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program jen na celodenní sobotní Sborovou dílnu s malou páteční
VLACHOVOBŘEZSKÉ VOLBY 2010 II
introdukcí. Festivalový úvod v pátek 8.října obstarala vernisáž
romantických fotografií Hany Němečkové (viz. foto na této straně),
Volby do zastupitelstev obcí a měst České republiky, které se
nazvaná Kouzlo okamžiku. Rozmanitost, pestrost i množství
konaly ve dnech 15. a 16. října 2010, jsou pro všechny historií.
zajímavých záběrů svědčí o citlivém přístupu, profesionální
Čas posunul i hodinové ručičky, začal listopad, avšak ve Vlachově
zdatnosti a tvůrčí invenci jejich autorky, která žije a tvoří
Březí není stále jasno, kdo bude starostou a kdo obsadí místa
v nedalekém Husinci. Atmosféru vernisáže obohatil zpěv sólisty
v pětičlenné radě města. Listopadová uzávěrka Březin je za
Jana Kubašty v písních B. Smetany za klavírního doprovodu
dveřmi, a tak si budou naši čtenáři muset počkat až na prosincové
T.Tláskalové. Poté se uskutečnil v komorním sále ZUŠ Zahajovací
vydání Březin. To vyjde již tradičně později až v čase
koncert MSFHR. Jeho protagonisty byli členové Prachatického
předvánočním. Dnes zveřejníme toliko
výsledky voleb do
klarinetového souboru, jež vedl a celý koncert slovem provázel pan
zastupitelstva Vlachova Březí. Případné komentáře a ohlasy na
Jan Hovorka. Sobotní program zahájila paní ředitelka festivalu
říjnové volby, ponechme až na prosinec 2010. Již podruhé v tomto
Tatjana Tláskalová. Před devátou hodinou ve sportovní hale ZŠ
roce jsme mohli jít k volbám, tentokrát ke komunálním. Do jedné
PJB. Letos přijelo do Vlachova Březí celkem 6 sborů, tj. 140 sólistů,
volební místnosti ve velké jednací síni MěÚ se dostavilo 708
Pošumavská komorní filharmonie na čele s dirigentem Karlem
občanů, což znamení, že volební účast byla 53,23%. Oproti
Heymannem (40 hráčů) a také řada významných hostů. Můžeme
volbám v letošním květnu je to o 6o voličů méně. Ve srovnání s
konstatovat, že jubilejní X. ročník hostil na 200 účinkujících.
komunálními volbami v roce 2006 zase naopak o 60 více. 1330
Sobotní dopolední čas byl vyhrazen nácviku sborových skladeb,
voličů bylo zapsáno na seznamu voličů. Svými hlasy rozhodli
který vedli pánové dirigent Heymann a profesor Jan Kasal.
vlachovobřezští občané takto(uvádíme podle vylosovaného pořadí
Odpoledne se připojili ještě členové PKF a zkoušelo se až do 17.
na kandidátní listině): Vlachovo Březí : 4 093 hlasy * volební
hodiny. Mezitím se o 14. hodině sešlo několik věrných na náměstí
úspěšnost 44, 10%* hranice pro zisk mandátu : 299,2 hlasů = 7
Svobody u kašny, kde proběhl pietní akt k uctění památky pana
mandátů v ZM * 1. Mgr. Michal Novotný 383 hlasy, 2. Ing. Jiří
profesora Václava Matouška. Zazpíval tu mužský sbor Záboj
Růžička 366 hlasů, 3. Lubomír Dragoun 359 hlasů, 4. Jaroslav
z Pelhřimova a promluvil pan Mgr. František Zumr, zástupce
Pokorný 323 hlasy, 5. Ing. Pavel Kouba 311 hlasů, 6. MUDr.
