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120 LET SDH VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
23. června 1889 byla na druhou hodinu odpolední svolána do
hostince U Knížete ze Schwarzenbergů ustavující schůze
Dobrovolného spolku hasičského ve Vlachově Březí. Sešli se tu
tito ctění panové : purkmistr Jan Klička, čtyři radní, 2 páni
kantoři a 12 nově přistupujících členů. Prozatímním předsedou
byl zvolen pan Jan Švancar, první radní města…Takové byly
začátky jednoho z nejstarších spolků v našem městě…
V sobotu 4. července roku 2009 si tuto historickou událost
připomněli členové místního sboru dobrovolných hasičů
opravdu důstojně. Pojďme se ohlédnout za
dopoledním i
odpoledním programem slavnostního dne. Všichni hosté, co se
do V.B. sjížděli, se nejprve setkali ve velkém jednacím sále
MěU ve V.B. Tady bylo příjemně vlídno a milo, především
díky pozorným a štědrým hostitelkám místního SDH. Z radnice
se pak všichni V. I. P. hosté vydali na zámecký dvůr, kde se
řadili reprezentanti všech přítomných sborů k průvodu městem.
V naší početné výpravě jsme nemohli přehlédnout velký podíl
uniformovaných krasavic a také pana Karla Láda staršího,
čestného občana města a čestného člena SDH i pana Ing. Petra
Kubaštu, starostu města Vlachova Březí. Celý ten dlouhý had
mužů a žen ve slavnostních uniformách, pohybově i barevně
oživovaly 3 skupiny vimperských mažoretek doprovázené
velkou dechovou hudbou ze stejného města, se vydal pod
vedením velitele místních hasičů pana Jana Fiedlera ze dvora
zámku, Komenského ulicí a dorazil až na náměstí Svobody
před budovu radnice, kde se tento mohutný paráda marš všech
14 sborů zastavil a vytvořil perfektní tvar. Před budovou
městského úřadu vzala chod věcí příštích do své režie paní
Helena Fiedlerová, starostka jubilujícího domácího sboru, a
nejprve přivítala všechny sbory a hosty. V tomto směru
bychom neměli zapomenout na početnou výpravu FFW
z Riedlhütte, kterou vedl dlouholetý šéf bavorských kolegů
našich hasičů pan Werner Gollis, po jehož boku se vyskytoval
nový starosta St. Oswaldu a Riedlhütte pan Helmut Vogel. Byla
to jeho první neoficiální návštěva u nás. Do Vlachova Březí
přijel i pan Ing. Karel Richter, v současnosti největší persóna
všech dobrovolných hasičů v České republice a také ředitel
HZS z Prachatic pan Milan Raba. Jmenovat tu všechny Březiny
ani nemohou a neumějí. Dodejme jen, že všichni hasiči a jiní
hosté tu byli přivítáni srdečně a s otevřenou náručí. Poté došlo
na projevy, jejichž rozsah byl adekvátní horkému a dusnému
počasí. A tak zbylo divákům i hasičům ještě dosti chuti a sil,
aby mohli se zájmem sledovat zdejšího pana faráře Jiřího
Kalaše, jak uděloval požehnání připraveným hasičským
vozidlům CAS 25 RTO, operačnímu vozidlu Renault Master i
nejnovější chloubě sboru vozu CAS LIAZ 25. Nakonec došlo
na připínání jubilejních stuh, předání pamětních listů i na
udílení vysokých hasičských vyznamenání. Celkem 36 členů
SDH V.B. bylo vyznamenáno a nechyběl mezi nimi již
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zmíněný nestor sboru pan K. Lád starší. Slavnost končí, je tu
poledne. Čas oběda zavedl V. I. P. hosty do hostince U
Svatošů, ti ostatní se mohli do sytosti občerstvovat ve velkém
stanu na náměstí, kde je znovu obsluhovali obětaví a
bezejmenní domácí hasiči. To už bylo patrné, že počasí
nevydrží. Přihnala se bouře a voda nebeská přitáhla vodu
pozemskou do kádí, sacích košů a hadic. Odpoledne se totiž
přímo na náměstí Svobody konal již XI. ročník Poháru starosty
města V. B. v hasičském sportu, konkrétně v požárním útoku.
