Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* prosinec 2015, leden, únor, březen 2016 *
cena 4,- Kč
Za všechny, co při tom byli, poslouchali, dívali se, spolu s vámi se
KONEC ROKU 2015 A ZAČÁTEK ROKU 2016
radovali a nakonec hodně dlouho tleskali, díky * Na Nový rok se
scházejí na stadionu FC současní hráči i ti o trochu dříve narození
* V sobotu 19. 12. 2015 se v hostinci U Svatošů konal již 16.
lídři klubu, včetně pana prezidenta a magistra I. Laudy, aby
ročník tradičního Turnaje ve šnopsu. Sešlo se při tom na 22 borců
provětrali svá těla při Prvním fotbálku. Letos se jich sešlo na 22!
a tentokrát se radovali domácí hráči. Vítězem se stal pan Oldřich
Přestože o „nejde o nic“, tak ti starší si dobře pamatují, že už
Soumar a na 2. místě skončil pan Oldřich Nováček. Třetí místo
několikrát po sobě vyhráli právě oni * V sobotu 2. 1. se ve
patřilo panu Jiřímu Dejmkovi z Chluman, 4. skončil Václav
sportovní hale ZŠ PJB uskutečnil již 4. ročník Memoriálu Karla
Dejmek jr. rovněž z chlumanské líhně a 5. místo patřilo panu
Láda staršího v halové kopané. Na 50 lidí se tu sešlo, rozdělilo se
Jiřímu Vodičkovi z V. B., Březiny s potěšením tlumočí
do šesti týmů a pak už jen hráli a hráli a také vzpomínali v tom pak
poděkování pořadatelů turnaje majiteli hostince panu Karlu
pokračovali u v hostinci U Plíšků při tradičním gulášku *
Svatošovi sr. za poskytnutí prostor a navození příjemné atmosféry.
Tříkrálová sbírka ve Vlachově Březí a v Chlumanech probíhala
Současně děkují všem účastníkům turnaje za fair hru, přátelské
od soboty 3.1. do soboty 9.1. 2016. Tentokrát se vydalo na pouť
vystupování a těší se s nimi nashledanou zase letos v prosinci *
18 dětí a v doprovodu dospělých vytvořily šest skupin. Poděkování
V ten samý den odpoledne (19. 12.) přichystali již potřetí místní
proto míří k paním V. Eichlerové, I. Šimurdové, J. Vondrkové a
modeláři a hasiči pro děti Ježíškovu poštu. Stalo se tak na náměstí
panu E. Růžičkovi, stejně jako ke všem malým Třem králům, které
Svobody. Jen skromnost a nezištné počínání brání těmto dobrým
se podařilo získat panu faráři J. Mikešovi. K rekordnímu počtu lidí
lidem, aby patřičně zviditelnili tuhle stále košatící předvánoční
patří rekordní částka, kterou vybrali: 37 014,- korun českých, což
člověčí pospolitost * 21. 12. se představila ZUŠka v kostele
je o 8 tisícovek více než loni. A tady patří dík největší všem
Zvěstování Páně na Slavnostním koncertu duchovní hudby * Po
dobrým duším z Chluman a Vlachova Březí za to, že chtěli,
loňském výpadku se ve dnech 22. a 23. 12. 2015 opět konal
přispěli a pomohli. Větší částka zůstane v naší farnosti a bude
tradiční Prodej
použita na vnitřní vybavení multifunkčního zařízení a adorační
vánočních kaprů.
kaple, které se budují a opravují na faře. 14 000,- Kč bylo odesláno
Tentokrát přímo na
do Hospicu sv. Jana Neumanna v Prachaticích. Pán Bůh zaplať
náměstí Svobody
všem, kteří pomáhali a přispívali * Poněkud z jiného soudku je
v režii pánů radních
zpráva o výměně střešní krytiny na budově zámku. Nejednalo
a zaměstnanců města
se kompletní náhradu, ale právě o tu severní část střechy, kterou
V. B. Je dobré, že
zachytil na své kresbě pan profesor Josef Brož v roce 1928. Celá
lidé z radnice
akce byla součástí programu Regenerace památkové zóny, který je
nenechali padnout
vypisován Ministerstvem kultury ČR. Hodnota díla je 360 tisíc
tradici a vrátili
korun a rovným dílem se na ní podílelo Město V. B. a MK. Dílo
svému městu to, co k
provedla na konci uplynulého roku firma Hanuš z Vimperku a
němu před Vánoci
jejím lidem přálo počasí, stejně jako půdnímu prostoru budovy
vždy patřilo. Více
samotné. Kéž by se všem památkově chráněným objektům ve
snad o tom vypovídá
městě dostalo podobné péče, kterou v tomto případě projevilo
i naše ilustrační foto
Město Vlachovo Březí. (B)
* 23. 12. jsme zaznamenali tradiční předvánoční vystoupení
Parkánů v Sokolovně * Ke Štědrému dni, večeru a noci patřila
loni odpolední Bohoslužba pro děti a Betlémské světlo, obé
v chrámu Zvěstování Páně. Stejně jako Muzikantské vyhrávání a
jiná zahřívání duší a těla u vánočního stromu a nakonec Půlnoční
mše ve správném čase v chrámu Páně * 27. 12. přijeli opět
muzikanti a zpěváci z Mirotic a v kostele předvedli Českou mši
vánoční od J. J. Ryby * Odpálení 18. Novoročního ohňostroje
Města V. B., když poprvé chyběl pan Ant. Lenc sr., vzali na své
bedra pánové Jiří Hůrský a Martin Kočovský ve spolupráci
s dalšími hasiči a povedlo se jim to náramně * Caisův ohňostroj
U Jána na Nový rok v podvečer se rovněž vyvedl * V sobotu 2.
