Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* únor – březen - duben - květen 2016 *

VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA 2016 MÍŘÍ OPĚT K NÁM

V sobotu 7. května 2016 dorazí do Vlachova Březí
kolona historických vojenských vozidel Vzpomínkové
jízdy k osvobození Jihozápadních Čech. Její příjezd je
plánován na 12 hodin 30 minut do dvorany zámeckého
areálu. Letos se tu „vojáci“ zastaví jen na půl hodiny,
takže odjezd kolony bude téměř s totožný s příjezdem
hochů 4. obrněné divize U. S. Army do Vlachova Březí
v roce 1945 : 7. května ve 12 hodin 55 minut.
Účastníci
Vzpomínkové jízdy se budou moci
občerstvit a oddechnout si. Mezitím jejich velitelé
spolu s naším starostou, zastupiteli a občany půjdou
položit věnec k pamětní desce na budově radnice na
náměstí Svobody. Tímto bude naplněna každoroční
pietní vzpomínka Vlachovobřezšťanů na vojáky U. S.
Army. (B)
SVATODUŠNÍ POUŤOVÁ SLAVNOST 2016
Svatodušní pouť ve Vlachově Březí bude v neděli 15. května
2016. Svatodušní pouťová slavnost se bude konat již po 22.
Březiny jsou letos zcela jistě první, kdo přinesou svým
čtenářům alespoň v hrubších obrysech program Slavnosti
v šestnáctém roce. Ve čtvrtek 12. 5.
se o půl páté
odpoledne uskuteční v sále MěÚ na náměstí tradiční
koncert Hraje a zpívá celá rodina za účasti rodinných sestav
muzikantů, sboru Žihadla a komorních souborů ZUŠ.
Rovněž Třískův lunapark v zámeckém dvoře bude zahajovat
první zkušební jízdy * V pátek 13. května 2016 otevře své
brány restaurace a sál v zámeckém pivovaru a stejně tak
tomu bude v sobotu a v neděli * V sobotu odpoledne se
bude program odvíjet především na náměstí Svobody, až tu
naši hasiči zpřístupní svůj občerstvovací stánek a od 16
hodin začne ta pravá hudební show open air s pěti kapelami
a vstupem zdarma! Ve čtyři startuje husinecká punková
kapela Na plech s hodinovým programem. Od 17,30 hodin
se představí pop rocková skupina Moon base z Č.
Budějovic. Soběslavský Náhodný výběr ( pop punk rock)
nastoupí po nich od 19 hodin a bude hrát do půl deváté. Až
ze Zlína přijede česká legenda 90. let : rocková kapela
Premiér, aby se tu od 21 do 23 hodin představila
s Hrobařem nebo Nočním motýlem. Zlatý hřebem
předpouťové noci bude vystoupení vimperské wom rockové
kapely Narttu s domácím frontmenem Romanem Mánkem
Mrázem od 23. hodiny až do 01 po půlnoci. Pak už má být
klid. Letos se poprvé u nás představí 5 kapel! Nebude
klasická pouťová zábava, ale zato se můžeme těšit na skvělé
pecky v originále! * Odpoledne se na stadionu FC odehraje

cena 5,- Kč

tradiční pouťový fotbalový duel mezi domácími old boys a
„hochy“ ze Lhenic * V 18 hodin mohou příznivci
výtvarného umění navštívit ve školní galerii BoMBa
vernisáž výstavy obrazů a grafiky malíře Jindřicha Bošky.
Letošní jubilant se mezi námi znovu představí po 5 létech.
Vernisáž bude obohacena kulturním programem učitelů
místní ZUŠ. Věříme, že Boška v BoMBě přiláká vaši
pozornost a přijdete Mistra Jindřicha pozdravit a pokochat
se jeho uměním * Pro milovníky fotografování se na
pouťový víkend připravuje výstava fotografií Ing. Jaroslava
Haise z Prachatic, která se bude odehrávat v sále pivovaru.
Bližší podrobnosti objevíte na plakátech * Na sobotu
připravili program i naši věřící. Odpoledne se uskuteční
komentovaná prohlídka chrámu Zvěstování Panny Marie na
náměstí a od 18 hodin se v kostele Svatého Ducha bude
konat svatodušní vigilie * V neděli 15. máje zahajuje v 9
hodin Pouťový jarmark na náměstí Svobody, kde se
představí i řemeslníci a lidoví umělci * V sále zámeckého
pivovaru budete mít dopoledne možnost ochutnávat víno
z moravských sklepů Kern, dále pak také sýry a ryby.
K tomu bude zpívat a na kytaru hrát Pavel Komenda-hvězda
ze Superstar minulých let * Ve škole bude od 10 hodin
otevřena výstava Boška v BoMBě * Slavnostní mše
pouťová bude celebrována u Svatého Ducha o 11 hodině *
Odpoledne se pak bude opakovat komentovaná prohlídka
kostela Zvěstování Páně * Svatodušní pondělí si věřící
připomenou sváteční bohoslužbou u Svatého Ducha od 18
hodin * Změna programu je vyhrazena * Vítáme všechny
naše pouťové hosty přejeme jim jen příjemné a ducha
povznášející zážitky * (B)

