Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

SLAVNOST NA POČEST STÁTNÍHO SVÁTKU
V předvečer státního svátku se
ve Vlachově Březí koná pod
záštitou
zastupitelů
města
tradiční Slavnost na počest 28.
října 1918. Letošní úterní
odpoledne 27. 10. nebylo
výjimkou. V 16 hodin začal
v obřadní síni městského úřadu
slavnostní
akt
jmenování
osmnáctiletých novými občany
města
Vlachova
Březí.
Z třiadvaceti slečen a pánů narozených v roce 1991 jich na
radnici přišlo 14. Po úvodním vystoupení pana starosty Ing.
P. Kubašty, který
v krátkosti pohovořil o historii a
současnosti města i o fungování místní samosprávy, pak
společně s paní matrikářkou L. Petrů přistoupili
k slavnostnímu jmenování nových občanů. Za přítomnosti
dalších zastupitelů jim předali pamětní listy a upomínkové
publikace,
mezi nimiž nechyběla ani Ústava České
republiky. Za všechny „nové“ občany poděkovala
představitelům města slečna Pavla Holíková. Z radnice pak
vyrazili všichni společně k Svatému Duchu, aby tu vysadili
svou Lípu ročníku 1991. Při tomto každoročním rituálu musí
jeho účastníci hlídat čas, aby je nezastihla tma. Ze Svatého
Ducha pak zajdou mladí do školy, jejímiž žáky ještě před
nedávnem byli, a vracejí se tak na místa činu. V 18 hodin
však znovu stojí společně se svými staršími spoluobčany na
Svatém Duchu, tentokrát u osvětleného Pomníku padlých z
1. světové války. Letošní slavnostní projev zůstal na
bedrech pana starosty, který se ho zhostil více než dobře.
Poté se kladou věnce a zapalují se plamínky, coby
vzpomínka na naše předky, ale i symbolické poselství těm,
co přijdou po nás. Pietní akt končí zpěvem naší hymny, k níž
někteří z účastníků přidali i slovenskou. Občané narození
v roce1991 se ji ve škole už neučili. Po večerním setkání u
kamenného monumentu se všichni hosté Slavnosti znovu
scházejí v galerii BoMBa, a stávají se účastníky kulturního
programu. Ten obstarávají tradičně a každoročně muzikanti
ze ZUŠky. Letos se paní ředitelka T. Tláskalová (klavír)
spojila s paní učitelkou L. Kováčovou (příčná flétna) a
zaměřily se pouze na tvorbu českých autorů, z nichž v
závěru zaujal čtyřruční přednes Dvořákova Slovanského
tance číslo 8 doprovázený smyčcovým orchestrem(ten však
nehrál naživo). Premiérovou příležitost dostal i žák ZUŠky
Mirek Kolář z Lažiště při vystoupení na tubu. O fotografiích
paní D. Čechákové píšeme na jiném místě, a tak jen dodáme,
že o nich i o nepřítomné paní autorce pohovořil pan ředitel
Horák. Ačkoliv motivy a tématika fotografií paní Dany se
právě se symbolikou tohoto svátku nepotkávají, k potěše
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přítomných s programem souzněly, návštěvníky oslovily a
měly nemalý podíl na navození velmi příjemné atmosféry
říjnového večera v BoMBě. Ta pokračovala i při slavnostním
křtu nových publikací, který provedli pánové Karel Lád st. a
Jindřich Boška – oba čestní občané města, paní doktorka
Pavla Stuchlá a pan starosta Ing. Petr Kubašta, když
průvodní slovo ke knize o malíři Janu Matulkovi a potom i o
díle selského baroka Jakuba Bursy držel pan ředitel Horák.