Pražských učitelů a dlouholetý přítel V. Matouška. Následně pak
Martin Nerad 306 hlasů, 7. Mgr. Jindřiška Koubová 288 hlasů.
festivalová delegace položila květiny k pamětní desce na rodném
KDU-ČSL : 3007 hlasů * volební úspěšnost : 32,4 % * hranice
domu profesora Matouška. Vrcholem sobotního programu byl
pro zisk mandátu : 220 hlasů = 5 mandátů v ZM * 1. Jaromír
Slavnostní večerní koncert pěveckých sborů s doprovodem
Hálek 361 hlas, 2. Ing. Petr Kubašta 319 hlasů, 3. Josef Předota
orchestru, který se úderem 18 hodiny rozezněl ve sportovní hale.
269 hlasů, 4. Jan Fiedler 198 hlasů, 5. MUDr. Jana Smolová 213
V první části programu se přestavily divákům jednotlivé pěvecké
hlasů. TOP 09 : 1830 hlasů * volební úspěšnost : 19,72% *
sbory. Ve 2. části nastoupily všechny sbory spolu s orchestrem a
hranice pro zisk mandátu : 134,2 hlasy = 3 mandáty v ZM * 1.
předvedly společně secvičené skladby ze Sborové dílny. Byl to
Václav Kužvart 170 hlasů, 2. Ing Martin Sellner 160 hlasů, 3.
vskutku mimořádný zážitek slyšet mohutný zvuk celkem 140
Blanka Hebíková 155 hlasů. Jan Horák, NK : 351 hlas * volební
lidských hlasů, podbarvený orchestrem…Zazněly zde skladby
úspěšnost : 3,78 % * hranice pro zisk mandátu se nepočítá = 0
Smetanovy, Bachovy, Verdiho, Händelovy a Suchoňovy. Snad všem
mandátů v ZM . Vítězem komunálních voleb ve Vlachově Březí
přítomným v sále vytanuly myšlenky o lidské sounáležitosti, o
se stalo seskupení nezávislých kandidátů : Vlachovo Březí . Nová
duchovních hodnotách, které by měly zůstat zachovány navzdory
politická strana TOP 09 získala 3 mandáty s tím, že pan Ing.
„úsporným opatřením“. Jakkoli trpěl letošní X. ročník MSFHR na
Martin Sellner se vzdal svého mandátu a ten připadl paní Anděle
kvantitě nabízeného programu, jeho kvalita-odkaz V. Matouška
Hodové, která získala 146 hlasů. Tradiční stálice na
zůstaly zachovány. Vivat XI. ročník MSFHR 2011! (T.T.)
vlachovobřezské politické scéně KDU-ČSL získala 5 mandátů.
Zatím bez komentáře. V současné době probíhají jednání o
povolebním uspořádání zastupitelstva, rady a o postech starosty i
vicestarosty. Příliš variant na výběr není, co by ale měli říkat
Husinečtí, Prachatičtí nebo Netoličtí…Počkejme si na ustavující
jednání nového zastupitelstva a budeme moudřejší (JKH)

X. ROČNÍK MSFHR 2010 VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
X. ročník MSFHR je již minulostí…Dnes bychom se rádi ohlédli za
touto významnou akcí, která již 10 let zviditelňuje nejen Vlachovo
Březí, okres Prachatice, ale i celý jihočeský region, neboť svým
specifickým zaměřením na hudební romantismus je ojedinělým
sborovým festivalem v České republice. Pořadatelé letošního
ročníku museli s ohledem na rozsáhlé finanční škrty zúžit původní

STÁTNÍ SVÁTEK A NOVÍ OBČANÉ
Ve středu 27. 10. 2010 se ve Vlachově Březí konala slavnost
na počest státního svátku Dne vzniku samostatného
Československa - 28. října 1918. Vlachovobřezská oslava na
konci října má ve městě svou tradici. Poprvé po revoluci
jsme si tento svátek připomínali v roce 1993 a vysadili jsme
ve školní zahradě Lípu České republiky. V roce 1995 jsme
spojili svátek 28. října se slavnostním jmenováním nových
občanů města. Každým rokem pak v listopadovém vydání
Březin konstatujeme, že Vlachovo Březí patří k málo místům
v okrese, kraji, ba i v celém státě českém, kde si ještě vznik 1.
samostatné
demokratické
Československé
republiky
připomínají. Nechť nám i našim následovníkům tato tradice
ještě dlouho vydrží. Celá slavnost má ustálený rituál, který
začíná odpoledne v obřadní síni budovy radnice na náměstí
Svobody. Letos sem přišlo 12 osmnáctiletých, ročník
narození 1992, z celkem 20 pozvaných mladých mužů a žen.
