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1930 – 2010 80 LET SDH V DOLNÍM KOŽLÍ
Začátek letošního září bude
probíhat v Dolním Kožlí,
stejně
jako
v celých
„Spojených státech“ : D. K.,
Horní Kožlí, Mojkov a
Dáchov,
ve
znamení
jubilujícího
Sboru
dobrovolných hasičů. Ten
byl v obci Dolní Kožlí
založen v roce 1930, a jak
dokládá faksimile titulního
listu z kroniky hasičského
sboru, tvořili ho i hasiči z
okolních osad. Pokusíme se
vás informovat o tom, co hasiči i obyvatelé Spojených států
ke svému 80. výročí chystají. V sobotu 4. září 2010 ve 14
hodin odpoledne začne před budovou hasičské klubovny
v Dolním Kožlí oficiální část oslavy spojená s projevy i
prohlídkou místních hasičských relikvií v klubovně. Nebude
při tom chybět ani historická stříkačka i další překvapení.
V podvečer a večer pak dojde na setkání mnoha hasičských
generací členů SDH D.K., které se bude odehrávat v sále
klubovny za hudebního doprovodu pana L. Škopka.
Následující pátek 10.9. 2010 dojde před kapličkou na
dolnokoželské návsi k slavnostnímu svěcení nového praporu
hasičského sboru. Tento akt začne v 16,30 hodin a po něm
bude od 17 hodin sloužena mše svatá. Obě církevní
slavnosti bude celebrovat P. Jiří Kalaš, správce farnosti ve
Vlachově Březí. A konečně v sobotu 11. září si vás dovoluje
agentura Pat a Mat pozvat na 1. Koželský Pyžamák, neboli
taneční merendu, na níž jsou vítáni hosté, jež přijdou
v pyžamech nebo podobných nočních oblecích. Ti, kdo se
dostaví bez (pyžam), vpuštěni sice budou, zaplatí však více
u vstupu, i když ten bude zdarma. Pořadatelé vás očekávají
v klubovně SDH již od 19 hodin. K tanci, poslechu i pro
zábavu připravují repro hudbu.(B podle PEJ)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 30. srpna 2010 se od 19 hodin uskutečnilo
v malém jednacím sále MěÚ ve Vlachově Březí další
veřejné jednání zastupitelstva města. Mezi pozitivní
informace patřila ta, že město získalo dotace na
odstraňování škod po povodních z minulých let. Hned po ní
následovala zpráva o výsledcích výběrového řízení, které
organizovala společnost Corporin ze Strakonic. Nejlepší
nabídku na rekonstrukci poškozených komunikací – úseky
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v D. a H. Kožlí, Mojkově, pod Kančovem, k Hradišti a stará
Uhřická cesta podala firma Reno Šumava. Pan starosta
informoval o právě probíhající pozemkových úpravách ve
V.B., D.K., H.K. a Dáchově, s tím, že pozemková úprava ve
Lhotě CH. je již skončena a na PÚ teprve čekají obyvatelé
Mojkova a Uhřic. S potěšením bylo konstatováno, že pietní
síň na Hájkách začala sloužit svému účelu (píšeme o tom na
jiném místě v Březinách). Zastupitelé města také schválili
zadání projektu na rekonstrukci Komenského ulice a
podpořili aktualizaci Směrnice o způsobu provádění
výběrových řízení. S informací o tom, že se do konání
komunálních voleb uskuteční ještě jedno veřejné jednání
současných zastupitelů, se přítomní rozešli. (B)
PIETNÍ SÍŇ I POHŘEBNÍ SLUŽBA NA HÁJKÁCH
V pátek 13. srpna 2010 byla poprvé v historii zpřístupněna
pro veřejnost pietní síň na novém hřbitově na Hájkách.