Nakonec došlo i na křest kompletního souboru Dědictví
regionu : Po stopách předků. Více o knihách napíšeme
v příštím čísle Březin. Závěrečnou tečku celého programu
tvoří rovněž tradiční posezení všech účastníků slavnosti
v sále jídelny Brožovy školy. Nicméně celá ta sešlost
spojená s pohoštěním, povídáním a někdy i se zpěvem při
starostově kytaře probíhá ve znamení pocty osmnáctiletému
mládí našeho města a okolí. A sluší se právě z tohoto místa
vyzdvihnout chování nově jmenovaných občanů Vlachova
Březí, stejně jako jejich ochotu participovat na všech
částech programu. Ve srovnání s mladými Švýcary, které
jsme měli letos možnost vidět při podobné slavnosti u nich
doma, vyznělo vše pro naše osmnáctileté. Jenom v jednom
měli noví občané Erlenbachu navrch, na vrcholu hory
Stockhorn se jich sešlo podstatně více. Ve Vlachově Březí
si připomínáme 28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného
Československa pravidelně od roku 1993. Nechceme znovu
připomínat, že podobnou slavnost byste marně hledali
v jiných i daleko větších městech našeho okresu, nebo
dokonce kraje. U nás se stala městská Slavnost v předvečer
státního svátku tradicí, kterou každoročně oživujeme.
Bohužel také s každoročně se tenčícím počtem účastníků.
A to není příznivá zpráva přinejmenším o dvou třetinách
nepřítomných zastupitelů města. Dá li Bůh, snad se i naši
následovníci jednou za rok sejdou, aby si připomněli, že
jejich domovem je země česká, jejíž současnost má základy
v dávné, ale i velmi mladé historii. Už jen proto má smysl
taková slavnostní, avšak neokázalá, setkání dělat. (JKH)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 19. října 2009 se konalo další veřejné jednání
Zastupitelstva města Vlachova Březí v tomto roce. Pan
starosta Ing. Petr Kubašta uvítal přítomné a po
procedurálních záležitostech došlo na informace o
investičních akcích (školní areál, přístavba MŠ,
rekonstrukce Pražské…), nebo o záměrech města a
dotacích ( lipová alej u Sv. Ducha, revitalizace budovy
MěÚ V.B. a hasičské zbrojnice, dotace na vodovod a
kanalizaci na Sídlišti…). Poté schválili zastupitelé
několik rozpočtových změn a svou pozornost upřeli na
oblast koupí a prodejů, z nichž je zajímavý opakovaný
úmysl zastupitelů prodat areálu zámku anebo přijetí
daru Římskokatolické církve městu, jímž je část starého
hřbitova. Poté se živě diskutovalo a po dvou a půl
hodinách bylo toto výjimečně poklidné jednání ZM
panem starostou ukončeno (B)
REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE 5
Přestože deštivé počasí posledních dnů vybízí spíše k
vysedávání doma u kamen, v Pražské ulici se finišuje. Partie
mistrů dlaždičů od Strabagů z PT pokládá poslední metry
kamenné dlažby na parkovacích stáních, která zajímavým
způsobem oživují i člení betonovou dlažbu již dokončených
chodníků. Obě strany budoucí vozovky, nebo chcete li
příštích chodníků lemují monolity betonové přídlažby, jejíž
citlivá zakřivení dávají tušit konečný směr i rozměr
chystané komunikace. Ta teprve na svou chvíli čeká, a jak
nám prozradil pan stavbyvedoucí J. Pavlík, bezpochyby se
dočká. Při ústí Pražské do náměstí Svobody již čekaly (3.
