Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ PO OSMÉ

Vážení hosté, milí přátelé, příznivci sborového zpívání …
dovolte mi, abych na samém prahu 8. ročníku
Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu
– s Cenou prof. Václava Matouška přivítala vás všechny,
kteří jste - ať opětovně, či poprvé - přijali naše pozvání a
zavítali o prvním říjnovém víkendu do našeho
pošumavského městečka prožít sborový svátek … A že to
bude velký svátek, o tom není pochyb. Letošní 8. ročník
MSFHR bude v mnohém neobvyklý a výjimečný, ale
především bude celý ve znamení oslav nedožitých 100.
narozenin našeho rodáka, pana prof. Václava Matouška,
který sborovému umění zasvětil celý svůj život. A to je také
jeden z důvodů, proč za ním a proč právě sem, do „malého
Vlachova Březí“ přijelo tolik gratulantů… Jen vězte : do
Vlachova Březí se letos sjelo na 14 sborů nejen z různých
koutů České republiky, ale také ze zahraničí, což čítá
bezmála 380 sboristů, kteří přijeli panu profesoru zazpívat
k jeho kulatým narozeninám! Mnozí z nich ho osobně znali,
byli jeho žáky či kolegy a hlavně dobrými přáteli. Právě pro
ně náš „jihočeský Kramerius“ ( jak ho výstižně a s laskavým
humorem pojmenoval jeho dlouholetý kolega z PSPU, pan
doktor Dušan Machovec), právě pro ně ve svém malém
domečku pod kostelem upravoval, rozepisoval a
rozmnožoval sborové party, a to velmi náročnou a pracnou
technikou cyklostylu. U mnohých takto tištěných skladeb
doplňoval titulní stranu vlastnoručními drobnými kresbami,
nebo komentářem. V dnešní době moderních tiskařských
technologií, v běžné praxi kopírek a skenerů, se zdá jeho
práce až neuvěřitelná! Dodnes však ještě mnohé sbory
zpívají právě z těchto notových materiálů! Věřím, že pan
profesor se z toho upřímně raduje…
Kromě gratulantů - sboristů máme tu čest přivítat ve
Vlachově Březí řadu významných hudebních osobností a
vzácných hostů …Za všechny jmenujme zahraniční členku
poroty 8. soutěžní přehlídky MSFHR, holandskou
sopranistku prof. Christu Bleeker, dále koncertního mistra,
houslistu a violistu prof. Bohuslava Matouška nebo sólistu
Jihočeského divadla, barytonistu Svatopluka Sema či
v neposlední řadě dirigenta, flétnistu a klavíristu profesora
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Vojtěcha Spurného, dále hudebního skladatele pana doktora
Jiřího Laburdu či profesora Miroslava Kubičku. Festival ve
Vlachově Březí má však za těch 8 let trvání také již své
„staré dobré známé, na které se každý rok těší a které vítá
téměř jako „vlastní“, vracející se domů … Jsou jimi
především tři členové poroty: paní doktorka Jaroslava
Modrochová, pan profesor Jan Kasal a pan docent Jiří
Fuchs, kteří stáli u zrodu festivalu v roce 1999 a od té doby
ho věrně provázejí, dále amatérské orchestrální sdružení
Pošumavská komorní filharmonie na čele s panem
dirigentem Karlem Haymannem, která dává patřičný lesk a
noblesu tradičnímu Závěrečnému orchestrálnímu koncertu, a
v neposlední řadě také Saxofonové kvarteto Bohemia, které
náš, jinak sborový, festival zdobí již 5 let ! Všem
jmenovaným patří velký dík především za jejich morální
podporu, odbornou radu a muzikantskou pomoc.
Vážení a milí, v příloze místních novin Březin najdete
podrobný program celého festivalového víkendu. Věřím, že
vás letošní bohatá festivalová nabídka osloví, že si
z uvedených 7 tématických festivalových koncertů vyberete
„ten svůj“, vašemu srdci milý a poctíte ho svou návštěvou. A
nezapomeňte, letos se opět soutěží o Hlavní cenu profesora
Václava Matouška ! Přijďte do školních galerií BoMBa a
Ve Škole, kde na vás budou čekat nejen 4 festivalové
výstavy, ale také budoucí laureáti… Je upřímným přáním
pořadatelů, aby z naší festivalové pozvánky na vás dýchlo
všechno to poctivé úsilí, nadšení a láska, s jakou byl letošní
ročník připravován, aby vám sborový víkend ve Vlachově
Březí a jeho okolí přinesl hluboké umělecké zážitky a čistou
radost z lidského souznění. Je to ten nejcennější dárek, jaký
můžeme darovat nejen panu profesoru Václavu Matouškovi
k jeho letošním 100. narozeninám, ale také sami sobě. Ať
vám všem srdce zpívá! Tatjana Tláskalová, ředitelka festivalu