ledna 2016 v 18 hodin představili v chámu Zvěstování Páně lidé
z NO-E-MI plnému kostelu svůj nový Úhel pohledu, aneb tak
trochu jiný vánoční koncert, který slovem provázela a dirigovala
paní Mgr. Monika V., nyní Strouhalová, když chceme z těhto
těchto skvělých muzikantů a zpěváků jmenovat alespoň jediného…

OD NOVIN DO NOVIN

PLESOVÁ SEZÓNA 2016

V posledním čísle Březin jsme přinesli zprávu o tom, že ve
Vlachově Březí máme od 21. 11. 2015 opět pana faráře P. Jana
Mikeše. V dnešním vydání přetiskujeme následující zprávu : „Od
1. 2. 2016 byl náš novopečený pan farář P. Jan Mikeš přeložen do
Velešína a naše fara zůstává znovu prázdná. Správou naší farnosti
byl pověřen prachatický vikář P. Josef Sláčik, který má ovšem
krom naší farnosti ještě 19 dalších. Před rokem byli na tyto farnosti
kněží dva, letos pouze jeden. P. Jan Mikeš nás spojil svou
vstřícností, lidskostí, upřímností a láskou. V reakcích na jeho
přeložení ( petice, vysílání regionální JčTv atd.) bylo zřejmé, že
nám mnohým, lidem kostelním i nekostelním , jde o společnou věc.
Pojďme v tom pokračovat, nedejme se otrávit nikým a ničím!“
Otec Jan k tomu dodává : „ …Je pro mě těžké loučit se. Chci vám
říct, že vaše neuvěřitelná opora a podpora v těch posledních dnech
mi opravdu hodně pomáhala a jsem za ni opravdu vděčný. Rád
bych vám poděkoval za všechno dobro, které jsem od vás přijal a
s vámi prožíval. Moji milí, mějte se krásně, ať vám Hospodin
žehná po všechny dny vašeho života!“ P. Jan ( B podle FIATu)

Úvodní bál letošní plesové sezóny patřil tentokrát 3. Plesu pekařů
a řezníků, který se konal 9. ledna 2016. U místa konání plesu se
zastavíme, neboť vejde do novodobé historie našeho zámeckého
pivovaru. Bylo to poprvé, co zde byl bál. Snad někdy v dávné
minulosti této stavby se tu také tančilo, ale není mezi námi
pamětník takových časů. Pánové Cais a Hojdekr svěřili organizaci
plesu do rukou Města V. B., respektive paní J. Pocklanové.
A udělali dobře, neboť ta se postarala nejen o pití a chutné jídlopárečky, ale i o výzdobu i další nezbytnosti. Pochvala první.
