupálko,
vidím pěkně upravené plochy, posezení u vody a v neposlední
řadě hit této sezóny-beach volejbalové hřiště. Shromažďuje se tu
omladina, a nejen ta. Večer tam občas vídám rodiče s dětmi, jak
si pinkají jen tak přes síť. Je fajn najít v létě místo, kde si člověk
může odpočinout, sekat se s přáteli a ještě si zasportovat. A tak
s chutí do desáté sezóny! Ahoj za rok!“ Ze skromnosti zapomněla
paní Zdena na to, že tu každoročně předposlední srpnovou sobotu
pořádá pro děti Loučení s prázdninami a že večer v tom pak
pokračují jejich rodiče i jiní dospěláci. Dokážete si představit, až
bude koupališti padesát? (JKH)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ-125 LET
Člověčí život tak dlouhý není, ale život spolků, klubů, sborů
bývá někdy i mnohem delší. Vlachovobřezský sbor
dobrovolných hasičů slaví letos 125 let od svého založení.
Hasiči jsou nejstarším spolkem ve městě a přes své stáří, jsou
pořád mladí a žijí. A to je ten nejlepší dar k vlastním
narozeninám. Připomeňme si, že Hasičská slavnost se konala
v sobotu 6. září 2014. Po poledni se všichni se sešli u pamětní
lípy na náměstí Svobody. Od ní se pak vydali slavnostním
průvodem do hasičské zbrojnice, kde měli vše připraveno na
velkou slávu. Na tu přijeli přátelé a hasiči z Putimi, FFW
Riedlhütte (D) a kamarádi z okrsku : z Kožlí, Chluman,
Budkova i odjinud. Nechyběl ani pan exředitel HZS
z Karlových Varů pan M. Mráz, současný šéf HZS Prachatice
pan Robert Vlček i naši radní s panem starostou L. Dragounem,
čímž udělali domácím radost. Při takové slávě nebývá nouze o
projevy, vyznamenání a ocenění. Bylo tomu tak i o první

zářijové sobotě ve „stodole“. Po vystoupení Kozlíků přišla ke
slovu zábava a pohoštění… Březiny se připojují s gratulací a
přejí naším ohňobijcům ještě mnoho úspěšných desetiletí. Co
oheň ohněm bude, tak hasič hasičem musí býti také. A stejné to
asi bude s vodou…A nyní k tomu, čím naší hasiči žijí a co
z nich činí živý sbor. Naše ženy se umístily v Prachatické
hasičské lize na 2. místě. Tato soutěž měla sedm kol - 7
závodů. Ten první se konal 5. 7. 2014 ve Vlachově Březí, coby
XVI. ročník Poháru starosty města v hasičském sportu a ženy
SDH V. B. tu zvítězily! Druhé, pouze pětičlenné, družstvo
mladších žen V.B. vybojovalo 5. místo. V Tvrzicích byly ženy
SDH V. B. 3., Ve Výškovicích 6., ve Vitějovicích zvítězily, 30.
8. v PT v noční soutěži opět kralovaly, pak přišla sobota 6. 9.
ve Ktiši, a to se nezúčastnily, protože doma byla sláva. Body
proto chyběly, a tak PHL zakončily 5. místem ve dne v PT.
Škoda, ale i 2. místo je skvělé, když celkově zvítězily ženy
z Vitějovic a ženy ze Starých PT byly 3. * Ve dnech 12.-14.
září 2014 se ve Svaté Máří uskutečnila školení strojníků,
velitelů a vedoucích mládeže. Ve všech sekcích měli své lidi i
členové SDH V. B. * Sedm výjezdů si připsali i muži z SDH,
respektive jejich zásahová jednotka. Začneme trojnásobným
bojem se sršni. Ten sice nepatří do jejich pracovní náplně, ale
naši tuto službu provádějí v dobré víře ve prospěch
postižených. Dále čistili náměstí Svobody, kanály v našich
ulicích, hasili auto na Škrabáči, kde zachránili částku 160 tisíc
korun.