Přestože exteriér stavby nedoznal oproti své původní podobě
z konce 80. let 20. století příliš velkých změn, její interiér si
rozsáhlejší úpravy vyžádal a jeho dnešní podoba nepostrádá
jisté stopy decentnosti i zklidnění. Pietní síň ve Vlachově
Březí, počínaje prvotním záměrem ji v 80. létech minulého
století postavit, pokračujíc vlastní realizací stavby v akcích
„Z“, pak také do nekonečna se vlekoucím dokončováním a
pak zase následnými spory o to, zdali vůbec „pietku“ ano
nebo ne, natož pak i pozdějším pronájmem stavební firmě,
kterou pak na pár let vystřídalo úplné opuštění tohoto
prostoru, až po její letošní srpnové premiérové představení,
vyvolávala mezi lidem místním neustálé názorové střety a
více či méně dělila, a možná ještě dělí, naši veřejnost na dva
tábory. Kauza pietní síň ve V.B. by zaplnila nejméně jedny
celé Březiny. To však dnes není naším úkolem, a proto se
budeme zabývat stavem současným. Zrekonstruovanou
pietní síň si mohli zájemci poprvé prohlédnout právě v pátek
třináctého… Ještě před tím byli občané Vlachova Březí

osloveni informačním listem, v němž nabízí služby nově
zavedené Pohřební služby ve Vlachově Březí. Mimochodem
obsah jejich nabídky působí uměřeně a ohleduplně. Po
oficiálním otevření, kterého se dopoledne ujal pan starosta
města Ing. P. Kubašta, mohli přítomní potkat jednatele
Pohřební služby ve Vlachově Březí pana Radka Churaně i
budoucího obřadníka pana Bohuslava Kroupu. PS V.B.,
která má sídlo přímo v prostorách pietní síně, také uzavřela
s Městem V.B. smlouvu o údržbě obou hřbitovů, což je
novinka u nás dosud nevídaná. V ten samý den odpoledne
se do nově otevřeného prostoru dostavil pan děkan Jan
Janoušek ze Čkyně a celou pietní síň vysvětil. Po 17 hodině
se brány pietní síně pro veřejnost uzavřely. Náš článek
doplňujeme ještě několika fotografiemi a kontaktním
telefonním spojením na Pohřební službu Vlachovo Březí :
602 443 434. (B)

POHÁR STAROSTY MĚSTA MÍŘIL DO VOLYNĚ
V sobotu 7. srpna 2010 se na stadiónu FC Vlachovo Březí
uskutečnil již 39. ročník tradičního fotbalového turnaje O pohár
starosty města. Letošnímu ročníku předcházel dlouhotrvající
déšť, až vznikaly obavy o osud tohoto fotbalového klání.
Nakonec se dostavili všichni aktéři a pan starosta Ing. Petr
Kubašta spolu s prezidentem FC Mgr. Ivanem Laudou turnaj
zahájili. Již po několik let se hraje systémem každý s každým,
což je nejspravedlivější pro stanovení konečného pořadí.
Domácí FC V.B. porazili SK Šumavské Hoštice 2 : 0, poté
však podlehli Slavoji Volyně 1 : 2, takže ani vysoké vítězství
nad týmem Tatranu Volary v poměru 7 : 1 ve svém třetím
zápase jim už nepomohlo k celkovému vítězství. Při
závěrečném, rychlém a promočeném ceremoniálu předal pan
starosta pohár za vítězství týmu Slavoje Volyně, naši skončili
na 2. místě, 3. příčku obsadili hráči Tatranu Volary a 4. místo
zbylo na SK Šumavské Hoštice. Nezbývá než si přát, aby ten
příští jubilejní 40. ročník fotbalového turnaje provázelo lepší
počasí a naše mužstvo se zase po čase dočkalo celkového
vítězství a starostova poháru.(JKH)

MLÁDEŽ Z TJ SOKOL NA MEDVĚDÍ STEZCE
V posledním čísle Březin již nezbyl prostor na zprávy o
počínání mládeže z Tělovýchovné jednoty Sokol na
tradičních soutěžích Medvědí stezka v krajských a
republikových kolech. 15. května 2010 se naši reprezentanti
pod vedením paní cvičitelky Marie Velkové představili na
krajském kole Medvědí stezky v Hlavatci u Soběslavi.
V kategorii starších žákyň I se na 4. místě umístily Zdeňka
Hessová a Jana Capůrková. Ve stejné kategorii žáků
obsadili Martin a Filip Láchové 3. místo. Ve věkové
kategorii starších žákyň II získaly Marie Capůrková a

Nikola Ondřichová bronzové medaile. V této věkové
kategorii chlapců pak doslova zářili starší žáci z Vlachova
Březí, když se umístili na prvních čtyřech místech. Zvítězila
dvoučlenná hlídka Václav Hejda a Roman Oláh, 2. místo
obsadili kluci Vlasta Lácha a Frant. Dejmek. Na třetí místo
dosáhli Míla Brejcha a Zdeněk Pauch. 4. místo patřilo
Václavu Hubrovi a Nikolasi Švecovi. Zlatou tečku za
úspěchy vlachovobřezských sportovců udělali dorostenci
Josef Hubr a Vladimír Kotrc, když ve své věkové kategorii
zvítězili. Všechny hlídky, které se umístily na prvních dvou
místech, získaly právo reprezentovat Jihočeský kraj na
republikovém finále, které se letos uskutečnilo od 11. do 13.