VLACHOVOBŘEZSKÉ SLAVNOSTI II
Koncem října se ve Vlachově Březí každoročně koná
tradiční slavnost na počest
vzniku samostatného
československého státu. 28. října 2008 uplyne již 90 let od
historických
událostí,
které
daly
vzniknout
1.
Československé republice. A 18. října 2008 tomu bude již
140 let, co se na den Posvěcení Páně slavilo povýšení
městečka Vlachobřezí za město, když už 8. září 1868 tomu
císař František Josef I. svým nejvyšším rozhodnutím
požehnal. Zastupitelé města nakonec rozhodli, že si obě
významná jubilea připomeneme najednou, sic bychom se u
nás mohli uslavit- viz památné dny od 7. do 11. máje 2008.
Den Slavnosti Číslo: II byl stanoven na pondělí 27. října
2008, v předvečer státního svátku. Šestnáctá hodina
vyhrazená pro setkání v obřadní síni na radnici zůstává

beze změn i letos. Jen dodáme, že krom osmnáctiletých,
jejich rodičů, hostů, přátel města a zastupitelů bychom rádi
přivítali i ostatní občany. Další zastavení bude totiž ve
velkém jednacím sále městského úřadu spojené s prohlídkou
podnikatelské výstavy 2008. Odtud pak celá sešlost vyráží
ke škole a Svatému Duchu. Letos bychom si neměli odpustit
symbolické zastavení u Lípy ČSR na náměstí Svobody,
neboť tento strom je živým důkazem existence
Československé republiky z roku 1918. Na zahradě školy
pana profesora Brože byla v roce 1993 vysazena Lípa České
republiky. I u té se mohou účastníci Slavnosti zastavit, aby
pak nakonec vystoupali k vytýčenému místu na Svatém
Duchu, kde Osmnáctiletí sázejí Lípu svého ročníku. Letos to
bude ročník 1990, 1. porevoluční a celý již narozený ve
svobodě! V 18 hodin pak začne u Pomníku padlých na
Svatém Duchu tradiční pietní akt, neodmyslitelně spojený
s projevy, kladením kytic, zpěvem hymny a poselstvím
plamínků. O půl sedmé, neboli v 18, 3o hodin bude v galerii
BoMBa připraven kulturní program s mnoha překvapeními,
takže o nich psát nemůžeme. Těžištěm celého programu
však určitě bude hudební příspěvek muzikantů ze ZUŠky i
dvě stále ještě trvající výstavy ve škole – Školní projekty
Vlachovobřezská jubilea 1538*1868*2008, doplněné o
vzpomínky na PSPU a profesora V. Matouška, a výstavu
Malíři a Vlachovo Březí 2008, k níž jsou připojeny
fotografie a kresby pana Jana Tláskala z Vimperka. Nakonec
městská slavnost obvykle končí společným posezením
s osmnáctiletými v sále školní jídelny, které je spojeno s
malým občerstvením. Letos budou pozváni všichni účastníci
Slavnosti, neboť 90 let republice už nikdy nebude a 140 let
města Vlachova Březí čas již vlastně také odvál. Při této
příležitosti bude promítáno i DVD z 1. Vlachovobřezské
slavnosti z května 2008, možná i něco navíc.(JKH)

