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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2010
Více než rok trvající volební kampaň. To je i pro tak
upovídaný národ nepochybně dlouhý čas. Když v sobotu
29. května 2010 ve 14 hodin odpoledne odtroubili konec
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
většina „obyčejných lidí“ si oddychla poprvé. Nadešel čas
čekání na rezultát, jak jsme si to letos koncem máje rozdali
sami sobě. Volební komise jediného volebního okrsku ve
Vlachově Březí se dala do počítání hlasů, které odevzdalo
766 voličů, z toho bylo 762 hlasů platných. Kdyby přišlo
k volbám všech 1339 zapsaných voličů, byla by naše
volební účast stoprocentní. 573 potencionálních voličů si
cestu k volební urně nenašlo, a tak se volební účast smrskla
jen na 57, 21 %. Na Prachaticku přišlo volit 60,32 %
voličů. V celém Jihočeském kraji 63,58 % a konečně
volební účast v celé České republice byla 62,60 %. Bohužel
v tomto směru se občané – voliči z volebního okrsku
Vlachovo Březí nemají čím chlubit. A nyní pojďme a
posuzujme ještě jednou to, co již dávno víte. Nejprve
uvádíme konečné výsledky voleb ve Vlachově Březí, potom
výsledky v okrese Prachatice, následuje zpráva o tom, jak se
volilo v Jihočeském kraji a nakonec je to volební výsledek
v celé České republice. Všechna čísla představují
procentuální hodnoty 1. ČSSD : 21,78 = 166 hlasů, ( PT:
22,66 * JčK : 20,66 * ČR : 22,09 ) 2. ODS : 21,12 = 161
hlas ( PT: 19,92 * JčK : 21,4 * ČR : 20,22 ) 3. VĚCI
VEŘEJNÉ : 14,43=110 hlasů ( PT: 10,05 * JčK : 10,7 *
ČR : 10,88) 4. KSČM : 12,20 = 93 hlasy( PT : 13,70 * JčK
: 12,20 * ČR : 11,27) 5. TOP 09 : 10,89 = 83 hlasy ( PT:
15,07 * JčK : 17, 40 * ČR : 16,71). 6. KDU-ČSL : 6,16 =
47 hlasů (ČR 4,39) 7. SPOZ : 3,01 = 23 hlasy (ČR : 4,33)
8. SUVERENITA : 2,62 = 20 hlasů ( ČR : 3,67) 9. – 10.
Česká Pirátská Strana a Strana Zelených obě 1,83 =
shodně po 14 hlasech .( ČR : 0,81 a 2,44). Nad jedním
procentem se ve V.B. pohybuje ještě Dělnická strana
sociální spravedlnosti : 11 hlasů a Pravý Blok : 10 hlasů.
Je zajímavé , že všech 17 politických stran, koalic nebo
politických hnutí z Jihočeské volební kandidátky získaly ve
Vlachově Březí alespoň po jednom hlasu. Když po půl osmé
večer oznámila jednička z Lidového domu svou rezignaci,
oddechla si většina „slušných lidí“ podruhé. A když po 2o
hodině
vyhlásili v médiích celkové volební výsledky
v České republice oddechla si většina „obyčejných a
slušných lidí“ potřetí. Výsledek letošních květnových voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nemusí vyhovovat
všem, ale tak tomu bylo, je a bude po každých volbách.
Mohu si vážit všech poctivých českých vlastenců, kteří
nezapomněli na loňský podraz většiny „českých“ poslanců
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při potápění vlády ČR v poločase jejího evropského
předsednictví, že takovým „poslancům“ své hlasy nedali. A
stejně jich tam zůstalo ještě hodně... Na závěr představíme
všechny poslance z Jihočeského kraje, kteří byli zvoleni do
sněmovny. Za ODS Ing. Jan Bauer, Ing. Václav Baštýř, Ing.
František Dědič a Michal Doktor. Za ČSSD Mgr. Vítězslav
Jandák, Ing. Jan Babor a Mgr. Vlasta Bohdalová. Za TOP 09
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhDr., MUDr. Martin Gregora a JUDr.
Vlasta Parkanová. Za KSČM JUDr. Vojtěch Filip a RSDr.
Petr Braný: A za Věci veřejné Ing. Viktor Paggio. Sledujme
pozorně rozhodování, hlasování a skutky této „13“ vyvolených,
a po ?čtyřech? létech uvidíme, zdali nám obyčejným
Jihočechům přinesla právě tato třináctka štěstí. (JKH)
SVATODUŠNÍ POUŤOVÉ SLAVNOSTI 2010
Pokusíme se jen o krátkou retrospektivu svatodušního
pouťového víkendu od pátku 21. 5. do neděle 23.5. 2010.