června 2010 v Žihli v Plzeňském kraji. Tady byli velice
úspěšní naši dorostenci Pepa H. a Vláďa K., kteří vybojovali
v tvrdé konkurenci konečné 5. místo! Ostatní starší žáci
obsadili 10. a 13. místo v kategorii II a 14. místo v kategorii
I. Nicméně to byl velký úspěch mládežnických hlídek z TJ
Sokol, kterým touto cestou dodatečně děkujeme a chválíme
je. Kolikrát už takto doprovázela své svěřence na
každoročních tradičních závodech jejich paní cvičitelka
Marie Velková? Na těch několik desetiletí dobrovolné a
obětavé práce paní cvičitelky by neměli zapomínat její
současní i bývalí svěřenci a jejich rodiče. Proto alespoň
dnes napíšeme. Díky za to, paní Marie! Koncem srpna táboří
oddíl mládeže TJ Sokol, samozřejmě opět pod vedením
své paní cvičitelky, v Hradišti. Vyvrcholením bude návštěva
plaveckého areálu v Horažďovicích. Tam, ale i na jiné
sportovní podniky je pravidelně vozí pan starosta
s autobusem DPMVB. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů
přejeme současné vlachovobřezské mládeži, která se věnuje
sportu. (B podle MAV)
V PÁLENICI ZAHAJUJÍ NOVOU JIŽ XII. SEZÓNU
Počínaje 23. srpnem 2010 otevřeli ve vlachovobřezské
moštárně a pálenici své brány pro pěstitele ovoce. Nyní
vybírají zralé švestky a hrušky. Čas jablek teprve přijde a
pan šéf Ing. Jiří Bernat ho stanovil na 12. září 2010.
Pěstitelé, kteří mají zájem o moštování jablek, se nejprve
musí osobně nebo telefonicky (388 320 220) dohodnout
s panem ředitelem. Cena za 1 litr moštu jest 3,- Kč.
Otevřeno je zatím od pondělka do pátku vždy od 7,30 do 16
hodin. V případě velkého zájmu pěstitelů, respektive
velkého množství ovoce bude pálenice otevřena i v neděli
odpoledne. Pan Ing. Bernat se již nemůže dočkat. (JKH)
LÉTO VLACHOVOBŘEZSKÝCH HASIČŮ
Navazujeme na naše poslední zpravodajství o průběhu Šumavské
hasičské ligy, která pokračovala v sobotu 28.8. 2010 noční
pohárovou soutěží v Prachaticích a týmy našich žen se umístily na
1. a 3. místě! Před ženami jsou ještě dva závody a pak šestidílná
Šumavská hasičská liga skončí. V sobotu 4.9. to bude hasičský
pohár ve Ktiši a 18.9. se závodí znovu v Prachaticích, tentokrát
však ve dne. Můžeme prozradit, že v průběžném pořadí si vedou
družstva žen více než dobře * Zásahová skupina mužů našeho
SDH vyjížděla od června do konce srpna celkem sedmkrát. My
připomínáme dvakrát nahlášené nedovolené pálení ve V.B., dále
zásahy u požárů v Husinci, PT a Mojkově, červencové
zneškodnění přemnožených vos v kiosku na našem koupališti a
nakonec odstranění padlého stromu na vozovce u Husince *
Čtenáře bychom chtěli upozornit na připravovanou Fotogalerii
Kolektivu mladých hasičů SDH V.B., která se brzy objeví ve
výloze obchodu Auto-Moto na rohu náměstí-U Švancarů. Tady
představí Přípravka, Mladší a Starší hasiči =Kozlíci a Dorostenky
své úspěchy, práci i plány do budoucna * (B podle HAF)