OD NOVIN DO NOVIN II
V posledním čísle Březin jsme přinesli zprávu o tom, že pan
farář P. Jan Mikeš byl od 1. 2. 2016 přeložen do Velešína.
V těchto Březinách můžeme čtenářům oznámit, že
vlachovobřezská farnost má opět svého pastýře. Stal se jím
jahen Mgr. Šimon Stánčik, který k nám přišel ze
slovenského Oravska. Přivítejme bratra Slováka mezi námi,
popřejme mu, aby se u nás cítil jako doma, brzy si tu zvykl a
poznal místní lid. (B)
VZPOMÍNKA NA PANA PROFESORA JOSEFA BROŽE

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE

První veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí v roce
2016 se konalo v pondělí 22. února od 19 hodin v jednací síni
MěÚ ve V. B. na náměstí Svobody. Zastupitelé schválili program
regenerace památkové zóny a aktualizované plány společných
zařízení v katastrálním území D. a H. Kožlí. Uskutečnila se i jedna
důležitá koupě, když Město V. B. koupilo od TJ Sokol areál
sokolovny, včetně pozemků za cenu 1 milionu korun. Tato částka
bude splácena po dobu 10 let ve 100 tisícových částkách.
Zastupitelé se rovněž zabývali návrhy nové vlajky města, byla o ní
pořádána anketa, ale o její definitivní podobě není ještě
rozhodnuto. Pan Josef Předota ukončil k 29. 2. 2016 svůj mandát
zastupitele města z důvodů změny trvalého bydliště. Zastupitelský
mandát držel po několik volebních období. Sluší se mu poděkovat
za odvedenou práci a popřát hodně zdraví a úspěchů na
chlumanské hroudě. Po hodině jednadvacáté bylo jednání ZM
ukončeno.(B)

Již 6. ročník Vlachovobřezké kraslice se letos konal 19. března
2016. Celá akce byla zahájena vystoupením pěveckého souboru
Žihadla z naší ZUMŠ pod vedením T. T. Pak už na všechny čekal
jarmark a tvořivé dílny. Všichni, kdo měli zájem, si mohli
vyzkoušet broušení skla, vypalování do dřeva, smaltování nebo
vytvořit zvířátko z plsti. Před Panským pivovarem viděli účastníci
vznik nového maskota - zajíce z dílny E. Hrbkové. V 16 hodin
začalo tradiční zdobení břízy u kostela. Letos se podařilo zavěsit 3
279 vajec. Loňský rekord – 3 702 vajec sice překonán nebyl, ale
jeden rekord padl přec. Byl to počet ozdobených vajec. Nemusí být
každý rok posvícení nebo padat rekordy. Dovolte pořadatelům Pro Vás, aby poděkovali všem, kteří sbírali a zdobili vajíčka a
pomohli překonat magickou hranici 3 tisíc kusů. Již teď můžete
začít se sbíráním a připravit se na příští rok. (B podle YVES)