Pomáhali odstraňovat následky lokálních povodní
v PT, v Budilově museli odstranit strom a s radostí nevyjeli
k pátrání po nezvěstných dětech, neboť ty se těsně před
výjezdem se objevily...Hasiči, díky! ( B podle HAF a JAF)

HISTORICKÉ BUDOVĚ ŠKOLY BYLO 115 LET
17. září je pro naši školu památným dnem. V roce 2014 uplynulo
již 115 let od velké slávy, když v roce 1899 otevírali pod Svatým
Duchem první budovu školy. Tento den je pro všechny ve škole
jiný, slavnostnější. Začíná zpěvem školní hymny, vyvěšením
školní vlajky a projevem ředitele školy. Poté následují volby do
Sněmu školy, v němž mají své zástupce žáci od 3. až po 9. třídu.
Letos dostali důvěru svých spolužáků : Alex. Štumrová, D.
Mikešová, K. Růžičková, K. Tažejová, F. Beránek, M. Novotný a
I. Lauda. Prezidentem sněmu byl zvolen Michal Mikeš z 8. B a
viceprezidentem David Kalčík z 9. třídy. Všem nově zvoleným
zástupcům gratulujeme, zvláště pak chlapecké dvojce ve vedení
sněmu. Další činnosti žáků mají vždy nějakou souvislost se
školou, se žáky, městem apod. Autoři v v nich svým spolužákům
představí všechno, na čem pracovali. Školní den pak zakončí
společným slavnostním obědem. Slavnost ve škole však nekončí.
Odpoledne se sejdou všichni současní s těmi dříve narozenými,
aby společně poobědvali a probrali, co je nového. Každoročně
přicházejí naši dnešní učitelé uctít památku kantorského rodu
Kopečků položením květin na jejich hrob. V podvečer pak bývá
v BoMBě připravena vernisáž výstavy, při níž představujeme
naše bývalé žáky. Letos spatřili přítomní Zápasy Josefa Kováře,
velmi úspěšného judisty, který byl žákem naší školy na přelomu
70. a 80. let. O 10 let později chodil do zdejší školy Michal
Vaněček. Muž, jenž se upsal cyklistice a běhu. Odtud Běhání
Michala V. V příštím čísle Březin snad napíšeme více, neboť
výstava v BoMBě nekončí, ale bude rozšířena o další úspěšné
absolventy naší školy. Více o tom na jiném místě v Březinách.
Zatím bychom chtěli touto cestou poděkovat oběma pánům za
nezištné
zapůjčení všech vystavovaných exponátů. Krom
výstavy v BoMBě měli naši hosté možnost prohlédnout si
rekonstruované toalety v přízemí historické budovy školy. Na
stěně u schodiště ve vstupním prostoru poprvé viděli rozměrné
plátno se symbolikou školy. To daroval škole a lidem v ní pan
exředitel - Jan Křtitel… Slavnost ve škole skončila. Nikdy
nekončící jsou však příběhy žáků a učitelů, kteří do ní chodili,
chodí nebo se do ní teprve chystají vstoupit…(B podle MIN)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Závěr školního roku
2013/2014 s sebou přinesl hned trojí, respektive čtyřnásobné, loučení s
našimi zaměstnanci a panem rektorem B. B. z Bavorska. Paní Věra
Eichlerová, vedoucí kuchařka ve školní jídelně, odešla po čtyřicetiletém
působení na zasloužený odpočinek, jinak řečeno do důchodu. Za všechno,
co po dobu svého působení v naší škole dokázala, odpracovala a navařila, jí
patří upřímné poděkování a přání dobrého zdraví do ještě mnoha příštích
let... Naposled si zazvonil na školní zvon, když se loučili letošní „deváťáci“
a pak už jenom své věci balil, do pořádku dával, uklízel a uklízel. Důchod
se rychlostí blesku usadil na bedrech pana Stanislava Kocmánka. Téměř
čtvrtstoletí působil coby školník, topič, údržbář atd… v naší škole. Božský
Koco, jak mu familiérně říkali paní učitelky a kantoři, zahrál na kytaru,
zapěl a dal škole sbohem. Díky mu za vše! Ať mu zdraví slouží lépe, na
vodu ať jezdí dále a ať je tu s námi stále!… Po ročním působení v roli
pedagogické asistentky odchází z naší školy paní Mgr. Eva
Fleischmanová. Děkujeme jí za poctivě odvedenou práci a na novém
působišti přejeme hodně úspěchů * V Bavořích končil letos školní rok až
25. července čtrnáctého roku. To byl pro pana rektora-ředitele Bernda
Bachhubera, nyní ze školy v Schönbergu, předtím v Riedlhütte, Den K.=
Konečný. Po 42 letech služby na poli vzdělávání německého žactva
odchází do důchodu. My jsme znali pana Rektora 14 let, když v roce 2000
stál u zrodu partnerské spolupráce mezi naší a jeho školou v Riedlhütte. Na
slavnosti Loučení s B. B. proto nechyběli ani páni Magistři Holík, Horák a
Novotný ze školy profesora Brože. Ti popřáli milému Berndovi za nás
všechny hodně zdraví, štěstí a síly do dalších tvůrčích a plodných, i když
důchodcovských, let…* Přípravy na nový školní rok začaly na naší škole
již v posledním týdnu končícího školního roku, když se pánové z Města V.