VOLBY 2008
V pátek 17. a v sobotu 18. října 2008 se v celé České republice
uskuteční Volby do zastupitelstev krajů. Dále se ještě v 27
volebních obvodech naší republiky budou konat volby do
jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Ve Vlachově Březí
dostanou voliči příležitost vyzkoušet si volby oboje. V pátek od
14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin v jediném
volebním okrsku, jehož jediná volební místnost se nachází ve
velkém jednacím sále MěÚ Vlachovo Březí, můžeme
rozhodovat o tom, kdo se stane na příští čtyři roky hejtmanem
Jihočeského kraje, respektive jaké složení bude mít 60členné
zastupitelstvo našeho kraje. Pan RNDr. Jan Zahradník,
současný hejtman, kandiduje i letos a znovu v barvách ODS.
Můžete vybírat kandidáty ze 13 hlasovacích lístků, když do
úřední obálky vložíte pouze jeden lístek politické strany, hnutí
nebo koalice. Hlasovací lístky budou voličům doručeny domů
nejpozději 3 dny před konáním voleb. Výsledky voleb do
zastupitelstev krajů budou známy hned po sečtení hlasů
v sobotu 18.10. 2008. Volby do Senátu Parlamentu ČR budou
probíhat současně s volbami do zastupitelstev krajů. Do Senátu
kandiduje 7 občanů, včetně současného pana senátora Ing.
Josefa Kalbáče. Váš 1 hlasovací lístek bude platný pouze
v tom případě, vhodíte li ho do volební urny ve žluté obálce.
Nezíská li žádný ze 7 kandidátů v 1. kole nadpoloviční většinu
hlasů, bude se za týden, tj. 24. a 25. 10. 2008 ve stejném čase a
na stejném místě konat 2. kolo voleb do Senátu. Rozhodovat se
budete už jen mezi dvěma kandidáty s největším počtem hlasů.
Hlasovací lístky obdržíte tentokrát až ve volební místnosti.
Nechť je vaše volba uvážlivá a slouží ku prospěchu všech
poctivých a pracovitých Jihočechů. (JKH)

HUSOVA ULICE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Září skončilo a práce na rekonstrukci Husovy ulice
postoupily až k Baru Na Dolejší v objektu bývalého kina.
Skála komplikuje postup při výkopových pracích, nicméně
posun kupředu u zatím hotového díla je patrný a snad i
k optimistickým předpovědím svádějící. Vodovodní a
kanalizační rozvody by měly být dokončeny do konce října,
do té doby by měl být také připraven podklad pro položení
budoucích vrstev vozovky. V Husově ulici povedou pod
povrchem také kabely elektrického vedení a telefonního
vedení, tzn. veřejného osvětlení, kabely E-onu i O2. I tyto
práce se rozběhnou v říjnu.
Přizná li se dnes
Vlachovobřezšťan někde „ve světě“ ke svému městu, je
okamžitě dotazován, kdy už tam ta objížďka skončí a
vzápětí musí vyslechnout celou řadu způsobů, podle nichž
by už byla stavba hotova. Nakonec se mu dá za vinu ten
příšerný povrch po celé trase objížďky, anebo je v lepším
případě prohlášen za blbce a poslán i celým Březím do ……
Není divu, když se pak domorodec vrátí do svého města,
nadává taky, a to na všechny a na všechno. Lidská
nervozita, zloba i horečka stoupají. Stačí si najít vhodného
viníka a pěkně mu to osladit. Někdy jsme až krutě
nespravedliví a zlí. Pokračování příště.(JKH)