Z úst pana starosty Ing. Petra Kubašty se jim za přítomnosti 2
pánů radních ( stále ještě těch vzešlých z voleb roku 2006) a
paní matrikářky L. Petrů, dostalo poučení o základech
samosprávy, o historii města i o jeho osobnostech. Na závěr
došlo k slavnostnímu jmenování a pak všichni letošní
osmnáctiletí obdrželi pamětní listy, jež z nich učinily nové
občany Vlachova Březí. Z radnice potom vyráží celá sešlost
k Svatému Duchu, kde mladí vysadili Lípu ročníku ´92.
V posledních létech tak činí poblíž poslední kaple křížové
cesty-Božího hrobu. Pak se vrátí do školy, z níž před třemi
roky vyšli do světa, a čekají, až se rozsvítí u Pomníku padlých
z 1. světové války. Každoročně se tu scházejí občané, aby si
připomněli dobu vzniku Československa před dvaadevadesáti
léty a uctili památku padlých vlachovobřezských vojáků, kteří
se z 1. války již nikdy nevrátili. Letos tu k přítomným krátce
promluvil pan starosta Kubašta a společně se zástupci
osmnáctiletých položili kytice ke kamennému monumentu.
Pietní akt byl zakončen zpěvem státní hymny a poselstvím
plamínků, jejichž světlo má symbolicky oslovit ty, co
převezmou štafetu v příštích létech. Slavnost pak pokračovala
vernisáží výstavy Thank you, Mr. Matulka, o níž píšeme na
jiném místě v novinách. Večer končí společným posezením
účastníků v jídelně základní školy. Především pro nové
občany tu paní kuchařky připraví pohoštění a občerstvení a
nakonec tu osmnáctiletí povídají o svých dalších plánech a
přáních. Ti letošní nově jmenovaní občané přistoupili k celé
slavnosti velice sympaticky, chovali se přirozeně a po celou
dobu byli pozorní a slušní. Takové zjištění je příjemným
překvapením pro všechny. Díky za to, vážené slečny a pánové
ročníku 1992! (JKH)

VÝSTAVA O DÍLE MALÍŘE JANA MATULKY
Ve středu 27. října 2010 se ve školní galerii BoMBa ve
Vlachově Březí uskutečnila vernisáž výstavy o životě a díle
malíře Jana Matulky. Celé tohle slavnostní povídání,
muzicírování, ale především dívání se a prohlížení bylo
součástí tradiční oslavy státního svátku – 28. října, o níž píšeme
na jiném místě v Březinách. Pořadatelé se upřímně zaradovali,
když se mezi hosty objevili i dva čestní občané města - panové
Karel Lád starší a Jindřich Boška mladší v doprovodu svých
drahých polovic, stejně jako bylo příjemné znovu po čase
uviděti pana Ing. Vl. Sellnera s paní. Neméně radostným
zjištěním byla i přítomnost všech z početné skupiny nově
jmenovaných občanů města, ročníku 1992. Pan ředitel školy
nejprve všechny přítomné v Bombě uvítal a poté předal slovo
svým kolegyním ze ZUŠ-paní ředitelce T. Tláskalové-klavír a
paní učitelce L. Kováčové-příčná flétna, slečně L. Kováčovéklavír i panu starostovi Kubaštovi v roli violoncellisty. Třikrát
vstoupili do programu a třikrát tak velice úspěšně, že počtvrté
museli přidávat – Paragon Regtime od Scotta Joplina. Před tím
zahráli Summertime od George Gershwina a Dvořákův Valčík
G dur. Sluší se jim poklonit za to, jak skvěle vybrali a
interpretovali hudbu, jako by na míru šitou Matulkovu naturelu
i životu. O tom pak hovořil pan ředitel Jan Horák, stejně jako o
koncepci celé nové expozice v BoMBě. Když Národní galerie
v Praze oznámila, že již žádné Matulkovy obrazy nevlastní,
vyřešili to následovníci slavného rodáka po svém. Namalovali
kopie Matulkových obrazů sami, a tak jich tu objevíme hned
osm. Nejvíce se činil Mistr Jindřich Boška, ten vytvořil hned
čtyři, paní magistru Markétu Horákovou zaujala dvakrát
Matulkova nezapomenutelná zátiší, jednu kopii vytvořil malíř
Jan Pillvein z Říčan, jinak vlachovobřezský rodák a patriot a
jednou kopíroval obraz J. K. M. také pan JKH. Jim všem
organizátoři výstavy děkují za ochotu, práci, kumšt a
nezištnost, s nimiž se své práce zhostili. Poděkování patří i
panu Václavu Touškovi jr., který dokázal pomocí internetu
objevit a získat tolik reprodukcí Matulkových obrazů, že už
jich snad více v amerických muzeích ani míti nemohou. Za
překlady do angličtiny i za korespodenci s Art muzei v USA
chtějí organizátoři poděkovat i paní magistře Pavle Langové.