B. pustili do bourání a zahájili tak rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci
toalet 2. stupně, jež se nacházejí v přízemí historické budovy školy. Po
nich odvedli kus instalatérského díla pánové B. Vaněček, J. Weber a J.
Hodina. Dále pokračovala v práci stavební firma Záhorka a syn, aby to
nakonec všechno vymalovala firma pana L. Chroňáka. A ve finále to
musely paní uklizečky všechno vypulírovat, aby si měli 1. září 2014 ti
nervóznější ze žáků kam odskočit. Zdali byli překvapeni, na to se jich
můžete zeptat. Avšak ti pamětníci, kteří zažili ve staré škole ještě tzv. suché
záchody, by vskutku nevěřili svým očím. A přitom se jedná o „pouhých“
30 let zpátky…Spolu s rekonstrukcí sociálního zařízení, došlo i na úpravy
prostor ve cvičné školní kuchyňce, na něž budou navazovat další úpravy. O
tom přineseme informaci příště. Děkujeme touto cestou panu Ing. Pavlu
Koubovi za kompletní služby při realizaci projektu Rekonstrukce…,
děkujeme zastupitelům a panu starostovu L. Dragounovi za podporu a
konkrétní pomoc při stavbě díla, jehož hodnota se blíží k částce 1,5 milionu
korun * Elektronické žákovské knížky - novinka školního roku
2014/2015. Více o tom píšeme na stránkách naší školy : www.zsvlachovobrezi.net . Prostřednictvím služby Komens budou rodiče našich
žáků lépe komunikovat s učitelem, vedením školy ostatními žáky a také
mezi sebou navzájem a získají lepší a objektivnější přehled o prospěchu a
chování svých dětí, ale i o všech aktivitách školy. Věříme, že si na tuto
novou službu brzy všichni zvykneme a ona se stane prospěšnou pro
všechny zainteresované * Zahájení nového školního roku má v naší škole
již svůj ustálený průběh. Tento den je věnován především našim
prvňáčkům. Těch letos nastoupilo 37 a jejich paními učitelkami se staly
Mgr. Lenka Kautmanová-1. A a Mgr. Jindřiška Krankušová-1. B. Před
školou na ně čekalo 28 zbrusu nových deváťáků se svou paní učitelkou
třídní – Mgr. A. Hodinovou, aby je pak špalírem vytvořeným všemi
ostatními žáky školy dovedli až do galerie BoMBa. Tady je všechny i jejich
rodičovský doprovod přivítal pan ředitel školy M. Novotný a pozdravil
pan starosta města L. Dragoun a představily se jim i obě nové paní učitelky.
A po té slávě se pak naši nejmladší žáci odebrali do svých nových tříd a už
to začalo…Ještě jednou je mezi námi ve škole vítáme a přejeme jim hodně
štěstí a úspěchů! * Trocha čísel na úvod školního roku nebude snad na
škodu. Naši školu navštěvuje celkem 289 žáků, o které bude pečovat 25
pedagogů, z toho jednadvacet učitelů, včetně vedení školy- ředitel Mgr.