HASIČKY V PŘEROVĚ
Mistrovství České republiky v hasičském sportu se konalo
v moravském Přerově ve dnech 19. – 21. září 2008. Čtenáři
našich novin již vědí, že účast na něm si vybojovaly Ženy I
SDH Vlachovo Březí, když v červnu letošního roku zvítězily
v oblastním kole soutěže v Prachaticích a získaly právo
reprezentovat Jihočeský kraj ve finále mistrovství republiky.
Do Přerova odjely Dagmar Kallová, velitelka družstva, Petra
Hubáčková, Barbora Kallová, Kateřina Kofroňová, Kristýna
Stropnická, Olga Stropnická Veronika Tetalová, Lenka
z Ledenic, Monika z J. Hradce a Helena Fiedlerová, starostka
SDH. Nad touto desítkou závodnic bděl a současně ji chránil,
trénoval a koučoval pan Jan Fiedler, velitel SDH V.B. Od pátku
do neděle bylo o naše hasičky vzorně postaráno. Celkový
dojem ze skvělé organizace, ubytování, výborné stravy a
nevídaného sobotního ohňostroje kazilo jen velice chladné
počasí. Nicméně soutěžící tu překonali hned tři české národní
rekordy a předvedli výkony na profesionální úrovni. Však se
také o některé z družstev staraly celé realizační týmy
s nejmodernější výbavou špičkových profesionálů. Naše
reprezentantky však v této silné konkurenci obstály se ctí. Ve
štafetách si vytvořily dokonce osobní rekord 67,70 sec.I
v jednotlivcích dosáhla paní H. Fiedlerová svého nejlepšího
výkonu 20,3 sec. Pouze zaváhání, které padá na vrub
premiérové nervozity, při požárním útoku jim zabránilo
proniknout celkově do 1. desítky. Zkušenosti získané při
letošním prvním startu na mistrovství republiky jsou
nenahraditelné a naše hasičky je mohou zúročit v příštích
létech. Letošní historický úspěch vlachovobřezských hasičů –
dvojnásobná účast na Mistrovství České republiky (Mladí
hasiči v červenci v Trutnově), je skutečností, kterou nemůže
nikdo zpochybnit a určitě bude doceněna až historií tohoto
spolku. Doma totiž bývá prorokem jen málokdo. Skromné a
upřímné poděkování proto patří celému týmu Žen SDH I, třeba
jen za ty hodiny úsilovné tříměsíční přípravy na stadiónu FC.
Dík si zaslouží všichni ti bezejmenní, bez jejichž pomoci a
práce by se takový úspěch nikdy nedostavil. A nakonec ještě
omluva Březin za nepřesnost v minulém čísle. Pohár starosty
V.B. získaly v roce 2007 Ženy II SDH Vlachovo Březí. (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Ve
středu 17. září 2008 si ve škole profesora Brože
připomínali Památný den. Ve škole pod Svatým
Duchem slavili 109. výročí otevření 1. školní budovy
v těchto místech. K tradičním bodům programu patří
volby do Sněmu školy. Výjimku neudělali ani letos, a
tak můžeme čtenáře se složením Sněmu školy pro
školní rok 2008/2009 seznámit. Prezidentkou byla
zvolena Tereza Veberová z 9. B, jejím zástupcemviceprezidentem František Daniel z 8. A. Dalšími
členy byli zvoleni Vlasta Lácha-7. tř., Eliška
Rapčaniová-6. třída, Klára Tažejová-5. třída, Filip
Veselka – 4. třída a Zlata Šandová ze 3. třídy. Všem
sedmi statečným blahopřejeme, Terezce pak zvlášť.O
dalším programu pak rozhodovali již jen žáci
jednotlivých tříd a jejich učitelé. Někteří si svátek
školy do sytosti užívali třeba v cukrárně, v pekárně u
Caisů, na poště nebo při oslavě ve třídě, hráli
společenské hry, sportovali, zpívali, tančili a pojídali
ňamky. Jiní pracovali na kronice nebo kalendáři,
malovali přáníčka, erby i jiné výtvory, zdobili třídy
nebo se vydali do terénu. Každý jak chtěl, mohl a
uměl. Paní učitelky a páni kantoři a další dospěláci ze
školy se pak sešli u slavnostního oběda i se svými
dříve narozenými kolegy, tam je přišli pozdravit i paní
ředitelka ZUMŠ, pan starosta a pan doktor. Poté
zanesli kytičku na kantorský hrob Kopečků a dále pak
zase v BoMBě rokovali na slavnostní pedagogické
radě, kde probírali důležité školní dokumenty: Zprávu
a Plán. Letošní památný den školy byl jiný než ty
normální, všední, školní. A o to všem ve škole šlo *
V září již stačili žáci 7.-9. ročníků navštívit
mezinárodní výstavu Orbis pictus v Č. Budějovicích.
Chválili si. Všichni z 2. stupně školy vyjeli postupně
do Vimperku a shlédli filmy Natur vision v MěKD.
Chválili si. Čtvrťáci a páťáci zajeli do Planetária VČ.
B. a chválili si také. A třeťákům se líbila exkurze a
beseda v Městské knihovně JVP* V pátek 3.10. se
v galeriích BoMBa a Ve Škole uskuteční vernisáž
hned tří nových výstav věnovaných dvěma stovkámPěveckého sdružení pražských učitelů a profesora V.
Matouška. Třetí výstavu tvoří fotografie a kresby pana
Jana Tláskala Z nálad, dojmů a vzpomínek *
Základní umělecká a mateřská škola : Po celé
září tu žili přípravami na blížící se festival, a tak si
dovolíme upozornit ještě na jednu akci, kterou si
nepochybně nenechají ujít příznivci Saxofonového
kvarteta Bohemia z Prahy. To pro své početné
vlachovobřezské fandy připravilo na čtvrtek 2. října
2008 Tradiční koncert SKBP, když se představí v
komorním sále ZUMŠ od 18 hodin. Jejich vystoupení
bude takovým „malým“ prologem blížícího se
MSFHR.(T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Měsíc září 2008 přinesl následující novinky*Narodili
se v něm dva chlapci Matěj Kočovský a Daniel
Krejsa, oba z Vlachova Březí. Vítáme je mezi námi a
přejeme jim hodně zdraví, štěstí, síly a rozumu. To
další už pochytí sami při své dlouhé životní cestě.
Jejich rodičům gratulujeme a maminkám posíláme
velkou podzimní kytku * Radostná zpráva podruhé.