PLESOVÁ SEZÓNA 2016 SKONČILA
27. února 2016 se konal 46. Sportovní ples ve velkém
sále zámeckého pivovaru, který již podruhé zahájilo
předtančení dětí z Atlantiku pod vedením paní P.
Valhodové a jejích asistentek Katky a Sáry. Zaujalo
čisté prostředí bez kouře, zato s vkusnou výzdobou.
Tombola byla hned dvojí, malá a velká-slosovatelná,
která vyvrcholila dražbou. Nezapomnělo se ani na
kopání na branku o „šampíčka“. K tanci i poslouchání
hrála kapela Kmotr Václava Jírovce a ohlasy účastníků
byly velmi příznivé * V sobotu 12. března 2016 měli
napilno sokolové z tělovýchovné jednoty, neboť
pořádali nejprve odpoledne pro děti Dětský karneval.
Tam bylo masek plno, stejně jako dospělého
doprovodu. Mnoho soutěží, her, tancování a odměn pod
taktovkou DJ Toushiho. Ten pak přenechal podium
kapele Milenium z Vodňan, která rozjela večer a v noci
tradiční Sokolské šibřinky. Masek hodně, originální a
aktuální- viz. běženci. Nálada skvělá, a tak se poslední
tancování a juchání v sezóně 2016 vydařilo * Kam s ní?
S oslavou MDŽ, která se konala v pátek 11. března
2016 ve velkém sále pivovaru. Ples to nebyl, ale tančilo
se tam, kapela pod vedením pana M. Předoty hrála
v Přímém přenosu, zpívali, hráli a recitovali žáci ZUŠ a
děti z MŠ Pastelka a pořadatelství vzalo na svá bedra
Město V. B. V těchto souvislostech bychom chtěli
uvést na pravou míru naši informaci z posledních
Březin. Výzdobu sálu pivovaru a všechny práce s tím
spojené, které se počínaly přípravou 3. Plesu pekařů a
řezníků a končily oslavou MDŽ, měla na starosti paní
Jana Kužvartová se svým týmem. Dle ohlasů a
děkovných dopisů se úkolu zhostily na výbornou a po
zásluze jim patří díky všech, kteří si sál pronajali i těch,
co se tam bavili * (B)

XVII. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA
17. sezóna v místní pálenici je za námi a pro jejího šéfa pana
Milana Babického je to sezóna třetí. Bohužel nemohl být
spokojen ani letos. Zpočátku vzbuzovala úroda ovoce
naděje, které však vzaly za své dlouhotrvajícím suchem, a
tak panu paličovi příliš do řeči nebylo. V roce 2015 vyrobil
celkem 3 435 litrů 50% kořalky. Na konci ledna 2016 byl
součet méně než poloviční – 1600 litrů. Z toho 400 litrů
hruškovice, 500 litrů slivovice a 700 litrů jabkovice.
Výtěžnost z kvasů byla velmi malá, a tak ani do třetice
nebylo panu Babickému souzeno, aby vše vyšlo podle jeho
představ. Aby mohl tuto sezónu uzavřít, zbývá mu vypořádat
ještě několik nevyzvednutých zakázek. Opozdilci nechť si
lihovinu vyzvednou do konce května. Snad bude ta příští
sezóna lepší. Rozhodovat se o ní bude ale letos.(B)
KRÁL ŠUMAVSKÉHO MARATÓNU A SKADILOPPETU
Tolika poháry za vítězství se pan Vladimír Kotrc už dlouho
pochlubit nemohl. Po letošní sezóně jich má plný stůl. A přitom
stejně jako loni toho na sněhu mnoho nenatrénoval. Využil
dokonce toho, že nedaleký Koubův rybník zamrzl, na led napadlo
trochu sněhu, on tam nakroužil 50 kilometrů a 9. ledna 2016
vyrazil na slavnou Jizerskou padesátku. Tady měli z nesněhu hlavu
pěkně zamotanou, vytvořili čtyřkilometrové kolečko, na které
pouštěli běžce po 400 lidech. Veteráni běželi v sobotu v
pravé poledne a Vladimír skončil 2., když ho porazil o šest let
mladší budějičák Bezděka jen o pouhých 7 sekund. Podobně řešili
nedostatek sněhu za týden na Jilemnické padesátce v Horních
Mísečkách, kde vytvořili osmikilometrový okruh. V kategorii „nad
50“ ho běželi 4x a Vl. Kotrc doběhl na 6. místě. Zde bych, ač
nerad, připomněl, že rok narození reprezentanta Města Vlachova
Březí je 1941! Přesto jde s dobou. Teď se jezdí na tzv. hladkých
lyžích, napuštěných parafinem, skluznice se nemažou a závodníci
se posouvají kupředu jen pomocí paží. 24. ledna na Kašperské
„30“ sice namazat zkusil, ale nepovedlo se. Přesto na těžké trati
v kategorii „nad 70“ zvítězil a druhému v pořadí nadělil 35 minut!
První letošní závod, kdy se běželo 50 kilometrů, se konal
počátkem února v rakouském St. Johannu a říká se mu Koasalauf.
Po nemoci a minimálním tréninku, nemazal Vladimír vůbec a
skončil na 2. místě. Letošní Šumavský maratón se startem na
Modravě a cílem na Kvildě měřil „jen“ 37 kilometrů. Jel se
v neděli 28. února 2016. Vladimír K.-Město V.B. opět nemazal, ve
sjezdech riskoval do maxima, Václava Bezděku z Č. B. doslova
uštval, oplatil mu „Jizerku“ a s 2,5 minutovým odstupem stanul na
bedně na nejvyšším místě, když 3. „Taliánovi“ nadělil 7 minut. Pak
zamířil opět do Rakouska, kde se panu Kotrcovi líbí, chutná mu
tady a také dobře lyžuje. 6. 3. 2016 vyrazil na trať Ganghoferlaufu.
Jel 50 kilometrů opět na hladkých lyžích a dosáhl času 3 hodiny a
4 minuty! V tomto rychlém závodě zvítězil a 2. Norovi Hansenovi
utekl o půl hodiny. Ostatní „český kluci“ zůstali raději doma. Za
týden potom nemohl chybět na Engadinu ve Švýcarsku, kde poprvé

