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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2016
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se budou konat v pátek
7. října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 10 do
14 hodin. Ve Vlachově Březí dochází k podstatné změně v místě
konání voleb. Poprvé v historii se volebním místem stává panský
pivovar a jeho malý sál v přízemí budovy. Volební místnost
bude náležitě označena. Na tomto místě ještě nikdy naši občané
k volbám nešli. Popřejme jim proto, ať volí tak, jako když je to
poprvé a jak nejlépe budou umět, abychom měli z nově
vytvořeného 60 členného zastupitelstva kraje jen užitek a dobře se
nám tu po celé 4 roky žilo. Naši voliči, kteří před tím prokáží svou
totožnost (OP nebo pas), budou moci vybírat kandidáty ze 23
stran, hnutí nebo koalic, ale rozhodnout se musí pro jeden
hlasovací lístek - hlasovací listinu, kde mohou udělit kandidátům 4
preferenční hlasy. Všechny kandidátní listiny budou občanům
doručeny minimálně 3 dny před zahájením voleb. Na některých
místech budou spolu s krajskými volbami probíhat volby do senátu
Parlamentu ČR. To ale není náš případ, my jsme svého senátora
zvolili před 2 roky na šestileté období. Kolikpak asi čtenářů Březin
zná jeho jméno? Odpověď na tuto otázku hledejte na jiném místě
novin. Přejeme našim voličům šťastnou ruku a jasnou mysl. (B)

XV. ROČNÍK MSFHR 2016 SE BLÍŽÍ
V letošním roce se ve dnech 14.–16. října uskuteční 15. ročník
Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu. Přestože
v současné době probíhají závěrečné organizační přípravy a o účasti
některých pěveckých sborů se stále ještě jedná, můžeme všem
příznivcům vlachovobřezského sborového festivalu slíbit, že se mají
na co těšit. Letos k nám zavítá nejméně 15 pěveckých těles z různých
koutů ČR. Většina z nich se zúčastní celého festivalového programu,
který letos obsahuje zahajovací koncert, soutěžní přehlídku, dvě
sborové dílny, tři výjezdní festivalové koncerty do okolních měst a
závěrečný koncert s orchestrem. Některé sbory vystoupí jen na
určitých koncertních místech, popřípadě na soutěžní přehlídce o
Hlavní cenu profesora Václava Matouška. Do té se přihlásilo celkem
9 pěveckých sborů. Společné sborové dílny pro nácvik skladeb na
závěrečný koncert s orchestrem se zúčastní na 220 zpěváků. Celkový
počet účinkujících se tak vyšplhá na 3 stovky. Opět bude na našem
festivalu hostovat orchestr Pošumavské komorní filharmonie
Prachatice pod vedením pana dirigenta Karla Haymanna. V rámci
festivalového programu nabízíme navíc Varhanní recitál Michala
Novenka, na němž vystoupí naše kolegyně ze ZUŠ – zpěvačka Ani
Vardanyan. Dovolujeme si naše čtenáře upozornit na přílohu Březin,
kde se můžete seznámit s celým programem festivalu. Organizační
výbor MSFHR upřímně děkujeprostřednictvím Březin všem firmám,
podnikům a soukromým osobám, které poskytly festivalu sponzorský
příspěvek a napomohly tak ke zdárnému průběhu letošního ročníku
festivalu. Děkujeme všem za finanční podporu a srdečně zveme
příznivce sborového zpívání k návštěvě některého programu z bohaté
festivalové nabídky. (T. T.)
MALÍŘI BOŠKOVÉ V PIVOVARU

cena 4,- Kč
V úterý 5. července 2016 byla ve velkém sále panského
pivovaru slavnostně otevřena výstava Malíři Boškové. Stalo se
tak za přítomnosti nejmladšího z tria (děd Jan, otec Jindřich I. a
syn) malířského rodu Bošků – Jindřicha II. s chotí a rodinou,
pana starosty města L. Dragouna s chotí i značného počtu
příznivců výtvarného kumštu malířů Bošků. Program byl
doplněn klavírními vstupy paní ředitelky T. Tláskalové,
úvodem pana starosty a průvodním slovem JKH. Pro všechny
účastníky vernisáže a budoucí návštěvníky vydalo Město V. B.