11. 2009 ráno) na jeho povel nákladní automobily
s hutnícím materiálem, který vytvoří podklad pro budoucí
asfaltový povrch. Jeden zajímavý detail může na stavbě
zaujmout zvídavého pozorovatele. Tím jsou okapní svody na
dešťovou vodu mistrovsky zapuštěné do kanalizačních rour
pod chodníkem. Při dalším pátrání nám pan Pavlík prozradil,
že se jedná o bonus firmy Strabag obyvatelům všech domů
v Pražské. Prý za trpělivost a náklonnost, které jeho lidem
po celou stavbu projevovali. Finální a jedinečnou podobu
okapů a jejich zaústění provedl pan Vladimír Kotrc z V. B.,
což ho šlechtí. Muže, který to všechno kupředu postrkoval a
vyjednal již do třetice raději nebudeme jmenovat. Stejně
jako nechceme prozrazovat konečný termín dokončení celé
rekonstrukce. Slova o symbolickém datu i kulatém výročí
asi nebyla náhodná. Nechme se překvapit…(JKH)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U FOTBALISTŮ
12. října 2009 se na stadionu místního Football Club(u)
konala malá a skromná vernisáž nového dětského hřiště,
které se nachází směrem na severozápad od západní
fotbalové branky. Složitě vyhlížející dislokace bere za své,
když si uvědomíme, že děti neměly s jeho objevem
sebemenší problémy. Bohužel právě v ono pondělí pršelo
celý den, a tak se slavnostního otevírání zúčastnili jen
dospělí. A těm se do zkoušení multifunkčního houpadla,
lezecké tabule i skluzavky příliš nechtělo. Pan prezident FC
a současně i zastupitel města Mgr. Ivan Lauda uvítal na
stadionu pana Ing. Jana Bauera, poslance PS Parlamentu ČR
a starostu Prachatic, který byl duchovním i faktickým otcem
tři sta tisícové dotace z loňského státního rozpočtu.
Nechyběli tu panové Ing. Václav Princ a Zdeněk Harant
z firmy RENO Šumava PT, která připravila projekt a celou
stavbu realizovala. Z Prachatic přijel pan Vladimír Klíma,

reprezentující okresní vedení fotbalového svazu i Deník
Prachaticka. Přišli i členové Rady města V.B. na čele
s panem Ing. Petrem Kubaštou. Výčet přítomných by nebyl
úplný, kdybychom opomněli paní Ivanku Veberovou,
vedoucí učitelku zdejší MŠ Pastelka
a současně i
předsedkyni další místní tělovýchovné organizace TJ Sokol.
Dozvěděli jsme se, že celková rozloha nově oploceného
dětského hřiště činí téměř 300 čtverečních metrů, že jeho
druhou polovinu tvoří mini hřiště s provizorním povrchem
z propustného
asfaltu, který je
základem pro umělý
povrch. Dluží se
dodat, že vlastní
příspěvek
FC na
stavbu a vybavení
dětského hřiště se
zatím přiblížil částce
100 tisíc korun. Na
položení umělé trávy
by mělo přispět i
město V. B. a určitou částkou by se mohli podílet i rodiče
skotačících dětí. Zatím alespoň s radostí zaznamenejme, že
na stadiónu FC mají od poloviny října zařízení, z něhož se
nejvíce radují právě děti, které ho také v maximální míře
využívají. (B)
JAZZTERDAY BLUES DANY ČECHÁKOVÉ
Kulturní most spojující výtvarné umělce z Jihočeského kraje a
Dolního Rakouska mohli návštěvníci galerií, ateliérů a
uměleckých dílen využívat od 17. října do 25. října 2009, kdy
v obou regionech probíhaly tzv. Dny otevřených ateliérů.
Vlachovobřezská školní galerie BoMBa mohla po nedlouhé
přestávce, způsobené rekonstrukcí školního areálu, znovu
otevřít své dveře a poskytnout nově upravené prostory
výtvarnému umění. Teprve osobní nasazení paní Žákové
z českobudějovické Baziliky o.p.s. poslalo
do BoMBy
fotografickou tvorbu paní Dany Čechákové z Prahy. O zálibě
paní Dany ve fotografování se ve Vlachově Březí ví. Žije tu
ostatně tak dlouho, že je místními považována téměř za svou.
Málokdo z domorodých však tuší, že paní Čecháková své
fotografie také vystavuje. Můžeme tedy poděkovat Kulturnímu
mostu, že nás spojil a že jsme se setkali právě v BoMBě.