v sezóně bruslil na 42 kilometrové trati a v tomto prestižním
závodě obsadil 19. místo. Loučení s letošní, tolik úspěšnou,
sezónou si Pan Lyžař Vladimír nechal na 20. březen do Německa,
kde se běžel Skadiloppet kolem hory Javor v Bodenmeisu. Pro
změnu dobře namazal a klasicky a skvěle zdolal 42 kilometrů tak,
že zvítězil a na 2. Němce Forta najel 7 minut! Tohle vítězství
spolu s 1. místem na Šumavském maratónu učinilo z Vladimíra
Kotrce Krále lyžařských veteránů Böhmerwaldu, po našem celé
Šumavy pro rok 2016! Velkou gratulaci a upřímné díky následuje
přání, aby se mu ta příští sezóna vydařila přinejmenším stejně jako
ta, co právě skončila. (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Již potřetí
v letošním školním roce zavítal do školy Mgr. Ivan Lauda a
zasvěcoval žáky do tajů geologie. V únoru 2016 přednášel pro
ty nejstarší a úspěch měl veliký. Nám nezbývá než mu jménem
deváťáků a jejich paní učitelek poděkovat * Žáci V. Fiedler7. třída a I. Lauda z 9. A reprezentovali 24. února naši školu na
okresním kole soutěže v anglickém jazyce, které se konalo v
DDM PT. V silné konkurenci se neztratili a obstáli se ctí *
Žákyně Daniela Bláhová z 9. A, vítězka okresního kola
Soutěže v německém jazyce z PT, obsadila 2. března v
krajském kole této soutěže v Č. Budějovicích 6. místo. Naše
gratulace patří úspěšné Daniele, ale i paní učitelce Lee
Šverákové, která ji připravovala a oběma soutěžemi provázela
* V pátek 4. března 2016 si kantoři a žáci připomínali osobnost
pana profesora Josefa Brože, jehož jméno naše základní škola
od roku 2004 nese. Všechny práce z projektu, jež byl nazván
Den pro pana profesora Brože - 150, jsou vystaveny v chodbě
spojovacího pavilonu a dokazují, že odkaz a dílo jubilujícího
národopisce (v lednu 2016 uplynulo od jeho narození 150 let)
mohou oslovit i žáky 3. tisíciletí. Tato výstava o PJB tvoří
příjemné pokračování expozice z BoMBy Josef Brož 18662016, která je stále pro všechny zájemce přístupna až do
začátku května. Součástí vzpomínání na pana profesora byla i
výtvarná soutěž o jeho nejhezčí portrét. Zúčastnilo se jí na 83
žáků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích a porotu tvořilo vedení
školy, paní učitelky Vv a členové školního sněmu. Pro
nedostatek prostoru uvádíme toliko vítěze, i když se pořadí
mezi obrázky určuje velmi obtížně, a tak vyhrál vlastně každý,
kdo maloval a dílo odevzdal. 1.-3. tř.: Lucie Kužvartová, 4.-5.
tř.: Jan Capůrka, 6.-9. tř.: Barbora Bártíková. Gratulujeme a
děkujeme všem! * 8. března si na okrskovém kole v basketbalu
v PT vybojovala družstva starších žáků a žákyň postup do
okresního kola, které se konalo 17. března 2016 ve Vimperku.
Tady naše děvčata skončila na stříbrné pozici, chlapci na místě
4. K jejich velkém úspěchu jim blahopřejeme a děkujeme i
trenérům J. Hessové a M. Novotnému * 17. března 2016 vyjeli
naši žáci do Německa za sportem i za přírodou Bavorského
lesa. Ten navštívila početnější část naší výpravy pod vedením
paní učitelek Ley Šverákové – CZ a Kathariny Zellner – D.
Žáci prošli vyhlídkový okruh, zúčastnili se enviromentálního
programu, ale především si spolu povídali a viděli se. Poprvé
se tu totiž setkaly děti, které si již před tím dopisovaly. Opět se
potvrdilo, že ten, kdo chce, tak se domluví vždy. Mladí
fotbalisté, které vedl pan ředitel M. Novotný, se v Schönbergu
zúčastnili již 12. ročníku mezinárodního turnaje v sálové
kopané. Náš tým byl handicapován neúčastí žáků 9. třídy, kteří
hráli basket ve Vimperku, ale i tím, že do bavorských škol
chodí žáci 10 let. Zvítězili chlapci z naší partnerské školy PF
MS z Riedlhütte a tým ZŠ PJB obsadil 4. místo. Potěšilo, že
nejlepším brankářem byl vyhlášen náš David Šanda. Tradiční
jarní předvelikonoční zájezd do Bavorska se vydařil a žáci si
pochvalovali * V úterý 22. 3. se v galerii BoMBa uskutečnil