katalog, jehož titulní stranu přinášíme našim čtenářům v dnešní
příloze Březin. Druhá část tisku vypovídá o životě a tvorbě
každého z protagonistů výstavy zvlášť. Tyto katalogy jsou
k mání ve velké galerii pivovaru nebo v Infocentru města V. B.
na náměstí Svobody a jejich dotisk nečiní problém. Ohlasy na
instalaci výstavy, na níž měl lví podíl právě Mistr Jindřich
Boška jr. a rovněž pan Dušan Jančár z osazenstva pivovaru,
byly vesměs pozitivní. Rozměrným plátnům se dostalo na
velkých plochách stěn přirozeného vyznění, jako by snad byla
tvořena do tohoto nádherného sálu na zakázku. To souznění
obrazů, interiéru a lidí je naprosto dokonalé. Pan architekt a
fotograf Filip Hozman z Prahy nám o tom podává důkaz. (JKH)

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZPRÁVY Z MÉSTA
Třetí veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
bude konat v pondělí 26. září 2016 v jednací síni MěÚ na
radnici od 19 hodin. Mimo jiné se budou projednávat změny
územního plánu, rozpočtové změny, vyhláška města o nočním
klidu nebo změna zřizovací listiny ZŠ PJB * Již v červnu
dokončili lidé z UKB Stavby Vimperk stavbu silnice mezi
Doubravou a Uhřicemi. Zvláště pak v Uhřicích si dali záležet
na úpravě návsi i uliček * Koncem července a v srpnu probíhala
rekonstrukce silnice mezi Vlachovem Březím a Čkyní, směrem
na Libotyní. Pracovníci SUS PT se činili, avšak pracovní
postupy neurychlíš, a tak si obyvatelé Doubravy, Uhřic,
Libotyně, Radhostic a … přišli na své. Veřejnou dopravu tu
s obtížemi zajišťoval DPMVB, za což patří pánům Pěstovi a
Půbalovi velký dík * Ještě letos dojde na úpravu místních
komunikací mezi mlýnem a Husovou ulicí u Opatrovny a také
na opravu cesty od pošty ke Kavčinci. (B)
NAŠI HASIČI V „NOVÉM“
V posledním čísle Březin jsme psali, jak se letos v červnu
zúčastnili naši hasiči velké slávy v bavorské Riedlhütte, kde

tamní FFW otevíral novou hasičskou zbrojnici. Přitom mi
došlo, že i naši z místního spolku SDH V. B. se mají čím
pochlubit. Vždyť ty zvláštně červené a modré plochy na nové
fasádě domu v Pražské ulici zase tak dlouho k sobě naše zraky
nepřitahují. Pan starosta zdejšího sboru Jan Fiedler st. mi o
hasičském stavění ochotně vyprávěl, a pro Březiny se začal
rýsovat zajímavý příspěvek. Avšak více prostoru, abys v těchto
novinách pohledal, a tak přijměte tuto stručnou glosu alespoň
jako upoutávku na Březiny příští, kde napíšeme více. Zatím jen
tolik, že naše zásahová jednotka vyjela o prázdninách ke 3
nevelkým požárům. Hořela tráva a poté auto u Husince a
jednou vzplála sláma u Lipovic. Zato se ale 4x utkali se sršány
a jednou s vosami. Poslední výjezd uskutečnili 14. 9. 2016,
kdy zčista jasna a z ničeho nic padl u Lhoty Chocholaté strom
na cestu. (B)
SEZÓNA NA KOUPALIŠTI V HRADIŠTI
Kdo jiný než paní Zdena Florianová z okénka kiosku U Bílé
labuti by měl vidět letní sezónu na koupališti v Hradišti lépe.
Ochotně o tom napsala a Březiny s díky přetiskují : „Letošní
léto bylo tak trochu podivné, chvíli horko, chvíli zima a déšť.
Na našem koupališti bylo stále živo. Je však pravda, že i letos
se chodilo koupat více lidí z dáli než nás domorodců. Hříště na
plážový volejbal, venkovní stůl na ping pong přilákaly také
více omladiny. Je dobré vidět, že mládí ještě sportování baví.