Mimochodem jen deset galerií nebo ateliérů okresu Prachatice
se k této výzvě přihlásilo. V celém Jihočeském kraji to bylo
dohromady 148 míst a BoMBa výčet tohoto společenství v
upoutávce uzavírala. Paní Čecháková nazvala soubor svých
fotografií Jazzterday blues. Na téměř třiceti černobílých a
barevných fotografiích vidíme jazzové muzikanty se svými
nástroji. Autorka miluje neopakovatelnou atmosféru hraní a
setkávání jazzmanů a její fotografie v nás budí dojem, že
posloucháme hudbu, dokáže měnit obraz ve zvuk. Muzikanty
slyšíme téměř hrát. Velký portrét Američana Rudiho Linky je
toho důkazem, ten hraje nyní ve škole od rána až do večera.
Tou zvukomalbou se nechala unést i paní ředitelka Tanja
Tláskalová a při slavnostní vernisáži v sobotu 24. října 2009
interpretovala melodie z francouzských filmů XX. století.
V souvislosti s přípravou a instalací výstavy bychom chtěli
poděkovat panu Tomovi Čechákovi za invenci i zkušenosti,
s nimiž dokázal udržet celistvost souboru a získat divákovu
pozornost. Své fotografie z BoMBy bude paní Čecháková
vystavovat v Jindřichově Hradci v prosinci tohoto roku.
Zájemci mají proto ještě dost času shlédnout i uslyšet její
Jazzterday blues v galerii školy profesora Josefa Brože. (JKH)

OKRESNÍ PLAMEN NA STADIONU FC
V sobotu posledního října 2009 se na stadionu FC ve
Vlachově Březí kupodivu nehrál žákovský fotbal, ale trávník
a přilehlé prostory patřily hasičskému potěru z celého
okresu. Místní členové SDH pořádali poprvé ve své historii
okresní kolo hry Plamen v hasičských dovednostech žáků a
dorostu. V kategorii mladších žáků, kde soutěžilo 9
smíšených družstev kluků a děvčat, zvítězili domácí kozlíci
a udělali tak radost především sami sobě, rodičům a
samozřejmě i svým trenérům. Na 2. místě skončili soptíci
z Netolic, třetí příčka patřila malým hasičům ze Svaté Máří.
Ti obsadili třetí místo i v kategorii starších žáků, když 2.
místo patřilo Žernovickým a vítězi podzimní části okresního
kola se stali kluci a holky ze Šipouna!V této kategorii
startovalo 12 družstev. Mezi dorostenci zvítězili hasičské
naděje ze Žernovic a v kategorii dorostenek se z 1. místo
radovala domácí děvčata. Teprve jarní kolo, které se chystá
na měsíc květen 2010, určí okresního vítěze ve všech
mládežnických kategoriích družstev i v jednotlivcích. Po
polovině soutěže můžeme pogratulovat oběma našim
vítězným týmům, stejně jako jejich dospělým trenérům,
pořadatelům a organizátorům. Zvládnout takové množství
malých hasičů a hasiček v tak extrémně chladném počasí si
bezesporu vyžádalo mnoho organizačních dovedností,
dostatek zkušeností, kvalitní i kvantitativní materiální
zabezpečení (hektolitry horkého čaje a kila párků stejné
teploty) a v neposlední řadě i pevné nervy. To všechno jsme
u našich velkých hasičů a hasiček mohli jen obdivovat. A
páťák Marian K. z vítězného domácího týmu k tomu jenom
dodal: „Jsem rád, že se závodilo u nás a že nás mohli vidět a
povzbuzovat kamarádi a maminka se sestrou. Jsem šťastnej
za medaile, které nás i přes tu velikanánskou zimu dokázaly
zahřát.“ ( B podle DP a MK)
Z NAŠICH ŠKOLanebREKONSTRUKCE VRCHOLÍ
Říjnový pracovní ruch byl rozptýlen po v celém areálu obou
škol i v pavilonu stravování. Právě nad ním byla položena
nová izolace a celá střecha dostala také nový povrch, včetně
všech klempířských prací. Obdobným způsobem se
postupovalo na střeše ZUMŠ a na střeše spojovacího objektu
se sportovní halou. Na jeho stěny přibyly izolační desky a
byla dokončena fasáda. U severní stěny pavilonu ZUMŠ
byly zahájeny práce na rozšiřování celého objektu o vstupní
prostory a šatny. Vnější stěny spojovací chodby mezi ZŠ
PJB a ZUMŠ i jídelnou byly rovněž zatepleny a zbývá jen
dokončit finální část fasády na východní straně této spojky.