Soutěže se zúčastnilo osmadvacet družstev. V kategorii Děti
zvítězili soptíci ze Šipouna, 2. byli Žernovičtí a 3. místo
patřilo dětem z Výškovic. V mužské kategorii jsme tu rádi
přivítali omlazený tým z D. Kožlí, stejně jako jejich dámské
protějšky, přestože na stupně vítězů zatím nedosáhli. Ty patřily
mužstvům ze Šipouna, Vitějovic a Těšovic. Zato v kategorii
žen dominovaly oba týmy místního SDH, když obsadily první
dvě místa, 3. skončily ženy ze Ktiše. Všechno, co nám
předváděly soutěžící týmy přímo na ploše náměstí ve směru od
hostince U Plíšků směrem k Lazarovu domu, byla jedna velká
óda na hasičské umění, souhru, přesnost a obětavost. Lepší
reklamu na hasičský sport nemohli pořadatelé zvolit. Diváci
byli v přímém kontaktu se soutěžícími a všechno měli
takříkajíc z první ruky. Stejně jako závěrečné vyhlašování
vítězů, které se neobešlo bez přítomnosti pana starosty města
Ing. P. Kubašty. Kdo prožil první červencovou sobotu mezi
našimi nebo i cizími hasiči na vlachovobřezském náměstí
Svobody, ten určitě nelitoval, neboť se mu dostalo
přesvědčivého důkazu o tom, že lidé z domácího jubilujícího
sboru svůj koníček pro peníze určitě nedělají…Poděkovat za to
obrovské nasazení, poctivě odvedený velký kus práce s
nádavkem ne právě malého kusu hasičského srdíčka zaslouží
všichni členové SDH Vlachovo Březí, kteří byli 4. července
2009 při tom. Dlužno přidat ještě den příští - 5.7., neboť po
soutěžích se ještě celý večer a noc na náměstí tančilo za
doprovodu Přímého přenosu a v neděli tu pak museli všechno
uklidit. Celá slavnost a všechno, co s ní souviselo, byla
spolufinancována EU z EF pro regionální rozvoj s názvem
Investice do vaší budoucnosti. Nad celou akcí převzal záštitu
hejtman Jihočeského kraje pan Mgr. J. Zimola. Hodně zdraví a
úspěchů alespoň v příštích deseti létech, Vlachovobřezští
hasiči! (JKH)

ŠKOLA PANA PROFESORA BROŽE -110 LET
17. září 1899 byla ve Vlachově Březí slavnostně otevřena
první budova školy pod Svatým Duchem. Na pozemku, který
darovala městu paní hraběnka Terezie Herbersteinová, postavili
pan Karel Náhlík, stavitel z Volyně a pan Matěj Bursa,
zednický mistr a syn Jakuba Bursy, jednopatrovou školní
budovu, kterou prachatický děkan pan Jan Švéda nejprve
vysvětil, poté předal pan starosta města František Kroupa starší

klíče panu řídícímu učiteli Františku Kopečkovi a žákyně VI.
třídy Gabriela Strická přednesla báseň…Tolik historie.
O tom, jak to v naší základní škole vypadá na počátku září
roku 2009 píšeme na jiném místě. Den 110. výročí se však
kvapem blíží a skromná školní slavnost žáků a učitelů také.
Pozváni budou všichni, kteří to k naší škole měli nebo mají
blízko. Slavnost se ale neuskuteční 17. září, ale o den později
v pátek 18. září 2009. (JKH)
40 LET FOTBALU VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Letos v květnu jsme přinesli vzpomínání na začátky
organizovaného fotbalu ve Vlachově Březí (* 9.5. 1969)
s poznámkou, že současné vedení Football club(u) chystá na
červenec důstojné připomenutí svého 40. výročí. V sobotu 18.
července 2009 odpoledne se na stadionu FC Vlachovo Březí
konal 38. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty
města. I. ročník se uskutečnil 7.8. 1972.
Jeho kvalitu
garantovali tehdejší účastníci, jejichž jména a pořadí pro
zajímavost uvádíme : 1. Tatran Prachatice, 2. Slavoj Husinec,
3. FC V.B., 4. Slavoj Č. Krumlov. Letošního turnaje se v
jubilejním roce zúčastnili dorostenci Dynama Č. B. a 1.
mužstva Tatranu PT a FK Lažiště, 4. týmem byli samozřejmě
domácí. S ohledem na přípravu renomovaných mužstev byl
posunut i termín konání turnaje, neboť vlachovobřezský
fotbalový turnaj se tradičně koná vždy o první srpnové sobotě.