Jako každý rok jsme ukončili sezónu různými hrami pro dětitakový mini dětský den. A teď s chutí na zimní radovánky a
pak znovu bude léto a my se stkáme na koupališti
v Hradišti.“(B)
PAVEL FIEDLER OBRAZY V BOMBĚ
Vyvrcholením Památného dne školy bývají podvečerní
vernisáže výstav, pomocí níchž upozorňuje škola na um, práci,
záliby a další i jiné aktivity svých bývalých žáků nebo učitelů.
16. září 2016 v 17 hodin zahřmělo a spustil se déšť. Nic však
nezabránilo paním magistrám H. Dvořákové, J. Koubové a
panu Mgr. Martinu Hubáčkovi, aby zapěli, zahráli a uvedli tak
výstavu obrazů pana MVDr. Pavla Fiedlera, bývalého žáky naší
školy z let 1971- 1979. Ten letos vystavuje v BoMBě již
potřetí, vždy u příležitosti svého významného životního jubilea.
Bohužel tentokrát nemohl být pan doktor zvířat z osobních a
pracovních důvodů přítomen. To u malířů není zase tak veliký
problém, neb o jeho práci vypovídá vystavené dílo. Náměty pro
více než pětadvacet obrazů čerpal při svých studijních cestách
po Evropě (např. Norsko, Island), Americe (Argentina Chile),
ale také při svých toulkách milovanou Šumavou ( a to v zimě
nebo na podzim). Pan ředitel školy Mgr. Michal Novotný
všechny hosty uvítal a pan exředitel Jan Horák omluvil
malujícího doktora a seznámil přítomné s expozicí. Popřejme
panu doktorovi ještě hodně tvůrčích úspěchů, pevné zdraví a
spolu s ním se těšíme na chvíli, až spolu s jeho rozvětvenou
rodinou výstavu svých obrazů v BoMBě navštíví.(JKH)
PRVNÍ VÁCLAVSKÁ VESELICE V PIVOVARU
Zdejší Základní organizace Svazu důchodců ČR v čele s paní
Květou Růžičkovou uspořádala 20. září 2016 První Václavskou
veselici ve velkém sále panského pivovaru. K tanci, zpěvu i
poslechu hrálo duo Kouba Šebesta. Skvělou náladu umocnilo
vystoupení souboru Nezbední besedníci z Lažišťě, Záblatí,
Řepěšína a okolí. Velice přitažlivá pro všechny byla i bohatá
tombola, v níž měl každý možnost vyhrát. Na
vlachovobřezskou seniorskou premiéru přijely 3 plné autobusy
z Českého Krumlova, Benešova nad Černou, Kaplice a
Vimperka. Naši senioři totiž jezdí pravidelně na jejich kulturní
podniky, takže nám to v uplynulém týdnu naši milí hosté a
přátelé tak trochu oplatili. A my doufáme, že se jim u nás líbilo

a že se příští rok před Václavem znovu u nás potkáme. Touto
cestou by chtěli organizátoři Veselice poděkovat všem
sponzorům za jejich věcné i peněžní dary. (FLO)
JANOUŠKOVA POSEDLOST JESKYNÍ ALTINBESIK
V sobotu 24. září 2016 se v malé galerii panského pivovaru
konala vernisáž výstavy fotografií Posedlost Zlatou kolébkou.