Nikdo nás navždy neopustil * V obřadní síni MěÚ ve
Vlachově Březí si přišli již podruhé říci své ano Marie
a Robert Kavulokovi z Újezdce. Poprvé tak učinili
před padesáti léty, takže letos si připomínali svatbu
zlatou. K té jim upřímně blahopřejeme a ke šťastnému
vykročení do diamantové svatby vinšujeme hodně
zdraví. 11. září 2008 spojili své životy Alena a Lukáš
Vozabulovi. Stalo se tak na Zámku Ctěnice. Ať se na
své společné životní pouti potkávají jen se štěstím a
láskou a ve zdraví a spokojenosti dospějí
přinejmenším k té zlaté svatbě * S kulatými životními
jubilei se v září jako by roztrhl pytel. Paní Antonie
Jurčíková z Vlachova Březí a Marie Šlapáková
z Dolního Kožlí se na tyto stránky dostávají poprvé,
což znamená, že vstoupily do klubu „ 70“. Panové
Jaroslav Pokorný a Václav Holík, oba z Vlachova
Březí,
si
připomínali
své
neuvěřitelné
pětasedmdesátiny.
Paní
Ludmile
Wuršerové
z Vlachova Březí bylo dokonce ještě o pět let více!
Její narozeniny se shodují se jmeninami všech
Václavů! A tak přání pro všechny zářijové jubilanty.
Buďte zdrávi, buďte šťastni a spolu s vašimi
nejbližšími si užívejte života. Karel Lád starší- 85
Mezi
zářijovými
oslavami
září
„nenápadné“
pětaosmdesátiny pana Karla Láda seniora z Vlachova
Březí. Na svého čestného občana nezapomnělo město a
vinšovat přišel pan starosta. Nezapomněli ani hasiči a
přišli v nejsilnějším složení, stejně jako fotbalisté FC s
pamětním dresem. V obou dvou spolcích je pan Lád
rovněž čestným členem. Mezi řadou dalších gratulantů
nechyběla samozřejmě početná rodina i dlouholetí
přátelé z domova i blízké ciziny: U. Sommer, J. Gais a
G. Mann s rodinami (všichni D). Nechť si to Mistr
Krejčí Karel spolu s chotí Růženkou ve zdraví užívají
dál, až k tomu nejbližšímu kulatému výročí! František
Cmunt – 95 Přesně v den vydání říjnových Březin
2.10. 2008 oslaví pan František Cmunt ze Lhoty
Chocholaté devadesáté páté narozeniny. Jubilant je
nejstarším občanem města Vlachova Březí a jeho osad.
Za všechny jejich obyvatele mu posíláme přání
pevného zdraví a stále takovou neuvěřitelnou duševní
svěžest a pohodu, jež ho i v tomto požehnaném věku
provázejí. Podrobnosti příště. (B podle LIP)

PROFESOR VÁCLAV MATOUŠEK - 100 LET
26. září 1908 se ve Vlachově Březí narodil Václav
Matoušek. Po absolvování Učitelského ústavu v Českých
Budějovicích ještě soukromě studoval zpěv a hudební
skladbu. Poté působil jako učitel na venkovských školách na
Šumavě a v západočeském Nýrsku.V té době vstupuje do
Pěveckého sdružení západočeských učitelů v Plzni a počíná
se jeho přátelství s hudebním skladatelem Jindřichem
Jindřichem. V roce 1937 přichází učit do Prahy a současně
se stává členem Pěveckého sdružení pražských učitelů, ve
kterém setrval až do roku 1972. Krom členství v PSPU
působil také v pěveckém sboru ČS rozhlasu-Schole
cantorum a krátce i ve sboru Českých
madrigalistů. Sám vedl i dětské sbory.
S pěveckým sborem při měšťanské
škole v Libni získal na celostátní
soutěži v roce 1947 1. místo. Velmi
intenzivně a po dlouhá léta se věnoval
přepisování a tisknutí notových partitur.