již 8. Velikonoční trh. Kulturní program, který byl v režii žáků
a paní učitelek 1. stupně, se líbil a přilákal množství rodičů i
přátel školy. Ti pak obdivovali velký výběr velikonočního
zboží, jež pocházelo z dílny žáků, paní učitelek i přátel školy.
Za to jim vedení školy děkuje převelice, neboť se prodal tovar
za neskutečných 12 tisíc korun! Zde zaslouží poděkování
všichni, kteří byli při tom a kupovali… O tom, jak byly peníze
využity, podáme zprávu * Ve středu 23. března se v sále školní
jídelny sešli všichni současní ze školy PJB spolu s těmi dříve
narozenými, aby si společně připomněli 424. narozeniny učitele
národů J. A. Komenského, zavzpomínali a trochu se pobavili…
* Divadélko pro školy z Hradce Králové se 5. 4. představilo
našim dětem hned dvakrát. Pro žáky 1.- 4. ročníku sehráli
Africkou pohádku o cestovateli E. Holubovi. Žákům 5. – 9. tříd
nabídli představení o Osvobozeném divadle a o V + W. Obě
vystoupení žáky zaujala a líbila se * V úterý 12. 4. se konala
pro budoucí prvňáky v pořadí již třetí adaptační hodina, kterou
pro ně připravily paní učitelky J. Dubovská a J. Ondřichová, za
což si zaslouží poděkování * 14. dubna 2016 se starší žáci fotbalisté naší školy zúčastnili již 2. regionálního kola
fotbalového turnaje Coca Cola Cupu 2015/2016. V 1.
regionálním kole loni na podzim zvítězili ve Volenicích a
postoupili. Letos se hrálo ve sportovním areálu v Písku, kde
naši kluci nejprve porazili týmy ze ZŠ Podhůrecká z Č. B. a ZŠ
Nová Bystřice. V boji o další postup podlehli ZŠ TGM Písek a
obsadili tak 2. místo. Chlapci z Písku hrají totiž 1. ligu, naši
pouze I. A třídu. Přesto jim byli zdatnými soupeři a o postup se
rvali jako lvi. Patří jim za to uznání a dík * Počínaje 18.
dubnem byl ve škole odstartován projekt k 700. výročí narození
Karla IV. Podrobnosti objevíte : www.lidovenoviny.cz/karel a
www.kareljeking.cz , což jsou mediální partneři tohoto
zajímavého pátrání po stopách otce vlasti…* (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * V rámci nového
předmětu Hudební seminář se pro žáky pořádají také různé
exkurze, zájezdy, besedy a podobně, neboť cílem výuky je
rozšiřování kulturního rozhledu žáků. 24. února se v galerii
BoMBa uskutečnila přednáška o profesoru J. Brožovi, kterou
připravil Mgr. Jan Horák. Byla to zajímavá a příjemně prožitá
hodina * V pondělí 21. 3. se v koncertním sále ZUMŠ konala
premiéra společného vystoupení žáků tanečního, hudebního a
dramatického oboru s názvem Dvě duše, který byl koncipován
jako dramatický příběh dvou velikánů barokní hudby – J. S.
Bacha a G. F. Händela. Práce na něm trvala celý půlrok pod
vedením paní učitelek O. Pilátové (taneční choreografie), L.
Kováčové (hudební vstupy) a paní ředitelky T. Tláskalové
(soubor Drak a režie). Do programu se zapojilo 40 žáků a jeho
premiéra byla slavnostním završením celoškolního projektu
k výročí narození obou hudebních skladatelů * Žákyně naší
školy Aneta Diblíková ze třídy paní uč. Maříkové se 22. 3.
zúčastnila krajského kola ve hře na akordeon v Třeboni. V silné
konkurenci obsadila ve své kategorii 2. místo. Upřímně jí i paní
uč. gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy * 28.
března 2016 se v kostele Zvěstování Páně uskutečnil
Velikonoční koncert duchovní hudby žáků a učitelů ZUŠ.
V programu zazněly duchovní skladby a písně renesančních,
barokních a klasicistních mistrů. K radosti všech účinkujících
byl koncert hojně navštíven a sklidil zasloužený dlouhý potlesk
* Díky osobnímu nasazení paní učitelky Olgy Pilátové se
podařilo uskutečnit na naší ZUŠ víkendový odborný taneční
seminář o Flamencu. V pátek 1. a v sobotu 2. 4. se v tanečním
sále sešli žáci tanečního oboru naší ZUŠ, ale i z Prachatic, aby
pod vedením Zuzany Szöcsové z Chorvatska vyzkoušeli novou
taneční techniku Flamenca. Ta vytvořila na závěr semináře
s nejstaršími žákyněmi choreografii, která se stane součástí