Premiérově se u nás představuje pan Evžen Janoušek z Prahy,
kameraman, speolog, potapěč a průkopník virtuálních výstav. Ten
na nás svými barevnými velkoformátovými fotografiemi
z jeskyně Altinbesik v Turecku přenáší svou posedlost tímto
neskutečným přírodním útvarem a ještě přidává ke každé
fotografií příběh. Povídání o dobývání, zkoumání a rozšiřování
prostoru jeskyně Altinbesik začíná v roce 1989, kdy se tu spolu
se svými přáteli ocitl poprvé. Až letos v říjnu znovu poletí do
Turecka, pak už to bude podeváté. Dosti dlouhá doba na to, aby
diváka přesvědčil, že nic nepředstírá a s nesmírnou pokorou
hledá, objevuje a nachází. Je to vášeň a posedlost. Jen takoví lidé
dokážou překonat překážky a vítězit. Nechť jdou panu Evženovi
štěstí a nové objevy naproti a dílo se mu daří. A budoucím
zájemcům o výstavu Janouškových fotografií doporučujeme, aby
nepospíchali, dívali se a četli jeho příběhy. (JKH)
28. ŘÍJEN A VÝSTAVA OBRAZŮ HELENY VANIŠOVÉ
Ve čtvrtek 27. října 2016 se bude ve Vlachově Březí konat
tradiční
Slavnost na počest vzniku samostatného
Československa, kterou u nás spojujeme s jmenováním nových
občanů města a která se koná pravidelně v předvečer státního
svátku. V 16 hodin se uskuteční zahájení a jmenování nových
občanů na radnici, poté bude na Svatém Duchu vysazena Lípa
ročníku1998. Od 18 hodin proběhne pietní akt u Pomníku
padlých a v 18, 30 hodin se bude v galerii BoMBa ZŠ PJB
konat slavnostní otevření výstavy obrazů Heleny Vanišové. Na
závěr slavnosti se uskuteční posezení s nově jmenovanými
občany v jídelně školy. Jménem starosty, radních a zastupitelů
si vás Březiny dovolují srdečně pozvat. Bližší informace
objevíte na plakátech. (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * Zahájení nového
školního roku 2016 – 2017 se letos 1. září odehrávalo opět na
tradičních místech a hlavní roli v něm hráli naši noví žáci –
Prvňáci. Těch se před školou ujali naši nejstarší žáci –
Deváťáci a všichni pak společně s rodiči a vedením školy
procházeli tleskajícím špalírem ostatních žáků školy až do
galerie BoMBa. Tady je uvítal pan ředitel školy Mgr. Michal
Novotný, představil novou paní učitelku třídní – Mgr. Markétu
Horákovou a předal řeč panu starostovi Lubomíru Dragounovi.
Ten jako každoročně nezapomněl na sladkosti, květiny i slovní
doping. A pak už se konal poslední přesun nejčerstvějších
školáků do jejich první opravdové třídy… Zbývá než dodat, že
letos nastoupilo do jedné první třídy 22 žáků – 13 děvčat a 9
chlapců. Tak hodně štěstí a radosti z vašeho nového školního
příběhu, Milí Prvňáci! * K 1. září 2016 bylo ve škole zapsáno
321 žáků, z toho chodí 197 žáků na 1. stupni do 10 tříd a 124
žáci 2. stupně do šesti tříd. Na konci uplynulého školního roku
jsme se rozloučili s paními učitelkami a magistrami Renatou
Lustigovou, Evou Zíkovou, Alexandrou Hodinovou a panem
učitelem Mgr. Karlem Markem. Odešla i paní asistentka
pedagoga Jana Hessová(nyní Frišová). Všem jim děkujeme a v
jejich nových působištích přejeme hodně úspěchů * Novými
členy pedagogického sboru se pro školní rok 2016-17 stali
Mgr. Pavel Pechek, Mgr. Stanislava Zíková a Mgr. Michaela
Klabouchová, která se vrátila po rodičovské dovolené. K nim se
řadí dvě asistentky pedagogů Ing. Jaroslava Sonntagová a

Barbora Podlešáková. Všechny je u nás ve škole vítáme a
přejeme jim, aby se jim tu dobře pracovalo…* Celkem máme
ve škole 22 učitelů, včetně vedení školy, 2 vychovatelky a 4
asistentky pedagogů. Ve školní jídelně pracuje 6
zaměstnankyň, včetně 1 pracovníka na zkrácený úvazek, dále tu
pracují 4 uklízečky, paní ekonomka a pan školník. Dohromady
zaměstnáváme 40 lidí, 28 pedagogických pracovníků a 12
provozních * Naše Miniohlédnutí I za uplynulým školním
rokem se dotýká spolupráce Knoflíků z MŠ a žáků 4. A z naší
školy. Knoflíci poznávali školu a její život a čtvrťáci si mohli
zavzpomínat na své „mládí“ prožité v Pastelce. A našlo by se
toho hodně, co všechno společně prováděli a čím se bavili, až
se konečně 1. září 2016 potkali ve škole jako staří známí, dobří
kamarádi a po novu již také spolužáci * Pokračujeme
Miniohlédnutím II za prázdninami, respektive zprávou o tom,
co se dělo ve škole v červenci a srpnu. V prostorách pavilonu 1.
stupně došlo ke kompletní výměně osvětlovacích těles, o což se
zasloužili pánové Jan Zíka z V. B. a pan Talafous z PT. Po
nich nastoupili malíři firmy Tisoň z Prachatic, vymalovali tu
třídy, chodby a nezapomněli ani na školní kuchyni. O instalaci
bezpečnostního zařízení u vstupu do školy a rovněž ve vchodu
na schodiště k jídelně se postarali místní experti - panové P.
