Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

VLACHOVOBŘEZSKÉ SLAVNOSTI II
Počínaje rokem 1993 se každoročně vrací do našeho
města Slavnost, při níž si připomínáme vznik
Československé republiky- 28. říjen 1918. Končí li
letopočet osmičkou, bývá toho ke slavení, a zvláště pak
ve Vlachově Březí, ještě o „trochu“ víc. Po úvodních
květnových Slavnostech 2008, došlo letos 27. října i na
jejich pokračování, chcete li zakončení. Osmičkové
letopočty spojily osudy Vlachova Březí (1538 –
městečko, 1868 – město) s dějinami samostatného
státu Čechů a Slováků. Toto propojení dostává právě
v našem případě ničím nenahraditelnou atmosféru a
symboliku. Vlachovo Březí jmenuje v tento den své
nové občany a současně také občany České republiky.
Ani letošek nebyl výjimkou. Z rukou starosty Ing. P.
Kubašty přebíralo v obřadní síni MěÚ jmenovací
dekrety přesně o půl páté odpoledne 14 z celkového
počtu čtyřiadvaceti osmnáctiletých, kteří se narodili
v roce 1990. Jedná se o první ročník dívek a chlapců
narozených ve svobodné republice. Se svým
blahopřáním se připojil i pan Karel Lád starší, čestný
občan Vlachova Březí a čerstvý pětaosmdesátník, který
se zúčastnil celého průběhu Slavnosti. Po slavnostním
jmenování měli „noví“ občané možnost prohlédnout si
Podnikatelskou výstavu ve velkém jednacím sále
radnice…Památné stromy - lípy byly vysazovány
v minulém století i v našem městě. Možná třeba jen
proto, abychom my dnes nezapomínali. (*chcete li se o
osudech památných vlachovobřezských lip dozvěděti
více, čtěte v prosincových Březinách) A tak se celá
skupina cestou od radnice ke Svatému Duchu zastavila
nejprve u lípy ČSR z roku 1919 na náměstí Svobody,
mladí mužové doběhli za lípou Svobody z roku 1968 ke
stadionu FC a všichni se pak sešli u lípy ČR ve školní
zahradě, která tu byla vysazena v roce 1993. Památné
lípy ozdobili pentličkou z trikolory s odkazem na rok
jejich vysazení. Nakonec vystoupali na Svatý Duch,
kde
čekala na vysazení ta jejich lípa, lípa
osmnáctiletých-Lípa ročníku 1990. Dlužno podotknout,
že při sázení byl nejlepší právě pan Karel Lád senior…
Úderem 18 hodiny se u Pomníku padlých na Svatém
Duchu konalo tradiční
vzpomínání spojené s
poselstvím příštím generacím. Svůj projev tu nepronesl
nikdo jiný než pan Karel Lád, hvězda celého odpoledne
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i večera. Škoda jen, že jeho slova o pokračování v díle
našich předků a o hrdosti na město Vlachovo Březí a
Českou republiku slyšelo jen pár skalních. Alespoň že
mezi nimi nechyběli ti nejmladší občané. Položením
kytic, zpěvem hymny a zapálením světel pietní akt u
Pomníku tradičně vrcholí…V následujícím kulturním
programu ve školní galerii BoMBa často objevíme
vernisáž výstavy nebo podobnou kulturní událost.
Hudební složku pak tradičně obstarávají muzikanti ze
ZUŠky. Ani letošek nebyl výjimkou. Stávající expozice
byla doplněna historickými listinami z roků 1538 a
1868 i odkazem na Československou republiku a T.G.
Masaryka. U klavíru se doplňovaly i střídaly paní
ředitelka Tatjana T. a paní učitelka Lenka K., když
doprovázely slečnu Jesiku Kubičkovou na flétnu a
slečnu O. S. Houslistka Olga Smolová byla nejlepší
žákyní školy v roce 2005 a právě 27. 10. 2008 byla i
jednou z čerstvě jmenovaných občanek města.
V programu konečně došlo i na slibované překvapení.