Rovněž původní střešní krytina byla vyměněna za novou
plechovou, včetně okapů a jejich svodů. Byly dokončeny
zateplení a fasády severní stěny pavilonu 1. stupně. A jako
poslední přijala izolační vrstvy a oděla se do nového
kabátku celá západní stěna učebního pavilonu. Nesmíme
zapomenout na montáž žaluzií ve všech oknech tříd jižní
stěny pavilonu 1. stupně a také na jejich uvedení do
provozu. V říjnu bylo také dokončeno zateplení celého
stropního prostoru v historické budově školy. Na všechny
kohouty ústředního topení v celém areálu byly umístěny
termoregulační hlavice a nyní dochází k dolaďování celého
systému vytápění, které bude řízeno počítačem. V přízemí
uvnitř vstupního pavilonu v prostoru šaten došlo k zateplení
stěny pomocí přírodního dřeva, což působí sympaticky.
Naopak zcela opačný dojem vyvolalo zcizení velkoplošné
informační tabule, která byla umístěna před vstupem do
školy na opěrné zdi. Právě takové příklady „pomáhají“
kantorům přesvědčivě působit na žáky a nabádat je, že krást

se nemá. Do příštího čísla chystáme fundované zhodnocení
celého průběhu rekonstrukce školního areálu očima Ing.
Pavla Kouby jr., který celou stavbu dozoroval.
Základní škola profesora Josefa Brože: * 27. října
2009 se starší žáci školy, jinak vítězové okresního kola
v malé kopané z PT ze dne 6.10., zúčastnili turnaje v malé
kopané ve Vimperku, kde obsadili 2. místo o pouhý jeden
gól za Husincem. Všichni kluci, včetně kouče Mgr. M.
Novotného, si zaslouží poděkování za velmi dobrou
reprezentaci školy * V pondělí 2. 11. 2009 se poprvé v
letošním školním roce sešla devítičlenná Rada školy při ZŠ
PJB, kterou tvoří 3 zástupci města, včetně pana starosty
Kubašty, 3 členové zastupují kantory a další 3 členové
reprezentují rodiče. Právě z nich se rekrutuje předseda RŠ.
Tím je od listopadu 2008 pan Mgr. Ivan Lauda. Pan ředitel
školy Horák seznámil
přítomné s výroční zprávou za
uplynulý školní rok i s plánem práce školy na letošní školní
rok. Krom mnoha dalších problémů řešila RŠ pravidla pro
využívání sportovní haly v zimní sezóně * V pondělí 16.
listopadu 2009 bude na ZŠ PJB vyhlášeno ředitelské volno *
Ve dnech 18. 11.- 23.11. 2009 proběhne ve škole sběr
starého papíru. Podmínky budou žákům včas oznámeny *
Na pondělí 23. listopadu 2009 chystají ve škole profesora
Brože hned několik akcí najednou. Odpolední program
začíná pedagogickou radou, pokračuje shromážděním všech
rodičů, po kterém se uskuteční třídní schůzky rodičů a
učitelů. V podvečer od 17 hodin bude v galerii BoMBa
zahájeno již 7. veřejné čtení vlastních textů žáků nebo se
žáci pokusí recitovat verše skutečných básníků. Na památku
narození K. H. Máchy ( 16. 11. 1810) uspořádáme i v naší
škole Den poezie, respektive Dny české a mezinárodní
poezie po celé České republice, které letos nesou podtitul
Virtuální svět * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * V pondělí 26. 10.
