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SLAVNOST NA POČEST STÁTNÍHO SVÁTKU
V úterý 27. října 2009 v předvečer Státního svátku – Dne
vzniku samostatného československého státu v roce 1918 se
bude ve Vlachově Březí konat městská slavnost na počest
tohoto významného data v dějinách našeho státu. V 16 hodin se
v obřadní síni na radnici setkají představitelé města
s osmnáctiletými-ročník 1991, kteří budou poté jmenováni
panem starostou novými občany města. Z radnice se vydají
všichni společně k Svatému Duchu, aby tu vysadili Lípu
ročníku 1991. Slavnost bude pokračovat v 18 hodin pietní
vzpomínkou u Pomníku padlých u Svátého Ducha. V půl
sedmé večer začne v nedaleké školní galerii BoMBa kulturní
program, kde v obnovené premiéře představí své fotografie
Jazzterday blues paní Dana Čecháková z Prahy. V hudební
části programu vystoupí muzikanti ZUŠ. Dojde také ke křtu
nových knih, jejichž tituly zatím neprozradíme. Po skončení
programu V BoMBě
se v sále školní jídelny uskuteční
posezení se všemi účastníky slavnosti spojené s občerstvením.
Březiny s potěšením tlumočí srdečné pozvání ze strany pana
starosta, rady a zastupitelů města k účasti na této tradiční
městské slavnosti.(B)

ŠKOLE POD SVATÝM DUCHEM BYLO 110LET

V pátek 18. září 2009 se na Základní škole profesora Josefa Brože
ve Vlachově Březí konala Malá školní slavnost na počest 110.
výročí otevření první budovy školy pod Svatým Duchem. Naši
předkové otevřeli novou školu s velkou slávou 17. září roku 1899.
Přestože je v současnosti celý školní areál jedním velkým
staveništěm – do konce srpna tu prachatická firma Parus provedla
výměnu oken a nyní zatepluje všechny objekty – učitelé a žáci ze
školy pana profesora Brože dodrželi každoroční tradici a kulaté
narozeniny své školy si připomněli v pravý čas. Letošní slávu
zahájil pan školník Kocmánek, když rozezněl školní zvon. Poté
promluvil prostřednictvím rozhlasu ke všem žákům a učitelům
pan ředitel Jan Horák. Ve třídách dostali žáci jubilejní kalendáře
pro školní rok 2009- 2010 a vylosovali si ceny v jubilejní školní
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tombole – všechna čísla vyhrávala. Následovaly volby do
sedmičlenného Sněmu školy, do něhož volí a mohou být voleni
žáci od 3. až do 9. třídy. Nakonec se všichni ze školy setkali ve
sportovní hale, aby se tu pobavili při programu, který pro ně
připravili žáci 9. ročníků. Setkání bylo zahájeno zpěvem školní
hymny. Reklamní klipy střídaly písně, tance, módní přehlídka,
hudební vystoupení, cvičení a tak dále. Za všechny autory a
účinkující jmenujme alespoň Lucii Kováčovou a Nikolu
Ondřichovou, které nás celým pořadem provázely. Ve sportovní
hale jsme také uvítali čestné hosty. Byli to učitelé z naší
partnerské školy HS Riedlhütte Waltraud Glück-Wandtner a
Manfred Gibis, spolu s nimi přijel i pan rektor Bernd Bachhuber
z HS Schőnberg, dále pak vedoucí odboru školství MěÚ
z Prachatic Mgr. R. Štemberková, s paní M. Lopušanovou a
panem J. Šobrem. Město Vlachovo Březí tu reprezentoval pan
starosta Ing. Petr Kubašta, zdejší základní uměleckou a mateřskou
školu paní ředitelka Tatjana Tláskalová a konečně za všechny
rodiče se zúčastnil Ing. Pavel Kouba. Všichni z nich také
v programu vystoupili s krátkým příspěvkem. S radostí jsme mezi
námi uvítali i držitele čestných titulů Žák školy. První laureátku
z roku 1999, nyní již paní učitelku ZŠ PJB Pavlu Langovou, Žáka
školy z roku 2001 pana Filipa Sellnera, trojnásobného držitele
titulů z let 2002, 2003 a 2004 pana Marka Bendu, Žákyni roku
2006 slečnu Pavlu Holíkovou a také poslední nositelku čestného
ocenění z června 2009, dnes již studentku prachatického
Gymnazia Barboru Bockovou. Musíme dodat, že tu byly také
vyhlášeny výsledky voleb do Sněmu školy. Ten bude ve školním
roce 2009-2010 pracovat v tomto složení : Michal Bartůněk ze 3.