V řadě neposlední pak posílají poděkování i manželům Černým
z Černé v P. za poctivou, rychlou a kvalitní práci při tisku
nového katalogu Thank you, Mr. Matulka, který přivezl do
V.B. pan starosta 27. 10. dopoledne! Ve školní galerii BoMBa
máme poprvé v historii českého, ale i evropského výtvarného
umění možnost spatřit na 77 kopií nebo reprodukcí obrazů,
kreseb či grafik malíře Jana Matulky, který se ve Vlachově
Březí 7. listopadu 1890 narodil. Matulkovo dílo ho právem
řadí mezi špičky českého, evropského, a díky jeho působení a
tvorbě v USA, také světového výtvarného umění, jež vznikalo
mezi dvěma světovými válkami XX. století. Toto si troufám
tvrdit, ač nejsem kunsthistorik ani fundovaný expert. Bohužel,
celá Matulkova evropská tvorba, kterou opatroval ve
svém pařížském ateliéru jiný vynikající český malíř Josef Šíma,
přišla za 2. světové války v niveč, a snad právě proto se
v Evropě, ale i v Čechách na Matulku zapomnělo. Malíř, který
procestoval Spojené státy a Kanadu, který se 7x vydal lodí do
Evropy, projel Francií, dlouhodobě pobýval v Paříži, kde měl i
svůj ateliér. Malíř, který žil v Praze a v roce 1923 tu společně
vystavoval se skupinou Tvrdošíjní, který navštívil několikrát i
své rodiště Vlachovo Březí, vydal se na Slovensko a
Podkarpatskou Rus, malíř, jehož obrazy sbírali a vlastnili
Tomáš Baťa, Jan Masaryk a Jindřich Waldes, bezesporu byl, je
a zůstane stále velkým Malířem. Až teprve po smrti si na něj
Američané vzpomenou, znovu ho objevují a pořádají výstavy

jeho obrazů. Na to, až ho objeví Evropa a Češi, Matulka ve
svém nebeském ateliéru stále čeká. Snad ten zájem a pídění se
po Matulkovi pomůže nastartovat právě probíhající Matulkova
výstava v BoMBě. Thank you, Mr. Matulka. Díky za Vaše
dílo! (JKH)
POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Poslední veřejné jednání stávajícího Zastupitelstva města
Vlachova Březí se konalo v pondělí 11. října 2010 od 19 hodin
ve velké jednací síni MěÚ. Jen několik dnů před konáním
komunálních voleb se tak ke svému poslednímu jednání sešli
zastupitelé města, jimž právě končilo čtyřleté volební období.