jejich absolventského vystoupení. Flamenco ve Vlachově Březí
zazářilo a zažehlo u všech přítomných taneční zápal. Dík za to
patří i paní uč. Pilátové * Ve čtvrtek 7. 4. se v koncertním sále
ZUŠ uskutečnila dlouho očekávaná premiéra nového
divadelního představení souboru Drak nazvaná Svět
odložených přání, ve kterém se pod vedením paní ředitelky
Tláskalové představily ve třech samostatných příbězích :
Zrcadlo, Pokoj a Oříšky tři věkové skupiny žáků z Draku.
Bylo jich celkem jich 18 a všichni naplňovali motto představení
: „ Pokud si člověk nic nepřeje a po ničem netouží, jako by ani
nežil...“ * Ve dnech 11. – 18. 4. proběhly v ZUŠ čtvrtletní
koncerty žáků hudebního oboru. Cyklus obsahoval celkem 7
koncertů, na nichž vystoupilo na 140 muzikantů. Koncerty byly
hojně navštíveny rodiči a přáteli školy * Den tance 2016 pod
tímto heslem se v pondělí 25. 4. setkají v Městském kulturním
středisku ve Vimperku žáci ze všech tanečních oborů
působících na ZUŠ v okrese Prachatice. Naši školu
reprezentuje 5 tanečních choreografií pod vedením paní uč.
Olgy Pilátové * V sobotu 30. 4. se od 17 hodin uskuteční
premiéra dalšího večera KPP s názvem Žena a Poezie jedno
jsou. Poetické kvarteto HeFrTáTo se s vámi těší na shledanou *
Zápis ke studiu do ZUŠ pro školní rok 2016/2017 se
uskuteční ve dnech 2. 5. 2016 v pondělí – pouze pro taneční
obor a 2. 5. a 3. 5. 2016 pro hudební obor, vždy od 15 do 18
hodin. Bližší informace na : www.zums-vb.cz nebo na tel.:
388320198 * (B podle T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