Význam tohoto sportovního podniku potvrdil svou účastí i pan
starosta města Ing. P. Kubašta. který turnaj zahajoval
v přívalovém lijáku. Mužstva hrála systémem každý s každým,
2x po 20 minutách. Nakonec si starostův pohár odváželi
fotbalisté FK Lažiště, kteří 2x vyhráli a jedinou porážku jim
připravili domácí hráči FC, kteří tentokrát obsadili místo 4. Na
2. místě skončili fotbalisté Tatranu PT a 3. byli mladíci
z Dynama Č.B. Pro zajímavost přinášíme výsledky domácího
týmu. FC-Lažiště1:0, FC – TA PT 1:2, FC – Dynamo Č.B. 0:1.
Po skončení zavládla na stadionu všeobecná spokojenost, neboť
úroveň turnaje splnila očekávání a kdyby nepršelo, jen ztěží
bychom hledali chybu. Večer pak kapela Tour Black pomohla
všem zahnat únavu a domácím dala zapomenout na
bramborové místo. Přátelský mezinárodní zápas old boys
týmů FC V.B. (CZ) versus TSV Schőnberg (D) O týden
později v sobotu 25. července 2009 dopoledne očekávali ti
dříve narození hráči FC a výboři příjezd německého
fotbalového mužstva seniorů ze Schőnbergu. Mgr. Ivan Lauda,
prezident FC, vynaložil enormní úsilí, aby přijetí i průběh
návštěvy schőnberských old boys u nás nepostrádaly tu
optimální společenskou úroveň. Tak jak tomu bylo v červenci
roku 2007 při návštěvě našich v Schőnbergu. Bohužel němečtí
hosté se letos soustředili spíše na sportovní stránku a své druhé
polovice nechali pro jistotu doma. Nicméně na seniory z TSV
Schőnberg čekal dopoledne v obřadní síni vlachovobřezské
radnice pan starosta Ing. P. Kubašta a za pomoci slečny
tlumočnice Mgr. P. Langové a některých domácích plejerů jim
připravili důstojné přijetí. Po občerstvení na stadionu FC
vyrazili naši hosté do Prachatic, kde se jim věnoval samotný
pan starosta a poslanec Ing. Jan Bauer. Pohovořil, na ochutnání
nalil pravého prachatického vína Via aurea a pak provedl naše
hosty labyrintem městského úřadu a staré radnice, nakonec
zavedl všechny do Kulturního centra O. H. Hajeka, rodáka z N.
Hutí a světoznámého sochaře. Připomeňme, že pan poslanec
Bauer hrál s našimi old boys před 2 roky v Schőnbergu a
letošní roli hostitele velmi ochotně přijal. Netřeba připomínat,
že mezinárodní a společenskou prestiž návštěvy tím jen
umocnil. Díky mu za to! Odpoledne se na stadionu FC V.B.
začali scházet pamětníci i aktéři prvních matchů na novém
hřišti na Zimrázce z roku 1969. Přicházeli ti, kterým tenkrát
nebylo ještě ani 18 nebo 20 a dnes už jim důchodový věk sedí
za krkem. Bylo příjemné a někdy až dojemné se takto spolu

potkávat, ale bohužel i zjišťovat, jak do nás ten neviditelný zub
času nemilosrdně kouše. Z celé té plejády začínajících a po
nich nastupujících fotbalových generací jmenujme alespoň,
v pořadí podle data narození, tyto pány. Pan Karel Lád senior,
otec zakladatel a nyní už nestor, čestný prezident klubu,
dlouholetý funkcionář a stále věrný a velký fanda, přítomný na
každém domácím zápase. Pan Ing. Vojtěch Čížek, jeden
z prvních trenérů FC, pořád ještě energický muž s jiskrou
v oku. Dlouho jsme ho u nás neviděli. Pan Jaroslav RokůsekRoko, Kapitán, Major, Voják, Fotbalista a 1. hrající kouč ve
V.B. Pan Stanislav Vaněček, první kapitán týmu, hrající kouč a
pak dlouholetý trenér, jeden z posledních sportovních
universálů ve V.B. Pan Jan Havlan, bývalý předseda klubu,
dlouholetý funkcionář, dnes pokladník, který to nedělá pro
peníze. Kdybychom měli pokračovat, tak už bychom nestihli
napsat, že ti bývalí a dříve narození fotbalisté FC V.B., kteří se
ještě cítí fit, nastoupili v 17 hodin proti TSV SchőnbergSenioren. Zpočátku se zdálo, že se našim „chlapcům“ podaří
odveta za krutou porážku před dvěma roky v Bavorsku.