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Letošní rok je v České republice rokem volebním. Po květnových
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nás čekají 15. a
16. října 2010 volby komunální do místních zastupitelstev a také
do jedné třetiny Senátu. 10. srpna 2010 byl poslední den pro
podání kandidátních listin na MěÚ v Prachaticích. Našim čtenářům
můžeme sdělit, do zastupitelstva města Vlachova Březí byly
zaregistrovány kandidátní listiny těchto politických stran nebo
sdružení nezávislých kandidátů : KDU-ČSL, TOP 09, Sdružení
nezávislých kandidátů - Vlachovo Březí a jeden nezávislý
kandidát. V příštím čísle můžeme v Březinách uveřejnit toliko
krátké upoutávky, nikoli však rozsáhlé texty. Vše odvisí od
domluvy s vydavatelem, kterou je třeba učinit v předstihu do konce
září 2010. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Nový školní
rok 2010 – 2011 zahájili učitelé a žáci ve středu 1. září
2010. Jak bývá zvykem, začínáme Slavnostním přijímáním
budoucích žáků 1. ročníků. Kupodivu se umoudřilo i počasí
a umožnilo rodičům a dětem čekat před školou. Potom prošli
špalírem tleskajících žáků celé školy až do galerie BoMBa,
kde začíná Uvítání I. I letos přišli pozdravit „prvňáčky“ pan
starosta Ing. P. Kubašta, tentokrát i v roli tatínka, i paní
ředitelka z partnerské ZUMŠky, tentokrát také v roli
maminky. Pan ředitel J. Horák přivítal na slavnostním
setkání také předsedu Školní rady při ZŠ PJB pana Mgr.
Ivana Laudu. V letošním školním roce budou do dvou 1. tříd
chodit 34 žáci. Ti se ještě V BoMBě chytili za ruce a
následovali své první paní učitelky Mgr. Marii Diblíkovou
(1. A) a Mgr. Jindřišku Krankušovou (1.B) až do svých
skutečných 1. tříd v životě, kde následovalo Uvítání II…Ať
se vám u nás ve škole líbí a je vám tu s námi dobře, naši milí
nejmladší žáci - Prvňáci * K 1. září 2010 zapsali ve škole
celkem 263 žáky. Na 1. stupni se bude učit 149 žáků v 8
třídách. 2. stupeň navštěvuje 114 žáků, kteří obsadí 6 tříd.
Letos máme na škole pouze jednu IX. třídu, do níž chodí 26
žáků a jejich paní třídní učitelkou je Mgr. Růžena Balková.
Složení pedagogického sboru se téměř nemění, toliko po
návratu z mateřské dovolené přijala zkrácený pracovní
úvazek paní učitelka H. Dvořáková, kterou mezi námi rádi
vidíme a vítáme. Znovu by se měla vrátit do školní budovy
výuka náboženství * Hned v prvním týdnu nového školního
roku si pan zástupce ředitele Mgr. František Holík
připomínal v kruhu svých současných a bývalých kolegů a
zaměstnanců školy významné životní jubileum. Všichni
mu popřáli hodně zdraví, štěstí a radosti ze života…*
V pátek 17. září 2010 uplyne 111 let od doby, kdy ve
Vlachově Březí otevřeli 1. budovu školy pod Svatým
Duchem. Po loňských jubilejních oslavách si budeme toto
výročí připomínat i letos, ale v poněkud komornějším
provedení. Přesto bychom chtěli upozornit rodiče, ale i
všechny přátele školy a dobré knihy na zajímavou akci.