„Již potřetí uspořádala zdejší ZUŠka v samém úvodu
pouťového víkendu ve velkém jednacím sále radnice
netradiční akci Hraje a zpívá celá rodina. Bylo to v pátek 21.
května od 17 hodin. V programu se představili žáci ZUŠ se
svými rodinnými příslušníky. Vystoupili s čísly, které
převážně nacvičili sami, bez pomoci učitelů. Předvedli tak
pravé domácí české muzicírování, a to ve stylu „od Bacha až
po Vlacha“. Nechyběla ani Žihadla a jejich společné zpívání
s publikem. Dobrá nálada v sále se dostala i ven a nakonec
nad Vlachovým Březím vysvitlo sluníčko. Program sklidil
zasloužený potlesk.“ (T.T.) V sobotu odpoledne postavili
pracovníci města spolu se členy místního SDH obří stan na
náměstí Svobody a hasiči započali s přípravou občerstvení
pro hosty již XVI. ročníku Svatodušních pouťových
slavností, dříve Pivních pouťových slavností. Jak postupně
ubývalo pivního sortimentu, přibývalo naopak nabídek
z kulturního pole. Radní města volili všeobjímající a
současně i specificky vlachovobřezský název : Svatodušní
pouťové slavnosti. Toliko počet vykonaných pouťových sláv
zůstává a měl
by stoupat. To na vysvětlenou těm
nejzvědavějším. Po 17 hodině odstartovala skupina Narttu
letošní hudební pouťovou
nabídku.
Zaznělo
li
z kamionu
směrem
na
náměstí Jooo Březí, Březí
Vlachovo sehranej tým,
nevím. Víme jen, že Narttu
tady opět nezklamali. V 18
hodin představil v BoMBě
své obrazy a kreslený
humor rodák, inženýr, malíř
a čerstvý jubilant Jan Pillvein.

Píšeme o tom na jiném místě. Kolem osmé večer nastoupili na
kamion současní Jírovcovi boys. Šestičlenná inovovaná partie
pana kapelníka Václava nabídla publiku muziku a zpívání mezi
kapkami deště. Návštěvníci byli spokojeni a našli se i takoví, co
vydrželi hodně dlouho přes půlnoc. V Sokolovně konkurovali
Parkáni. O tom, zdali tam měli mnoho nebo málo hostů, se
zprávy rozcházejí. V neděli 23. května nastává ta pravá Pouť
svatodušní, když se úderem osmé vydává procesí od kostela
Zvěstování Páně ke kostelu Svatého Ducha. Tady se o deváté
koná Poutní mše svatá za účasti hojného počtu věřících. Na
námětí Svobody nasedá do kamionu dechovka Kozlovka, což je
rozšířené hudební těleso pana Václava Jírovce, čítající 14
muzikantů. Jedině v tomto počtu se mohou pustit do klasické
dechové hudby a hrát Kmochovy pochody nebo skladby
Vackovy , Valdaufovy, Poncarovy a Vejvodovy. Tradiční
vystoupení Vimperských mažoretek, jejichž krása, půvab, mládí,
elán, ale i nesporné umění vyburcovaly ostřílené muzikantské
matadory k nevšednímu hudebnímu výkonu. Po desáté nastupuje
přímo na dlažbu náměstí folklórní sdružení Libín-S. Hrají, tančí
a zpívají a lid pouťový se baví, směje a pěje spolu. Paní magistra
Helenka D. může býti spokojená. Premiéra Libínu se v jejím
bydlišti přinejmenším povedla. Pak už zas přebírá režii nad
hudební částí oslav Jírovcova Kozlovka, která to s věrnými
milovníky dechovky, pouťovými štamgasty a kvalitní obsluhou
vlachovobřezských hasičů táhla dál až do vítězného odpoledne.