Nakonec však za ten vítězný konec zatáhli naši hosté a otočili
výsledek na 3:2 ve svůj prospěch. Po zápase se už ve velkém
stanu řešilo všechno jinak. Začala k tomu vyhrávat inovovaná
kapela pana V. Jírovce, Němci dostali velký dort ve tvaru
fotbalového hřiště i s věnováním a na všechny dohromady pak
čekalo pečené prasátko, made in Hess z D.K. Neformální závěr
čtyřicátých narozenin fotbalu ve Vlachově Březí spěl do svého
finále… O tom, jak je v současné době široká a kvalitní
základna seniorů FC, svědčí skutečnost, že old boys FC
zvítězili den poté v neděli 26. 7. na tradičním „pouťáku“ ve
Lhenicích 2:1. Je příznačné, že tolik kýžená třešnička na
jubilejním dortu pochází právě od peckářů. (JKH)
110 LET TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL
V roce 1899 založili pánové K. Traxler, MUDr. Jar. Traxler,
Ant. Kalina, Fr. Kroupa a Fr. Michálek v hostinci Na Obecní
Tělocvičnou jednotu = T. J. Sokol ve Vlachově Březí. V roce
1948 byly všechny sportovní organizace sloučeny do jedné a
začalo se jim říkat tělovýchovné jednoty = TJ. V roce 1995
obnovili pánové Jar. Hrabě sr., K. Černý, V. Holík sr., V. Kubiš
a P. Hrabě činnost Tělocvičné jednoty Sokol ve Vlachově
Březí. 5. července 1999 se ve Vlachově Březí konaly Oslavy
100. výročí založení Sokola. (B)
REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE III
Po dobu letních prázdnin se práce v Pražské ulici nezastavily,
dokonce pokračovaly s nebývalou intenzitou, ve velmi dobré
kvalitě a v rychlém tempu stále kupředu, zpátky ni krok. Za
všechny zúčastněné firmy jmenujme tu, která celou
rekonstrukci zaštiťuje a provádí, STRABAG a.s. se sídlem
v PT a jejího pana stavbyvedoucího Josefa Pavlíka, s pevnými
vazbami na nedaleké Konopiště i vzdálenější Č. B. Pan Ing.
Pavel Kouba, muž pověřený stavebním dozorem, nám ochotně
sdělil, co už je uděláno. Přepojení kanalizace a všech jejích
přípojek, vodovod včetně přepojení vodovodních přípojek a
instalace vodovodních hydrantů, oprava uložení kabelů O2 pod
chodníky, oprava propustku pod cestou u Hatzu, jsou
připraveny kabely pro veřejné osvětlení a stejně tak se pod zem
dostanou i elektrické sítě E-onu, což si již místní firma
Pokorný s předstihem připravila. Nyní na stavbě probíhají
přípravné práce pro tvoření podkladních vrstev silnice a
chystají se tu na pokládání obrubníků a dláždění chodníků.
Asfaltové povrchy se dostanou na řadu jako poslední, a to jen
pro to, aby nesváděly motoristy k předčasným průjezdům
jednou z nejstarších a současně nejvýstavnějších ulic města. O
tom, co se při rekonstrukci Pražské chystá, nám neméně
ochotně povídal pan Pavlík. Mimo jiné řekl i toto: „My tu
s těmi lidmi musíme vyjít, vždyť tu všechny znám, povím jim,
co se bude dělat a na co se mají připravit. Tajemství našeho

úspěchu na této stavbě spočívá v komunikaci s lidmi“. Nezbývá
než si přát, aby toto propojení, povídání a pohoda vydržely při
opravě Pražské komunikace všem až do konce. (JKH)
HASIČI PO SLÁVĚ A O PRÁZDNINÁCH
Již za týden po vlachovobřezské velké sobotě 4.7. se ženy
SDH V.B. prezentovaly 1. a 3. místem na pohárové soutěži
v Budilově. Pak přišly chvíle oddychu až do poslední srpnové
soboty, kdy 29.8. v Prachaticích obsadily při nočním
pohárovém závodě tři první místa! Včetně dorostenek. Je to
maxiúspěch našich paní a dívek * Jen telegraficky
připomeneme prodloužený víkend od 7.do 9. srpna, kdy věrni
tradicím splouvali s nejmladším hasičským potěrem řeku
Vltavu z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny * Do Letní školy
hasičských instruktorů v Malých Svatoňovicích vyslali o
prázdninách 2 dorostenky - Kristýnku Stropnickou a
Markétku Tischlerovou. Obě si tam vedly více než zdatně a
slečna K. T. tam dokonce byla ze všech čtyřiadvaceti
účastníků nejlepší! * Ze zásahů mužské části hasičského
sboru jmenujme alespoň 10.7. čistění kanalizace v Pražské
ul., 15. 7. odstraňování nečistot ve studních, 20.7. čistění
koupaliště v Hradišti, 2.8. likvidaci polomů u Hatzu, u Sv.