Pan Ing. Václav Malina, bývalý žák naší školy,
v současnosti redaktor Českého rozhlasu Fontána 106,4
FM v ČB věnoval před časem škole značný počet výtisků
své knihy reportáží Všechny cestou vedou na jih. V pátek
17.9. 2010 dostane každý žák Malinovu knihu darem a
přítomný autor mu ji může podepsat. Obdobnou možnost
nabízí škola profesora Brože i naší veřejnosti. Od 10
hodin dopoledne dostanou zájemci v BoMBě knihu
zdarma, kterou jim pan redaktor Malina na místě
podepíše. Připomínáme, autogramiáda v BoMBě potrvá

jen jednu hodinu. Nicméně si vás dovolujeme srdečně
pozvat do školy, kde si budete moci prohlédnout nově
upravenou expozici v Galerie ve škole *(JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * O letních
prázdninách proběhlo úspěšné jednání mezi ředitelstvím
ZUMŠ a KÚ Č.B. ohledně navýšení dosavadní kapacity MŠ
ze 70 na 80 dětí. MŠ Pastelka zahájila nový školní rok se 78
zapsanými žáky ve 3 třídách ( Koťata, Hvězdičky a
Knoflíci) i a také s jednou novou paní učitelkou slečnou
Monikou Fenclovou. Pedagogický sbor MŠ má nyní 6 paní
učitelek, přičemž v každé třídě působí 2 učitelky. V MŠ
pracují také 3 provozní zaměstnankyně * Místní ZUŠka s
oběma pobočkami (Husinec a Strunkovice) zahajuje nový
školní rok se 180 žáky.V tanečním oboru je zapsáno 37 žáků
a hudební obor bude navštěvovat celkem 143 žáků. Při
ZUŠce bude ještě pracovat pěvecký sbor Žihadla a
dramatický soubor Drak. Žáci v těchto souborech neplatí
školné a do statistiky se nezapočítávají. K 1.9. 2010 se do
ZUŠky přihlásilo 53 nových žáků, což představuje
v dosavadní 18leté historii školy rekord. Pedagogický sbor
ZUŠ zůstává nezměněn, 11 pedagogů vyučuje v hudebním
oboru a 1 v tanečním. V tomto školním roce začnou i v naší
ZUŠce připravovat vlastní Školní vzdělávací program, jenž
by měl být v následujícím školním roce 2011/2012 uveden
do praxe. Hodně štěstí a tvůrčích nápadů na společném
projektu * (T.T.)

BÝT ČI NEBÝT aneb MSFHR 2010
Po roční odmlce se opět ke slovu hlásí festival MSFHR.
Loňský podzim této akci nepřál, a to nejen kvůli právě
probíhající rekonstrukci školního areálu, ale i díky totálnímu
finančnímu vyčerpání všech tří pořadatelů…Na jaře roku
2010 vstoupil organizační výbor MSFHR znovu do jednání
se všemi institucemi, které od samého počátku trvání
festivalu tuto hudební akci v našem regionu finančně
podporují. Přestože pořadatelé MSFHR získali pouze 40%
požadované částky, otázka Být či Nebýt vyzněla tentokrát
pro sborové zpívání příznivě. Organizační výbor se
s konečnou platností rozhodl letošní ročník uskutečnit, byť
jen ve zkrácené verzi. Jubilejní X. ročník proběhne
v podobě jednodenní Sborové dílny Václava Matouška, a to
v sobotu 9. října 2010. Z původního festivalového víkendu
vybereme jen to nejlepší a nejzajímavější, a to se stane
pilířem celodenního programu festivalové soboty. Její
program začne 10. hodinou dopolední a skončí 10. hodinou
noční. V příštím čísle Březin přineseme podrobnější
informace.(T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V tomto čísle budeme sledovat
společenské hýbání ve
vlachovobřezském rajónu v průběhu dvou měsíců – července a
srpna. * Začneme sedmým měsícem, který s sebou přinesl narození
Gabriely Kubaštové z Vlachova Březí. Musíme upřesnit, že se
jedná o první vnučku našeho pana starosty. Kompletní
vlachovobřezský prázdninový dívčí trojlístek pak v srpnu doplnily
ještě Terezka Šubová a Adélka Šimordová. Vítáme všechny tři
dívenky mezi námi, přejeme jim hodně zdraví, krásy a štěstí.