Pan starosta inženýr Kubašta pozval před diváky paní
učitelku Marii Řehkovou, pana Karla Láda staršího a
pana inženýra Vladimíra Sellnera. Jinak autory nové
knihy Živnosti, obchody a podnikání ve Vlachově Březí
v roce 1936, kterou vydává město Vlachovo Březí u
příležitosti svých významných jubileí. Křest nové knihy
se nakonec uskutečnil a náš starosta splnil úkol, který
si pro tento slavnostní den vytýčil. Nová kniha však
musí ještě projít finálními korekturami, a proto křtili
autoři pouze její maketu. Zcela určitě bude nová
publikace k mání před Vánoci... Závěrečná část
Slavnosti se odehrávala v sále školní jídelny, kam byli
pozváni všichni přítomní a naši osmnáctiletí především.
Slavnostní přípitek, pohoštění a neformální povídání
bylo letos umocněno videoprojekcí z autorské dílny
Jana Voldřicha z PT z letošních květnových slavností.
V pořadí již patnáctá vlachovobřezská Slavnost
věnovaná 90. výročí 28. října 1918, a letos také dvěma
jubileím města, končila v příjemné atmosféře a
všeobecném zklidnění. (JKH)
KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY 2008
V pátek 17. a v sobotu 18. října probíhaly v celé České
republice Volby do zastupitelstev krajů a v jedné třetině
volebních obvodů i Volby do Senátu Parlamentu ČR, což byl
i náš případ. A tak v jediném volebním okrsku ve Vlachově

Březí měli občané možnost volit jednak do zastupitelstva
Jihočeského kraje i příležitost zvolit svého senátora.
Zastavme se nejprve u Voleb do zastupitelstva kraje a u
největších stran srovnejme letošní výsledky s těmi před
čtyřmi lety. 1. ČSSD = 141 hlas = 32, 04%, ( 2004- 42 hlasy
– 4. místo), 2. ODS = 95 hlasů =21, 59 %,(2004-152hlasy1.místo), 3. KSČM = 78 hlasů = 17,72 %, ( 2004- 69 hlasů,
2. místo), 4. KDU-ČSL = 74hlasů = 16,81 %, ( 2004-59
hlasů, 3. místo), 5. Strana zelených = 19 hlasů, 6. SDNK-ED
= 15 hlasů, 7.-8. SDŽ a Doktoři = 4 hlasy, 9. - 11. DPZ a
DS a PB = 3 hlasy, 12. SPR RSČ = 1 hlas.Volební účast
-34,85 % = 460 voličů z 1320, ( 2004: 28,7% = 368 voličů
z 1278) ). Pro srovnání přinášíme celkové výsledky z
Prachaticka :1. ČSSD = 32,66%, 2. ODS = 26,31%, 3.
KSČM = 16,47%, 4. KDU-ČSL = 9,24% Volební účast –
37,66% ( 2004 – 29,62 %), Jihočeského kraje : 1. ČSSD =
33,80 %, 2. ODS 29,63%, 3. KSČM = 15,94%, 4. KDU ČSL
= 6,95% Volební účast – 40,78% ( 2004 – 30,45 %) a České
republiky : 1. ČSSD = 35,85%, (2004= 14,03% - 4. místo),
2. ODS = 23,57 %, ( 2004 = 36,3% - 1. místo), 3. KSČM =
15,03%, ( 2004 = 19,7 % – 3. místo). 4. KDU-ČSL = 6,65
%, ( 2004 = 10,7% - 4. místo). Drtivé vítězství ČSSD ve
všech krajích, kde ODS ztratila všechny své hejtmany. Ani
Vlachovo Březí, dříve neochvějná bašta voličů ODS,
neodolalo a i zde zvítězila jasně ČSSD. Další komentář si
nedovolím, neboť jsem politicky naprosto stupidní člověk,
který volil proti ČSSD. To prohlásil její předseda Paroubek
těsně po vyhraných volbách. A tak jako správný poražený,
držím hubu. Volby do Senátu Parlamentu ČR dopadly ve
Vlachově Březí následovně. 1. kolo : 1. M. Krejča – ČSSD=
107 hlasů, 2. J. Kalbáč – KDU- ČSL = 85 hlasů, 3. T.
Jirousová – KSČM = 83 hlasy, 4. M. Beneš – ODS = 80
hlasů, 5. P. Buček (SZ) = 20 hlasů, 6. I. Vilímková ( SDŽ ) =
10 hlasů, 7. V. Mikula – ( ČSN-SZR) = 9 hlasů. Celý 12.
volební obvod ( Písecko, Strakonicko a Vimpersko, včetně
Vlachova Březí) 1. kolo: 1. Krejča = 28,58 %, 2. Kalbáč =
23,28 %, 3. Beneš = 22,35 %, 4. Jirousová = 15,92 % , 5.