2009 se v komorním sále ZUMŠ uskutečnil První veřejný
žákovský koncert ZUŠ v tomto školním roce. Vzhledem
k blížícímu se svátku ČR byl celý program ve znamení české
hudby. Zněly skladby starých českých mistrů 18. a 19.
století i skladby soudobých českých autorů, nechyběly ani
české lidové a populární písně. V programu vystoupili jako
hosté žáci a učitelé ze ZUŠ Stachy. Spolupráce naší ZUŠky
se stašskou trvá již 6 let a výměnné koncerty žáků se staly
velmi příjemnou a podnětnou tradicí. Na jaře roku 2010
vyjedou na oplátku naši žáci na jarní koncert do Stach * Co
nevidět zaklepe na dveře 1. čtvrtletí školního roku a s ním i
tradiční Cyklus třídních koncertů žáků hudebního oboru
na všech pobočkách ZUŠ. V týdnu od 11. – 13. 11. postupně
vystoupí všichni žáci všech nástrojových oborů, které se na
ZUMŠ vyučují. U nás ve Vlachově Březí můžete navštívit
v pondělí 9. 11. třídní Koncert dechových nástrojů, ve středu
11. 11. Koncert klávesových nástrojů a v pátek 13.11.
Koncert strunných a bicích nástrojů. Koncerty se budou
konat v komorním sále ZUMŠ vždy od 17 hodin * Na měsíc
listopad chystá ZUŠka také Tradiční koncert učitelů ZUŠ,
aby uctila a oslavila patronku všech muzikantů svatou
Cecílii. Koncert se uskuteční v pátek 20.11. 2009 od 17
hodin v komorním sále ZUMŠ. Srdečně zveme všechny
věrné návštěvníky koncertů a přátele naší školy * Zprávy
z MŠ Pastelka * Ani děti v naší mateřské školce nezahálejí
a, byť se školní rok teprve rozběhl, už nachystaly za pomoci
všech paní učitelek první program pro rodiče. Ve čtvrtek
5.11. se v nově rekonstruovaných prostorách MŠ Pastelka
uskuteční od 15, 30 hodin besídka s názvem Schovali se
broučci do kapradí, která má podtitul Loučíme se

s podzimem. V programu nebudou chybět písničky,
básničky a tanečky a také bude k vidění velká školková
výstava draků. .. Přijďte se podívat, co hezkého se děti stihly
naučit za necelé dva měsíce * (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Říjnové společenské dění ve vlachovobřezském rajónu s sebou
přineslo následující novoty. * Desátý měsíc nebyl nakloněn novým
dětem, ani novomanželům, a proto zůstaly prázdné kolonka
narozených dětí i rubrika sňatků + Bohužel navždy jsme se museli
rozloučit s panem Ing. Bohumilem Sellnerem z Vlachova Březí a
jedenašedesátiletým
panem
Bohumilem
Doulem
z vlachovobřezské Velké Stránky. Jako jeden z mála domorodců
poznal pan Doule život ve dvou místech na pravém břehu
Libotyňského potoka. Nejšťastnější chvíle svého dětství prožíval
totiž na Malé Stránce. Ať se tam nahoře za všechny Stránečáky
přimluví, a nejenom za ně. Zarmouceným rodinám, jejich blízkým
a přátelům si dovolují Březiny vyslovit projevy upřímné soustrasti
nad odchodem obou pánů * Mezi říjnovými jubilanty se letos
poprvé objevuje i pan Josef Kluibr z Vlachova Březí, jenž v tomto
měsíci vstoupil do „Klubu 70“. O patnáct let více si připomínala
paní Marie Škopková z Pražské ulice. Do jiného klubu, jehož
kvantita se řídí počtem letokruhů stromu života, vstoupila v