Ducha a především rychlý zásah při velkém polomu
stromořadí u silnice mezi Újezdcem a Předslavicemi.
Nechyběl ani tradiční letní boj se sršni v Holečkově a
Nerudově ulici * I do našich novin dolétla slova chvály na
hasiče za letos již druhou perfektní přípravu vodní nádrže. Jen
by tu průzračnou vodu měli ještě přihřívat * (B)
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání zastupitelstva města se konalo ve čtvrtek 30.
července 2009 v malém jednacím sále MěÚ ve Vlachově
Březí. Prázdninová jednání se netěší velké pozornosti
veřejnosti, proto ani toto, letos v pořadí 3., nebylo výjimkou.
Zastupitelé museli schválit delimitační protokoly Města vůči
svým příspěvkovým organizacím v souvislosti s tím, že se
od 1. 8. 2009 stává Město V. B. plátcem DPH. Dále jen
telegraficky : byla schválena návratná půjčka Města V.B.
Chance in nature na vydání knihy o Janu Matulkovi,
zastupitelé schválili rozpočtové změny, vyslechli informaci
o probíhajících investičních akcích, schválili uvolnění peněz
na projekty Pasport komunikací a Sběrný dvůr. Schválena
byla i žádost města o změnu a úpravu územního plánu
(ZÚP), jejíž pořízení je podmíněno částečnou úhradou
nákladů na její zpracování. ZM pověřilo Ing. P. Kubaštu
zastupovat město při jednáních o ZÚP. Z dalšího jednání
zaujal prodej rodinného domu ve Lhotě Ch. současnému
nájemci panu Chodjušovi. Letní počasí způsobilo, že doba
jednání ( 2 hodiny) byla tentokrát až rekordně krátká. (B)
FESTIVAL SBORŮ A ZPĚVU LETOS NEBUDE
Organizační výbor Mezinárodního sborového festivalu
hudebního romantismu rozhodl na svém jednání na konci
dubna, že se letošní ročník MSFHR neuskuteční.
V plánovaném termínu (první říjnový víkend) budou ještě
probíhat stavební práce v celém školním areálu, zejména pak
přístavba k pavilonu ZUMŠ. Rekonstrukce celého areálu
zasáhla citelně do rozpočtu města, které proto musí omezit
některé aktivity, mezi něž patří i podpora Festivalu. Vzhledem
k ekonomické krizi byly sníženy rozpočty jednotlivým
ministerstvům, včetně ministerstva kultury. To se projevilo i ve
snížení dotací na granty. I přes velké úsilí se hlavnímu
pořadateli MSFHR-OS Hradiště se nepodařilo zajistit
finančních prostředky v dostatečné výši. S ohledem na výše
uváděné důvody se pořadatelé omlouvají všem příznivcům
MSEHR a doufají, že za rok bude situace pro Festival
sborového zpívání ve Vlachově Březí příznivější.(T.T.)

V MOŠTÁRNĚ A PÁLENICI ZAČÍŃAJÍ PO XI.
V dubnových Březinách jsme napsali, že jubilejní X. sezóna ve
vlachovobřezské moštárně a pálenici právě skončila. Stalo se to
29. března. Letošní 10. srpen zahájil již sezónu jedenáctou. Od
toho data berou v pálenici zralé hrušky. Příjem jablek začne až 15.
září 2009. Pěstitelům švestek doporučuje pan Ing. J. Bernat, aby
nepospíchali a počkali si, až „kadlátka“ změknou a zesládnou.
Nejlépe je domluvit se předem telefonem na čísle 388 320 220.
Telefonická nebo ústní dohoda platí rovněž pro moštování.