Buček = 6,06%, 6. Mikula = 1,97 %, 7. Vilímková = 1,82 %.
24. a 25. 10. 2008 se konalo 2. kolo ve Vlachově Březí: 1.
Miroslav Krejča – ČSSD = 145 hlasů, 2. Josef Kalbáč –
KDU-ČSL = 129 hlasů a v celém 12 volebním obvodu :
1. Miroslav Krejča 51,77 % 2. Josef Kalbáč 48,22%.Ani
našemu, nyní již bývalému, panu senátorovi Ing. Josefu
Kalbáčovi se nepodařilo místo v senátu obhájit a skončil
jen těsně poražen. Zatímco on se od roku 2003 opravdu
snažil svému regionu hmatatelně pomáhat, stačilo jeho
největšímu protivníku pár líbivých frází a bylo rozhodnuto.
Inu taková je politika i vděk voličů. Poděkujme panu
senátoru Kalbáčovi za dobře odvedené dílo a popřejme mu
hodně zdraví do poctivého sedlačení na Třebohostickém
gruntu. Našemu novému reprezentantu v senátu Ing. M.
Krejčovi přejeme rovněž pevné zdraví i úspěšné kroky
v jeho nové roli. (JKH)

OHLÉDNUTÍ ZA VIII. ROČNÍKEM MSFHR
Další, již 8. ročník festivalu je za námi, stal se minulostí, a
tak je na místě alespoň malé ohlédnutí za prvním říjnovým
víkendem – 3.-5. 10. 2008 ve Vlachově Březí. Snad jsou
mezi našimi čtenáři i tací, kteří si našli čas a některý z
bohaté nabídky koncertů navštívili. Ti mohou posoudit
letošní úroveň nejen po stránce muzikantské, organizační,
ale také z hlediska celkové atmosféry, návštěvnosti, anebo
samozřejmě z úplně jiných pohledů. Organizátorům festivalu

jistě přísluší nejméně, aby hodnotili výsledky své více než
půlroční práce. Nicméně si dovolím napsat svůj
bezprostřední dojem, že letošní ročník festivalu byl dosud
tím nejvydařenějším. Však může laskavý čtenář sám
posoudit alespoň z několika ohlasů:
„Děkuji ještě jednou za nevšední a krásný zážitek i
jménem svého manžela, který byl doslova nadšen...“
( Paní Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury
školství a cest. ruchu MěÚ v PT) „Gratulujeme k tomu,
jak všechno opět bezvadně fungovalo. Všichni můžete
spát na vavřínech, zasloužíte si to. Vaše práce má
opravdu smysl a cenu. Ještě jednou díky a těšíme se zase
někdy nashledanou při muzice...“ ( Pan Pavel Fiedler,
umělecký vedoucí saxofonového kvarteta Bohemia Praha)
„ Všechny ve Vlachově Březí pozdravuji, děkuji za
nádherný víkend a především za pořádný kus odvedené
práce pro festival. Skláním se před osobní výkonností
Vaší i všech Vašich kolegů, stejně jako před vysokou
uměleckou úrovní letošního ročníku...“ ( Paní doktorka
Jaroslava Modrochová, umělecká konzultantka MSFHR,
čestná členka festivalové poroty, nechyběla na žádném z 8
ročníků) „ Letos to byla opravdu špička!Tři sbory
s mezinárodním věhlasem, potažmo pět výborných sborů
v rámci soutěže! Váš festival skočil tímto o patro výš!
Moc Vám to přeji. Letoškem jste v kategorii předních
sborových soutěží v ČR!“ ( Pan docent Jiří Fuchs, člen
poroty a předseda JčV Unie českých pěveckých sborů)
„ Paní ředitelko, chci Vám jménem Komorního ženského
sboru Charmone Praha poděkovat za perfektní
organizaci a možnost prožít pestrý víkend plný
nevšedních hudebních zážitků.“( Paní Jaromíra Zadáková,
sbormistryně Charmony Praha) „ …když jsem v roce 2001
zavítal se svým sborem do Vlachova Březí poprvé, byl
jsem nejen vaším malebným městečkem okouzlen, ale
zároveň i ochromen z toho, jaký úžasný festival zde
organizujete! Tehdy jsme si od vás odváželi Hlavní cenu.