tříd, Zlata Šandová za čtvrťáky, Zuzana Koubová z 5. tříd, Klára
Tažejová bude zastupovat šesťáky, Václav Krejsa reprezentuje
žáky ze 7. tříd, Vlasta Lácha bodoval mezi osmáky a z 9. tříd
získal nejvíce hlasů František Daniel. Tato sedmička pak ze svého
středu vybrala prezidenta sněmu školy. Stal se jím Fanda Daniel
z 9. A, jeho zástupcem pak Vlasta Lácha z 8. třídy. K velkému
potlesku, kterého se všem nově zvoleným členům SŠ dostalo ve
sportovní hale, se přidávají z tohoto místa i Březiny. Dopolední
setkání v hale vyvrcholilo rozdělením cen z jubilejní školní

tomboly, kterou režíroval pan zástupce ředitele František Holík.
Starší žactvo se tu ještě chvíli zdrželo, aby si zatančilo při disko
muzice. Pro žáky pak připravili v jídelně slavnostní oběd a po něm
už na ně čekal jenom víkend. Slavnostní oběd byl potom rovněž
přichystán nejen pro všechny hosty slavnosti, ale také pro
současné a bývalé učitele a zaměstnance školy. Ti se tak
každoročně u příležitosti Památného dne školy setkají, pohovoří a
navzájem se ujistí, že vůbec nestárnou. Tradiční závěrečnou tečku
Malé Školní Slavnosti pak udělali současní kantoři školy, když
došli na starý hřbitov a tam položili na hrob kantorů Kopečků
květiny. Vyjádřili tím svou úctu k této nezapomenutelné dynastii
vlachovobřezských kantorů z 19. a počátku 20. století. Oficiální
část Oslavy 110. narozenin školy pana profesora Josefa Brože ve
Vlachově Březí skončila. Na tu příští, skromnější, ale za asistence
tří jedniček, si musejí všichni ze školy i její přátelé počkat celý
rok. (JKH)

REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE IV
Kdo se vypravil do Pražské ulice, aby se podíval, jak
postupuje firma STRABAG a. s. se sídlem v PT při
rekonstrukci této komunikace, musel být spokojen. Tolik
práce, co tu mistři kameníci a dlaždiči odvedli v září,
muselo potěšit i ty věčné pesimisty a kritiky. Betonové
obrubníky již nyní jasně vymezují, kde budou chodníky a
vlastní vozovka. Pánové od Strabagů postupují od spodní
čísti ulice směrem k náměstí Svobody a na chodníky
používají betonovou dlažbu, do ní vkládají tzv.parkovací
stání, která dláždí žulovými kostkami. Díky této kombinaci
vznikají zajímavé a netypické chodníkové partie. Pražská
ulice ( k původnímu názvu se vrátila na konci 50. let 20.
století), dříve Stalinova třída(1945), před tím ulice
Viktorie(1940), od roku 1919 také ulice Chelčického, její
první oficiální název z roku 1868 byl Pražská a ještě před
tím jí lidé říkali Dolejší kout, znovu získává na kráse a
bezpochyby se opět stane tou nejreprezentativnější ulicí
města. Nemluvě o chvíli, kdy se v ní rozsvítí světla
veřejného osvětlení. Děkujeme panu stavbyvedoucímu J.