Jednání se proto neslo v tomto duchu, ale i v očekávání
blížících se voleb. V průběhu jednání schválili zastupitelé krom
rozpočtových změn ještě několik prodejů pozemků a likvidaci
vozu Avie. Nakonec shrnul pan starosta uplynulé volební
období, přidal i něco vizuální prezentace a zastupitelům
vyslovil své poděkování. V samém závěru se o slovo přihlásil
jeden z mála přítomných občanů pan Václav Urban st. a všem
přítomným zastupitelům, včetně vedení města, za jejich
čtyřleté snažení ve prospěch Vlachova Březí a jeho osad
poděkoval. Těm, co kandidují i v následujícím období, pak
popřál hodně štěstí ve volbách. Tento moment bezesporu zahřál
všechny zastupitele na duši i na srdci nejvíce. Jen málokdy se
totiž v uplynulém volebním období setkali s podobným
veřejným uznáním jejich práce. I Březiny se ke slovům uznání
pro vedení města a zastupitele rády přidávají. (B)

PRVNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První-ustavující jednání nově zvoleného Zastupitelstva města
Vlachova Březí se bude konat ve středu 10. listopadu 2010 ve
velké jednací síni MěÚ ve Vlachově Březí. Začátek je stanoven
na 19 hodinu. Na programu jsou všechny možné mini volby,
které přísluší již nově zvoleným zastupitelům. Ty nejdůležitější
se týkají postu starosty, dále pak místostarosty a 5 členů rady
města. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V pondělí 4. 10.
byl v celé ČR zahájen Týden knihoven. Městská knihovna
v Prachaticích vyhlásila na 1. den pokus o vytvoření rekordu
v počtu Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí. Od 9,00 hodin
četlo a poslouchalo po dobu 10 minut celkem 4 889 duší. Stalo
se tak na 40 místech regionu Prachatice, když všichni držitelé
nového rekordu četli nebo poslouchali Pohádky ze šumavských
lokálek od Romana Kozáka. Jak jsme naznačili, rekord byl
vytvořen a v příštích létech může už být jen překonán. Jsme
rádi, že k úspěchu celé akce přispělo i 136 žáků a paní učitelek
z 1. stupně ZŠ PJB a také 57 dětí a paní učitelek z MŠ Pastelka
za organizačního přispění paní ředitelky MěK JVP paní Heleny
Fraňkové a na vyzvání paní ředitelky MěK v PT Mgr. H.
Mrázové. Gratulujeme k rekordu i k nápadu. Agentura Dobrý
den z Pelhřimova, kde vedou Českou knihu rekordů, pak také
poslala žákům naší školy Certifikát, který rekord potvrzuje *
Naši šesťáci a sedmáci spolu s paními učitelkami J. Koubovou,
A. Weberovou a P. Langovou navštívili 8., 14. a 21. 10.
prachatické Muzeum loutek a zúčastnili se workshopu, který
byl věnován svatému Václavu. Všichni se vrátili velmi
spokojeni * 19.10 se někteří žáci 9. tříd podívali do Vimperka
na prezentaci tamního SOU s názvem Den řemesel. Pobavili se
a poučili * Žáci 3.A a 5. třídy zavítali do Městské knihovny
JVP na besedy Příběhy o dětech a Národní obrození. Děkují
touto cestou paní knihovnici H. Fraňkové * Žáci 3. B byli na
exkurzi v Caisově Pekárně a rovněž děkují za péči, jíž se jim
tam dostalo * 12. 10. se všem žákům školy představilo ve
sportovní hale duo artistů Flamings. E.&V. předvedli zajímavá

rozmanitá varietní a cirkusová čísla. Zaujali a mnohokrát
roztleskali náročné a věkově rozmanité publikum * 15. 10.
přivedl pan P. Jiří Kalaš do galerie BoMBa na besedu se žáky
8. a 9. tříd pány Františka a Patrika. Oběma se podařilo
překonat tenata drogové závislosti a způsob, jak toho dosáhli si
nechtějí nechat pro sebe. Děkujeme panu faráři za
zprostředkování celé návštěvy a besedy a sympatickým mužům
za upřímnost a otevřenost * 18.10. se konalo na umělé trávě
prachatické ZŠ Národní okresní finále v malé kopané starších
žáků. Naši žáci tu pod vedením pana trenéra Mgr. M.
