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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017
Ve dnech 20. – 21. října 2017 se konaly volby do do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební
místnost se nacházela v malém sále v přízemí panského
pivovaru. Voliči z Vlachova Březí a jeho sedmi osad tvořili
jeden volební okrsek. Volební účast byla 57,87%, což
odpovídalo počtu 792 voličů. Oproti roku 2013 přišlo
k volbám téměř o 50 lidí více. Jestliže však u nás máme (+ -)
1350 voličů, znamená to, že více než 500 jich volit nechodí.
Výsledky voleb ve Vlachově Březí ( v závorce je pořadí a
počet hlasů před 4 léty) : 1. ANO 232 hlasy - 29, 29 % ( 3.
místo -103 hlasy), 2. ODS 112 hlasů – 14,14 % (6.- 75), 3.
– 4. Piráti a SPD 89 hlasů – 11, 23 % ( obě uskupení pod
5% hranicí), 5. KSČM – 71 hlas – 8, 96% (1.! – 141 ), 6.
ČSSD – 46 hlasů – 5, 8% (2.! – 139), 7. STAN - 43 hlasy –
5, 42% (kandidovali s TOP) 8. KDU-ČSL 39 hlasů – 4, 92%
( 7. – 43), 9. TOP 24 hlasy – 3, 03% (5. – 86 ). Jihočeský
kraj : 1. ANO – 28,86%, 2. ODS – 12,12%, 3. Piráti –
10,51%, 4. SPD – 9,85%, 5. KSČM – 9,32 %, 6. ČSSD 7,30%, 7. KDU-ČSL – 5,38%, 8. TOP – 5,30 %, 9. STAN 4, 57 % . Volební účast 61, 74 %. Náš kraj má 13 poslanců.
Česká republika : 1. ANO – 29,64%, 2. ODS – 11,32%, 3.
Piráti – 10,79%, 4. SPD – 10, 64%, 5. KSČM – 7,76%, 6.
ČSSD – 7,27%, 7. KDU-ČSL – 5,8%. 8. TOP O9 – 5,31%,
9. STAN – 5,18%. Ad1) Znovuzrození ODS. Ing Jan Bauer
z Prachatic se po 4 létech dostal znovu do Sněmovny. Je to
jediný poslanec z našeho okresu, což nás těší a Březiny mu
gratulují. Ad2) Velká převaha ANO a značný ústup ČSSD,
ve Vlachově Březí pak i KSČM. Ad3) Úsvit z ´13 roku
střídá SPD, obé pod hlavičkou Tomia OkamuryMahoAkoKij, k nimž poskočili Piráti Ivana Bartoše. Dvě
velké neznámé. Ad 4) Ve sněmovně je rekordní počet stran
nebo hnutí – 9. Ad 5) Za 14 dní po volbách se toho zatím
mnoho neudálo jak směrem k vytvoření nové vlády, nebo
k uspořádání sněmovny. Nechme se překvapit a věřme, že
Česká republika z toho všeho nakonec vyjde vítězně. (JKH)

XVI. MEZINÁRODNÍ SBOROVÝ FESTIVAL
O říjnovém víkendu 13.–15. 10. zavítalo do Vlachova Březí
u příležitosti konání již 16. ročníku sborového festivalu
MSFHR na 250 účastníků, a to nejen z řad pěveckých sborů
(letos k nám přijelo celkem 12 pěveckých těles, včetně
partnerského orchestru Pošumavské komorní filharmonie),
ale také řada významných hostů – hudebních pedagogů,
výkonných umělců a dalších osobností z oblasti našeho
kulturního života. Program letošního ročníku byl svým
obsahem velmi bohatý. V pátek 13. října zahájil festival
Pietní akt před rodným domem pana profesora Václava
Matouška, jemuž je festival dedigován. Zástupce PSPU pan
Miloslav Samek spolu s paní ředitelkou festivalu tu položili
kytici a vzpomenuli osobnost profesora Matouška. K tomu
zapěl sbor Kvítek z Loun. Večerní Slavnostní zahajovací
koncert v hale ZŠ PJB představil hned čtyři pěvecké sbory
– z Písku, Pacova, Loun a Jičína. V samém úvodu programu
uctili účastníci koncertu památku nedávno zesnulého Mistra
Jindřicha Bošky, dlouholetého spolupracovníka festivalu,
autora všech ústředních cen, včetně loga MSFHR. Sobotní
program zahájila dopoledne tradiční Sborová dílna VM I,
v níž se nacvičují skladby na Závěrečný koncert
s orchestrem. V neděli proběhla pak ve stejném čase i Dílna
VM II, když obě vedl dirigent PKF pan Karel Haymann.
Sobotní odpoledne 14. 10. patřilo Soutěžní přehlídce
MSFHR, do které se přihlásilo 6 sborů. V odborné porotě
zasedli
pánové
profesor
Jiří
Churáček,
hudební
skladatel
a
sbormistr, docent Jiří Fuchs, hudební
publicista a sbormistr a pan dirigent
K. Haymann. Krom Hlavní ceny prof.
V. Matouška se soutěžilo o dalších 5
interpretačních cen, nově pak též o
Cenu paní profesorky dr. Jaroslavy
Modrochové
za
vynikající
sbormistrovskou práci. O sobotním večeru se kromě
Koncertu duchovní hudby v našem kostele Zvěstování Páně