Pavlíkovi za pozitivní zprávy i za ujištění, že celou stavbu
hodlá STRABAG dokončit před stanoveným termínem,
kterým je konec listopadu. Nezbývá než popřát mistrům
dlaždičům pěkné počasí i hodně sil do finále. (JKH)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Další veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí
se uskuteční v pondělí 19. října 2009 od 19 hodin ve velkém
jednacím sále MěÚ Vlachovo Březí. Na programu budou
podány informace o investičních akcích, dojde i na
rozpočtové změny a snad i na některé koupě a prodeje. Kdo
nechce získávat informace o dění ve městě zprostředkovaně,
má možnost být přímo u toho. (B)

NAŠE HASIČKY KRALOVALY V HASIČSKÉ LIZE
Posledními dvěma koly pokračoval v září 2009 IX. ročník
Prachatické hasičské ligy. 5. září soutěžily naše ženy ve
Ktiši a podle letošní dosavadní ligové tradice nemohl být
výsledek jiný než 1. a 2. místo pro naše ohňobijky. V sobotu
19. září se konalo poslední kolo PHL v Prachaticích. Mimo
soutěž se tu ve skvělém světle představily i naše dorostenky,
neboť dosáhly nejrychlejšího času. V oficiální soutěži žen
pak obsadily ženy z Vlachova Březí znovu 1. a 2. místo,
a jen tím potvrdily své letošní suverénní postavení mezi
hasičskými týmy žen našeho okresu a staly se celkovými
vítězkami Prachatické hasičské ligy se 6 vítězstvími ze 6
závodů. Velké poděkování a upřímná gratulace jsou tím
minimem, čím mohou Březiny podpořit jejich radost
z vítězství * Našemu SDH bylo svěřeno pořadatelství
podzimního kola hry Plamen ročníku 2009-2010, které se
bude konat v sobotu 31. 10. 2009 od rána na stadionu FC
V.B. Představí se tu všechny týmy našich Kozlíků :
Přípravka, Mladší děti I a II a dorostenky. Bude to loučení
s letošní sezónou hasičských sportů, a tak si nenechte ujít
příležitost a přijďte se podívat * V letošním horkém
podzimu nezapomínají muži z našeho SDH na zeleň na
náměstí Svobody a již dvakrát dodali vody lípě i ostatnímu
stromoví. Díky za to. ( B podle HAFA)
KULTURNÍ MOST-OTEVŘENÉ ATELIÉRY
V pátek 23. října 2009 zahájí lidé v Jihočeském kraji
a Dolních Rakousech společný přeshraniční projekt
s názvem Kulturní most – Dny otevřených ateliérů. Výtvarní
umělci a fotografové z těchto dvou oblastí otevřou dveře
svých ateliérů, galerií nebo podobných zařízení a pokusí se
ukázat návštěvníkům něco ze své tvorby. Pojem něco je
v tomto případě velmi široký. I naši školní galerii BoMBa
oslovili organizátoři z Jihočeského kraje, Baziliky o.p.s.
a požádali nás o spolupráci. Takové nabídky se neodmítají,
přestože stavební činnost v bezprostředním okolí BoMBy
kulminuje. Nemohli jsme odmítnout již jen z toho důvodu,
že dveře do galerie „otevře“ právě paní Dana Čecháková.
Dáma, kterou všichni známe, neboť polovinu roku prožívá u
nás ve Vlachově Březí v domě pana řídícího Fučíka
v Jeronýmově ulici. Paní Dana nám představí své barevné
a černobílé fotografie s portréty jazzových muzikantů
a zpěváků, v nichž zachycuje atmosféru jazzových koncertů
a festivalů. Více však neprozradíme. Přejděte i vy po
kulturním mostě do otevřeného fotoateliéru paní Dany
Čechákové z Prahy. Bude na vás čekat v sobotu 24. října
2009 v 18 hodin v BoMBě. (JKH)
KDO TO BYL VENDELÍN ZBONEK
Letos v červnu přijel do Vlachova Březí pan František Sáček
ze Štěkně, aby si od nás odvezl všechny materiály, které
dokumentovaly tolik úspěšnou kariéru Pěveckého sdružení
pražských učitelů. Ve Štěkni z nich chtějí vytvořit malé
muzeum slávy věhlasného tělesa z Prahy, v němž dlouho
působil i náš pan profesor Václav Matoušek. Pan Sáček,
štěkeňský patriot, kulturolog, historik, písmák, typograf
atd… se v červnu ptal, zdali máme ponětí o místě
posledního odpočinku pana faráře Vendelína Zbonka. Ten se
narodil ve Vlachově Březí 22. 9. 1829 a později byl
vysvěcen na kněze. Od roku 1866 působil v kostele Svatého
Mikuláše ve Štěkni nejprve jako kaplan a v roce 1871 tu byl
jmenován farářem. V roce 1902 odešel ze Štěkně na
odpočinek do Vlachova Březí, kde 26.1. 1912 zemřel a byl

pochován na zdejším hřbitově. Letos uplynulo od narození
Pátera Vendelína Zbonka 180 let. Nesmrtelným se stal pan
farář Vendelín díky románu Karla Klostermanna Ecce homo,
kde ho autor nazývá páter Radost a obdivuje jeho bezbřehou
radost ze všech a ze všeho, s čím se potkával: „ To mám
radost, to mám radost“. Byl to člověk spravedlivý, solidární,
štědrý a radostný. Miloval lidi a rád jim pomáhal… Pan Fr.