Novotného obhajovali loňské prvenství, které pak nastartovalo
jejich vítěznou cestu až k titulu krajských mistrů. Jejich letošní
následovníci si nevedli špatně a v silné konkurenci obstáli se
ctí, když v konečném pořadí obsadili 3. místo. Zasloužili se o
to tito chlapci z 8. a 9. tříd : M. Čužna-kapitán, T. Križanik, T.
Cvach, V. Krejsa, L. Vojta, R. Bartůněk, J. Vozandych, R.
Oláh, P. Horváth a M. Zámečník. To vše za přispění asistenta
trenéra pana P. Cvacha. Děkujeme všem za velmi dobrou
reprezentaci školy * Ve dnech 20. – 26. 10. sbírali ve škole
starý papír. Díky pochopení a úsilí rodičů, píli samotných žáků,
s přispěním přátel a s pomocí pana Koca odvezl pan Hanťa ze
Šropatexu do Č. B. více než 5 tun perfektně vytříděného a
svázaného papíru. Odtud za něj poslali částku rovněž vyšší než
10 000,- Kč. V loňském roce nám Šropatex dal za stejné
množství a kvalitu jen necelý tisíc korun! Časy se mění, ale
především výkupní cena starého papíru. Mezi nejúspěšnější
třídy patřili žáci ze 6. B, 4. B, 5. tř. s více než 555 kilogramy.
Z jednotlivců jmenujme alespoň Petru Blahoutovou z 8. A a
Jana Pikeše ze 4. B, kteří odevzdali shodně 194 kilo papíru. Za
nimi objevíme Radku Urbánkovou s 141 kilogramem. Z
výtěžku chceme přispět na pojištění žáků, zakoupit ekologické
nádoby na plasty a část věnovat na děláni dobrých skutků.
Děkujeme všem, kteří papír sbírali, třídili a nakonec ve škole
odevzdali * Dovolujeme si pozvat všechny milovníky poezie,
obdivovatele básníka K. H. Máchy a přátele dětského
recitování na Den poezie, který se v naší škole koná v pondělí
22. listopadu 2010 u příležitosti 200. výročí narození K. H. M.
a letos s podtitulem Nekonečný kraj... Těšíme se na vás v 17
hodin v galerii BoMBa * Nakonec ještě jedno pozvání od ZO
Českého svazu včelařů ve V.B., jehož členové ve spolupráci se
školou připravili na sobotu 27. listopadu 2010 Kurs zdobení
perníčků. Ten se uskuteční v galerii BoMBa od 9 do 13 hodin
a jeho lektorkou bude paní Alena Scherlingová. Zájemci si
mohou přinést k ozdobení i perníčky vlastní výroby, ale
především dobrou náladu a chuť se přiučit něčemu novému *
(JKH) Základní umělecká a mateřská škola : * V pondělí
25.10. se uskutečnil v komorním sále ZUMŠ 2. veřejný koncert
žáků ZUŠ, který byl věnován blížícímu se svátku ČR-28. říjnu.
Již třetím rokem pořádáme tyto koncerty jako společná
vstoupení žáků ZUŠ Stachy a V.B. Prolínají se tu nástrojové
obory obou škol, včetně účinkování pedagogů, kteří učí na
obou školách. Celým programem zněla hudba výlučně českých
skladatelů-od starých mistrů 18. století až po soudobé autory.
Ze Stach k nám přijelo 6 žáků a 3 kantoři na čele s paní
ředitelkou Olgou Bončkovou. Na jaře příštího roku vyjedou
žáci naší ZUŠky zase do Stach. Taková spolupráce je pro obě
školy přínosem a dává všem hodně radosti, přináší hezké
zážitky a vytváří i užitečné zkušenosti * Přiblížil se čas
čtvrtletních třídních koncertů žáků ZUŠ v jednotlivých
nástrojových oborech. Koncerty jsou přístupné veřejnosti,
konají se i na pobočkách v Husinci a Strunkovicích a začínají
vždy od půl páté odpoledne. Ve Vlachově Březí se koncertuje
v komorním sále ZUŠ a program je následující: PO 8.11. – bicí
nástroje, ČT 11.11. – akordeony, PÁ 12.11. – klavírní třída, PO

15. 11. - dechové nástroje a PÁ 19.11. – třída strunných
nástrojů. Srdečně zveme nejen rodiče žáků, ale i všechny
ostatní milovníky hudby * Učitelé ze ZUŠky si vás dovolují
srdečně pozvat na tradiční Koncert k svátku svaté Cecílie
, který se uskuteční v pátek 26. listopadu 2010 od 18 hodin
v komorním sále ZUŠ. V programu se představí nejen
učitelé z naší ZUŠky , ale i hosté z jiných uměleckých škol.