Však se jim dohromady dostalo potlesku na otevřené scéně : za
hudbu, zpěv, pití, jídlo a celkovou sváteční, přitom ale příjemnou
sousedskou atmosféru. Přidáme li k tomu opravdu neskutečný
počet stánků trhovců prodávajících
téměř všechno, co
nepotřebujete, ale vždycky si to stejně koupíte. Kruhovou vozbu
uměleckých řemeslníků(dohromady jich bylo 18) kolem lípy
Svobody a nekonečné řady stánků v Pražské a Nerudově ulici,
pak dostaneme jen zlehka naškicovaný obrázek té letošní
Svatodušní pouti ve Vlachově Březí. Ta se samozřejmě nemohla
obejít bez Lunaparku, jemuž sice velí pan Tříska, ale ty největší
atrakce sem přivážejí jeho přátelé a spolupracovníci. Některým
se tu pak nakonec tak zalíbí, že se jim ze zámeckého areálu
vůbec nechce vyrážet na další štace. Nakonec jen pár slov o
počasí, neboť to z velké míry rozhoduje o celkovém hodnocení
Svatodušní pouti. Buďme rádi, že alespoň v neděli vydrželo pršet
jenom málo. Jinde po vlastech českých a moravských bylo hůř.
Pouť 2010 skončila, ať žije ta v roce 2011!(JKH)

7. 5. 2010 A VÝSTAVA MAY WAS MAY 1945
7. května 2010 uplynulo přesně 65 let od doby, kdy do
Vlachova Březí přijeli první vojáci 4. obrněné, 5. a 26. pěší
divize U.S. ARMY, a přivezli našim předkům svobodu. Letos
přijela historické vozidla Vzpomínkové jízdy po
jihozápadních Čechách v půl druhé odpoledne a zastavila se
na náměstí Svobody. Uvítal je pan starosta Ing. P. Kubašta
a pak společně s jejich velitelem St. Brožkou a panem R.
Košíčkem, přímým svědkem událostí z května 1945, položili
k pamětní desce na budově radnice věnec s trikolórou,
kteréžto dílo každoročně připraví a nezištně městu věnuje
paní L. Alešová – Květiny. Náměstí Svobody zase ožilo díky
vojenské bojové technice, jejímu člověčímu doprovodu,
zdejším školákům, ale i místním slovutným pánům, kteří se
zase rádi vracejí do svých klukovských, respektive
vojenských let… V podvečer se pak v galerii BoMBa konala
derniéra výstavy May was may 1945. Tato výstava byla
otevřena 19. 4. 2010, měla již svou 4. reprízu a slouží
především coby zdroj informací pro školní mládež. Dospělých
mnoho nepřišlo, a tak se neformálně povídalo, vzpomínalo a
v závěru pak i emotivně diskutovalo… Pro ty, co nebyli přímo
u toho, je to již opravdu velmi vzdálená doba.(JKH)

OBRAZY JANA PILLVEINA V BoMBě
V sobotu 22. května 2010 v předvečer Svatodušní pouti otevírali
ve školní galerii BoMBa výstavu obrazů a kresleného humoru
Jana Pillveina s názvem Obrazy. Ty také bezkonkurenčně
celému prostoru galerie dominují, oživují ho a vybízejí
návštěvníka k dialogu. Samotná instalace, na níž se podílel i
Mistr J. Boška a organizátoři mu tímto děkují za pomoc, nechává
vyniknout barevnost Pillveinových pláten a zdůrazňuje jejich
promyšlenou a expresivní kompozici. Přidáme li k tomu
nenapodobitelnou stylizaci figur, jejich dynamický pohyb a
nakonec si přečteme veselý název, pochopíme, proč je o
malířovu tvorbu tak velký zájem. Od roku 2002, kdy poprvé
vystavoval samostatně v BoMBě, je to jeho 11. samostatná
výstava a stejný počet má výstav společných. Ing. Jan Pillvein je
rovněž členem České unie karikaturistů, pro něž je prezentace na
kolektivních výstavách samozřejmostí. Kreslený vtip se značkou
Pill je také jediným zpestřením těchto červnových Březin, více
místa nebylo…O hudební příspěvek se na vernisáži staralo
domácí klavírní trio ve složení Tatjana Tláskalová-klavír, Olga
Smolová-housle a Petr Kubašta sr.-violoncello. Slovo drželi pan
ředitel J. Horák a právě jubilující pětašedesátiletý malíř Jan
Pillvein. Příjemným překvapením byl plný dům a upřímný zájem
návštěvníků. Mezi nimi nebylo možné přehlédnout nejstarší
občanku Vlachova Březí pětadevadesátiletou paní Marii
Pillveinovou, Mistrovu maminku, jež přivedla do galerie početný
houfec rozvětvené Pillveinovy rodiny. Nechyběli ani dva čestní
občané města páni Mistři K. Lád sr. a J. Boška s chotěmi, stejně
jako pan starosta města Ing. P. K., rovněž s chotí, když oba
aktivně přispěli k příjemné atmosféře vernisáže. Závěrečný raut
už jen tvořil onu pověstnou třešničku na dortu. Tlumočíme přání
Pana malíře a vyřizujeme jeho upřímné poděkování všem, co
přišli…Ti, kterým to nevyšlo v sobotu, mohli přijít v neděli
dopoledne o Pouti. Výstava bude otevřena až do konce června ve
všední dny. Návštěvu o víkendech domluvte předem s panen
ředitelem J.K.H. U příležitosti konání výstavy byly vydány
barevné pozvánky, plakáty a katalogy, které jsou k mání v galerii
BoMBa nebo v Infocentru na radnici. (JKH)

MISTŘI JIHOČESKÉHO KRAJE ZE ZŠ PJB V.B.