Pochvaly další náleží téměř 150 plesovým hostům, tradičně
přebohaté tombole včetně divoké zvěřiny, kapele Kmotr Václava
Jírovce a řadě neposlední i Městu V. B. za to, že loni obnovený
stánek nabízí zájemcům ke konání všemožných kulturních
podniků. Snad z nostalgie by se chtělo pamětníkovi zvolat:
„ ÁDIÉ, SOKOLOVNO! A DÍKY!!“ * V pátek 15. 1. 2016 se
uskutečnil v sále jídelny ZŠ PJB jubilejní 20. Společenský večer
rodičů a přátel ZUMŠ, který současně připomněl i 20. výročí
zahájení Tanečních kurzů pro starší i pokročilé, jejichž
pořadatelem byla ZUŠka plných šest let. U vchodu do sálu mohli
účastníci spatřit dokumentární výstavu, připomínající historii
kurzů, které probíhaly pod vedením pana Tomáše Turka a slečny
Hany Tesařové. K tanci a poslechu hrála opět kapela Přímý přenos
pod vedením Mirka Předoty. Na úvod večera se představily žákyně
tanečního oboru se dvěma choreografiemi paní uč. O. Pilátové –
Charleston a Kočky. V programu ani tentokrát nechyběly Koláčová
volenka, Židlová soutěž, zajímavá a vtipná tombola a bohaté
pohoštění pro všechny hosty. Pořadatelé letos připravili hned dvě
překvapení. Nejprve se po 22. hodině se představily
českobudějovické gymnastky v sestavách s obručemi. O to druhé
půlnoční překvapení se postaralo muzikantské duo Flakšinet ze
z Plzně, které přítomné pobavilo strhující hrou na láhve různých
velikostí a tvarů v půlhodinovém pásmu nejslavnějších melodií.
Jejich vystoupení korunovalo program jubilejního plesu ZUMŠky
a sklidilo po zásluze dlouhotrvající potlesk… Pak už se tančilo až
do půl třetí ráno. Letošní jubilejní ples patřil k nejvydařenějším,
což těší hlavně jeho pořadatele, kteří tímto děkují všem věrným
sponzorům za podporu a těší se za rok nashledanou (T. T.) * Po
pětileté přestávce dali o sobě znovu vědět tradiční pořadatelé
vlachovobřezských plesů – členové SDH V. B., a tak se 22. ledna
2016 konal 80. Hasičský bál, který našel své útočiště v sále nově
adaptovaného objektu U Hasičů v Pražské ulici. Poslední 79. ples
SDH se konal 13. 2. 2010 sále MěÚ V. B. , před tím 2x v sále ZŠ a
ještě před tím v Sokolovně. Tam si také vydobyly hasičské bály
své renomé. Letošní jubilejní ples se nemohl pyšnit velkou účastí
hostů, neboť kapacita sálu není bezbřehá. Přesto však byli
pořadatelé s návštěvou spokojeni, stejně jako s odezvou účastníků
na bohatou a kvalitní tombolu. K tanci i poslouchání hrál
Dynamics band z Prachatic. Březiny si dovolují s potěšením
konstatovat, že naši hasiči dotáhli řadu svých bálů až k tomu
jubilejnímu - osmdesátému. To bylo podstatné a lidé to také
s uznáním kvitovali. Jaké budou další osudy hasičských bálů
v našem městě je plně v rukách a hlavách místních ohňobijců *
V sobotu 6. února se konal tradiční Maškarní průvod po
Spojených státech, alias z Dolního K., do H. Kožlí, Mojkova,
Dáchova a zpět do D. Kožlí. Náš zvláštní zpravodaj potvrdil , že
průvod vyšel po poledni a čítal na 30 masek! Počasí lidem přálo,
slunce svítilo a bylo teplo. Dva harmonikáři a jeden vozembouchač
(pan A. L. sr. z V. B.) měli povoz, ostatní šli po vlastní ose. Když
skončilo v Mojkově pohoštění jako z pohádky, ve které pro
všechny přichystali nefalšované zabijačkové hody, a proto se tu
zastavení pěkně protáhlo, rozchodili se nakonec i muzikanti. Celá
sešlost ve zdraví a dobré náladě dorazila až do domovského
Hasičského klubu v D. K., kde maškarní veselí pokračovalo dál a
dál až do páté hodiny ranní. Ten letošní konec masopustu byl ve
Státech jedním slovem Paráda a my všichni z toho radost máme a
děkujeme, že tam tradice držíte! * Nyní přinášíme pozvánky na

PAN PROFESOR JOSEF BROŽ OPĚT MEZI NÁMI
17. ledna 2016 uplynulo 150 let, co se v domku s doškovou
střechou na Velké Stránce narodil Josef Brož, později absolvent
Vysoké školy uměleckoprůmyslové ve Vídni a poté profesor na
reálkách na Moravě, ale hlavně pak v Plzni, kde se také 28. května
1949 jeho život uzavřel. Pan profesor Brož byl národopiscem,
kreslířem, autorem mnoha historických studií, bezpočtu kreseb a
maleb. Vlachovo Březí miloval a stále se do něho vracel, po čtvrt
století vedl pamětní knihu města, od roku 1921 organizoval sjezdy
rodáků, v roce 1938 byl lídrem jubilejních oslav ve městě. V tom
roce vyšla i jeho kniha Vlachovobřezské cechy, před tím napsal
mimo jiné i studii o J. V. Plánkovi a jako první objevil a popsal
mistrovská díla Jakuba Bursy ve své práci Zedník umělec. V roce
1932 byl jmenován čestným občanem V. B. a v roce 1946 se stal
čestným členem Společnosti pro národopis a ochranu památek
v Plzni. 17. září 2004 byla po něm pojmenována zdejší základní
škola. A teprve až v roce 2006 spatřila světlo světa jeho
nejrozsáhlejší práce s názvem Obraz minulosti města Vlachova
Březí, kterou dokončil již v roce 1940. Kniha byla tehdy v galerii
BoMBa pokřtěna právě v den Brožových 140. narozenin a
současně tu byla otevřena výstava o jeho životě a díle. Dlužno
připomenout, že pan profesor byl přitom. Letos 5. února 2016
otevírali v BoMBě výstavu o Brožovi znovu na počest jeho ještě
kulatějšího životního jubilea. Byli při tom pan ředitel M. Novotný,
zpěváci ze Žihadel s paní ředitelkou T.T. a panem uč. Fr.