zpívalo také v Národním domě v Prachaticích a na zámku
Kratochvíle. Každý z koncertů měl jiné dramaturgické
zaměření. Ten ve V. B. byl věnován doktorce Modrochové
a Mistru Boškovi, v Prachaticích vzpomínali na pana
dirigenta Jana Kasala a ten na Kratochvíli byl poctou panu
profesoru Radovanu Lukavskému, Mistru uměleckého
přednesu. Pro všechny účastníky a návštěvníky byly o
víkendu otevřeny výstavy v BoMBě a Pivovaru. V neděli
15. 10. ráno se v kostele Zvěstování Páně konala
bohoslužba k uctění památky V. Matouška a J. Bošky.
V sále pivovaru vystoupili premiérově členové Poetického
kvarteta HeFrTáTo s pořadem věnovaným Janu Nerudovi a
Aničce Tiché. A pak už se čekalo na Slavnostní finále –
Závěrečný koncert MSFHR, který začal v 15 hodin ve
sportovní hale. Nejprve byly vyhlášeny výsledky soutěžní
přehlídky. Interpretační Cenu Romanticu získal smíšený
pěvecký sbor Kvítek z Loun. Další cena pak putovala za
sborem Foerster z Jičína. Držitelem Hlavní ceny profesora
V. Matouška se stal sbor Musica oeconomica Pragensis,
absolutní vítěz celé soutěže a držitel ceny B. Průchy. Jeho
sbormistryně paní Martina Spiritová získala cenu za
vynikající sbormistrovskou práci. Všichni laureáti cen pak
rovněž vystoupili a závěr patřil všem účastníkům. Ti
představili nacvičené skladby za doprovodu PKF.
Dlouhotrvající potlesk diváků ve stoje jen potvrdil, že
MSFHR má již své pevné místo nejen u nás ve V. B., ale
zejména v srdcích všech, kteří k nám za sborovým zpíváním
již 16 let přijíždějí. Organizační výbor děkuje upřímně
nejen všem firmám
a organizacím, ale i soukromým
osobám za poskytnutí sponzorského příspěvku a těší se na
další spolupráci v příštích létech. (Příště snad přineseme
ohlasy na festival) (T. T.)
OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU – ČESKOSLOVENSKO 99
28. říjen je jediný státní svátek, který si občané Vlachova Březí
každoročně v jeho předvečer připomínají. Ani letošní rok nebyl
výjimkou, a tak se v pátek 27. října 2017 odpoledne konala
oficiální oslava 99. výročí vzniku samostatného Československa.
Již od 15 hodin byl areál Sokolovny otevřen našim občanům.
Březiny o tom psaly v minulém čísle, píší teď a psát určitě
budou… Dnes pouze připomeneme vysoce odborný a kvalitní
výklad Ing. Pavla Kouby, který se snažil všem účastníkům
naznačit, co všechno se zatím v komplexu budov Sokolovny
udělalo a co na stavaře, reprezentované místní firmou bratří
Kalčíků, ještě čeká. Tak náročná rekonstrukce se nedá odbýt
několika řádky…V 16 hodin se v obřadní síni MěÚ na náměstí
sešli radní města a letošní osmnáctiletí k tradičnímu jmenování
nových občanů Vlachova Březí.