Čerstvou ovocnou šťávu můžete získat již nyní, cena za 1 litr bude
činit 3,- koruny české. Pracovní doba v moštárně začíná ve všední
dny od 7.30 hodin a končí v půl čtvrté. Po dohodě s panem šéfem,
na vás pan Bernat určitě počká i déle. Od neděle 6. září 2009
začnou v pálenici přijímat ovoce vždy od 14 do 17 hodin, to až do
odvolání. Popřejme našim pěstitelům bohatou úrodu švestek, které
jim v pálenici při dodržení přesných pravidel promění v nápoj, jež
doporučuje sedm ze šesti místních doktorů práv. (B)

Z NAŠICH ŠKOL aneb ŠKOLY VZHŮRU NOHAMA
Základní škola profesora Josefa Brože : Počátkem srpna
vypuklo v celém školním areálu nefalšované stavební šílenství.
Stavební firma Jindřich Parus z PT, vítěz výběrového řízení na
hlavního realizátora stavby s názvem Rekonstrukce a zateplení
školního areálu ZŠ PJB a ZUMŠ ve V.B. nastoupila na několika
místech a nasadila nevídaní množství řemeslníků a stavebních
dělníků. Zpočátku se zdálo, že na staveništi vládne chaos, avšak
postupem času se ukázalo, jak jsou všechny operce a postupy
koordinované a promyšlené. Nicméně měsíc srpen začal od své
2. poloviny ubíhat jaksi rychleji, nervozita narůstala a až teprve v
samém konci augusta si všichni oddychli-nový školní rok bude
zahájen v řádném termínu. Na počátku září 2009 jsou ve všech
pavilonech školního areálu vyměněna okna v několika
velikostech, došlo k zateplení vnitřních prostorů spojovací
chodby, všechny radiátory ústředního topení jsou upraveny pro
montáž regulačních hlavic. Kupředu postupují práce na
zateplování plášťů budov a izolační vrstvy se objevily i na
podlaze půdního prostoru historické budovy. Není možné zmínit
zde vše, co se již na stavbě udělalo, co se právě děje nebo co se
díti má. Snad někdy příště s větším časovým odstupem.
Rozhodně však nesmíme zapomenout poděkovat všem mistrům,
technikům, řemeslníkům a dělníkům za dosud odvedené dílo.
Nepřehlédnutelný podíl na dosavadním úspěšném průběhu a na
koordinaci stavebních prací má Ing. Pavel Kouba, stavební
dozor. Dík patří paním kuchařkám, uklízečkám i paním
učitelkám za úklidový finiš a finální přípravu tříd. Jsme rádi, že
jsme mohli otevřít bránu školy pana profesora Brože právě 1.
září 2009 a že jsme v ní mohli přivítat celkem 264 žáků. Z nich
pak 25 žáků 1. třídy a jejich novou paní učitelku Martou
Kadlecovou, Všechny pak přišel pozdravit a přivítat i starosta
města Ing. P. Kubašta.(JKH)
Základní umělecká a mateřská škola: Vzhledem k tomu, že
se výměna oken a zateplení pavilonů, včetně instalace
termoventilů na ÚT, se dotkla i pavilonu ZUMŠ, rozhodlo
ředitelství školy využít této situace k dlouho plánovanému
projektu rozšíření stávajících prostor MŠ Pastelka a celkové
modernizace prostředí, v němž pobývají od roku 1993 naši
nejmenší. Proto předcházely vlastní rekonstrukci pavilonu
zednické práce uvnitř MŠ. Došlo při nich ke zbourání
některých příček a k podstatnému rozšíření stávajících prostor
pro hru a řízenou činnost dětí. Dosavadní prostory již delší čas
z hlediska doporučených m2 na dítě nevyhovovaly. V úvahu
byla vzata i skutečnost, že MŠ zažádala v loňském roce o
navýšení kapacity dětí ze 60 na 70. Bylo také nutno provést i
opravu elektroinstalace a na některých místech opravit či
vyměnit podlahové krytiny a všechny prostory MŠ vymalovat.
Ráda bych prostřednictvím Březin poděkovala firmám, které se
na vnitřních úpravách prostor MŠ Pastelka podílely : stavební
firma Dragoun, firma Elmonn pana Píchy, malířské práce pan

Kdo zapomněl nebo nevěděl, přišel, zeptal se a pan František
Zušťák z PT a podlahové krytiny studio trhové Sviny pan
odpovídal jako encyklopedie…Narodil se 2. října 1913 v Pěčnově
Fatka. Velký dík patří také všem učitelkám a provozním
a do školy chodil v Lažišti. Svůj život pak spojil s paní Annou,
zaměstnankyním MŠ Pastelka, které zvládly náročný úklid
která pocházela z Dáchova, a věrně ho provázela jejich dlouhým
všech prostor do zahájení 1. 9. 2009. Svou pomoc nabídlo i
společným životem a nakonec i na jeho poslední cestě...Když se
několik dobrovolných ochotných rukou z řad rodičů a přátel
jim narodily děti Anna a František, natrvalo se usadili ve Lhotě
školy a pomohli tak „postavit školku na nohy“.Věřme, že
Chocholaté, kde zakoupili v roce 1951 dům. Hospodařili, pan
odvedenou práci a úsilí ocení nejen rodiče, ale zejména děti,
František pracoval v JZD jako rostlinář a vedl i útulnou hospůdku,
kterým MŠ slouží.(T.T.)