Sáček přijel i se svými přáteli-paní redaktorkou J. Pixovou
a bývalým žákem naší školy panem Fr. Chromým-19. září,
v předvečer Zbonkových narozenin, do Vlachova Březí
znovu. Poklonili se jeho památce a na hrob mu položili
květiny. Učinili tak se vší úctou a pietou a nás domorodé jen
hřálo, že hrob pana faráře byl
uklizen a upraven. I přesto nám
Štěkenští udělili lekci o tom, jak
si máme vážit svých slavných,
známých, ale třeba i jen
obyčejných a hodných
lidí.
K tomu nám jako bonus předal
pan Sáček reprodukci portrétu
P. V. Zbonka, jehož autorem byl
zřejmě Bohuslav Boška, mladší
bratr prostředního z rodu malířů
Bošků – Jindřicha st.(JKH)
Z NAŠICH ŠKOL aneb DO AREÁLU VSTOUPILY BARVY

Po celý měsíc září postupovaly práce v celém areálu
svižným tempem. Veškeré úsilí několika zednických partií,
které vstoupily do služeb firmy Jindřicha Paruse, voda, plyn,
topení s.r.o. z Prachatic, se soustředilo nejprve na obkládání
budov polystyrenovými deskami, poté na štukatérské práce
a nakonec na finální povrch fasády a její barevný odstín.
Však už také některé stěny budov vystupují z šedivé
anonymity a představují se v plné kráse – např. obě jižní
strany pavilonu ZUMŠ a školní jídelny, východní strana
spojovacího pavilonu a pavilonu 1. stupně. Nové povrchy
dostávají všechny ploché střechy, včetně oplechování. Nad
okny pavilonu ZUMŠ a ŠJ jsou již namontovány žaluzie. Na
půdě historické budovy školy zateplují stropy nade všemi
třídami a místnostmi 1. patra staré školy. Je potěšující
a symbolické viděti na stavbě, respektive na lešení nebo na
střechách známé tváře domorodců, neřkuli bývalých žáků
školy. Mistři se vrátili tam, odkud do učení a pak i do světa
za prací odešli. A dnes jim škola může zase pomoci k
výdělku. Zpětná vazba jak ze žurnálu. Reklamní panel
umístěný před budovou na vědomost dává, že na stavbě se
jedná o Zateplení obvodových stěn a střech, výměnu
otvorových výplní a instalaci nové regulace vytápění.
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca
79 tun za rok a k úspoře energie cca 1416 GJ za rok.
Dozvíme se také, že tento projekt je spolufinancován EUFondem soudržnosti částkou 13 milionů 557 tisíc korun,
státním fondem Životního prostředí ČR 800 000,- Kč
a městem Vlachovem Březím částkou 1milionu 600 tisíc
korun, což pak v součtu představuje částku 16 milionů korun
v celkových nákladech. Rozhodující měsíc pro dokončení
stavby začal krásným počasím. Snad i snad i to ostatní bude
Brožově škole nakloněno tak, aby se stihlo všechno včas.
Základní škola profesora Josefa Brože: * O tom, že nový
školní rok 2009-2010 byl zahájen včas, jsme stačili napsat
ještě v zářijových Březinách. Upřesňujeme, že do jedné 1.
třídy chodí k paní učitelce M. Kadlecové 24 žáci. Vzhledem
k tomu, že vzrostl počet žáků ve 2. třídě, otevřeli jsme 1.9.
dvě 2. třídy. V Áčku pokračuje paní učitelka J. Krankušová

a ve třídě B zahájila po návratu z MD paní učitelka M.
Diblíková, kterou ve škole srdečně vítáme a přejeme jí jen to
dobré. Ve dvou 9. třídách paní učitelek P. Novákové a J.