Tato intelektuálně a časově náročná práce se stala jeho
doménou, jež ho proslavila mezi všemi českými pěveckými
sborovými tělesy. Díky profesionálnímu zvládnutí techniky
cyklostylu rozšiřoval profesor Matoušek díla mnohých
významných hudebních skladatelů, mimo jiné i J. Laburdy.
Po odchodu do důchodu se v roce 1970 vrací do svého
rodiště, kde se začíná další etapa jeho života v hudbě a
s hudbou. Od roku 1973 začal vyučovat na SPgŠ
v Prachaticích, především hře na klavír. Současně začíná
jeho velice intenzivní spolupráce s Pěveckým sborem
jihočeských učitelek, který pod vedením tehdejšího dirigenta
pana profesora Theodora Pártla dosahoval evropské
úrovně.V roce 1978 složil pro tento sbor, jeho dirigenta a tak
trochu i sám pro sebe kantátu Máchův máj, což je jeho
nejrozsáhlejší hudební dílo. Posledního března 1981 měla
tato Matouškova skladba pro ženský sbor a mužský bas svou
premiéru právě ve Vlachově Březí, když basové sólo
přednesl sólista opery ND Eduard Haken. Ve svém rodném
domku v Jeronýmově ulici pak dál opisoval a tiskl hudební
partitury, dával svým žákům hodiny klavíru, mezi nimi byl i
Jan Kubašta, současný regenschóri zdejšího kostela, a
s povděkem přijímal péči svého bratrance mlynáře Ladislava
Matouška a jeho paní choti Marie. Nemilosrdný čas mu ještě
dopřál dožít se svobody a zažít renesanci vlasteneckých
ideálů, jichž byl přímo bytostným vyznavačem. Jeho dny se
naplnily 23. června 1994 v Prachaticích. 10. ledna roku 1999
převzali v Praze Tatjana Tláskalová, ředitelka ZUŠ, a Ing.
Petr Kubašta, starosta Vlachova Březí čestné členství in
memoriam v Pěveckém sdružení pražských učitelů pro pana
profesora Václava Matouška, když už se tento osvícený
hudební pedagog, sbormistr, sborista, skladatel a neúnavný
tvůrce notových materiálů mohl jedním čestným členstvím
v Pěveckém sboru jihočeských učitelek pochlubit. Ve
stejném roce koncem září se ve Vlachově Březí konal
1. ročník Mezinárodního sborového festivalu hudebního
romantismu cenou profesora Václava Matouška. (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : 1. září pršelo, školáky to
minulo.

1.

víkend
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suchý

scénář
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katastrofický. 2. víkend ochlazení, v kamnech máme
pohlazení. A 17. první mrazík po ránu – kukuřice byla
v pánu. Až 4. víkend doby této přináší nám babí léto.
(CM) * Studenti pražské UMPRUM Soňa Třeštíková a
Ladislav Průcha realizovali svůj návrh
na úpravu interiéru kapličky v Doubravě. Lidem
odjinud se to líbí, domorodců již méně, jak už bývá
v tomto kraji zvykem * Pěstitelé, nespěchejte se
sklizní jablek. V pálenici je budou přijímat až do