kde bylo příjemné posedět, popít, pobavit se, neboť U Cmuntů
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
nikoho nenutili, zato všem rádi posloužili. Krutý osud jim před 41
Tentokrát zachycuje naše tradiční rubrika společenské dění
léty vzal jediného syna, přesto se však radovali ze 3 vnuků-kluků a
dvou měsíců července a srpna. To musíme doplnit o červnový
6 pravnoučat-naopak zase samých holek. Ještě v pokročilém věku
příchod na svět chlapce Vojtěcha Kuthejla z Vlachova Březí.
se pan František věnoval své velké zálibě – řezbářství. Není snad
ve Lhotě Ch. a okolí člověk, který by neměl doma lipový kříž
V červenci se narodili Pavel Zimmermann a Barbora Hesová
s Kristem vyřezaný panem Cmuntem. A kolik gratulantů spatřilo
z Vlachova Březí a jejich řady rozšířila Laura Šulanová
při loňských pětadevadesátinách pana Františka jeho velkou
z Uhřic. V srpnu jsme zatím mezi námi přivítali Hanu Van Der
chloubu-gigantický a kvetoucí muškát? Takový byl jeho život,
Auwera a Kamilu Caisovou, obě z Vlachova Březí. Upřímně
miloval obyčejné věci a uměl dělat lidem radost. Vážený pane
vás všechny u nás vítáme a přejeme vám přehršli zdraví, štěstí,
Františku, děkuji Vám za nás všechny, že jste tu byl a my mohli
krásy i rozumu. Žijte tu s námi v pokoji a míru. Vašim rodičům
být s Vámi…(JKH)
blahopřejeme a maminkám si dovolujeme poslat po kytičkách *
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
S radostí jsme také zaznamenali 4 prázdninové sňatky.
V červenci ve Strakonicích řekli své ano Tereza a Kurt
Rosnička vzpomíná : 1. července sluníčko svítilo, ale pak až
Tetalovi. Rovněž v sedmém měsíci devátého roku nového
do 13. těžko se seno sušilo. Až Markéta hodila slunce do žita a
tisíciletí vstoupili ve společný svazek Daniela a Václav
pořádné léto si užívá. Srpen to převzal se vším všudy, jen
Urbanovi ve Lštění. Počátkem srpna se vydali na společnou
trochu deště přidal a za Újezdcem i větru příval. Otavy se dobře
cestu životem Hana a Luboš Řezníkovi na zámku Kratochvíle.
suší, přeháňky to nenaruší. Konec augusta zas podle gusta :
Koncem srpna roku 2009 spojili své životy Petra a Martin
ráno zima a chlad, odpoledne bys vedrem chcap. (CM) * Paní
Vlčkovi na MěÚ ve Vlachově Březí. Ať provází tento
H.Fraňková, ředitelka Městské knihovny J.V.Plánka ve
prázdninový novomanželský čtyřlístek jen samé štěstí a láska,
Vlachově Březí, oznamuje všem čtenářům, že i v prostorách
které je převedou přes všechna úskalí společného života *
knihovny došlo ke stavebním úpravám. Knihovna proto začne
+ Po pěti měsících i u nás na kostele zazvonil v červenci
poskytovat služby pro veřejnost od čtvrtka 17. září 2009.
umíráček. Navždy od nás odešel člověk, který byl milovníkem
Děkujeme svým věrným za pochopení * Až do 30. září 2009
života ve všech jeho podobách. Byl šťastný, když byli lidé
potrvá v budově staré radnice ve Volyni výstava fotografií
kolem něho šťastní. Jen jim rozdával radost a smích. Jeho život,
pana Mgr. Petra Luniaczka z Č. Budějovic s názvem Lidová
tolik podobný osudu zpěváka Petra N. a jeho Klauna, se naplnil
architektura Volyňska a Vlachobřezska. K její prohlídce zve
ve věku 49 let. Pan Jiří Plíšek z Vlachova Březí zemřel.