Koubové napočítáte 32 žáky. Dohromady navštěvuje školu
265 žáků, což je nejnižší počet dětí v celé historii školy. Na
1. stupeń ZŠ (1.-5. ročník) dochází 153 dětí, počet žáků 2.
stupně(6.-9. ročník) je 112. V praxi to znamená, že jsme
otevřeli po jedné 6. a 8. třídě. Pro zajímavost uvádíme, že v
celkovém součtu vedou chlapci nad děvčaty 149:116. Oproti
loňskému školnímu roku klesl počet žáků o třiadvacet!
S trochou ironie musíme konstatovat, že lepší dárek
k narozeninám školy jsme si nemohli přát * Podle nového
školního vzdělávacího programu Tady máme kořeny se
vyučuje v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. třídách, ostatní třídy pokračují
v programu Základní škola * Žáci 3. tříd, kde se začíná
s výukou cizích jazyků, měli letos v září poprvé možnost
výběru mezi anglickým a německým jazykem. S pomocí
rodičů se jim to povedlo téměř půl na půl. Angličtině
vyučuje paní učitelka P. Langová a němčině paní uč.
J. Ondřichová * Ve škole působí nyní jednadvacet
pedagogů, spolu s vedením školy a dvěma paními
vychovatelkami. Beze změn zůstal pětičlenný personál
školní kuchyně, včetně paní vedoucí. Mezi 6 provozními
zaměstnanci je novou tváří paní uklízečka J. Svachová, která
nastoupila za „dočasnou důchodkyni“ paní Š. Vozabulovou.
K provozním počítáme i paní ekonomku Ing. J. Capůrkovou
* Žáci IX. tříd se na přelomu září a října vypravili do
Č.Budějovic, aby si v areálu výstaviště Dlouhá louka
prohlédli tradiční podzimní expozici Vzdělání a řemeslo *
Sedmáci navštívili CEV-Centrum enviromentální výchovy
ve Zdenicích * Páťáci besedovali v Městské knihovně JVP s
paní ředitelkou Fraňkovou a také se vypravili do budovy
České pošty na Kavčinci * Duha nad Šumavou a Grosser
Arber s čepicí V úterý 6. 10. 2009 vyjel od školy autobus
Libín Bus s výpravou žáků, turistek-seniorek, paní učitelek
R. Balkové a L. Šverákové a jednoho horského vůdce pana
M. Třísky za podzimní Šumavou. Dokonce hned za
Vimperkem spatřili nad šumavskými vrchy duhu. Po
zastávce na Modravě projeli Železnou Rudou i bavorským
Eisensteinem a zastavili v Brennesu. Odtud se vydali pěšky
na vrchol Grosser Arberu-1456m. Bohužel Velký Javor měl
právě čepici, ale i tak toho viděli právě tolik, aby mohli
sestoupit k Javorskému jezeru, kde se na ně čekal pan M.
Čejka s Libín Busem, aby je tentokrát po německé straně
Bőhmerwaldu přivezl spolehlivě a ve zdraví domů. Všichni
účastníci zájezdu byli spokojení * Máme rádi zvířata, tak
nazvali organizátoři 2. ročník výtvarné soutěže, kterou
vyhlásilo město Vimperk, pořadatel mezinárodní filmového
festivalu Natur Vision 2009. Na slavnostním festivalovém
galavečeru, který se konal 25. září 2009, obdržela jednu
z 10 cen za svůj obrázek i žákyně naší školy Zlata Šandová
ze IV. třídy. Upřímně jí blahopřejeme a děkujeme, stejně
jako její paní učitelce M. Horákové. Byl to první dárek škole
k jejím narozeninám * S dalším dárkem na sebe nenechali
dlouho čekat starší žáci – fotbalisté, kteří se v úterý 6. 10.
2009 zúčastnili okresního kola v malé kopané
v Prachaticích. Pod vedením pana učitele M. Novotného
porazili nejprve ve skupině chlapce ze Zdíkova 1:0 a žáky
PT- Zlatá stezka 2:1. V boji o postup do semifinále vyřadili
až po penaltovém rozstřelu chlapce z Volar. Postup do finále
jim zajistila výhra 1:0 nad kluky z PT Vodňanská. Finálový
souboj s sebou nesl příchuť derby, neboť se v něm utkali
kozlíci s graciány, neboli ZŠ PJB versus ZŠ MJH. Naši
chlapci dotáhli své vítězné tažení celým turnajem až do

konce, když porazili Husinec 1:0. Za to jim patří náš dík a
blahopřání, které je umocněno právě vítězstvím nad
odvěkým rivalem. Chlapci nastupovali v tomto složení: J.