Michal Novotný a zástupkyně ředitele Mgr. Marty Kadlecové, 2
vychovatelky školní družiny a 2 pedagogické asistentky. Novými tvářemi
pedagogického sboru jsou : pan učitel Mgr. Martin Hubáček, a paní

pedagogické asistentky Bc. Michaela Fialová-Kalistová a Bc. Jana
Hessová. Po mateřské dovolené bude učit na částečný pracovní úvazek
paní učitelka Mgr. Markéta Horáková. Ve škole pracuje 11 provozních
zaměstnanců, z toho ve školní jídelně je 5 zaměstnankyň, včetně vedoucí
paní J. Kapuscinské, na částečný pracovní úvazek byla přijata paní Jitka
Bartůňková. Pracují zde 4 uklizečky a nový pan školník – Václav Veber,
právě on je tou další z nových tváří našeho týmu. Vítáme ho mezi námi a
přejeme hodně zdaru a síly. Celý výčet uzavírá paní ekonomka školy Ing. J.
Capůrková * V pátek 5. září 2014 se na stadionu FC konal 2. ročník
Atletické olympiády žáků 1. stupně. Letos závodilo 127 žáků, což je o 20
více než loni. Ti pak dohromady naskákali 219 metrů do dálky, míčkem
dohodili téměř 2 km( bez 5 metrů). Sprintem na 50 metrů se dostali na
vzdálenost 6, 35 km za 22minut a 32 sekund a nakonec 59 žáků uběhlo
600metrů=35,4 km za 3 hodiny a 23 minut.Výsledky jsou srovnatelné
s těmi loňskými, ale sečtené hodnoty jsou větší, neb se zúčastnilo více dětí *
V pátek 26. září 2014 se uskutečnilo mezinárodní setkání žáků ZŠ PJB
V. B. a HS Baumgartenberg (BGB) z Rakouska. Žákovské i učitelské
kolektivy obou škol se v minulosti setkaly již mnohokrát, a proto i toto
poslední Setkání na půl cesty na Lipně a Rožmberku, obé nad Vltavou, bylo
dobře připraveno a mělo hladký průběh. Obě skupiny se setkaly poblíž
Lipenské přehrady a po přivítání se rozdělili do dvou smíšených družstev.
Jedno využilo občerstvení, které nabídl penzionu Karolinka a druhá skupina
vyrazila na výstup po Stezce korunami stromů. Pak se obě družstva
vyměnila a nakonec se všichni sešli na bobové dráze a s chutí si zajezdili.
Odpoledne na ně čekala prohlídka hradu Rožmberk. Náplň a průběh setkání
zaujaly všechny přítomné, žáci se poznali, navázali kontakty a prožili spolu
pěkný den. Celá akce byla finančně podpořena z Evropského fondu malých
projektů Jižní Čechy - Horní Rakousko – Na společné česko - rakouské
cestě 2014, v jehož rámci jsme zavítali letos v květnu do BGB. Výpravu
naší školy vedli pan ředitel M. Novotný a paní učitelka Lea Šveráková,
školu z BGB reprezentovali pan ředitel Ernst Gusenbauer a paní učitelka
Margit Kastler(ová)…Tak někdy příště zase někde Na půl cesty * Po celý
měsíc říjen budeme ve škole vybírat starý papír, noviny a časopisy – vše
netříděné. Budeme také vybírat plastové láhve a víčka. Předem děkujeme
všem našim spoluobčanům, kteří k nám do školy přinesou svázaný papír
nebo plast. Pomůžete nám získat více penízků na dobré skutky nebo
potřebné věci *(B podle MIN) Základní umělecká a mateřská škola :
ZUMŠ vstoupila do nového školního roku na úseku ZUŠ se 100%
naplněnou kapacitou školy. Tzn. s celkovým počtem 180 žáků. Z nich 147
navštěvuje hudební obor a 33 žáků obor taneční. Navíc v přípravných
kroužcích při MŠ Pastelka pracuje pod vedením učitelů ZUŠ dalších 18
dětí. Pedagogický sbor zůstává beze změn -11 učitelů hudebního oboru a
1paní učitelka tanečního oboru. ZUŠ vyučuje na třech místech ve V. B.,
v Husinci a ve Strunkovicích. Řady zaměstnanců rozšířil pan V. Veber,
který bude pracovat na částečný úvazek * Mateřská škola Pastelka zahájila
školní rok 2014/2015 rovněž s plnou kapacitou. Od 1. 9. ji navštěvuje 80
dětí. 22 dětí je ve třídě Knoflíků, 21 dětí ve Stonožkách, 19 dětí je ve
Hvězdičkách a 18 dětí v Koťatech. Pedagogický sbor zůstává beze změn.