Pan starosta L. Dragoun, za asistence paní matrikářky Mgr. L.
Petrů, pana vicestarosty Ing. J. Růžičky a Mgr. M. Novotného
přivítali mezi námi nové, v té chvíli již plnoprávné, občany města-

narozené v roce 1999. Jménem osmnáctiletých vystoupila slečna
Zuzana Koubová a poděkovala městským oudům za pozvání,
přijetí a jmenování. Pak se všichni účastníci vydali na prohlídku
Sokolovny a odtud hned na Svatý Duch, aby stihli ještě za světla
vysadit svou Lípu osmnáctiletých-ročníku ´99, což se podařilo s
minutovou přesností. V budově školy profesora Brože pak všichni
aktéři nabyli nových sil, chopili se slavnostních kytic s trikolórami
a vydali se k nedalekému Pomníku padlých, kde se odehrává
tradiční pietní akt. Tady krátce promluvil pan starosta Dragoun.
Přítomní zazpívali naši hymnu a poselstvím plamínků
zavzpomínali a uctili památku našich předků. Slavnost pak
pokračovala od půl sedmé v galerii BoMBa kulturním
programem, v jehož rámci se uskutečnila derniéra výstavy
fotografií Václava Maliny a obrazů paní doktorky Ivany Bečvářové
a premiérově tu pan redaktor Českého rozhlasu Ing. Malina
představil Kalendář s vlachovobřezskými osobnostmi pro rok
2018 Ten můžete zakoupit v Infocentru přízemí radnice na
náměstí. Velmi příjemný večer doplněný vzpomínkou na Mistra
Bošku, hudebními výstupy paní magistry H. Dvořákové a slečny
M. Bečvářové, rozhlasovým příspěvkem s hlasem pana Karla Láda
staršího, symbolickým křtem kalendáře za přítomnosti
jeho
protagonistů i dalšími zajímavými vstupy se pak nenásilně přesunul
z BoMBy do malého sálu v pivovaru, kde se konal závěrečný, leč
neokázalý raut pro naše osmnáctileté - skutečné hvězdy tohoto
slavnostního dne. Tak slaví 28. říjen ve Vlachově Březí. Popravdě
řečeno není v kraji mnoho míst, kde takto nebo podobně činí.
Buďme za to rádi a držme svou jedinečnou tradici dál. (Podrobnosti
snad příště) (JKH)

ODEŠEL PAN MALÍŘ JINDŘICH BOŠKA MLADŠÍ
11. října 2017 zemřel v Českých Budějovicích Pan Malíř Jindřich
Boška mladší. Narodil se 12. ledna 1931 ve Vlachově Březí. V
mládí chodíval spolu se svým starším kamarádem Václavem
Boukalem kreslit krajinu a místní lidi. Do tajů malování a
malířského řemesla ho však denně zasvěcoval jeho otec Jindřich
Boška starší, majitel zdejší věhlasné malířské firmy. A to byla
škola nade všechny akademie. Po válce snil o studiích na grafické
škole v Praze. Leč po únoru 1948 bylo všechno jinak. Musel
narukovat na vojnu k „pétépákům“ a otcovi zavřeli živnost. Boška
III. se neměl kam vracet a zůstal proto v Jihlavě. Oženil se s paní
Hanou, s níž pak společně kráčeli životem téměř 55 let. Nejprve se
živil jako písmomalíř, později pracoval v propagaci jihlavské
Modety, až nakonec zakotvil v tamním Horáckém divadle jako
jevištní výtvarník a pak tu působil na postu scénografa až do
důchodu. To bylo na počátku 90. let. Vše, čeho ve své malířské a
grafické tvorbě dosáhl, musel sám objevit, nastudovat, ale
především tvrdě a poctivě odpracovat. Nic nezískal zadarmo,
objevil dokonce i novou výtvarnou techniku-alchymáž. Od roku
1967, kdy uspořádal svou 1. samostatnou výstavu, bychom jich až
do letoška napočítali přes 50. Své dílo také představil na více než
osmdesáti kolektivních výstavách. Pravidelně obesílal grafická
sympozia v Barceloně a Miláně, jeho díla mají ve sbírkách
v Německu a Rakousku a samozřejmě také u nás doma. Ve
Vlachově Březí častokrát vystavoval v galerii BoMBa, jejíž vstup
vyzdobil. Dva roky strávil nad renovací obrazů křížové cesty u
Svatého Ducha a kolik jen obnovil plechových Kristů na křížích
v našem městě a okolí. Svou vlastní křížovou cestu namaloval do
kaplí na Mářském vrchu. Byl u zrodu všech grafických upoutávek
pro MSFHR, včetně loga a cen. Ilustroval také několik knih, mimo
jiné o J.V. Plánkovi nebo o Židech ve Vlachově Březí. V roce
2001 byl jmenován čestným občanem našeho města…Když jsme
se s ním 16. října 2017 naposledy loučili ve smuteční síni na
Hájkách, nezapomněli jsme mu poděkovat a poslat tam nahoru,
nyní již za všemi třemi Bošky, vzkaz : „Vážení Jane a oba
Jindřichové, vaše dílo nám nikdy nedovolí, abychom na vás
zapomněli.“ (JKH)
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