Kouba, Zd. Neuberger a J. Florian. Pánové z firem od Dlouhé
louky z V. B. - Frček a Pravda kompletně zrekonstruovali stoly
pro výtvarnou výchovu. A nakonec opět místní firma
Agoprakta MD postavila nové doskočiště v areálu FC V. B.
Vedení školy si dovoluje touto cestou všem zainteresovaným
poděkovat za kvalitně odvedenou práci * Datum 17. září je pro
naši školu zásadní, neboť právě v tento den byla v roce 1899
otevřena první budova školy pod Svatým Duchem ve V. B.
Letos uplynulo od té historické chvíle již 117 let. ZŠ PJB a
lidé v ní si připomínají památný den. Ten začíná zpěvem školní
hymny a projevem ředitele školy do rozhlasu, poté následují
volby do Sněmu školy, který tvoří žáci ze 3. až 9. tříd. Letos si
zvolili 12 zástupců a ti pak mezi sebou vybrali prezidentku
Zuzanu Matuškovou z 9. třídy a viceprezidentku Romanu
Mikešovou z 8. třídy. Jim oběma i všem ostatním členům SŠ
gratulujeme a přejeme dobré nápady a spolupráci s vedením
školy. Program pak pokračuje individuálními projekty
jednotlivých tříd, s nimiž se můžete seznámit na : www.zsvlachovobrezi.net) nebo přímo v prostorách školy. Nakonec se
žáci sejdou v jídelně na slavnostním obědu a sláva pro ně
končí. Ne tak pro jejich kantory a zaměstnance školy. Ti
současní se s těmi, kteří tu působili před nimi, nejprve sejdou
v jídelně, poobědvají společně, vyslechnou si zpravodajství v
projevu pana ředitele, zavzpomínají na jubilanty, popovídají,
navštíví hrob slavného kantorského rodu Kopečků a chystají se
na tradiční podvečerní vernisáž výstavy. Ta letošní představila
obrazy Pavla Fiedlera v BoMBě (píšeme na jiném místě).
Památný den školy jsme si letos připomínali v pátek 16. 9.
2016 * (B podle MIN) Základní umělecká a mateřská
škola : * ZUŠ vstoupila do jubilejního 25. školního roku
2016/2017 s naplněnou kapacitou školy, tj. se 180 žáky –
z toho 139 v hudebním a 41 v tanečním oboru. Pedagogický
sbor zůstává k 1. 9. nezměněn : 11 učitelů hudebního oboru a 1
paní učitelka tanečního oboru. Ve škole pracují 2 uklízečky. I
nadále bude vlachovobřezská ZUŠ působit na dalších dvou
pobočkách- v Husinci a ve Strunkovicích nad BlanicíJiž nyní
můžeme tnářům Březin prozradit, že na březen 2017 chystá
ZUMŠka oslavu 25 let své činnosti * MŠ Pastelka zahájila
nový školní rok s plnou kapacitou , tj. s 80 zapsanými dětmi.
V MŠ budou opět pracovat 4 třídy – Koťata, Stonožky,
Hvězdičky a Knoflíci. V Pastelce působí 6 kvalifikovaných
učitelek, 2 uklízečky, 1 pracovnice při vydávání jídel a na část.