Se svým žákem odešla do 1. tř. ZŠ PJB i paní asistentka Bc. Michaela
Kalistová. Veškeré informace týkající se provozu a činnosti ZUŠ i MŠ
naleznou rodiče na našich webových stránkách: www.zums-vb.cz * Ve
čtvrtek 25. září 2014 se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ Slavnostní
koncert učitelů ZUŠ k zahájení nového školního roku, který byl součástí
celoročního projektu školy s názvem Rok 2014 – Rok české hudby.
Všechny skladby, které v programu zazněly, patřily českým skladatelům. O
jejich interpretaci se zasloužili následují učitelé : O. Čakan, L. Kováčová, V.
Maříková, T. Vaněčková, F. Procházka, M. Spišská, T. Tláskalová, A.
Vardanyan a M. Zíka. Zcela zaplněný sál odměnil všechny účinkující
dlouhotrvajícím potleskem * Náš multifunkční sál měl v září své 1.
narozeniny a dlužno podotknout, že nosí naší ZUŠce štěstí. Při všech
akcích máme stále plno. Dobrá myšlenka se podařila a plné nasazení všech
zainteresovaných do projektu Multifunkční sál ZUMŠ přináší po zásluze
své ovoce. Dělá radost nejen pořadatelům, ale i účinkujícím a zejména pak
návštěvníkům. Přejeme všem hodně krásných uměleckých zážitků
v sezóně 2014/2015 *
Již tradičně pořádá ZUŠ před podzimními
prázdninami společné vystoupení se žáky a učiteĺi ZUŠ Stachy u
příležitosti státního svátku Vzniku ČSR. Přijměte proto naše pozvání na
čtvrtek 23. října 2014 od 16, 30 hodin v koncertním sále ZUMŠ. (T.T.)
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odešla paní Jiřina Škopková z Vlachova Březí. Bylo jí 63 let. Tato
tichá, skromná,laskavá a pracovitá žena byla neodmyslitelnou
osobností města. Bude nám tu chybět. Zarmoucené rodině, přátelům a
blízkým vyjadřují březiny upřímnou soustrast + Vážená rodina
Hubákčova, připomíná druhé výročí úmrtí paní Marie Špejlové *
Dovolíme si přinést přehled letošních zářijových jubilantů. Do „Klubu
70“ poskočila až neuvěřitelně rychle paní Božena Podlešáková
z Vlachova Březí. Zato pan Stanislav Vaněček z V. B. přijal své dvě
sedmičky s ledovým klidem hráče šnopsu. Jak se tvářila paní Věra
Dragounová z Vlachova Březí na dvě osmičky, nevíme přesně. Jistě to
však bylo s úsměvem. Ten úsměv posílají Březiny na oplátku nejen jí,
ale všem, o nichž se tu psalo. A připojují se do řad gratulantů, kteří
nesou i štěstí, zdraví a nikdy nekončící touhu po životě.
Paní
Božena Holíková dvaadevadesátiletá Vlachovobřezskou Ženu za
pultem – dříve a Ženu šířící lásku boží – dnes, spojují úsměv, dobré
srdce a jasná mysl. Ty jí nechyběly nikdy. A přinejmenším by to tak
mohlo zůstat alespoň dalších 10 let. Hodně zdraví a síly, Vážená paní
Boženko, vám přejí všichni spoluobčané a samozřejmě Březiny také!
(B podle LIP)

Červenec : Zatím k nám nedošly zprávy o příchodu júlové dívky či
chlapce mezi nás. Není ale všem dnům konec...* Zato červencové
svatby rekordy lámaly, zaznamenali jsme hned 4 sňatky! Barbora a
Tomáš Čížkovi si řekli své ano v Netolicích a rázem se z nich stali
novomanželé. To samé provedli Kamila a Karel Dražanovi
v Mojkově. Tereza a Anatolij Choďušovi se rozhodli vstoupit do
svazku manželského na zámku v Hluboké nad Vltavou a na
českokrumlovském zámku spojili své životy Irena a Jan Záhorkovi.
Všem letním novomanželům posíláme přání pevného zdraví a velkého
štěstí. Ať se jich drží po celý další, nyní již společný, život a když
přidají lásku a vzájemnou úctu, pak mají vystaráno až do
diamantových výročí…* + Bohužel jsme se museli navždy rozloučit
s panem Františkem Hubrem z Vlachova Březí, který nás opustil ve
věku 79 let. Jak o něm do Březin od srdce napsala paní Anna K. z V.