A letos se mi mé přání vrátit se znovu na váš festival
splnilo znovu. Jsem tomu upřímně rád. Je skutečně
obdivuhodné, co Vy a Váš tým odvádíte za obrovský kus
práce, to je skutečně obdivuhodné a záslužné. Moc
děkuji za všechny z Kroměříže.“ ( Pan profesor Jan
Štěpánek, sbormistr dívčího sboru SPgŠ Kroměříž)…
Takových a podobných potěšujících vět došla po skončení
festivalu na adresu zdejších organizátorů ještě celá řada. Pro
ně bychom však neměli zapomínat na výsledky festivalové
soutěžní přehlídky a přinést i trochu statistiky. Hlavní cenu
profesora Václava Matouška získal smíšený pěvecký sbor
Cantica collegium musicum ze slovenského Martina. Cenu
za nejlepší provedení romantické skladby si odváží
Vysokoškolský pěvecký sbor do Ostravy. Mezi oceněné
soubory patří také Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž,
Ženský pěvecký sbor Vokální harmonie Hradec Králové a
Komorní sbor Tomáše Votavy z Prahy. V čele oceněných
sbormistrů se objevili L. Pivovarský a J. Mlčoch z Ostravy
nebo V. Vančura ze Smíšeného pěveckého sboru Bojan
z Brandýsa nad Labem. VIII. ročníku MSFHR se zúčastnilo
celkem 470 účastníků, 80 z nich bylo ze zahraničí
(Slovensko, Slovinsko a Nizozemí). Celkem se u nás
představilo 380 sboristů, 40 hráčů orchestru, členové poroty,
odborní lektoři, čestní hosté a další významné osobnosti
hudebního a společenského života. Závěrečný odpolední
nedělní koncert ve sportovní hale navštívil, dnes již bývalý
hejtman Jihočeského kraje, pan doktor Jan Zahradník. V
organizačním výboru pracovalo pod vedením paní ředitelky

T. Tláskalové celkem 12 lidí bez nároku na honorář. Funkci
asistentů sborů vykonávalo dalších 10 ochotných nadšenců.
K tradičním festivalovým místům ( V.B., Prachatice,
Vimperk, Husinec) se letos poprvé připojila i Volyně,
respektive tamní muzeum. Do budoucna je s ní počítáno,
stejně jako s návratem Festivalu na Kratochvíli. Odbornou
porotou byla nejlépe hodnocena zejména soutěžní přehlídka,
dále koncert bývalých laureátů a závěrečný koncert s PKF,
řízené K. Haymannem. V ZŠ PJB bylo pro účastníky
připraveno celkem 5 výstavních expozic. Nově pak Profesor
V. Matoušek -100 let, PSPU – 100 let a Jan Tláskal – kresby
a foto, což byl v historii doprovodných programů festivalu
rekord.
Na samém závěru festivalového ohlédnutí bych ráda znovu
a z celého srdce poděkovala všem, bez jejichž finanční
pomoci, osobního nasazení, morální podpory a obětavosti by
festival nemohl zažít tolik úspěšný 8. ročník! (T.T.)
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE STÉMU VÝROČÍ PSPU
Tolik milých a povzbudivých slov zde zaznělo na adresu
organizátorů hudebního festivalu Vlachovo Březí 2008 ze strany
jeho přespolních účastníků, že domorodec už ani nemůže v té
chvále dál pokračovat. Nicméně musí, aby obraz byl úplný.
V sobotu 25. října 2008 se v sále Národního domu na Královských
Vinohradech v Praze uskutečnil Slavnostní koncert Pěveckého
sdružení pražských učitelů, který toto významné české pěvecké
těleso uspořádalo ke 100. výročí svého založení. Zcela zaplněný
sál čítající na 300 účastníků s nadšením aplaudoval pěveckým a
hudebním výkonům účinkujících. Potlesku na otevřené scéně se
však také několikrát dostalo i paní Tatjaně Tláskalové, která celý
koncert zdobila průvodním slovem. Navíc spolu s paní Marcelou
Rezkovou-Varausovou brilantně doprovodily v klavírní skladbě
Ant. Dvořáka Tři sbory pro mužské hlasy. Hostu ze šumavského
podhůří bylo blaze po duši a hruď se mu hrdostí dmula, jak si paní
ředitelka z vlachovobřezské umělecké školy dokázala získat srdce
hudbymilovných Pražanů a jak svým
bezprostředním a
nenapodobitelným projevem vytvářela působivý obraz našeho
Vlachova Březí. Vážená paní ředitelko, Tatjano! Děkuji Vám za
všechny Vlachovobřezšťany. (JKH)

HUSOVA ULICE V ŘÍJNU A LISTOPADU
V pátek 31. října 2008 dokončila firma Zvánovec Č. B.
práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách
na posledním úseku
Husovy ulice (co do náměstí
Svobody ústí). S ohledem na každodenní potřeby obyvatel
přilehlých domů se vše uskutečnilo takříkajíc za provozu,
tedy za minimálních výpadků dodávky tekoucí vody,
neřkuli odstávek kanalizačních přípojek. Pokládání kabelů
elektrického vedení pro veřejné osvětlení i podzemní
kabelové rozvody elektrického vedení rozjela naplno
místní firma Pokorný. Pod zem se znovu dostaly i telefonní
kabely O2. Nyní se usazují obrubníky a začalo se s tzv.
přídlažbou tak, aby do poloviny listopadu byly hotovy
veškeré přípravné práce před pokládáním několika vrstev
vozovky. Její realizaci zajistí firma Znakom ze Strakonic.
Nenastanou li nepředvídané problémy. V tomto ohledu
máme na mysli především rozmary počasí, včetně
teplotních výkyvů, mělo by býti do konce měsíce listopadu
v Husově ulici vyasfaltováno. Dopřejme všem
zainteresovaným čas a klid, aby mohli své dílo dovést do
vítězného konce a doufejme, že i počasí bude nám všem
příznivě nakloněno. V prosincovém vydání Březin se
k celému průběhu rekonstrukce Husovy ulice vrátíme. (B)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 13. října 2008 se ke svému 4. veřejnému
jednání sešlo Zastupitelstvo města Vlachova Březí. 12
přítomných zastupitelů se zabývalo rozpočtovými
změnami, investičními akcemi, směrnicemi na zadávání
veřejných zakázek, doplněním objektů do programu
Regenerace památkové zóny, koupěmi a prodeji, až se
nakonec rozvinula diskuse. Velmi živě se diskutovalo o
průběhu rekonstrukce Husovy ulice. Zastupitelé také
revokovali své původně negativní stanovisko a
podpořili výstavbu vysílače nad Uhřicemi. Posledním
veřejným jednáním zastupitelstva města jako by se
však veřejnost vyhýbala. (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: I školu profesora
Brože zasáhlo počátkem měsíce dění spojené s MSFHR.
Sportovní hala školy hostila účastníky zahajovacího a
závěrečného koncertu festivalu. Od pátku do neděle se v sále
školní jídelny stravovaly stovky účastníků, což byl výsledek
obětavé práce celého týmu školní kuchyně. Třídy ve staré
budově sloužily jako šatny soutěžících sborů. V galerii
BoMBa jsou od 3.10. až dosud umístěny expozice věnované
100 letům Pěveckého sdružení pražských učitelů a
nedožitým stým narozeninám jejich čestného člena a našeho
rodáka pana profesora Václava Matouška. V sobotu 4.10. tu
probíhala soutěžní přehlídka a v neděli 5. října dopoledne
zde koncertovalo saxofonové kvarteto Bohemia Praha. Po tři
festivalové dny se třída-kreslírna
proměnila ve
festivalový bufet se vzornou obsluhou členek OS Hradiště.
V galerii Ve Škole můžete i nyní navštívit výstavu pana Jana
Tláskala Z nálad, dojmů a vzpomínek. Z toho vyplývá
jediné. Spolupráce obou škol je bez nadsázky nadstandardní
* 6.10. připravila čtveřice policistů ČR z Prachatic pro žáky
8. a 9. tříd ukázky sebeobrany, výstroje a výzbroje i práce
s laserovou počítačovou střelnicí. Vedení školy děkuje
oběma nadpraporčíkům - Janům, praporčici Dagmar a
podpraporčici Květě za intenzivní nasazení, s nímž se po 3
hodiny věnovali nejstarším žákům školy * 15. 10. se naši
starší žáci pod vedením trenérů Mgr. M. Novotného a P.
Cvacha zúčastnili okresního kola v minikopané na umělé
trávě ZŠ Národní v Prachaticích. Jejich vítězný postup
celým turnajem zastavil až penaltový rozstřel s týmem
pořádající školy ve finále celého turnaje. Po remize 1:1 se
při střelbě pokutových kopů přiklonilo štěstí na stranu
soupeřů, kteří tak postoupili do krajského finále. Nicméně i
2. místo je pro naše hochy i jejich školu velkým úspěchem.