poloviny listopadu * Ze švýcarského Erlenbachu
přišlo
oficiální
pozvání
k návštěvě
Vlachovobřežďanů na červen 2009. Bylo s díky
přijato * Sběr železného šrotu Město Vlachovo
Březí bude v pondělí 13.10. a v úterý 14.10. vybírat
železný šrot. Žádáme občany, aby svůj železný odpad
připravili v neděli 12.10. na viditelných místech, tak,
aby nebránil provozu na komunikacích a chodnících.
O týden později 20. a 21. 10. 2008 bude šrot vybírán v
osadách. Fotbal FC: Zářijová série čtyř zápasů FC
V.B. v I.B třídě mohla být při troše štěstí i lepší. Naši
fotbalisté dokázali nejprve doma porazit Žabovřesky
2:1, avšak o týden později, a rovněž doma, podlehnout
týmu ze Zlivi 1:2, když obě mužstva předváděla
kombinační a rychlý fotbal v zatím nejpohlednějším
zápase podzimu. Pak si za remizu 1:1 ve Zdíkově
přivezli první bod z venku. A konečně na Václava
hostili vedoucí celek tabulky Štěkeň a remizu 2:2
zachraňovali v nastaveném čase gólem z penalty.
Zatím mají po 8 odehraných zápasech 8 bodů, skóre
11:16 a figurují na 10. místě tabulky. V 9. kole
zajíždějí fotbalisté FC do Vacova, kde hrají v sobotu
4.10. od 16 hodin.V neděli 12.10. hostí FC doma
Katovice B a zápas začíná v 16 hodin. V sobotu 18.10.
hrajeme již od půl čtvrté ve Lhenicích. V posledním
říjnovém zápase přivítáme v neděli 26. 10. doma
Záblatí již ve 14, 30 hodin. V posledním zápase
podzimu hraje FC v sobotu 1. 11. 2008 ve
Strunkovicích od 14 hodin. Bude li se předehrávat 1.
zápas jara, potom na nás ještě čeká v neděli 9.11.
utkání ve Vitějovicích od 14 h. (B)
I N Z E R C E
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S Mírou do Senátu Jižní Čechy jsou mým krajem a mám je

Dobrý hospodář pracuje pro všechny Poprvé jsem dostal

rád. Ve Strakonicích jsem se narodil a drtivou většinu života jsem
mohl trávit u rybníků, v lesích nebo mezi zdejšími lidmi. Ke kraji
kolem Vlachova Březí mám opravdu silný vztah. Znovu a znovu
obdivuji jeho rozmanitost. Rád se projíždím kopcovitou krajinou
na kole, a tak poznávám spoustu zdejších osad, půvabných
vesniček a obcí. Vychutnávám tu předzvěst šumavských vrchů a
cítím pokoru před krásou přírody. Jsem člověk, který prošel řadou
povolání – od dělníka na šachtě v Nahošíně nebo na JETE
v Temelíně až po primátorování Č. Budějovic a poslancování v
Parlamentu. Chtěl bych mimo jiné pokračovat v prosazování toho,
co si Jihočeši zaslouží, a na co již léta čekají- moderní dopravní
infrastrukturu. Senátor musí také umět selským rozumem
posoudit dopady zákonů. Také bych chtěl být jakýmsi
ombudsmanem místních lidí. Nebudu za vás vyřizovat spory, ale
poradím a pomohu. Slibovat modré z nebe nechci, to ode mne
nečekejte. Senátor není člověk, který má klíče od pomyslné truhly
s dotacemi, ale měl by vědět, za kterými dveřmi ty truhly jsou. A
já si myslím, že to za léta zkušeností vím. To si troufám slíbit.

důvěru, Vás voličů, na podzim 2003. Práci v Senátu jsem se
věnoval naplno a nevykonával jsem souběžně žádnou jinou
placenou funkci. Řadu konkrétních věcí se mi podařilo dotáhnout,
ale další potřebné věci jsou před námi. Rozvoj venkova a celých
jižních Čech, stejně jako obrana našich národních zájmů, v rychle
se centralizující Evropské unii, nabývají svého závažného
významu. Je důležité, aby naše postavení nebylo nikdy takové,
aby jiní mohli rozhodovat o nás bez nás, jak jsme minimálně
dvakrát v minulém století zažili. Být hospodářem znamená nejen
tvořit zisk, ale pomáhat zvelebení a rozvoji obce, kraje a celé
země. Mezi mé významné akce patří také generální přestavba
interního pavilonu ve strakonické nemocnici, z níž mám osobně
velikou radost. Zasadil jsem se o obchvat Vodňan a výstavbu
nových silničních mostů, spolupodílel jsem se na pokračování ve
výstavbě rychlostní silnice Praha – Strážný (v úseku Nová
Hospoda–Mirotice po patnáctileté přestávce). Mohu vám zaručit,
že budu i nadále pracovat naplno. Pomozte mi mou práci v Senátu
dokončit.

Ing. Miroslav Beneš,kandidát do Senátu za ODS

Ing. Josef Kalbáč, senátor za KDU-ČSL
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