Jejich rodičům gratulujeme a maminkám posíláme navíc po
kytičce. + Bohužel jsme zaznamenali jedno červencové úmrtí, kdy
za tragických okolností skončil svůj život v Husinecké přehradě
pan Václav Toušek z Vlachova Březí ve věku 64 let. Bude nám tu
všem na náměstí Svobody chybět, s jeho odchodem ztrácí tento
prostor svého strážce. Jeho nejbližším a přátelům si dovolíme
vyjádřit projevy naší hluboké účasti nad jeho ztrátou. * Tentokrát

můžeme s radostí konstatovat, že letošní letní svatby poněkud
napravily zatím velmi skrovnou bilanci sňatků z 1. pololetí roku
2010. V červenci řekli své ano na MěÚ ve Vlachově Jaroslava a
Milan Marečkovi z Chluman. Potom při zahradní slavnosti
vstoupili na společnou životní dráhu Lucie a Jaroslav Pokorných
z Vlachova Březí. V chrámu Zvěstování Páně si slíbili lásku a
věrnost Vladimíra a Jan Fiedlerovi z Vlachova Březí. A konečně
na OÚ v Šumavských Hošticích byli sezdáni Markéta a Petr
Nagyovi z Vlachova Březí. Srpnové svatební pokračování bylo
následující. V obřadní síni MěÚ ve Vlachově Březí uzavřeli sňatek
Irena a Mikuláš Smoleňovi z Jindřichova Hradce, když svědkem
jim nebyl nikdo jiný než páně Mikulášův bývalý učitel pan doktor
Miroslav Dědič z Chluman. Na MěÚ v Prachaticích si řekli své
hlasité ano Taťána a Vladimír Váňovi, vlachovobřezskoprachatický pár. Zato stoprocentní Vlachovobřezšťané Marcela a
Miroslav Koubovi se rozhodli spojit své životy na zámku
Kratochvíle. Tamtéž vstoupili do společného žití i Alena a
František Těhlovi z Vlachova Březí. Osm svateb, osm párů a
šestnáct ( i více) šťastných lidí. Dovolíme si z tohoto místa popřát
všem novomanželům ty nejkrásnější líbánky a pak už „jen“ hodně
zdraví, štěstí a lásky. Ať se pro vás stane léto 2010 nejkrásnější
dobou vašeho budoucího společného života * Na závěr jsme si
ponechali reference o prázdninových jubilantech. Do klubu „70“
vstoupili v červenci 2010 paní Marie Stropnická a pan Václav
Růžička z Vlachova Březí. O pět let více si připomínal pan Václav
Toman rovněž z Vlachova Březí. Měsíc srpen nabídl členství
v klubu „sedmdesát“ hned třem našim spoluobčanům. Nejprve paní
Jarmile Hubáčkové z Vlachova Březí, pak Heleně Podlešákové
rovněž z Vlachova Březí a nakonec i panu Jaroslavu Tuškovi
z Dáchova. Zcela nečekaně se objevili i dva pětasedmdesátiletí
„mladíci“- pánové Václav Plachta z Uhřic a František Fürbach
z Vlachova Březí. Neuvěřitelné osmdesátiny si připomínala paní
Marie Švejdová z Vlachova Březí. Všem červencovým a srpnovým
jubilantům blahopřejeme a těm výše uvedeným zvlášť. Ať je váš
život klidný, spokojený a radostný a ať jste tu s námi pořád ve
zdraví. Naše největší gratulace a kytice putují za paní Marií
Těťourovou do Lhoty Chocholaté. Tato paní oslavila mezi svými
nejbližšími rovnou a kulatou „devadesátku“ a stala se tak nejmladší
členkou toho nejstaršího klubu „90“ v našem městě a okolí.
Užívejte si v klidu a zdraví vašeho požehnaného života a buďte
mezi námi šťastná, vážená paní Marie! * (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Od 1. do 16. července velkého horka
frekvence. Bouře to však uťala, mraky nám tu nechala, a při
konci monatu trocha deště padá tu, ten se drží svého gusta i
na počátku augusta. Tu na jihu vody hodně, Sever však
zničily povodně. Srdce máme z toho smutná, pomoc tam je
víc než nutná. Tady pak hříbky začnou růst, deště mají půst i
votavu sedlák usuší. V poslední dekádě více studena než
tepla, po houbách se země slehla, čápi bílí někam zmizeli,
vlaštovky už trénují a občas tu zaprší a zafouká. (CM ) *
Regionální správa E.Onu informovala MěÚ V.B., že
z důvodů rekonstrukcí, oprav a revizí bude ve dnech 20., 21.
a 24. 9. ve Vlachově Březí přerušena dodávka elektrické
energie.!! Nikoliv však po celý den!! V okolních osadách již
tyto zářijové odstávky začaly a budou pokračovat. Bližší
informace získáte v Infocentru nebo na úřední desce MěÚ
na náměstí Svobody * Na MěÚ a ve sběrném dvoře ve V.B.