úvazek pan domovník * Ve čtvrtek 8.9. se uskutečnila
zahajovací informační schůzka pro všechny rodiče dětí * A již
v pátek 9. září navštívila Pastelku první pohádka divadla Kolem
* Počínaje říjnem se rozběhnou další školkové aktivity :
Klubíčko, Zpívánky, kroužek keramiky i tzv. Školkohraní *
Srdečně zveme všechny přátele naší školy na Slavnostní
koncert žáků a učitelů ZUŠ u příležitosti Vzniku ČSR, který se
uskuteční v koncertním sále školy v pondělí 24. října 2016 od
17 hodin. Jako hosté koncertu již tradičně vystoupí žáci a
učitelé ze ZUŠ Stachy * ( T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Červenec 2016 Sedmý měsíc roku nepřivál mezi nás žádnou
duši dětskou a díky Bohu za to, že také nikoho z nás k sobě
navždy nepovolal * První svatba júlová patřila Janě a Pavlovi
Frišovým, kteří si řekli své ano na zámku Kratochvíle. Šárka a
Jiří Koubovi spojili své životy v sále zámeckého pivovaru ve
Vlachově Březí. Oběma novomanželkám a novomanželůmstále ještě pořád čerstvým párům - si dovolujeme popřát
všechno nejlepší, spoustu zdraví a plno štěstí na jejich
společných životních cestách. A to až na věky věkův…* Mezi
letošními červencovými jubilanty měl premiéru pan Josef
Hubr z Vlachova Březí - počínaje 7. měsícem tohoto roku mu
už nikdo sedm křížků neodpáře. O pět let více přiběhlo přímo
soupaž k Panu Lyžaři a Klempíři Vladimíru Kotrcovi
z vlachovobřezské Velké Stránky. Oběma pánům přejí Březiny
pevné zdraví, hodně sil a klidu v duších. A přinejmenším ještě
dalších 25, respektive 30 let * Paní Bedřiška Vaněčková
dvaadevadesátiletáí! Vážené paní Bedřišce Vaněčkové
z Doubravy je o rok více a my všichni z toho máme radost
velikou a posíláme za ní do vesničky s pouze třemi trvale
hlášenými obyvateli mnoho pozdravů, hodně voňavých kytiček
i několik obyčejných slov, která jsou o to víc upřímnější :
„Buďte Zdráva, paní Bedřiško, a Štěstí ať Vás neopouští!“ *
Srpen 2016 Naše první srpnové zprávy jsou radostné, neb
vypovídají o narození Eleny Eimanové a Daniela Půbala, obě
dítka jsou z Vlachova Březí. Vítáme je mezi námi a přejeme
jim pevné zdraví, hodně štěstí, krásy plno a rovněž tak sílu
ducha i těla a dál zase jen všechno pěkné a ještě lepší. Jejich
rodičům gratulujeme a oběma maminkám přinášíme pugety
květin * K tomu hned svatby tři měsíc august ozdobily.
Vladimíra a Jiří Benešovi vykročili na společnou pouť životem
ze sálu zámeckého pivovaru ve Vlachově Březí. Ve zdejším
kostele Zvěstování Páně spojili před Bohem své životy Adéla a
Marek Bendovi. Až na břeh rybníka Bezdrev u Zlivi došli Jana
a Jan na sólo, od břehu se vraceli ruku v ruce jako Horákovi.
Trojlístku novomanželů blahopřejeme a vinšujeme jim hodně
zdraví, štěstí a lásku nekonečnou + Za panem Karlem
Svatošem Koncem měsíce srpna odešel navždy od svých hostů,
od lidí našeho města pan Karel Svatoš z Vlachova Březí ve
věku nedožitých čtyřiašedesáti let. Jeho královstvím a chloubou
byl hostinec stejného jména Na Vršku. Pamětníci však nejdříve
vzpomenou, jak si spolu s bratrem Josefem (ten již rovněž mezi
námi není) skvěle počínali na hotelu Jednoty na náměstí ve

Vlachově Březí i na to, jak spolu se svou paní Boženkou

rozjížděli před léty dvaceti pěti pohostinskou živnost. A my
všichni dobře víme, že společně tuto službu a nevděčnou řeholi
dovedli až k titulu Spokojený zákazník roku 2011. Pan Karel
byl zářným příkladem jak se někdo mine povoláním. Zaplať
pánu Bohu, že Pan hostinský u zedničiny nezůstal. Důkaz
podali štamgasti, ale i ti, kteří byli U Svatošů jen párkrát, když
se přišli ve dlouho nevídaném počtu s panem Karlem naposledy
rozloučit do pietní síně nového hřbitova na Hájkách. Díky,
Karle, pozdravuj tam nahoře Pepu a nezapomeňte to tam spolu
zase pěkně roztočit… + * V přehlídce srpnových jubilantů má
svou letošní premiéru paní Marie Kočovská z Vlachova Březí,
ku které se nenápadně připojily sedmička s nulou. O pět let
více nadělil život paní Ludmile Škopkové ze Lhoty Chocholaté.