Přijďte s námi oslavit svátek všech muzikantů…* (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Četnost říjnového společenského pohybu roku 2010. nebyla
veliká. S radostí jsme zaznamenali zatím jediné narození
Josífka Buška z Vlachova Březí, jehož mezi námi upřímně
vítáme, přejeme mu hodně zdraví, štěstí a přehršli dalších
životních radostí a slastí. Rodičům gratulujeme a mamince
posíláme velký puget kytek * S nemenší radostí
konstatujeme, že se s námi v říjnu nikdo neloučil navždy *
Vlachovobřezská radnice zaznamenala dvě říjnové svatby.
Počátkem měsíce si tu řekli své ano Lada a František
Mizerovi a o týden později i Soňa a Martin Schmidtovi.
Oběma novomanželským párům Březiny blahopřejí. Ať se
jim na jejich společných životních cestách vyhýbá všechno
zlé a ať je pouze zdraví, štěstí, láska a pohoda provázejí
přinejmenším dalších sedmdesát sedm roků…* V rubrice
říjnových jubilantů
znovu pro pořádek připomínáme
pětadevadesátiny paní Justiny Kordíkové z Vlachova Březí
a znovu jí jménem všech Vlachovobřezšťanů posíláme
upřímné pozdravy do nedaleké Volyně s přáním pevného
zdraví a klidu do dalších let. „Jen“ o deset let méně bylo
v říjnu paní Anastázii Krupičkové z Vlachova Březí. Dvě
sedmičky se letos zcela nečekaně připojily k panu Radimu
Košíčkovi z Vlachova Březí a kulatá pětasedmdesátka
dostihla i paní Růženku Lukešovou z Vlachova Březí.
Především jim, ale i všem, jež se v říjnu narodili nebo měli
jmeniny, si dovolují Březiny popřát pevné zdraví a hodně
radosti ze života mezi svými nejbližšími. (B podle LIP)
OHLASY ÚČASTNÍKŮ X. ROČNÍKU MSFHR
Autorka fotografií paní Hana Němečková : „ Kdykoliv a
kdekoliv mne při vyslovení tajuplné zkratky MSFHR
zalije pocit harmonie a radosti. Letos o to větší, že jsem
nejen jako obvykle
dokumentovala průběh celého
festivalu, ale mohla se podílet na programu i malou
výstavou svých fotografií. Už se těším na XI. ročník!“ Jan
Hovorka, Klarinetový soubor PT : „Děkujeme vám za
pozvání na festival. Byl to pro nás moc hezký zážitek“.