Na podzim loňského roku, bylo to přesně 6. října 2009
v Prachaticích, se stali starší žáci ze školy profesora Brože
přeborníky okresu Prachatice v malé = mini kopané a vybojovali si
tak postup do krajského finále, které se konalo až letos - 18. května
2010 ve Strakonicích. Trenér Mgr. Michal Novotný a jeho asistent
Petr Cvach přivezli na stadion tamní Zbrojovky toto mužstvo : Jiří
Nerad-kapitán, David Nosek, Roman Lauda, Miloslav Čužna,
František Daniel, Josef Hubr, Tomáš Cvach, Roman Olah, Roman
Bartůněk a Martin Zámečník Chlapci sice nejprve prohráli ve
skupině se Strakonicemi 0:2, ale potom už je nesla jen vítězná
vlna. Porazili žáky z Vyššího Brodu 5:0 a v semifinále rozstříleli
českobudějovickou školu z Kubatovy ulice 4:0. Ve finále pak
smetli favorita ze ZŠ Tábor Sborovská ulice 6 : 2 a stali se Mistry
Jihočeského kraje v minikopané pro rok 2010. Již ve čtvrtek 27.
května odvážel pan Důra st. autobusem DPMVB stejný tým do
Benešova ke kvalifikačnímu turnaji o postup na mistrovství České
republiky. Tady v dramatickém závěru podlehli reprezentantům
Středočeského kraje ze ZŠ Kolín 3 : 4 a ve druhém utkání
remizovali 1 : 1 se žáky ZŠ Přeštice, kteří tu reprezentovali kraj
Západočeský. Škoda, že vítězné tažení kluků z vlachovobřezské
školy pana profesora J. Brože skončilo před branami
republikového finále. Nicméně tento tým spolu se svými trenéry
dosáhl vynikajícího úspěchu, jež nemá v novodobé
fotbalové historii školy obdoby*. Od 18. května 2010 mají škola i
město krajské přeborníky ve fotbale. Toto mužstvo uzrálo jako
víno a jaro roku 2010 ho zastihlo ve vynikající formě, kterou
dokázali kluci náležitě zužitkovat. Patří jim za to velký dík, stejně

jako jejich trenérům a všem, kteří jim při jejich vítězném tažení
pomáhali. * V roce 1947 získalo družstvo naší školy 1. cenu ve
vybíjené na Předsletových slavnostech v Praze. (JKH)

7. SPORTOVNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ V RIEDLHŰTTE
20. května 2010 vyrazil od školy pana profesora Josefa Brože
autobus ČSAD s panem řidičem Šrůtkem, plný mladých
sportovců, doprovázený dvěma tělocvikáři : paní uč. Růženou
Balkovou, panem učitelem Michalem Novotným a jedním
panem ředitelem J. K. Horákem do německé školy v Riedlhütte
(dále jen RH), aby se zúčastnili již 7. sportovního setkání žáků 3
škol ze 3 zemí. Letošní pořadatelství vyšlo na školu v Bavorsku,
kam museli přicestovat i přátelé z rakouského Baumgartenbergu
(dále jen BGB). V té době již měli naši jižní sousedé problémy
s Hochwasser, a tak se objevili s malým zpožděním, což pan
direktor Josef Kastner avizoval předem. Chlad a déšť se
nevyhnuly ani Německu. Z toho důvodu se pořadatelé rozhodli
pro mokrou variantu sportovních soutěží, které všechny
přesunuli pod střechu sportovní haly. Pan ředitel z RH Karl
Feuerecker přivítal všechny sportovce a jejich doprovod a po
kulturním programu se začalo se sportováním. Byly to
lehkoatletické disciplíny uzpůsobené halovému prostředí a
kupodivu v nich byli hodně viditelní reprezentanti naší školy. Po
chutném obědě, jemuž vévodil vídeňský řízek, se rozběhly
soutěže v kolektivních sportech. Fotbalisté se přesunuli do
nedaleké sportovní haly ve Spiegelau. Děvčata, která se utkala
v baseballu, zůstala v hale v RH. Po skončení sportovních
soutěží se zase všichni setkali ve sportovní hale riedlhüttské
školy a čekali na vyhlášení celkových výsledků. Ty měly
následující podobu: Lehká atletika (dohromady chlapci a