A tak si hráči Rudolf Kalčík ©, Adam Dejmek, Jiří Dejmek,
Jiří Nerad ( nejlepší střelec týmu), Roman Lauda, Patrik
Pícha, František Daniel, Tomáš Cvach, Karel Šlemar a
David Nosek i trenérský tandem zaslouží poděkování za
vzornou a úspěšnou reprezentaci školy pana profesora Brože
* 22. října vystoupilo na dvou koncertech ve sportovní hale
školy Trio lesních rohů z Č. Budějovic. Čisté tóny hornistů,
vhodně zvolený a srozumitelný repertoár i fundovaný
komentář poskytly našim žákům plnohodnotný umělecký
zážitek * Den poezie v BoMBě se letos uskuteční ve středu
19. listopadu od 17 hodin. V pořadí již 6. veřejné čtení a
přednes vlastních veršů nebo interpretace básní jiných
autorů si získaly především u rodičovské veřejnosti značnou
oblibu. Snad nebude letošní Den poezie výjimkou * V týdnu
od středy 12. do středy 19. 11. 2008 budou ve škole vybírat

roztříděné a svázané noviny, časopisy a knihy bez desek.
Lepenku a krabice nikoliv!* Gratulujeme našemu panu
učiteli Martinu Patrasovi a jeho paní Haně ( oba z Drslavic)
k tomu, že se jim narodil syn Vojtěch, že je zdravý a má se
dobře. Ať mu to vydrží! * + S lítostí oznamujeme
příznivcům školy i našim čtenářům, že v pondělí 13. října
2008 zemřel ve věku 73 let vrchní školní rada pan Franz
Schlager, bývalý ředitel školy v Baumgartenbergu –
Rakousko. Pan ředitel stál u prvních kontaktů obou škol již
v roce 1991. Jeho podíl na dalším rozvíjení přátelských
vztahů mezi učiteli, žáky, ale i mezi lidmi obou obcí byl
nezastupitelný.
Franz
Schlager
rozuměl
Vlachovobřezšťanům, stejně jako oni jemu. Ještě letos
v červnu byl přítomen návštěvě našich žáků a učitelů v BGB
a živě se zajímal o dění u nás. Jeho osobnost, lidství a také
mnoho
společných
prožitků
nám
nedovolují
zapomenout.(JKH)
Základní umělecká a mateřská škola :* Úvod měsíce října
byl zcela ve znamení příprav a následně pak i průběhu 8.
ročníku MSFHR Vlachovo Březí 2008. Ředitelka festivalu,
paní Tatjana Tláskalová, si dovoluje touto cestou upřímně
poděkovat všem svým kolegům ze ZŠ PJB, stejně tak i
kuchařkám, dále kolegyním a kolegům z MŠ a ZUŠ, všem
kamarádům z OS Hradiště a mnoha dalším ochotným lidem
za jejich obětavé nasazení a nezištnou pomoc * 16. října
2008 poctila naši školu návštěva České školní inspekce.
Tříčlenný inspekční tým vedený Mgr. J. Bešťákem strávil
v naší ZUMŠce celý čtvrtek. V závěrečném hodnocení se
konstatuje, že všechny dokumenty na obou úsecích školy
jsou vedeny v naprostém pořádku a v souladu s jednotlivými
paragrafy školského zákona. Inspekce rovněž ocenila pěkné
prostředí, vybavení a kvalitní práci učitelek MŠ Pastelka.
Pozitivní hodnocení patřilo i ZUŠce, kde byl vyzdvižen
progresivní rozvoj školy z hlediska materiálního vybavení i
rozšíření stávajících prostor, stejně jako
profesní růst a
kvalita pedagogického sboru. sboru a rovněž organizace a
řízení celé školy, včetně rozsahu poskytované výuky
v jednotlivých oborech. Prostřednictvím Březin rádi
předáváme toto hodnocení ČŠI široké rodičovské veřejnosti,
stejně jako všem přátelům naší školy * 22. 10. 2008 se
v komorním sále ZUŠ uskutečnil 1. veřejný koncert žáků
ZUŠ. Měl slavnostní nádech, neboť byl věnován blížícímu
se státním svátku, ale také proto, že v programu vystoupili
jako hosté žáci a učitelé ze ZUŠ Stachy. Účastníci koncertu
zcela zaplnili sál a nakonec také odměnili účinkující
dlouhým potleskem * (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V 10. měsíci roku 2008 jsme zaznamenali hned trojí
narození děvčat Veroniky Tomanové, Petry Jílkové a
chlapce Martina Reka.Všichni tři jsou z Vlachova
Březí. Říjnový trojlístek vítáme mezi námi a všem
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a velkou radost
z toho, že jsou na světě právě tady mezi námi.