čtenáře Březin autor fotografií, Rada města V.B. i Březiny *
V srpnu nás ve věku pětaosmdesáti let navždy opustila paní
Pan Josef Jarolím poslal do redakce Březin hned několik záběrů
Květuše Pojslová, skromná a hodná paní z Nerudovy ulice ve
z oslavy Dětského dne v Dolním Kožlí, který tam uspořádali
Vlachově Březí. Všem jejich nejbližším a přátelům si Březiny
5.7. 2009. Omlouváme se, že je z prostorových důvodů
dovolují vyjádřit projev upřímné účasti nad jejich odchodem *
neotiskneme. Zato jsme zůstali v údivu nad množstvím
Z červencových jubilantů jsme zaznamenali dvě při sobě
přítomných dětí * Fotbal FC : Díky Zpravodaji FC, ale
stojící sedmičky na narozeninovém dortu paní Marie
především díky jeho duchovní matce a realizátorce paní Iloně
Zatočilové z Vlachova Březí. Narozeniny, v pořadí již
Řimnáčové se k fanouškům FC dostávají zprávy o dění ve
pětaosmdesáté, si v kruhu svých nejbližších připomínala paní
Football club(u) s obdivuhodnou pravidelností, v nebývalém
Bedřiška Vaněčková z Doubravy. Letošní srpen byl na
rozsahu, vysoké kvalitě a s nevídanou objektivitou. Přesně
jubilanty s kulatým výročím ještě skoupější, a tak oznamujeme,
v tomto duchu vyšlo před 1. mistrovským domácím zápasem I.
že toliko paní Františce Spěváčkové z Pražské ulice bylo
B třídy první číslo Zpravodaje FC pro novou sezónu 2009překrásných pětasedmdesát.Všem paním si dovolujeme popřát
2010. Pro čtenáře Březin uvádíme jen nejpodstatnější fakta o 1.
pevné zdraví, hodně štěstí a klidu v duších. A všem dalším
mužstvu FC. Naši hoši zahájili novou sezónu již 2. srpna
prázdninovým oslavencům, s těmi nekulatými výročími i
utkáním 1. kola Českého poháru, když na domácí půdě podlehli
jmeninami, přejí Březiny to samé. Devadesátiny paní MUDr.
mužstvu Nové Vsi 1:2. 16. 8. 2009 zahájili v Katovicích novou
Anny Fadrhoncové-Maříkové Své neskutečné životní
sezónu 2009/2010 předehrávkou 13. kola. Po velmi dobrém
jubileum si přijela do svého rodiště připomenout na konci srpna
výkonu celého týmu si odváželi vítězství 3 : 0 a také první tři
paní doktorka, profesorka a docentka Anna Fadrhoncová,
body. Proto se za týden vydalo na první podzimní derby
emeritní ředitelka kožní kliniky pražské nemocnice Bulovka.
s Blaníkem Strunkovice mnoho natěšených domácích
Jménem všech, především těch dříve narozených obyvatel
fanoušků, kteří se museli spokojit jen s remizou 2 : 2. V sobotu
Vlachova Březí, paní doktorce upřímně gratulujeme a přejeme
29. 8. se FC A představil v Albrechticích a po katastrofálním
jí ještě mnoho klidných a spokojených let, prožitých v Praze
začátku odjížděl s porážkou 2 : 3. V neděli 6. září hostíme
nebo u nás ve V.B. * (B podle LIP).
doma Sousedovice od 17 hodin, v sobotu 12. 9. hraje A tým FC
opět od 17 hodin ve Vimperku. 20. září přivítáme v neděli
ZA PANEM FRANTIŠKEM CMUNTEM
doma Stachy a zápas začíná již v 16, 30 hodin. V posledním
4. srpna 2009 zemřel ve věku devadesáti pěti let pan František
zářijovém zápase zajíždí FC A do Hradiště, kde se hraje
Cmunt ze Lhoty Chocholaté. Pan František byl nejstarším
rovněž od půl páté. Popřejme všem našim týmům do začátku
občanem Vlachova Březí a jeho osad. Nebýt nešťastné zlomeniny
nové sezóny 2009/2010 úspěšné vykročení a také neméně
kyčelního krčku v červenci tohoto roku, životní pouť skromného
starého pána by tak náhle nekončila. Fyzický stav jeho těla i ducha
šťastný celý průběh podzimní části s mnoha získanými
byl obdivuhodný. Pro své nejbližší a sousedy byl živou kronikou.
mistrovskými body. (B)
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