děvčata) : 1. místo Vlachovo Březí (dále jen V.B.). Halový fotbal
: 1. místo V.B. Baseball dívek : 1. místo V.B. ! Nebylo co
dodávat, pouze přijímat gratulace a radovat se. Každý návrat po
velkém vítězství bývá příjemný a nejinak tomu bylo i při
zpáteční cestě vlachovobřezských reprezentantů domů. Celá tato
čtyřicítka děvčat a chlapců zaslouží poděkování, potlesk a
gratulaci za velmi dobré sportovní výkony a téměř vzorné
vystupování a chování. (JKH)
VÍTĚZNÉ TAŽENÍ NAŠICH HASIČEK OKRESEM
Pro soutěžení v hasičském sportu je květen měsícem přímo
ideálním. Pojďme se podívat, jak do své další sezóny odstartovaly
hasičky SDH Vlachovo Březí. 8. 5. 2010 se konala okrsková
soutěž v nedalekých Radhosticích. Mladší Ženy obsadily 1. a 3.
místo. Starší Ženy SDH V.B. suverénně zvítězily. To samé si pak
ty samé (ST Ž) zopakovaly za týden na okresním kole v Budilově.
22. května se konalo okresní kolo soutěží v hasičské sportu ve
Zdíkově, kde Mladší Ženy SDH V.B. potvrdily dobrou formu,
zvítězily a postupují do krajského kola, které se uskuteční 12.6.
v J. Hradci. 29. 5. se konalo v Nové Peci jarní kolo hasičské hry
Plamen. Dorostenky neměly soupeřky, a proto bylo jejich vítězství
jednoznačné a v sobotu 6.6. pojedou na krajské kolo do Nové
Včelnice. Mezi Mladšími Dětmi si naši kozlíci nevedli špatně,
když získali jedno 1. místo a jednou se umístili na 6. místě.
Nejenom hasičským sportem žijí naši hasiči, často musí vynaložit
velké úsilí, aby pomohli svým spoluobčanům. Taková práce je
v SDH V.B. výsadou mužské části sboru. V březnu zasahovali při
havarii u Hatzů, v dubnu pomáhali otevírat byt ve V.B., v květnu
uklízeli vozovku u Chluman, odsávali vodu ze zatopeného sklepu
v Pražské a 12. května čistili koupaliště. Na počátku června
provedli důkladný monitoring na Libotyňském potoce a
konstatovali toliko jeho zvýšenou hladinu. Ať ženám či mužům –
hasičům se sluší poděkovat za to, co dobrovolně činí pro blaho nás
všech, ale i jich samotných. (B podle HAF)
DĚTSKÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

Dětské soutěžní odpoledne připravili pro malé i velké kluky a
holky členové TJ Sokol ve Vlachově Březí ve spolupráci se ZŠ,
ZUMŠ a FC V.B. Počasí není letos pořadatelům vůbec
nakloněno, a tak i tuto akci provázelo operativní a rychlé
stěhování z fotbalového stánku do sportovní haly ZŠ PJB.
Předsedkyně Sokolů Ivana Veberová zahájila, skupina 4EVER
z PT zatančila, a pak už se 120 dětí vydalo na zdolávání
různých disciplín na 14 stanovištích. Odměny dostávaly
průběžně nebo až na konci v tombole. Současně se mohli
občerstvovat i před halou, kde měli grilované klobásky a pití.
To všechno bylo možné i díky těmto sponzorům : firma M.
Mráz-Zateplování, fasády, firma Pokorný-Elektro, firma NEUK
V.B., firma bratří Kalčíků z V.B., Pekařství Cais z V.B., ZZN
PT, ZEFA Volary a firma L. Majer Volyně, kterým pořadatelé
upřímně děkují. Špatné počasí tentokrát dospělým i dětem
radost nepokazilo. Ty si svůj svátek uměly užít. (B)

X. SLET RC MODELŮ NA HUBROVĚ LOUCE
Letecký modelářský klub Vlachova Březí si vás dovoluje pozvat
na 10. slet na RC modelů, který se poprvé koná i jako memoriál
pan Oldřicha Mareše, průkopníka leteckého modelářství v našem
městě. Start je v sobotu 5. června 2010 v 9 hodin na lhoteckých
drahách, neboli na Hubrově louce. Občerstvení zajištěno. Průlety
letadel také! (B)

VŠECKY KRÁSY SVĚTA ČEKAJÍ JEN NA VÁS
Základní umělecká škola si vás dovoluje pozvat na 5.