Nerad-kapitán, Fr. Daniel, R. Lauda, M. Kukla, J. Kašper, J.
Aleš, M. Čužna, T. Cvach, kouč M. Novotný s asistentem D.
Noskem. Turnaj se konal na hřišti s umělou trávou, jež patří
ZŠ PT Národní, zúčastnilo se ho 13 škol a jeho vítěz bude
reprezentovat okres Prachatice v krajském, chcete-li
regionálním, kole, které se uskuteční na jaře roku 2010 ve
Strakonicích. Hoši, děkujem a budeme držet palce * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola :* Mateřská škola
Pastelka vstoupila do nového školního roku v novém
„kabátě“ a s plně naplněnou kapacitou, tj. 70 dětí ve 3
třídách. Nejmladší třídu Koťata navštěvuje 20 dětí,
prostřední třídu Hvězdičky 25 dětí a předškolní třídu
Knoflíci rovněž 25 dětí. V tomto školním roce vyučuje na
MŠ celkem 5 učitelek a také 2 kolegyně ze ZUŠ - BcA
Svobodová na předškolní výuku angličtiny a průpravu PVT
a paní uč. Spišská na předškolní hudební výchovu. Krom
toho působí v MŠ Pastelka 2 provozní zaměstnankyně.
Vedoucí učitelkou úseku MŠ Pasteka je paní učitelka Ivana
Veberová. V samém úvodu školního roku proběhla v MŠ
zahajovací schůzka, na níž dostali všichni rodiče informace
o dočasném provozu MŠ po dobu probíhající rekonstrukce
školního areálu, včetně budování nové vstupní přístavby ze
severní strany pavilonu ZUMŠ * Ve středu 23. 9. se ve
školce Pastelce fotografovali pro vánoční dárkovou kolekci
* Ve čtvrtek 24.9. vyjeli Knoflíci do Prachatic na
představení Včelí medvídci * V říjnu odstartují v MŠ
všechny kroužkya uskuteční se podzimní dílny pro rodiče
s dětmi * ZUŠka vstoupila do nového školního roku také
s naplněnou kapacitou, to jest se 180 žáky. Hudební obor má
k 1.9. 2009 141 žáků, z toho 21 žáků v přípravném ročníku.
113 v 1. stupni a 7 ve 2. stupni základního studia HO.
Taneční obor navštěvuje celkem 39 žáků, z toho 8
v přípravném ročníku a 31 v 1. stupni základního studia TO.
Ve studiu pro dospělé je letos zapsáno8 studentů, z toho 4
v HO a 4 v TO. Pedagogický sbot ZUŠ zůstává nezměněn –
11 učitelů, z toho 1 externista a v TO 1 kolegyně. Vedoucí
učitelkou na kmenovém pracovišti ve V.B. byla opět
jmenována paní učitelka Kováčová. V ZUŠ pracuje také 1
provozní zaměstnankyně. Školní rok byl zahájen také na
obou pobočkách školy - v Husinci, kde je vedoucím
učitelem jmenován pan učitel Zíka, a ve Strunkovicí, tam je
vedoucím pan učitel Tetour * V měsíci říjnu plánuje ZUŠka
uskutečnit první veřejný žákovský koncert, na kterém se
představí společně žáci ZUŠ V.B. a ZUŠ Stachy. Koncert se
bude konat v pondělí 26. 10. 2009 od 16,30 hodin
v komorním sále ZUMŠ a bude věnován státnímu svátku
Vzniku ČSR, české hudbě a českým autorům. Srdečně
zveme přátele naší školy na 1. koncert ZUŠ v novém
školním roce * (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Při letošním zářijovém putování po společenském dění
Vlachova Březí a v jeho osad přílišné množství novinek
neobjevíme. Ještě do srpna se vrátíme k narození Veroniky
Karvánkové z Vlachova Březí. Vítáme Veroniku mezi námi
a přejeme jí hodně zdraví, štěstí a krásy. Rodičům
blahopřejeme a mamince posíláme kytičku * V září spojili
své životy Marta a Lukáš Brabcovi. Stalo se tomu ve
Strunkovicích nad Blanicí. Na společné životní pouti jim

přejeme plno lásky, zdraví a štěstí * Na počátku září jsme se
navždy rozloučili s paní Ludmilou Hrdličkovou z Vlachova
Březí. Jejím nejbližším a přátelům si dovolujeme vyslovit
projevy hluboké účasti nad jejím odchodem * Dvě kulatá
jubilea se objevila u dvou pánů z Pražské ulice. Ve stejný
den na počátku září se k panu Františku Hubrovi přitočila
pětasedmdesátka a panu Václavu Kubišovi bylo tenkrát
ještě o pět let více. Navíc se mohl pro změnu na konci září
veselit podruhé. Při svátku všech svatých, slavných
a velkých Václavů. Vždyť k nám dokonce kvůli tomu
nejsvatějšímu zavítal i Svatý otec Benedikt XVI. Především
Václavům, ale i všem zářijovým jubilantům si dovolujeme
popřát pevné zdraví, dobrou a veselou mysl i velkou dávku
štěstí * (B podle LIP).