Procházkou, JKH a samozřejmě i pan profesor, jehož již podruhé
ztvárnil a z jeho curicula vitae předčítal pan Antonín Lenc starší.
Za to mu patří dík a uznání, stejně jako všem přítomným, kteří si
našli čas a přišli a udělali tak organizátorům velikou radost.
Současně dokázali, že vztah k minulosti města a úcta k jeho
osobnostem mezi našim lidem ještě nevymizela. Souhrnná výstava
o životě a díle profesora Brože je doplněna mnoha výtvarnými
pracemi žáků naší
školy, k nimž dal
podnět právě pan
profesor. Ti, kdož
nemohli býti na
vernisáži, nemusí
litovat.
Výstava
bude otevřena až
do
Svatodušní
pouti
a
samozřejmě také
při
8.
Velikonočním trhu
v BoMBě - 22. 3.
2016. Těšíme se
na vás. (JKH)

příští vlachovobřezské tancování, veselice nebo jiné. Na sobotu 27.
února 2016 vás srdečně zvou členové FC V. B. na svůj 46.
Sportovní bál, který začne ve 20 hodin v sále zámeckého
pivovaru. Krom bohaté a tuplované tomboly si můžete i kopnout,
když vám k tomu bude hrát kapela Kmotr pana Václava Jírovce.
Sportovci se na vás těší a fotbalisté zvlášť * Město Vlachovo Březí
pořádá v pátek 11. března 2016 v sále zámeckého pivovaru
Oslavu MDŽ ( těm později narozeným ať vysvětlí tuto zkratku
jejich prarodiče). Začátek v 15 hodin, kdy vystoupí děti ze ZUMŠ,
potom se chopí nástrojů hoši z Přímého přenosu pana M. Předoty,
aby zahráli i zapěli k tanci a poslechu všem, kteří se s tímto
svátkem ne a ne rozloučit * Každým rokem obstarávají loučení
s plesovou sezónou sokolové z TJ. Ani letos tomu nebude jinak, i
když jedna podstatná změna tu je. Místo konání : Sokolovnu střídá
Zámecký pivovar, což v případě Šibřinek vyvolává nostalgické
vzpomínání, ale ádié jsme tu již jednou volali… V půl druhé
odpoledne odstartuje maškarní merendu Dětský karneval
s diskomuzikou, se spoustou soutěží, her a sladkých odměn. Večer
pak ve 20 hodin vypuknou tradiční Sokolské šibřinky, které třeba
loni poctila svou návštěvou více než stovka masek! Ani kapela
Milenium z Vodňan nebude při tom chybět. Kdo z vás ty hochy
nezná, tak je může poznat, stačí jen přijít, tentokrát do pivovaru a
pokud to půjde, tak v masce * (B)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První veřejné jednání ZM Vlachova Březí se bude konat v pondělí
22. února 2016 od 19 hodin v jednací síni radnice ve Vlachově
Březí. Na programu bude mimo jiné projednávání Regenerace
památkové zóny nebo plány společných zařízení v D. a H. Kožlí i
jedna důležitá koupě. (B)
KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
V měsíci březnu podává každoročně Městská knihovna Jana
Vlastislava Plánka ve Vlachově Březí hlášení nejenom svým
nadřízeným orgánům, ale především svým čtenářům, uživatelům
knihovnicko-informačních služeb, a díky Březinám, i občanům
města. Nejprve něco málo nudné statistiky. V roce 2015 si 228
registrovaných čtenářů vypůjčilo 6 388 knih a 1 556 časopisů.