Osmdesátiny si připomínal pan Václav Podlešák z Vlachova
Březí. A opět o pět let více přinesl života běh paní Marii
Bursové z Vlachova Březí. Se dvěma osmičkami na krku se od
srpna musí vyrovnávat pan Ludvík Mráz z Dolního Kožlí. Jim
všem i těm, kterým osmý měsíc roku přinesl mladé nebo
nekulaté narozeniny anebo každoročně se opakující jmeniny,
přejí Březiny mnoho zdraví a štěstí, hodně klidu a radosti ze
života * Září 2016 * Dítka dvě nová-zářijová Březiny
s velkou mezi námi vítají. Naše řady rozšířili Jiří Daniel a
Gabriela Jungwirthová - oba z Vlachova Březí. Ať je vám mezi
námi dobře, ať jste zdraví, šťastní a krásní na duchu i po těle, a
to přinejmenším do konce tohoto století. Vašim rodičům
gratulujeme a maminkám posíláme kytičky ve slunci zalité * O
svatbách lidí náležejících do působnosti naší matriky tamtamy
zatím (k 24. 9.) mlčí * + Bohužel v závěru měsíce nás dostihla
zpráva o odchodu bez návratu vážené paní Marie Touškové
z Vlachova Březí. Této dobré a skromné paní z Nerudovky
bylo 78 let. Březiny si dovolují vyjádřit všem jejím nejbližším
upřímnou soustrast nad její ztrátou + * S jistotou stoprocentní
můžeme, a s jejich laskavým svolením, zveřejnit jména
septembrových jubilantů. Premiérový vstup do naší rubriky
zažívá Pan Harmonikář Václav Havlíček z Dolního Kožlí,
jemuž bylo sedmdesát. Paní Věnceslavě Helvichové
z Vlachova Březí bylo již o neuvěřitelných 10 let více. A na
paní Ludmilu Wuršerovou z Vlachova Březí, toho času žijící u
své dcery ve Strunkovicích n. Bl., čekají na narozeninovém
dortu hned osmičky dvě. Svátek svatého Václava, který se
v posledních létech po zásluze proměnil ve svátek České
státnosti využívají Březiny ku gratulaci všem nositel(ům - kám)
tohoto jména starého a slavného. Paní Věra Dragounová
devadesátiletá! Vážené paní Věře Dragounové z Vlachova
Březí posíláme gratulaci k jejímu vstupu do „Klubu 90“ do
Kůsova, kde toho času žije v domově důchodců. Samé zprávy
neuvěřitelné hýbají dnešní společenskou kronikou a tato mezi
ně bezpochyby rovněž patří. I když jen pro ty dříve narozené…
Za nás všechny si Březiny dovolují upřímně paní Dragounovou
pozdravit, popřát jí dobré zdraví a slunce v duši. Vážená paní
Věro, ať Vás láska k lidem a radostný pohled na svět nikdy
neopouštějí… Mějte se hezky !* (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Červenec : Až do 12. slunce svítí a
hřeje dosti, tráva roste a borůvky modří, to je radosti! Na dní
pár už není žár a prší a potom zase slunce dar až do bouře na
den dvacátý třetí. Před klíštětem chraňte děti. A houby? – ty
neviděti...Srpen : l. týden – střídání deště a slunce svitu, pak
kroupy v letu bouřku dohání a studená jsou svítání i dni, že
slyšet je lidí brblání. Od Hany – patnáctého, něco neskutečného
- houby rostou jen od tisíce metrů výš, kde před sluncem měl

sirkáč skrýš. Bez té se snad usmažíš a udusíš. Až do konce
monatu, chodíme jak v komatu. A čáp se chystá k odletu…
Září : Slunce tahá za páky, nemá to vliv na žáky? V neděli
sprchne kratičko a pak? Jsi tu zase sluníčko! Pícháš do nás
kordy, lámeš rekordy a čápa vyháníš. Šestnáctého bouřka a
Celsius padá, nás bolí hlava. Jó švestky zrály a padaly, my na
slunce čekali a nakonec se opět dočkali…(CM) * Na přelomu
června a července zavítal k nám cirk Alana Kellnera. Azylu se
mu dostalo na hřišti u Sokolovny a dvakrát tam pro veřejnost
dávali představení. Na chlebíček peníz těžce vydřený, takový je
dnes kumšt cirkusový * V sobotu 16. července se o dopolední
show na náměstí Svobody a v ulicích přilehlých postaraly
projíždějící náklaďáky – trucky, které se tudy valily na
každoroční chlumanskou parádu. Tu tam pro všechny fans
chystá pan Josef Bobeš Bízek se svými boys. Díky za to * IV.