pětaosmdesát let * Duben 2016 * Přestože uzavíráme již druhou
dekádu apríla, opět kde nic tu nic. Těší nás to ve statistice
odchodů bez návratu. V záznamech radostných příchodů z toho do
zpěvu není. A tak doufejme, že dubnový sňatek Venduly a Jana
Schmidtových z Vlachova Březí, který se konal v obřadní síni
radnice, bude tím, který nastartuje svatby a nové příchody. Prvním
Novomanželům roku 2016 si dovolujeme popřát hodně štěstí a
zdraví na jejich společné životní pouti, která ať konce nemá a
pořád na ní kytky rostou * Velká gratulace míří do G.B. Za
královnou Alžbětou II. k jejím devadesátinám – 21.4. 1926 *
* Seznam dubnových jubilantů zahajuje paní Anastazie Důrová
z Vlachova Březí, ku které se sedmdesátka přitiskla. O pět let více
připomněl kalendář paní Jiřině Fürbachové z vlachovobřezského
Sídliště. Rovněž tam oslavil svou sedmasedmdesátku pan František
Ševčík. Vážená paní Hana Ouředníková z Uhřic si letos připomínala
neuvěřitelných 85 let. Vzpomeňme s pozdravem na všechny Jiří a
Vojtěchy, stejně jako na ty ostatní aprílové oslavence a dohromady
jim popřejme dobré zdraví, mnoho štěstí, velkou radost ze života a
přehršli samých dobrých událostí *( B podle LIP).

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Únor´16 : Po 20.2. ještě trocha sněhu,
deště a větru… Březen´16 : Zkraje sníh taje a jsme na blátě. 15.
padá, ale žádná sláva. Na Zelený čtvrtek prší. Velikonoce však
se sluníčkem máme. Duben ´16 : Na apríla je to síla a ČápHugo je tady taky! Roztrhly se mraky, slunce mezi nimi, klíšťata
se rojí, tráva roste a třešně kvetou…pravej duben jednou větou.
A do toho Isabela-paní Čápice Huga honí jako samice. 13. 4.
hromy, blesky bouří, až se z lesů kouří. A od té noci teplé zas
rána trápí nás chladná. (CM) * 23.2. Pan spisovatel Hynek
Klimek povídal v Knihovně JVP čtenářům o tom, jak ho
okouzlila Šumava a Pošumaví * Les můj zamilovaný ( U Báby
Stránské jsme mu říkali, nebo taky Babiččin les, jinak se nalézal
na východ pod Kančovem) mi z očí zmizel. Kůrovec prašivý ho
napadl, jak mi řekl pan Kolovratník, správce Lesů ČR. Zbyde –
li příště místo a čas, napíšeme více * Zaměstnanci Města V. B.
vyčistili vodojemy a spravili díru v hrázi koupaliště, pak
nachytali v Lužích ryby a před Velikonoci je prodávali lidem.
Světlo světa spatřil Kulturní zpravodaj MěÚ na 2. čtvrtletí.
Všechny tyto skutky si chválu vysloužily * Na Velký pátek
v Sokolovně Benefiti spolu Narttu labutí píseň na koncertě pěli *
16.4. Disco Oldies v pivovaru přivedlo všechny do varu *
Přijďte si užít Férovou snídani s fair-trade zbožím z prodejny
Fontána. V sobotu 7. května 2016 dopoledne před farou * V
pondělí 9.5. 2016 se uskuteční sběr železného šrotu *
Sokolové z TJ se činili : * 26. února 2016 výroční schůzi měli
: hrají volejbal, nohejbal, dělají jógu, cvičí aerobik a starají se o
mládežnické oddíly, např. florbal, společně tam Sokolovnu
oplakali a už mysleli na Šibřinky…* 25. 3. hráli volejbalisté na
turnaji v KD Husinec s Hu (I.a II.), Ne, PT a Vo a skončili na
5. místě * Na apríla začali v rybníce u Sokolovny lovit ryby a
v sobotu 2. 4. pokračovali. Přizvali i veřejnost a nabídli lidem
kvalitní pohoštění vlastními klobásami, rybami a pivem * 29.
dubna 2016 pořádají Lampiónový průvod z náměstí na Hájky a
srdečně vás zvou. Fotbal FC : Již 3 kola jarní části v I. B třídě
mají za sebou žlutomodří hoši našeho FC. Bohužel ani
jedenkrát se neradovali z vítězství, dokonce ani z jediného
bodíku. Prohráli doma s Chelčicemi 0:4, ve Štěkni 1:2 a
naposled doma se Sousedovicemi 1:3. V sobotu 23. 4. hrají ve
Volyni a pak doma v neděli na 1. máje 2016 se Stachy od 17
hodin. Tady už půjde do tuhého a vašich hlasivek, vážení fans,
bude opravdu zapotřebí * (B)