Pokles výpůjček oproti předešlému roku způsobilo uzavření
knihovny v době revize fondu. Naše knihovna v současné době
vlastní 13 000 svazků a svým čtenářům nabízí možnost výběru
z 10 titulů periodik. Pro své čtenáře i občany provozujeme
internetovou službu na 5 PC , které rovněž využívají žáci naší
školy. Knihovna pořádá pro veřejnost a děti tradiční pořady Kruhu
přátel poezie, které připravuje ve spolupráci se ZUMŠ. Chystáme
výstavky o literatuře, výstavky dětských kreseb, besedy pro žáky
ZŠ o četbě a knihovně. A neměli bychom zapomenout na několik
let trvající projekty Pasování prvňáčků na čtenáře a na charitativní
akci Čtení pomáhá, které realizujeme ve spolupráci s paními
učitelkami 1. stupně ZŠ. V budoucnu by se měly knihovny v ČR
stávat kulturními a informačními centry, místy pro neformální
setkávání a vzdělávání lidí. Pro to je třeba vytvářet adekvátní a
také příjemné prostředí i odpovídající finanční a materiální
zajištění. Těší nás, že se představitelé města starají o
bezproblémový provoz knihovny a již nyní řeší i budoucí umístění
knihovny. Závěrem si dovolím pozvat naše občany na besedu o
Putování krásnou a tajemnou Šumavou se spisovatelem
Hynkem Klimkem, která se uskuteční v úterý 23. února 2016 v 17
hodin v komorním sále ZUMŠ. (B podle HAFRA)

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ DO PRAHY A ZPĚT
V posledním čísle Březin jsme našim čtenářům slíbili, že se více
soustředíme na autobusové spojení z V. B. do Prahy a zpět.
Bohužel na skutečnostech, že ČSAD Autobusy Č. B. , a. s.
Vimperk na trasu do Vlachova Březí zcela rezignovaly a že linka
Švarctransu neřeší všechno, nic nezměníme. Kdo chce, nějakou
cestovní strategii si najde, ale musí se hodně starat…jak nám
napsal velký přítel našeho města pan T. Čechák z Prahy, za jehož
zájem a příspěvek Březiny děkují. Společně tu můžeme lkát nad
neúctou k zákazníkům, nad nezájmem o pasažéry z této spádové

oblasti a tak podobně. Můžeme tu rozebírat dotace do veřejné
dopravy nebo klesající zájem lidí o cestování hromadnou
dopravou, ale to je tak vše. Řeči nebo psaní nás však do Prahy
nedovezou ani zpátky nepřivezou. (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Ve středu 6. ledna 2016
vyvrcholil již 13. ročník školního projektu Od Barborek do Tří králů
školní tříkrálovou sbírkou Tři korunky pro Tři krále. Kdyby se ve
škole řídili názvem sbírky, dobrali by se k 11 stům korunek. Žáci s
pomocí svých rodičů, dospěláků ve škole i několika nejmenovaných
školních přátel překonali tuto částku téměř osmkrát! Šimon
K.=Kašpar, Martin K.=Melichar a Ondřej B.=Baltazar vybrali 8
094,- koruny české! Výtěžek ze sbírky byl odeslán do Dětského
domova v Žíchovci, odkud dorazilo upřímné a rychlé poděkování…
Zahájit nový rok společným dobrým skutkem bylo pro nás všechny
velmi příjemné a povzbudivé * 8. ledna se ve škole uskutečnil Den
otevřených dveří, který završoval projekt Adaptace předškoláků,
který jsme zavedli před dvěma lety. S pomocí paní vychovatelek ze
školní družiny, které připravily pro budoucí žáky orientační
šipkovanou hru. Čekatelé na zápis se při ní seznámili se žáky, učiteli,
školním prostředím i něčím navíc…* Zápis dětí do školy se
uskutečnil v pátek 15. a v sobotu 16. ledna 2016. Zúčastnilo se ho
celkem 25 dětí v doprovodu svých rodičů. Letos měly paní učitelky
pro zápis připravený bohatý program, a tak se děti vůbec nenudily,
ani nestresovaly. Vedení školy děkuje všem rodičům a dětem za to,
že se přišli zapsat právě do naší školy a paním učitelkám za kvalitní
přípravu celého zápisového obřadu * Tři žáci naší školy se zúčastnili
18. 1. okresního kola olympiády z dějepisu v PT. Josef Capůrka
z 9. A se umístil v první desítce. V silné konkurenci je to dobrý
výkon * 28.1. se naši čtvrťáci zúčastnili exkurze do firmy
Pöttinger ve Vodňanech. Velmi si pochvalovali a děkují pánům
Hesovi a Koubovi za vše, co tam pro ně učinili * Na přelomu měsíců
ledna a února 2016 vyšlo 2. číslo školního časopisu Kozlík * Ve
čtvrtek 27. ledna dostalo 325 žáků školy pololetní vysvědčení a
v pátek 28. 1. měli pololetní prázdniny
* 3. února se
v Prachaticích konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce a
přineslo, dá se napsat, že již tradičně, velký úspěch reprezentantům
naší školy. V kategorii mladších žáků obsadil Jiří Čužna (6. A) 2.