Jaroslava Modrochová, členka poroty MSFHR, Praha :
„Ojedinělost festivalu hudebního romantismu ve Vl. Březí
je evidentní. Stála jsem u jeho zrodu a sledovala průběh a
přípravu všech 10 ročníků. Bude mi ctí, když využiji svých
možností i při přípravě dalších ročníků.“ Marie Davidová,
PS Slavík, Pacov : „Je moc dobře, že pořád jsou na světě
lidičky, kteří jsou pro dobrou věc, tj. dobré zpívání,
ochotni udělat maximum. Nekoukají na honorář, řídí
se svým srdíčkem a odměnou jsou jim usměvavé a
spokojené tváře účastníků. To všechno se Vám včera
podařilo a za to Vám patří obrovský dík…Vyřiďte
poděkování děvčatům z kuchyně, jejich oběd nikdy nemá
vadu, personál bufetu byl taky bezvadný, atd. Za tím vším
je obrovské množství práce. “ Mgr. František Zumr,
předseda PSPU, Praha : „ Milí vlachovobřezští občané,

rád bych se vyznal ze své lásky, kterou chovám k vašemu
městu již od doby, kdy jsem byl pozván kolegou Václavem
Matouškem, vzácným to člověkem, abych u vás v kině a
v Prachaticích ve škole přednášel o cestách PSPU do
Pobaltí. Omšelá tvář Vlachova Březí na mne tehdy velký
dojem neudělala, ale literatura s kulturními památkami
Prachaticka to však bohatě vynahrazovaly. Když jsem se
před deseti lety doslova ocitl v rodině občanů, kteří stáli u
kolébky jednoho z největších neprofesionálních sborových
festivalů v naší republice, pochopil jsem, že právě
občanská iniciativa dokáže zázraky. Na památce
spoluobčana V. Matouška vykřesat životaschopný,
dokonce mezinárodní festival s již desetiletou tradicí,
dokáže jen tak silná osobnost, jakou je jeho ředitelka
Tatjana Tláskalová. Její agenturou jsou desítky
spoluobčanů. Ti jsou angažováni nejen ve festivalových
dnech, ale tvoří kulturní život města po celý rok. Není
proto divu, že ten, kdo zde byl jako účastník I. ročníku
festivalu by dnešní město nepoznal. Na mnohém se
významně podepsal i starosta města Ing. Petr Kubašta.
Jako letošní čestný host festivalu jsem měl více času
k procházce po městě, kterou vždy konala moje paní, když
náš sbor nacvičoval. To ona mne letos vedla na místa,
která jsou nová, která jsou opravená a dotvářejí kolorit
současného Vlachova Březí. Již jen úprava náměstí
zapůsobí na návštěvníka svou střízlivostí a účelností.
Občané pečují o své domy jako správní hospodáři. Ve
městě je čisto a vše má svůj řád. Stejně tak je tomu i v
organizaci festivalu. Všechny sbory podaly na závěrečném
koncertu velmi pěkné výkony. Odměnou pro ně bylo
poděkování i zážitek z dirigentské práce doayena českých
sbormistrů pana profesora Jana Kasala. Kruh se uzavírá –
profesor Kasal za své sbormistrovské éry v Pěveckém
sdružení pražských učitelů první rozpoznal nadání pro
hudbu a zpěv vlachovobřezského rodáka Václava
Matouška. Za všechno, co pro památku svého rodáka
děláte, milí občané, vám patří náš dík“. ( B)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ

Rosnička vzpomíná : První tři týdny : zataženo, deštivo,
mlhavo, slunce málo a s teplem je to bídny. Pak přichází čas
vlídny a bylo: slunce kraj tu pozlatilo. Suché listí oheň čistí a
po ránech mrazy, co nám houby kazi. 28. - o svátku státu
odpoledne, všechno před tím bledne. Na obloze viděti husího
hejna Véčko. Na pohled jich bylo hodně a podle křiku ještě vic,
letěli od Prachatic na severozápad líně, čekala na ně Čkyně
(CM) * V říjnu zmizely všechny sloupy a dráty elektrického
vedení v Žižkově ulici. Firma Pokorný umístila všechny
elektrokabely pod zem, postavila nové „pomníčky“ pro
rozvodné skříně a v části ulice inovovala i veřejné osvětlení *
Stavební firma V. Voborník z Č. Krumlova opravila jižní
vstupní bránu do zámeckého areálu. Nakonec své dílo vyvedla
v pěkných barvách. * Firma L. Řezník z V.B. položila novou
krytinu na stodole v zámeckém areálu. Dobrá věc se podařila. *
Kamarádi ze Spojených států – D.K., H. K., MOJ. a DACH.
podnikli výlet pod Boubín. Zpráva o tom i s fotografiemi vyšla
na 21 A čtyřek * V Městské pálenici ve V. B. budou míti
otevřeno do 19. listopadu 2010. S říjnem skončily i nedělní
služby * Fotbal FC necháme na prosinec. Upozorníme na
poslední mistrovskou výhru ve Vitějovicích 5:0! a pozveme
čtenáře na poslední zápas I. B třídy doma v neděli 7.11., kdy od
14 hodin hrají s Bělčicemi * (B)
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