B. : …„ jak tři dny nevidím vlachovobřezský kostelíček, tak jsem
nesvůj a pospíchám domů“…Tak moc miloval své rodiště a byl na ně
hrdý. Ve věku 82 let nás opustil pan Josef Soumar z Vlachova Březí,
poctivý řemeslník a mistr z prachatické Jitony. Všem jejich
nejbližším, přátelům a známým si dovolujeme vyslovit projevy naší
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
hluboké účasti nad jejich odchodem + * Řady červencových jubilantů
Rosnička vzpomíná : Červenec : První týden slunce, druhý týden bouře
premiérově rozšířil pan František Stýblo z Vlachova Březí, čerstvý
a pak už je léto nahoře! Srpen : Na počátku slunce s deštěm si to střídá a
člen „Klubu 70“. Dvě sedmičky vedle sebe se letos v červenci přimkly
Vavřinec houbám ódy zpívá. A ty rostou a rostou! Jinak ale ch..je a ch..je!
k paním Boženám - Nuskové a Plíškové z Vlachova Březí a panu
Bez toho-či-, je to ale v …. Kdo chtěl sušit votavu, tak byl padlej na hlavu.
Vojtěchu Zíkovi, rovněž z Vlachova Březí. Všem výše jmenovaným,
Září : Déšt pokračuje, slunce jen tak pokukuje. Na Panny Marie narozenístejně jako těm, co měli narozeniny a jmeniny si Březiny dovolují
8.9. bývá vlaštoviček rozloučení. Letos jim ho vyfoukli čápi a vlaštovka
popřát hodně zdraví, štěstí, síly a ještě dlouhou řadu let pobývání tady
chvíli počkala, zima ji stejně vyhnala…Po 15. těšíme se slunce svitem a
mezi námi. Nejmladší členkou „Klubu 90“ je od června 2014 paní
houby jsou už zase hitem. Pak je to jen aprílovka, rázu chladnýho
Bedřiška Vaněčková z Doubravy. Té patří veliký puget kytek a ještě
s kouskem léta babího. (CM) * V pátek 15.8.2014 byla v Dolních
větší dort a vůbec největší přání od nás - všech Vašich spoluobčanů,
Nakvasovicích sláva veliká – vzpomínali tu na zedníka –umělce Jakuba
vážená paní Bedřiško. Radujeme se spolu s Vámi a přejeme Vám jen
Bursu. Ta vzpomínka byla velkolepá a nevídaná, hodná velkoměsta. Na
to dobré…* Srpen : Zatím prvním a jediným augustovým
obrovský balvan, valoun, chcete-li, umístili desku pamětní, připomínající,
novorozencem je Jan Toman z Vlachova Březí. Vítáme Tě mezi námi,
že se tu J. B. narodil… Vlachovobřezskou výpravu sem dovezl pan
milý Jeníčku, a přejeme Ti plno zdraví, síly, rozumu a štěstí. Tvým
starosta Dragoun a bylo jen dobře, že jsme u toho mohli býti. Škoda jen,
rodičům gratulujeme a mamince posíláme kytičku * S radostí můžeme
že to musíme popsat tak krátce. Snad příště, bude místa více * Pan J.