místo a Kateřina Tažejová (6. B) skončila třetí. V kategorii starších
žáků si vedl skvěle Josef Capůrka z 9. A, který obsadil 2. místo.
Radost největší udělala nám všem Daniela Bláhová, rovněž z 9. A,
neboť dokázala porazit všechny své soupeře, zvítězila a postupuje
do krajského kola v Č. B. Pro úplnost dodáváme, že bývalá žákyně
ZŠ PJB Nikol Bobková, dvojnásobná vítězka této soutěže, nyní
studentka Gy PT, rovněž zvítězila a také postupuje…Gratulujeme
všem žákům a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Současně děkujeme i paním učitelkám L. Šverákové a M. Karešové
za velmi kvalitní přípravu těchto žáků * V týdnu od neděle 7. 2. do
pátku 12. 2. 2016 absolvovali „sedmáci“ a někteří další milovníci ski
lyžařský výcvik. Dohromady jich bylo 25. Poprvé v historii školy
nelyžovali na svazích Nových Hutí, ale na Zadově. Byli ubytováni
v chatě Mládí a v podmínkách letošní „zimy“ nepociťovali
nedostatek sněhu. Lyžařskou abecedu zvládli na výbornou a ve
zdraví hlásili rodičům návrat domů. A za to především se sluší
poděkovat pánům instruktorům: řediteli Michalu Novotnému, učiteli
Karlu Markovi a paní zdravotnici Veronice Babičové, ale také
lyžníkům samotným * Na úterý 22. března 2016 připravujeme
v galerii BoMBa pro rodiče a přátele školy již 8. Velikonoční trh *
( B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * V lednu a únoru se
v prostorách MŠ Pastelka scházejí rodiče s dětmi do tří let, aby se tu
společně připravovali na vstup do mateřské školky. Pro ně vytvářejí
paní učitelky každý týden v úterý tzv. Školkohraní * Ve dnech 18.–
19. 1. 2016 probíhaly talentové zkoušky na konzervatoře. Z naší
školy se připravovali 3 žáci. Na konzervatoř do Č. B. byly přijaty
Pavla Hubáčková- zpěv ( ze třídy paní řed. Tláskalové a paní uč.
Vardanyan ) a Aneta Králová- bicí (ze třídy pana uč. Ambrože ). A
na Deylovu konzervatoř v Praze byl přijat Karel Leskovec – klavír

( ze třídy paní řed. Tláskalové). Všem žákům a jejich učitelům upřímně
Vám zdraví, životní síla a optimismus vydržely ještě hodně, hodně
blahopřejeme * V týdnu od 18. do 25. ledna 2016 se uskutečnily
dlouho…Paní učitelka Marie Řehková třiadevadesátiletá Naše
tradiční pololetní koncerty žáků hudebního oboru. Cyklus měl celkem
přání a pozdravy spěchají do Prachatic za paní učitelkou a nesou
9 večerů , v nichž se představili žáci ze všech nástrojových tříd a oborů.
s sebou i pozdravy všech více než sedmnácti set občanů Vlachova
Tyto přehrávky ukázaly úroveň výuky v naší ZUŠ a vyústily
Březí a okolí. Hodně zdraví a míru v duši, vážená paní Marie! Pan
v pololetní klasifikaci * Ve čtvrtek 4. 2. se uskutečnil v Komorním sále
Malíř Jindřich Boška pětaosmdesátiletý Tentokrát posíláme naše
ZUMŠ Slavnostní koncert k poctě J. S. Bacha a G. F. Händela.
přání i gratulace do Jihlavy. Právě tady slavil se svou chotí a přáteli
V programu zazněly skladby pouze těchto dvou skladatelů, a to
své lednové kulaté jubileum Pan malíř a Čestný občan Vlachova
v různých nástrojových kombinacích včetně zpěvu. Tímto slavnostním
Březí Jindřich Boška. Pro jeho obdivovatele z Vysočiny přichystala
večerem završili žáci celoškolní projekt věnovaný 330. výročí narození
Horácká galerie Novém Městě na Moravě výstavu z malířovy a
obou velikánů barokní hudby. Koncert doprovázela výstava
grafikovy tvorby, která byla zahájena koncem listopadu 2015 a trvala
samostatných prací žáků hudebního semináře na téma Bach Händel.