Šťastným rodičům blahopřejeme a maminkám
posíláme po kytičkách. S velkou radostí i omluvou
přinášíme zprávu o narození Miriam Anny Hůrské
z Vlachova Březí, což se stalo již v září 2008. Přesto se
M. A. podařilo přelstít statistiku a dala o sobě vědět až
nyní. O to více může dnes vnímat opožděná přání o
vítání, zdraví, kráse, štěstí atd… a spolu se svými rodiči

mít radost z toho, že tu je a má se k světu! * Červenec,
srpen, září a říjen 2008 – nikdo nás navždy neopustil !
A to je více než dobrá zpráva! * Nikdo se v říjnu
neženil a žádná se nevdávala. Snad v listopadu…* Co
se však říjnových oslavenců a jubilantů dotýká, objeví
se jich před námi pěkná řádka. Začneme od těch
nejmladších – osmnáctiletých. Těch bylo letos 24 a své
jnenování novými občany mají již za sebou. Pan Radim
Košíček z Vlachova Březí a jeho čerstvá
pětasedmdesátka. To je vskutku neuvěřitelné seskupení.
Dvě sedmičky vedle sebe přistály u paní Růženy
Dejmkové z Uhřic a pana Františka Švancara
z Vlachova Březí-Pražské. Velmi kulatá osmdesátka se
zcela nenápadně a nečekaně přitočila k paní Boženě
Zdvořákové z Vlachova Březí. Mít v osmičkovém
letopočtu dvě osmičky na dortu se letos v říjnu
poštěstilo paní učitelce Marii Ládové a paní Boženě
Sýkorové z Vlachova Březí. Své neskutečné
třiadevadesátiny si připomínala paní Justina Kordíková
z Vlachova Březí. A ještě dříve než do Prahy odcestuje,
posíláme velké přáníčko za paní Marií Pilveinovou,
které 12.11. 2008 naskočí čtyřiadevadesátka! Všem
jubilantů, o nichž jsme tu psali i těm zatím neznámým
přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví a mír v duších!
To, co bylo nakousnuto v minulém čísle, potvrzujeme
dnes ještě jednou. 2. října 2008 se dožil pan František
Cmunt ze Lhoty Chocholaté devadesáti pěti let!
Tento údaj z říše snů z něho činí nejstaršího občana
města Vlachova Březí a jeho osad. Mezi mnoha
gratulanty se objevili i pánové starosta Kubašta a
ředitel Horák a našemu vzácnému jubilantovi popřáli za
všechny obyvatele mnoho zdraví a domluvili se na
dalším posezení…Příště již určitě více! * (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Říjnové babí léto trvá až do
třináctého. Týden je pak zataženo a potom znovu
slunce hřeje, do toho i trochu leje a s houbami se
něco děje.(CM) * Pan Redaktor Václav Malina–
Jahoda, bývalý žák naší školy a příznivec
Vlachova Březí, pokřtil 1.11. 2008 ve volyňské
vinárně Sklepení svou knihu Všechny cesty vedou
na jih III. Blahopřejeme a doporučujeme našim
čtenářům * Do místní pálenice můžete přivážet
jablka až do 15. listopadu. Ještě stále tam jsou *
Fotbal FC: Jen ve stručném přehledu přinášíme
říjnové výsledky 1. mužstva FC v I. B třídě. Byla
to porážka 1:4 ve Vacově, kterou vystřídalo jediné
vítězství v měsíci doma 4:1 proti Katovicím B. Ze
Lhenic si pak přivezli hrůzostrašnou prohru 1:7.
Doma ztratili 2 body se Záblatím za divokou
remízu 4:4 a ve Strunkovicích mají snad
předplaceného bůra-opět prohra 3:5! V neděli
9.11. od 14 hodin sehrají naši poslední utkání
podzimu ve Vitějovicích, kterým mají oplácet
domácí porážku z 1. kola 1:2 * (B)
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