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : V září žába strohá je, na slunce ódy
notuje. Jen kolem 14. o dešti mluví, vzápětí zas jen do
slunce čumí a prý nastavte ucho, že bylo tu sucho. (CM)*
Město Vlachovo Březí oznamuje občanům, že bude provádět
sběr železa a elektroodpadu. Ve Vlachově Březí se uskuteční
v pondělí 19. října, v osadách pak ve středu 21. října 2009.
Prosíme občany, aby odpad umístili na tradiční sběrová
místa *
Městská moštárna a pálenice nabízí svým
zákazníkům všechny služby v neztenčené míře, jak jsme již
naše čtenáře informovali v posledním čísle, včetně nedělního
přijmu ovoce * V Informačním centru na radnici můžete
zakoupit nové Kalendáře na rok 2010 s názvem Krajem pod
Šumavou za pouhých 50,- korun českých * Koncem září
zavítali do Vlachova Březí pánové Jose DauwalderSimmenthal-Erlenbach a Urs Schürch-Emmenthal-Oberthal,
oba ze švýcarského kantonu Bern. Především pan Jose
vyřizoval mnoho pozdravů ode všech našich známých
z Erlenbachu, pan Urs si obdobná přání schovával až do
Chýnova. Oba hosty ze Švýcarska přijal na radnici pan
starosta Ing P. Kubašta a oba také navštívili školu profesora
Brože, Svatý Duch a dokonce i renovovanou pietní síň na
novém hřbitově. Jejich prostřednictvím jsme i my poslali do
Erlenbachu srdečné pozdravy všem našim známým a
přátelům * Fotbal FC: Dovolíme si přinést toliko stručný
přehled výsledků 1. mužstva FC za měsíc září a z počátku
října. Bohužel musíme začít velice nepříjemnou domácí
porážkou v poměru 1:4 od Sousedovic. 6. září nám
fotbalový bůh opravdu nepřál. V sobotu 12. 9. si áčko FC
přivezlo z Vimperku alespoň bod. V neděli 20. 9. jsme
dokázali doma horko těžko porazit Stachy 1:0, ale na to už
se teď nikdo neptá. Důležité 3 body zůstaly doma. V sobotu
26.9. jsme k nim přidali další jeden za remizu 3:3 v Hradišti.
A konečně v neděli 4. 10. jsme dokázali doma udolat
mužstvo Štěkně 2:1. Kdyby však nosil dres se psí hlavou
pan Sáček, tak jsme prohráli. V neděli 11.10. hostíme doma
od 16 hodin favorita z Kestřan. O týden později 18. 10.
jedeme na horkou půdu vedoucího mužstva tabulky do
Vacova, kde se hraje již od půl čtvrté. 25. 10. hrajeme doma
již od půl třetí s rezervou Lažišť. Poslední zápas v
měsíci říjnu hrajeme venku 31. 10. ve Zdíkově od 14 hodin.
V listopadu na nás čekají doma Bělčice a potom zase doma
zakončíme podzim utkáním s béčkem Katovic, což by měl
být předehrávaný zápas z jara. Popřejme A týmu FC, stejně
jako všem ostatním celkům fotbalového klubu jen úspěchy a
plné bodové zisky! (B)
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