uplynulém měsíci, rovněž poprvé, i paní Růžena Chánová z
Husovy ulice ve Vlachově Březí. Srdečně gratulujeme paní
Chánové k devadesátinám! Členkou „Klubu 90“ je již po čtyři léta
paní Justina Kordíková z Vlachova Březí, Nerudovy ulice. 6. říjen
roku 2009 potvrdil 94. narozeniny paní Justiny a učinil z ní
nejstarší občanku města Vlachova Březí a jeho osad. Vážená
paní Justino, Březiny si Vám dovolují jménem všech
Vlachovobřezšťanů popřát dobré zdraví, jasnou mysl a hodně
radosti ze života mezi svými nejbližšími. Ať je Vám tu s námi se
všemi příjemně a hezky * 12. listopadu roku 1914 se ve Vlachově
Březí narodila paní Marie Pilveinová, rozená Hrašová. Za několik
dní si bude připomínat své pětadevádesátiny. První oslavu má již
za sebou. Tu pro ni v den státního svátku – 28. října uspořádaly
v Hostinci U Svatošů dámy z „Klubu nad 50…“ a udělaly jí
velikou radost. Paní Marie jim všem moc děkuje a slibuje, že se
za ně pomodlí u Pražského Jezulátka, neboť nyní už je paní
Pilveinová zase v Praze, v místě svého trvalého bydliště. Proto
máme ve Vlachově Březí hned dvě nejstarší královny, které se o
korunku střídají. Nyní vládne paní Justina, aby na jaře předala
symbolické žezlo paní Marii. Tak ať nám tohle dámské dvojvládí
ve Vlachově Březí vydrží ještě hodně a hodně dlouho! * Ještě
jedna milá povinnost čeká na Březiny. 10. listopadu 2009 oslaví
své osmdesáté narozeniny pan Emanuel Dlouhý ze Strakonic. My,
kteří ho známe, dobře víme, že až do své smrti však zůstane
Vlachovobřezšťanem a Malostránečákem. Vážený pane Emanueli,
ať Vám zdravíčko slouží a ať můžete ještě nejméně dvacet let
sledovat dění ve svém rodišti na vlastní oči! To Vám přejí Březiny,
Vaši nejbližší a všichni vlachovobřezští přátelé. (B podle LIP)
Za panem inženýrem Bohumilem Sellnerem

Když v roce 1965 ukončil zdejší základní školu, odešel
studovat Střední zemědělskou technickou školu do Č.
Budějovic. Po maturitě v roce 1969 se vydává do Brna, aby se
tu stal posluchačem Vysoké školy zemědělské. Fakultu
provozně ekonomickou, obor mechanizace zemědělské výroby
s úspěchem ukončil v roce 1974. V tomto roce stihl absolvovat
základní vojenskou službu a ještě uzavřít sňatek s paní Marií.
Ve spořádaném manželství se jim narodily 3 děti- Martin,
Kateřina a Filip. V létech 1975- 1978 pracoval v JZD Tvrzice.
Od ledna roku 1979 až do února 1990 byl hlavním
mechanizátorem
Státního statku Šumava se sídlem ve
Vlachově Březí. Po celou dobu svých studií a potom i
v pracovním poměru až do roku 1989 nebyl členem žádné
politické strany.
V roce 1990 začíná soukromě podnikat v oboru zemních a
stavebních prací. V roce 1993 zakládají spolu s panem Petrem
Varausem firmu Kvint, kde až do roku 2009 působil ve vedení
tohoto úspěšného a renomovaného podniku a měl nemalý podíl
na vysoké kvalitě jeho strojového a technického zázemí.
Vzpomeňme jen, jak lidé a stroje této firmy, a zejména pan
Sellner, dokázali nezištně pomáhat při povodni ve Vlachově
Březí v roce 1995.