hudebně literární večer Kruhu přátel poezie nazvaný Všecky
krásy světa aneb ohlédnutí za Jaroslavem Seifertem. Ten se
uskuteční v neděli 13. června 2010 v 17 hodin v komorním
sále ZUŠ a jeho protagonisté se na setkání s vámi upřímně
těší. (T.T.)

SETKÁNÍ UHŘIC V UHŘICÍCH POD UHŘICÍ
Občané osady Uhřice za podpory MěÚ a SDH ve Vlachově
Březí si vás dovolují pozvat na Setkání všech obcí v České
republice, které nesou jméno Uhřice. Setkání se uskuteční
v sobotu 19. června 2010 v 8, 00 hodin na návsi. Poté začne
v 9,00 hodin hasičská soutěž a od 10 hodin fotbalový turnaj.
Po skončení soutěží pokračuje zábava za doprovodu živé
hudby a nebude chybět ani bohatá tombola. Přijďte si to užít
s námi. (B podle RAL)
XII. ROČNÍK HASIČSKÉHO POHÁRU STAROSTY
Členové SDH ve Vlachově Březí si vás dovolují pozvat na XII.
ročník Poháru starosty města Vlachova Březí v hasičském
sportu. Soutěž se bude konat v sobotu 26. června 2010 od 14
hodin na stadionu FC Vlachovo Březí. Naši hasiči se těší na
vaši účast (B podle HAF)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V úterý 12. května
2010 se vydali do Vimperka nejmladší fotbalisté z naší školy (2.a
3. třída), aby se tu zúčastnili okresního kola fotbalového
McDonald Cupu. Tady jsou jejich výsledky. Se ZŠ Vimperk
Smetanova remizovali 1:1, ZŠ Stachy porazili 4:0, školu z Vacova
deklasovali 7:1 a ZŠ Prachatice Vodňanská ulice porazili 6 : 0! A
právě ta první plichta s vimperskou školou je pak nakonec stála
postup do finále, které jim uniklo pouze o skóre. Svěřenci pana
trenéra M. Novotného neprohráli, nastříleli 18 branek, když jen
jednu obdrželi, a obsadili nakonec 4. místo. Za předvedenou hru i
výsledky si zaslouží uznání i povzbuzení do příštích ročníků bojů o
Mackův Pohár… * Vítězství v okresním kole Mc Donald Cupu
ve Vimperku O den později ve středu 13. května vyjeli mladí
fotbalisté ZŠ PJB ze 3., 4. a 5. třídy do Vimperka znovu. Pod
vedením brankářské legendy FC V.B. pana Jindřicha Dobiáše
porazili nejprve ZŠ Šumavské Hoštice 3:0, potom prohráli těsně se
ZŠ PT Zlatá stezka 0:1, aby nakonec 3x za sebou zvítězili stejným

poměrem 1:0 nad ZŠ MJH Husinec, ZŠ Vimperk Smetanova a ZŠ
Netolice. Tato vítězná šňůra z nich učinila Mistry okresu Prachatice
s právem reprezentovat náš okres v krajském finále Mc Donald
Cupu ve fotbalovém kampu SK Dynama ČB na Složišti u Českých
Budějovic. Sem se vypravili již za týden 20. 5. 2010. Pana Dobiášedědečka doplnili ještě páni tatínkové Kapuscinský, Pineau a
Rauscher (všichni rovněž vynikající fotbaloví plejeři). Tentokrát už
byli jejich soupeři fotbalově vyspělejší, a tak naši prohráli, nejprve
se ZŠ Strakonice 1:3 a se ZŠ Č. B. Kubatova 0 : 4. S reprezentanty
okresu Č. Krumlov žáky ZŠ Kaplice remizovali 1:1 a
s českobudějovickou ZŠ v Pohůrecké ulici prohráli 0 : 4. Celkově se
umístili na 6. místě a svým výkonem rozhodně nezklamali. Tým
nastupující ve složení : Michal Bartůněk, Jakub Bízek, Jiří Fürbach,
Václav Holík, Martin Kadlec, Dušan Kapuscinský, Jakub Krýcha,
Štěpán Pineau, Jakub Rauscher a Filip Veselka vzbuzuje reálné
naděje, že tito kluci mohou navázat na úspěchy svých starších
kamarádů. Jim všem patří velký dík za velmi dobrou reprezentaci
školy i okresu, stejně jako všem jejich starším koučům. Chlapci a
chlapi, děkujem!* 14. května obsadilo smíšené družstvo žáků 4. a 5.