přinést zprávu o tom, že i u nás ve Vlachově Březí spojují lidé své
Krepindl ze z Plzně a paní Anna K. od nás nám napsali slova chvály tak
životy. Naposledy tak učinili Tereza a Petr Šimegovi, kteří pak svůj
velká, že se nám ani do novin nevejdou. Přesto díky za ně! * Agent OT
sňatek potvrdili v kostele ve Lhenicích. Mějte se rádi ještě více než
Smůla, Tlustá Berta, Zakázaný ovoce, Bloody Rose, AM, Narttu, Ekots,
dosud, buďte šťastni a kráčejte společně cestou dobrého a poctivého
Bags. To byly rockové kapely , které se v sobotu 16. 8. 2014 představily
života… * +S velikou radostí oznamujeme našim čtenářům, že smrtka
na 2. ročníku festivalu Rockový kozel, který se konal u Sokolovny ve
se v srpnu našim obyvatelům velikou oklikou vyhnula. Díky Bohu za
Vlachově Březí. A bylo to dobrý! * Agentura FiJan z V. B. se ujala
to. + * I letošní srpen s sebou přinesl něco kulatých nebo zajímavých
výkupu padaných jablek. Činí tak ve středu, v pátek a v neděli vždy od 16
životních výročí. Neuvěřitelnou sedmičku s nulou si na den přesně
do 18 hodin v prostoru průmyslové zóna Dlouhá louka, poblíž kachní
připsaly paní Věra Marešová z Vlachova Březí a paní Marie
velkovýkrmny. Slouží-li vám čich, nemůžete to minout. Výkupní cena je
Plachtová z Uhřic. Dvě sedmičky při sobě jsme zaznamenali u paní
jako oko za oko, tedy kilo za kačku * Ve dnech 8. 10. – 22.10. 2014
Marie Pokorné z Vlachova Březí a pana Jaroslava Rauschera, rovněž
budou probíhat odečty stavu vody na vodoměrech. V těchto dnech
z Vlachova Březí. A přesně na první den srpnový si v kruhu svých
můžete stav vodoměru nahlásit na tel. číslo 724 018 065 panu Vaněčkovi,
nejbližších připomínala neskutečné osm…….. paní Františka
nebo poslat email : vodak@vlachovobrezi.cz. majitelé rekreačních
Spěváčková z Vlachova Březí. Vám všem i těm, co se v srpnu narodili
objektů mohou nahlásit stav kdykoliv * V pondělí 27. října 2014 se
nebo mají svátky, přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a míru v duši i
uskuteční ve Vlachově Březí slavnost na počest státního svátku vzniku
dobrý pocit z toho, že se vám tu spolu s námi dobře žije * Září : Do
ČSR 28. října 1918. Při té příležitosti proběhne i tradiční jmenování
uzávěrky tohoto čísla Březin jsme ještě nestačili vytvořit úplný
nových občanů města V. B. Bližší podrobnosti budou oznámeny na
přehled o společenském dění a hýbání v našem městě a okolí.
plakátech a pozvánkách * SPORT : FC po dvou létech znovu pořádá
Všechno napravíme v příštím čísle. + Za paní učitelkou Evou
turnaj O pohár starosty města a po roce hraje opět v I. B třídě *
Hubáčkovou Bohužel vám musíme přinést smutnou zprávu o
V sobotu 9. srpna 2014 se po dvou létech znovu uskutečnil fotbalový
odchodu Paní učitelky Evy, která navždy odešla jen pár dnů po
turnaj O pohár starosty města. Soupeři byli atraktivní : Tatran PT,
začátku nového školního roku ve věku nedožitých 78 let. Jako
Šumavan Vimperk a Slavoj Husinec. Bohužel Tatran reprezentovali
dvacetiletá nastoupila na naši školu v roce 1956 a za těch 35 let učila
dorostenci, kteří museli předčasně odjet. I stalo se, že naši se museli
a vychovala stovky žáků-nyní již rodičů i prarodičů. Ti všichni na ni
spokojit s kontumačním výsledkem, kdežto Vimperští porazili Husinec o
určitě nezapomenou…Nezapomenou ani spoluobčané, mezi nimiž tu
jeden gól navíc, a tím se stali vítězi turnaje. Nebylo to příliš košer, ale
v lásce, pokoře, míru a s úsměvem žila. A nezapomeneme ani my, její
propozice turnaje byli v režii domácích * Vstup do nové sezóny 2014 –
kolegyně a kolegové ze školy. Byla nám dobrým rádcem i oporou
2015 v I.B třídě se našim hochům vydařil. Po sedmi kolech mají 10 bodů
v dobách nedobrých. Každý rok koncem srpna přišla za námi do školy
a skóre 12 : 9. Nebýt zaváhání v Chelčicích – 0:3, jejich výsledky jsou
a popřála hodně štěstí a sil…Letos poprvé nepřišla, nemohla. Čekala
nadějné, zvláště ten poslední z Poříčí, kde zvítězili 5 : 0! Skvělou
na ni škola, děti a kantoři tam nahoře…Vážená Paní učitelko Evo
atmosféru mělo také derby se Slavojem Volyně, které jsme vyhráli 2:1! (B)
Hubáčková, děkujeme (JKH) + V závěru měsíce září od nás navždy
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