ročník Rockového kozla se 13. 8. nekonal, neb nějaké
indispozice zdravotní se mezi kapely vloudily * Agentura Fijan,
alias Zeo Trade oznamuje, že v průmyslové zóně na Dlouhé
louce vykupuje každé úterý, čtvrtek a neděli vždy od 17 do 18
hodin jablka padaná. Cena jest pohyblivá, teď je to asi půl
druhé koruny za kilo * V Pálenici a moštárně přijímají ovoce
pro pálení kořalky každý všední den vždy od 12 do 16 hodin.
Všechny bližší informace vám podá pan šéf Milan Babický na
telefonním čísle : 603 189 966 * Naším senátorem je pan Ing.
Karel Kratochvíle z Písku * Volejbalisté TJ Sokol uspořádali
pro děti v sobotu 20. srpna 2016 u Sokolovny malé
vlachovobřezské olympijské Rio. Závěr olympiády se tak
přenesl i k nám a medaile i dětská radost za to stály. Březiny
chválí organizátory i závodníky * Volejbalisté TJ Sokol se
proměnili v cyklisty (viz. foto z našeho náměstí). Na trase V. B.
- Jemčina - Uherčice – Chvalovice – Znojmo ujeli 225 km.
Prozkoumali okolí Chvalovic, vínko ochutnali, aby potom ve
Znojmě na vlak nasedli a skoro až domů (Čičenice) dojeli.
Stalo se 8 - 11.9. 2016 a jelo jich 14. Březiny chválí a gratulují.
* FOTBAL FC * V úvodu tlumočíme omluvu FC svým
fanouškům za to, že se neuskutečnil avizovaný tradiční turnaj
v kopané O pohár starosty města pro nezájem soupeřů * Již 13.
srpna 2016 byla zahájeny krajské soutěže, tj. i I. B třídy
skupiny B, kde působí i naše A mužstvo, které od nové sezóny
vede pan Jaroslav Rokůsek ml. Domácí úvodní remiza 1 : 1
s Lažištěm a poté plichta 0 : 0 doma se Stachy-to jsou zatím
jediné dva body, které náš tým v soutěži zatím získal. Tolik
očekávané vítězství v malém derby doma se Strunkovicemi se
v sobotu 24. 9. proměnilo v nepříjemnou porážku 0:2, což
s sebou přináší problémy se záchranou. V sobotu 1. 10.
hrajeme opět doma se Sousedovicemi od 16 hodin. Současné
postavení FC v tabulce napovídá, že to bude zápas téměř o
všechno * Od roku 1969 byly ve Vlachově Březí hracím dnem
neděle a návštěvy o nedělních odpoledních byly více než
slušné. Od této sezóny je hracím dnem FC sobota a návštěvnost
značně poklesla. Při posledním zápase se Strunkovicemi by nás
doma Mexikáni utloukli čepicemi, jakou měli početní převahu.
Životní styl fotbalistů si žádá soboty, ale fanoušek to vidí jinak.
Neděle pro něj znamenala fotbal * Naše dorostence, kteří hrají
I. A třídu, vedou pánové J. Kouba a M. Novotný. Zatím
procházejí ostrým testem, ale bude lépe. Žáci FC hrají OP PT a
dosud si vedou bez ztráty bodu a dělají tak panům Fr. Fenclovi
a R. Hůrskému jen samou radost. Přípravku starší mají na
starosti panové Fr. Fencl a V. Novák a jsou rovněž velmi
spokojeni. A konečně minipřípravku FC si vzali na starost
mladí pánové P. Friš a M. Knopp a dobře si s kluky rozumějí *
Sportu zdar a fotbalu FC zvlášť *(B)
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