tříd 6. místo na okresním finále celostátní soutěže ve vybíjené
Preventan Cup, které se tradičně konalo v Husinci. Svěřenci paní
učitelky Lenky Kautmanové se u našich sousedů rozhodně neztratili
a zaslouží si pochvalu, stejně jako jejich trenérka * Čas školních
výletů nastal, a tak zaznamenáváme výlet 1. a 2. tříd do plzeňské
ZOO nebo návštěvu žáků 6. a 8. třídy v Národním muzeu v Praze *
14. května besedoval v BoMBě se žáky 8. třídy pan doktor Miroslav
Dědič na téma Místo v životě. Za jeho milá a moudrá slova upřímně
děkujeme. Za pozvání a péči o vzácného hosta posíláme dík paní
učitelce R. Balkové * 19. května 2010 navštívil naši školu vrchní
inspektor České školní inspekce v Č. Budějovicích pan Mgr. Petr
Jelínek, aby předal vedení školy Inspekční zprávu z letošního dubna.
Jelikož tato vyzněla pozitivně, zapívaly mu na rozloučenou naše
žákyně za doprovodu kytary paní uč. J. Koubové školní hymnu My
jsme ti žáci Vlachobřežďáci…* Ve čtvrtek 27. 5. a v úterý 1.6. 2010
rozbalil v BoMBě své nádobíčko pan fotograf František Plávek
z Prachatic. Pillveinovy obrazy posloužily coby barevná pozadí.
(JKH) Základní umělecká a mateřská škola : * V pátek 7. 5.
vyjeli žáci a učitelé ze ZUŠky na krajskou přehlídku Zlivská kytara
2010. V kategorii sólový zpěv s doprovodem kytary reprezentovala
Anna Hejnová ze třídy pana uč. Zíky. Ta si z této přehlídky přivezla
pěkné 3. místo. Gratulujeme! * O týden později v pátek 14. 5. vyjela
skupina žáků a učitelů z dechového oddělení na celostátní přehlídku
Novohradská flétna 2010. V kategorii hra na příčnou flétnu
reprezentovaly naši školy 2 žákyně ze třídy paní učitelky L.
Kováčové. Veronika Pěstová získala Čestné uznání a Jesika
Kubičková 3. místo. Dlužno podotknout, že letošní ročník měl i
zahraniční účastníky z Polska a Rakouska. Členem poroty byl mj. i
profesor Bruckerovy konzervatoře v Linci. O to víc nás těší, že obě
děvčata svým výkonem porotu zaujala. Gratulujeme rovněž! *
Podívejme se nyní na přehled akcí, které pro vás na měsíc červen
připravila ZUMŠ. Soustředili jsme se pouze na ty, které se
odehrávají ve Vlachově Březí. * V pondělí 31. 5. vystoupil v 17
hodin v komorním sále ZUMŠ domácí soubor DRAK v představení
LiboDAR aneb Pohádka naruby * Ve středu 2 .6. a v pátek 11.6.
budou probíhat postupové zkoušky hudebních oborů * Pondělí 14.6.
v 18 hodin 1. absolventský koncert v komorním sále ZUŠ V.B.
Účinkují K. Koubová-klavír, H. Frčková-klarinet a J. Pudivítrováklavír * Středa 16.6. v 18 hodin 2. absolventský koncert v galerii
BoMBa. Účinkují A. Marešová-tanec, J.Kubičková-flétna, M.
Matějková -kytara * Čtvrtek 17.6. v 18 hodin 3. absolventský
koncert v komorním sále ZUŠ. Účinkují A. Janoušková-klavír, Z.
Hejtmánková-zobcová flétna a M.Matějková-kytara * Pátek 18.6.
v 17 hodin závěrečný koncert žáků ZUŠ v komorním sále ZUŠ *
Středa 23.6. v 17 hodin Závěrečný kabaret Ze života hmyzu ve
velkém sále MěÚ V.B. * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Letošní májové společenské hýbání ve vlachovobřezském rajónu
s sebou přineslo následující novoty. Zatím jsme nezaznamenali
žádné květnové narození dívenky, neřkuli chlapce * Květnové
svatba by se v těchto časech rovnala zázraku. Ten se nekonal. +
Bohužel jsme zaznamenali 3 májové odchody na věčnost. Ve věku
82 let od nás navždy odešel pan Ladislav Nusko z Mojkova.