do konce ledna 2016. V krajině Boškova druhého domova mu tak
Tento celoškolní projekt bude ukončen v březnu tématickým
pogratulovali tím nejlepším způsobem. V místě jeho rodiště se na to
teprve chystáme…Milý Malíři Jindřichu, přejeme Vám pevné zdraví,
programem nazvaným Dvě duše. Jedná se o společné vystoupení žáků
tanečního oboru a dramatického souboru Drak * V pátek 5. 2. se
hodně múz a těšíme se na Váš jarní návrat do Vlachova Březí, Vaši
uskutečnilo v ZUŠ PT okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon.
Vlachovobřezšťané * Únor 2015 * Až do Valentýna žádný porod,
Žákyně naší školy Aneta Diblíková ze třídy pí uč. Veroniky Maříkové
žádný pohřeb, žádná svatba, takže o čem psát? Toliko
o
získala v nejmladší kategorii 1. místo a postoupila do krajského kola ,
februárových jubilantech. Těmi nejnovějšími a nejmladšími jsou
které se bude konat v březnu v Třeboni. Srdečně blahopřejeme Anetce i
„sedmikřížkoví“ paní Libuše Kropáčková a pan Oldřich Herzog
její vyučující * ( B podle T.T.)
z Vlachova Březí. O pět let více bylo paní Etele Horvátové
z Vlachova Březí. A panu Josefu Novákovi z Vlachova Březí přinesl
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
života běh dokonce neuvěřitelných pětaosmdesát let! Jim i všem, co
Prosinec 2015 * S uplynulým rokem se loučíme jedinou zprávou,
se v únoru narodili, si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí a
bohužel smutnou. + Za paní Annou Cmuntovou Ve věku
nekončící radosti ze života * Březiny děkují paní matrikářce Mgr.
třiadevadesáti let nás navždy opustila paní Anna Cmuntová ze Lhoty
Libuši Petrů za nezištnou a dlouholetou pomoc při tvorbě této rubriky
Chocholaté. Tato skromná, tichá, laskavá a pracovitá paní byla
a věří, že jim zachová svou přízeň i nadále * (B podle LIP)
spolehlivou oporou svému manželovi panu Františku, který nás
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
opustil v srpnu roku 2009 ve věku 95 let! Snad tam ve Lhotě
Rosnička vzpomíná : Prosinec 2015: Jak jinak než Vánoce na blátě
Chocholaté, v domě, kde býval i hostinec, objevili klíč
k dlouhověkosti. Bezpochyby tam odemykali vzájemnou láskou,
a Nový rok jak bys met. Klasika posledních let. Leden 2016 : Až 4.
pochopením a péčí o toho druhého. Možná, že už tam nahoře
začal padat a do Tří králů zmizel. Řeč je o sněhu, který pak od 16.
v nebeské hospodě zase spolu pivo roztáčí a dobrou náladu rozdávají.
padal a mrazy přišly s ním. Kousek zimy tady byl, však dlouho tu
Vážená paní Anno, vzpomínka na Vás tu zůstane dlouho + Sumář
nepobyl. A na konci měsíce? Tepla je tu velice. Únor 2016 : Je teplo
a větrno, sníh ani ve snu, zato je vidět vesnu-na trávě zelené sněženky
některých údajů z roku 2015 * Ve Vlachově Březí a jeho osadách se
v roce 2015 narodilo 11 dětí. To je o 5 dětí méně než v roce než
bílé…17. trochu padal, ale nevydržel…CM) * Z činnosti SDH : Se
v roce 2014. Navždy jsme se rozloučili s 18 občany, což je o 9 lidí
skromností jim vlastní se hasiči ani nezmínili o tom, jak v sobotu 30.
více oproti roku předchozímu! Počet sňatků toliko v obvodu naší
1. udělalo jejich 12 členů velký kus práce při rekonstrukci fary.