Únor 2016 * Tento měsíc nám nic nového nepřinesl, dokonce
jsme se v něm nedočkali ani prvního vlachovobřezského dítěte
roku 2016. O jubilantech, co kulatiny „nad 70“ měli, jsme psali. A
pakliže jsme na nic nezapomněli, můžeme směle do března
vstoupit * Březen 2016 * Konečně jsme se dočkali, až teprve 3.
měsíc tohoto roku přinesl mezi nás dva chlapce- „březnáčky“.
Z nich se Jakub Hojdekr stal prvním vlachovobřezským dítětem
roku 2016. K němu se později přidal Ondřej Antol. Oba jsou
z Vlachova Březí. Březiny je mezi námi srdečně vítají a přejí jim
pevné zdraví, hodně štěstí, rozumu, síly a to ostatní, ať si doplní
jejich šťastní rodiče. Těm si dovolíme upřímně pogratulovat a
maminkám poslat po kytičkách * Po svatbách nebo sňatcích byste
pátrali marně + Za paní Stanislavou Vojtovou Ve věku
nedožitých jednadevadesáti let nás navždy opustila paní Stanislava
Vojtová z Vlachova Březí. Tato skromná a tichá paní už nikdy
nebude na jaře před domem upravovat svou chloubu - malou, ale
milou zahrádku a nevyjde každý den za nákupem. Vzpomínka na
ni nám tu však zůstane dlouho…Měsíc po svých pětaosmdesátých
narozeninách nás navždy opustil pan Novák z Vlachova Březí.
Pamětníci si na něho vzpomenou, jak sedával za volanty autobusů
ČSAD nebo „RTÓčka“ fotbalistů FC, kterým fandit nepřestal,
stejně jako Dynamu Č. B… Ve věku nedožitých jednaosmdesátých
let odešla na věčnost paní Bohumila Švehlová z Vlachova Březí
z Velké Stránky, kde na ni budou vzpomínat ještě hodně dlouho a
jenom v dobrém… Všem zarmouceným rodinám a přátelům si
dovolují Březiny vyjádřit upřímnou soustrast nad odchody jejich
nejbližších + * S letošními březnovými kulatými jubilanty jako by
se pytel roztrhl a to k nim musíme přidat srdečná přání všem
Josefům. Činíme tak s radostí a jim všem, ale i těm „nekulatým“
vinšujeme pevné zdraví, hodně sil, plno štěstí a ještě mnoho let
spolu s námi tady. Zaznamenali jsme hned čtyři zbrusu nové členy
Klubu 70. Stali se jimi pánové Josef Krejčí a Stanislav Václavek –
oba z Vlachova Březí. Po bok se jim řadí paní Marie Dejmková a
Anna Hubáčková, rovněž z Vlachova Březí. Třem paním
z Vlachova Březí přinesl život hned dvě sedmičky vedle sebe. Jsou
to paní Marie Švancarová z Nerudovy ulice, paní Marie Předotová
ze Sídliště, odkud je také paní Miluše Roubalová. A vážená paní
Josefa Švancarová z Pražské si připomínala neuvěřitelných
Občasník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek
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