Jako syn soukromých zemědělců a sadařů měl od mládí blízko
k půdě, stromům, zvířatům a k práci. Miloval přírodu, věnoval
se turistice, cyklistice a běžeckému lyžování. Po dokonalém
poznání Šumavy se později vypravuje i do Alp. K jeho velkým
koníčkům patřily zbraně, které sbíral, ale také s nimi velice rád
a dobře střílel. Živě se zajímal o události 2. světové války i o
historii nového státu Izrael. Pan inženýr Sellner byl uznávaným
znalcem vín a věhlas jeho vinotéky překročil i hranice
republiky. Rád se bavil a tančil, uklidnění nacházel v poslechu
vážné i moderní hudby.
Pan Bohumil Sellner byl člověk pevně věřící v Boha a
v nesmrtelnost lidského ducha. Jeho pozemské skutky se touto
křesťanskou vírou řídily a ta se do nich zase denně prolínala.
Máme li vůbec nějaké právo soudit konání našeho
spoluobčana a přítele, pak se nakonec sejdeme u toho, že to byl
dobrý člověk s velkým srdcem a laskavou duší. To ostatně
potvrdily stovky lidí, kteří ho naposledy doprovodili k Svatému
Duchu…
Vážený a milý Bohumile, děkujeme Ti za vše a zachovej
přízeň svému městu a jeho lidem i tam nahoře. (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ

Rosnička vzpomíná : Ten, kdo po teplu bažil, počátkem října ho tu
zažil i na slunci se smažil. Zčista jasna na nás dých, třináctého první
sníh. Na Severu však hůře bylo, celkově se ochladilo. To nám tu pak
zůstalo, k tomu déšť a sychravo. Kdo měl štěstí trošinku, našel v lese
podzimku. (CM) * Velmi zajímavé zprávy přináší říjnové číslo
vlachovobřezského farního listu FIAT. Mimo jiné se tu píše o cestě
našich poutníků do Staré Boleslavi na setkání se Svatým Otcem.
Dozvíte se také podrobnosti o dokončené opravě střechy lodi na
V sobotu 24. října jsme se naposledy
kostele Zvěstování Páně * Fotbal FC : Přinášíme pouze stručný
rozloučili s panem inženýrem Bohumilem
přehled výsledků 1. mužstva FC v měsíci říjnu. 11. 10. 2009 jsme
Sellnerem
z Vlachova
Březí.
porazili doma Kestřany. Za týden potom jsme prohráli na půdě
Devětapadesátiletý rodák z Vlachova Březí
vedoucího týmu tabulky ve Vacově 1 : 4. Hned v následujícím kole si
nás navždy opustil 19.10. 2009. Příčinou
naši chlapci vylepšili skore domácím vítězstvím 4:1 nad béčkem FK
jeho náhlého odchodu se stala shoda
osudových a tragických náhod, které ho
Lažiště. 31. 10. jsme ze hřiště posledního mužstva tabulky Zdíkova
potkaly na počátku září letošního roku.
přivezli bod za remizu 1:1. V neděli 8. listopadu 2009 hraje FC A
O tom, jakou důvěru měl pan inženýr B.
svůj poslední mistrovský zápas na domácí půdě s Bělčicemi od 14
Sellner
mezi našimi občany, svědčí
hodin. Bude li v sobotu 14.11. ještě příznivé počasí, sehrají muži FC
skutečnost, že od roku 1994 až do těchto dnů byl členem
A ještě jedno mistrovské utkání. Jedná se o předehrávaný zápas 14.
zastupitelstva Vlachova Březí. Ve dvou volebních obdobích
kola jarní části, který sehrajeme v půl druhé ve Strunkovicích nad
( 1994-1998 a 1998 – 2002) zastával dokonce post místostarosty
Blanicí * Stejně jako v předchozím oznámení doporučujeme
města, v létech 2002-2006 byl členem rady města. V roce 2006 byl
k přečtení Zpravodaj FC Vlachovo Březí, který dostanete u pokladny
znovu zvolen do Zastupitelstva města Vlachova Březí.
při domácím mistrovském zápase s Bělčicemi * (B)
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