Naposledy jsme loučili s paní Věrou Turkovou z Vlachova Březí,
které bylo 87 let. Navždy jsme se museli rozloučit s paní Marií
Janderovou z Vlachova Březí, která se dožila 67 let. Všem
zarmouceným rodinám a jejich blízkým si dovolují Březiny vyslovit
projevy upřímné účasti nad ztrátou jejich nejbližších * V květnu
vstoupila do Klubu 70 paní Marie Hojdarová z Vlachova Březí. O
pět let více si připomínali paní Anežka Dostálová, paní Marie
Dejmková a pan Václav Urban –všichni z Vlachova Březí. Dvě
sedmičky vedle sebe měla na dortu paní Milada Pešková z Vlachova
Březí. Kulaté osmdesátiny si nejdříve připomínala paní Marie
Bušková z Vlachova Březí a potom i pan Václav Dejmek z Uhřic.
Všem májovým oslavencům a jubilantům posíláme přání pevného
zdraví, dobré nálady a svěžího ducha. Ať si ještě hodně dlouho
užíváte radostí tohoto světa mezi vašimi nejbližšími * (B podle LIP)
PŘIVÍTÁNÍ DĚTÍ NA RADNICI
Ve středu 12. května 2010 v předvečer Svátku matek uvítal
v obřadní síni MěÚ ve Vlachově Březí pan starosta města Ing.
Petra Kubašta a paní Libuše Petrů, matrikářka MěÚ ve Vlachově
Březí všechny děti narozené od 1.máje 2009 do 1. máje 2010. Je
nasnadě, že se jedná o společenskou událost, především o přijetí
maminek i tatínků dětí, o gratulaci k jejich narození a v řadě
neposlední i o vyjádření
úcty všem maminkám, babičkám,
prababičkám a …Letos se dostavilo na radnici všech 20 dětí, o
jejichž příchodech na svět referujeme pravidelně každý měsíc v naší
společenské kronice. Všechny děti dostaly pamětní list a finanční
příspěvek od města na své nové konto u Poštovní spořitelny, která
přidala navíc i drobné dárky. Maminkám předal pan starosta květiny
a všem pak na závěr zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Pastelka.
Město s radostí kvituje každým rokem pravidelně se opakující
stoprocentní účast rodičů, dětí i prarodičů. ( B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ

Rosnička vzpomíná : 1. května : plno slunce-nevídáno, na práci
jak zaděláno. Pak zas jen chlad a déšť. Osmého si hřejem kůži,
nastupují ledoví muži. Na Moravě vody mnoho, u nás jenom
zataženo a zima. O Pouťi lépe chvilku, pak zas v kamnech
zapalujem sirku. Do konce máje leje, zima se nám směje. (CM) *
Další veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskuteční v pondělí 21. června 2010 od 19 hodin ve velké jednací
síni MěÚ ve Vlachově Březí * Nad nedělním pouťovým ránem se
opět probudily vandalské choutky neznámých pachatelů, kteří
rozmetali na kousky celou skleněnou výplň u autobusové zastávky
před farou. Škoda jen, že jsme si tu
na hlídání zaplatili
bezpečnostní službu z PT * Potěšitelným zjištěním bylo, že
z fontány kašny začala před Poutí opět tryskat voda * Sběrný dvůr
je otevřen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu vždy od 14 do 16 hodin.
Sem můžete přinášet polystyren. Ten nepatří do popelnic! * Město
V.B. upozorňuje občany, že do konce června by měli splatit 2.
polovinu poplatku za komunální odpad, jinak se vystavují
nebezpečí finančního postihu * Fotbal FC : Květnové výsledky 1.
mužstva FC V.B. jsou následující : ve Štěkni prohrálo 1 : 3,
z Kestřan si naopak přivezli naši hoši 3 body za vítězství 3 : 0.
Bohužel v sobotu před Poutí prohráli doma s favoritem z Vacova
1 : 4. A tak remiza 2 : 2 s béčkem Lažiště na jeho půdě nás stále
drží na 7. místě tabulky. V neděli 6.6. hostíme doma mužstvo
Zdíkova od 17 hodin. V sobotu 12.6. zajíždí FC do Bělčic a
končíme v neděli 20.6. v 17 hodin doma s béčkem Katovic, což je
soupeř přijatelný, neboť je v tabulce poslední *(B).
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