matriky se zastavil na čísle 10. V roce 2014 jsme zaznamenali 11
V průběhu jednoho únorového týdne (5., 8. a 12. 2.) zasahovali naši
svatebních obřadů. 46 občanů se do Vlachova Březí přistěhovalo, v
hasiči hned třikrát. Jednalo se o požár v Husinci, odstranění spadlých
roce 2014 to bylo 33 občanů. Odstěhovalo se od nás 12 občanů, v
větví u Radhostic a hořící garáž v Dubské Lhotě. 13. února 2016 měli
předchozím roce to bylo 28 lidí * Celkový počet obyvatel Vlachova
v jejich novém sídle U Hasičů v Pražské valnou hromadu. Hasiče
přišli pozdravit pan starosta a místostarosta a současně jim vyslovili
Březí a jeho osad činil k 31. 12 2015 1708 lidí! Oproti roku 2014 je
poděkování za odváděnou práci. Vedení sboru i velitel zásahové
to o 18 obyvatel více a toužebně očekávaná hranice 17 stovek
jednotky zůstávají beze změn, z čehož možno usuzovat, že jim to
občanů padla. Poděkujme za to patnáctému roku 3. milenia,
pořád šlape. Nechť je tomu tak i nadále * Fotbal FC : A tým zahájil
především ale těm, co se k nám přistěhovali i lidem, kteří se
přípravu na jarní část I. B třídy v polovině ledna 2016 . Od 3. do 7. 2.
neodstěhovali…Mezi osadami jsou na 1. místě Uhřice a jejich 42
se téměř kompletní kádr zúčastnil soustředění v Renštejně u Sušice,
obyvatel. Stav zůstal oproti roku 2014 nezměněn = 0. Na 2. místo se
kde jim zázemí poskytl penzion Klášterský mlýn. Nyní budou hrát
posunulo Dolní Kožlí s 30 občany = + 1! 3. příčka patří Lhotě
přípravné zápasy na umělé trávě ZŠ Národní v PT, kde se střetnou 27.
Chocholaté, kde loni žilo 27 obyvatel = - 2. 4. místo patří 25
2. se Záblatím, pak s Bavorovem a Čkyní. Potom zajedou ještě k
obyvatelům Dáchova = +2. 5. jsou lidé z Mojkova, kterých tu žilo 20
„přátelákům“ do Bavorovic a Dřítně. 1. mistrovský zápas sehrají hoši
= +5! 6. v pořadí jsou občané z Horního Kožlí, trvale jich tu bydlelo
FC doma v neděli 3. dubna 2016, kdy od 16,30 hodin budou hostit
13 = + 1 A 7. pozice patří tradičně Doubravě, kde napočítáte jen 3
Chelčice. Mladší i starší žáci FC si vedli velmi dobře na halovém
obyvatele. A tak je tomu už po 9 let! V samotném Vlachově Březí
turnaji v Třeboni, kde hráli s kvalitními soupeři a shodně obsadili 2.
žilo loni 1548 občanů, což je o 11 lidí více než v roce 2014. Tolik
místa * Nohejbal TJ Sokol : Ve sportovní hale ZŠ PJB se 6. 2. konal
tedy statistika uplynulého roku a nyní pojďme k prvnímu měsíci
juniorský turnaj v nohejbalu trojic, který vyhráli hoši TJ Sokol V. B.
tohoto roku * Leden 2015 * První měsíc roku nám nepřinesl první
A ve složení Honomichl M., Pineau Št. a Capůrka J. Další dva domácí
dítě letošního roku. Musíme si počkat, stejně jako na první svatbu
týmy obsadily 3. a 5. místo. V sobotu 5. března 2016 se bude v naší
v tomto roce * + Bohužel jsme zaznamenali první odchod na věčnost.
hale konat turnaj trojic v kategorii dospělých, kde se představí i dva
Ve věku 79 let odešla nečekaně a tiše paní Magda Předotová
týmy našich * V pondělí 29. 2. bude v sále pivovaru sehrán divadelní
z Vlachova Březí. Její úsměv, humor a každodenní přítomnost na
kus Od Silvestra do Silvestra v podání souboru Čelakovský ze
náměstí nám tu budou chybět. Zarmouceným rodinám, přátelům a
známým si Březiny dovolují vyjádřit upřímnou účast nad jejím
Strakonic. Začátek v 19 hodin * Sběr vyfouknutých vajíček pro 6.
odchodem + * Hned třikrát jsme mohli v Klubu 70 vítat jeho nové
Vlachovobřezskou kraslici byl zahájen. Zdobení břízy a se bude
členy – těmi jsou paní Milada Vincíková, paní Marie Hucková a pan
konat v sobotu 19. 3. 2016. Pomozte nám překonat rekord. Jsme tu
Josef Vlček, všichni z Vlachova Březí. Březiny jim přejí pevné
Pro Vás a děkujeme vám * (B)
zdraví, dobrou náladu a hodně štěstí * Paní Anna Hálková
KLIDNÉ A VESELÉ VELIKONOČNI SVÁTKY BŘEZNOVÉ
PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM BŘEZINY
jednadevadesátiletá Gratulujeme, vážená paní Anno, a přejeme, aby
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