jsou vytvořena místa pro zpětný odběr použitého elektro
zařízení - trubicové zářivky, výbojky apod., nikoliv staré
obyčejné žárovky. Právě sem můžete takový materiál
odevzdávat * MěÚ V.B. oznamuje občanům, že v pondělí
13. a v úterý 14. září 2010 budou jeho zaměstnanci provádět

ve Vlachově Březí sběr železného šrotu. V osadách se tato
akce uskuteční o týden později 20. a 21. září. Železný odpad
umístěte tak, aby nebránil silničnímu provozu a chodníky
zůstaly průchodné. Po špatných zkušenostech z předchozích
sběrů železa, kdy nenechavci rozkradli materiál předem,
najalo Město V.B. na hlídání ostrostřelce…* Podle několika
očitých svědků byl nad Vlachovem Březím spatřen čáp
černý-ciconia nigra. Jeho let směřoval vždy k lesu Hradiště,
kde prý údajně hnízdí. Jelikož se jedná o velmi vzácný druh
ptáka, který má v oblibě především pstruhy od Šlemarů
z Chluman, budou vám za každou zprávu o něm vděčni páni
doktoři Chvapil z Roudnice nad Labem a Vogelschwanz
z Lince nad Dunajem , stejně jako redakce Březin * (B)
FOTBALISTÉ FC VSTOUPILI DO NOVÉ SEZÓNY
O tom, že každoroční fotbalový turnaj O pohár starosty
tvoří součást přípravy našich fotbalistů na mistrovské boje,
píšeme na jiném místě. Doplníme proto naši zprávu o
skutečnost, že o týden později zvítězili naši hoši na
fotbalovém turnaji v Š. Hošticích. A konečně v neděli 22.
srpna vstoupili fotbalisté FC V. B. do další mistrovské
sezóny krajské soutěže I. B třídy, když na domácí půdě
hostili fotbalisty ze Strunkovic. Podařilo se jim protrhnout
střeleckou smůlu a tradičního rivala porazili zaslouženě 3:1.
Po vydařené premiéře vládla mezi všemi příznivci FC
spokojenost. Bohužel ta vydržela jen do středy 25. 8., kdy
hráči FC A odjeli k utkání Českého poháru (Ondrášovka
cupu) do Bavorovic, kde podlehli 2:3 a byli vyřazeni.
V sobotu 28. srpna zajížděli naši fotbalisté do Mirovic k 2.
mistrovskému zápasu a odvezli si odtud nelichotivou prohru
0:3. Dokonce si k tomu najali velký autobus. V příštím kole
hostíme v neděli 5. 9. od 17 hodin Poříčí, což je pro nás
soupeř neznámý a zatím jest v tabulce bez bodu. V sobotu
11. září hrajeme od 17 hodin ve Vimperku. Následující
zářijovou neděli 19. přivítáme od půl páté na domácí půdě
dalšího soupeře z našeho okresu – tým ze Stach. V sobotu
25. 9. hrajeme od 16,30 hodin v Hradišti a o státním svátku
v úterý 28. září na Václava zajíždíme do Lažišť k utkání
s tamním „béčkem“ (domácí „áčko“ hraje totiž krajský
přebor!). Zápas má začínat ve 14 hodin. Pro lepší
informovanost našich čtenářů doplňujeme, že prezidentem
FC je pan Mgr. Ivan Lauda, viceprezidentem pan Václav
Holík, který je současně i technickým vedoucím A týmu FC.
Trenérem FC A – I. B třída zůstává pan Jaroslav Hule ze
Zlivi, jeho asistentem je pan Otto Matoušek. Do obranných
řad mužstva přišla nová posila pan Petr Polanský z Vodňan.
B mužstvo FC – OP PT vede pan Jiří Noha. O dorostence
FC – I. A tř. se stará pan František Fencl. Starší žáky – I.A
tř. trénuje pan Petr Cvach, mladší žáky FC – I. A tř. pan
Václav Holík. FC přípravku mladší a starší – OP PT vedou
páni trenéři Mgr. Michal Novotný a pan Jan Kouba, kteří
jsou současně i členy výboru FC V.B. Nad celým tímto
mužským společenstvím má patronát paní Ilona Řimnáčová
ze Zlivi, coby organizační pracovník FC a tvůrce Zpravodaje
FC. Všichni hráči a výboři FC zdraví tímto svého čestného
prezidenta FC pana Karla Láda seniora a přejí mu vše
nejlepší k jeho zářijovým narozeninám a těší se, až se opět
objeví
na domácím zápase FC. Březiny přejí všem
mužstvům ve žlutomodrých barvách FC jen samé tříbodové
mistrovské zisky, potěšení z předváděné hry a věrné a
spokojené fanoušky. (B)
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