Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* červen - červenec – srpen - září 2011 *

cena 4,- Kč

HASIČI A POHÁR STAROSTY A TO DALŠÍ…

REKONSTRUKCE SÍDLIŠTĚ NA KAVČINCI
Dlouho avizovaná rekonstrukce Sídliště na Kavčinci začala
krátce po červnové Svatodušní pouti. Práce jsou rozděleny
do 2 etap a předpokládaný termín jejich dokončení je do
letošního Mikuláše. Firma Kvint zahájila rekonstrukci
kanalizace a vodovodního řadu, firma Reno Šumava má na
starost rekonstrukci komunikací. Stavební práce v 1. etapě
jsou z velké části hrazeny z Evropských fondů ROP. Ty se
týkají komunikace, jež vede od náměstí k poště a od ní až
k domu č.p. 411. Při ní by se měly vybudovat parkoviště a
chodníky. 2. etapa rekonstrukce sídliště zahrnuje stavbu
spojovacího výjezdu od Jancíků na sídliště a současně
počítá s výjezdem ze sídliště od pošty směrem na silnici
vedoucí na Lhotu Chocholatou Financování této části
rekonstrukce však spočívá na bedrech města. V některých
úsecích stavby, hlavně na počátku, se objevily technické
problémy, které způsobily zdržení a někdy i nervozitu
občanů. Pan starosta L. Dragoun se proto obrací na
obyvatele sídliště i na ostatní uživatele těchto prostorů
s prosbou o trpělivost a o dodržování vymezených prostor
k parkování. Aby toho kopání nebylo málo, chystá se firma
Lesostavby v září na rekonstrukci Komenského ulice. ( B )

SETKÁNÍ UHŘIC POKRAČUJÍ I NADÁLE
Po loňském setkání všech šesti Uhřic z Čech a Moravy, které
se již podruhé konalo v našich Uhřicích v Pošumaví, vyrazilo
v sobotu 18. června 2011 12 statečných Uhřičanů autobusem
DPMVB do Uhřic, jež tvoří součást obce Sedlec – Prčice
v okrese Benešov. Jak nám potvrdil náš zvláštní zpravodaj pan
M. H., probíhalo setkání v klidné atmosféře. Fotbal se hrál,
avšak bez našich, zato v hasičských soutěžích jsme obsadili 4.
místo. Počasí však tentokrát nebylo příznivě nakloněno nikomu
- pršelo, a tak jediným rušivým momentem byla právě se
bortící střecha bývalého lihovaru. To však nemělo žádný vliv
na večerní a noční přátelské posezení, pozpívání, potančení i
pokecání, při němž se dohodlo příští setkání v Uhřicích
v okrese Kroměříž na Moravě. To se uskuteční v sobotu 16.
června 2012. (B podle MHT)

V sobotu 2. července 2011 odpoledne se na stadionu FC konal
již XIII. ročník hasičské soutěže O pohár starosty města V.B.
Pro úplnost přinášíme pohled do výsledkové listiny. V kategorii
Mladí hasiči-mladší zvítězily děti ze Šipouna, kategorii Mladí
hasiči-starší vyhrály děti ze Žernovic. Pohár starosty v kategorii
Muži získalo mužstvo SDH Šipoun, naši muži se coby
pořadatelé nezúčastnili. A to nejlepší nakonec. V kategorii
Ženy obsadila obě domácí družstva žen 1. a 2. místo a zůstala
tak věrna tradici posledních let. K takovým výkonům a
výsledkům patří velké gratulace i upřímné díky * Dorostenky
SDH V. B. reprezentovaly 17. 6. 2011 náš okres na oblastním
kole v Písku, kde obsadily 2. místo a postup do republikového
finále jim unikl o vlásek * Pouze stručně se vrátíme
k výsledkům našich hasiček v uplynulým kolech Prachatické
hasičské ligy = PHL. 25. 6. 2011obsadily dorostenky SDH V.
B. 1. místo na Poháru ve Vimperku. Na dalším hasičském
klání v nedalekých Tvrzicích 9. 7. skončila obě družstva žen
SDH V. B. na 5. a 6. místě. Byla to výjimka potvrzující
pravidlo, neboť hned 23.7. na Poháru ve Výškovicích zaujaly
naše hasičky zase místa, která s nimi již dlouho spojujeme, opět
byly 1. a 2. V průběžném hodnocení PHL jim náleží 1. a 4.
místo a o celkovém vítězi se rozhodne v sobotu 27. 8. při noční
pohárové soutěži v Prachaticích * O dalších hasičských
aktivitách již jen telegraficky. Garáž v Pražské ulici byla
dokončena v den konání Poháru starosty-2.7. 2011 a současně
byl získán majetek (plechové skříně a stoly od PF PT). 30.7.
podpořili naši hasiči svou účastí kolegy ve Vitějovicích, kde si
připomínali 120 let od založení místního SDH. Blahopřání tam
míří i od Březin. O 2. srpnovém víkendu splouvala část
vlachovobřezských hasičů Vltavu. Tradice zůstala zachována *
(B podle HAFA)

FOTBALISTÉ, POHÁR STAROSTY A TO DALŠÍ…
První srpnová sobota je v životě místního FC zasvěcena
fotbalovému turnaji O pohár starosty města V. B. V sobotu 6.
8. 2011 se konal již po 40! První ročník turnaje sehráli naši
fotbalisté 7. 8. 1972 a zúčastnili se ho soupeři zvučných jmen.
Ve finále tehdy porazil Tatran PT Slavoj Husinec 4:3. FC V.B.
v boji o finále remizovalo v derby se Slavojem 1:1, na penalty
pak 4:4, a tak Husinec postoupil až losem! V boji o 3. místo
porazil FC V. B. Slavoj Český Krumlov 4:2!, když předtím
prohrál Č. K. s Tatranem v boji o finále 0:1. Letos hráli
účastníci turnaje systémem každý s každým, vždy 2x 20 minut.
Konečné pořadí pak bylo následující : 1. SK Kamenice, 2. FC
V. B., 3. Slavoj Husinec a 4. místo SKP Č. Budějovice. Naši
remizovali s Kamenicí 0:0 a se Slavojem 1:1 a porazili mladíky
z SKP Č. B. 2:1. Tradiční turnaj startuje přípravu našich na
příští sezónu a po letní přestávce mohou fanoušci tým spatřit
poprvé i s novými tvářemi. Bohužel letošní turnaj kolidoval se
stejným podnikem v Předslavicích, kde hrálo naše béčko a
navíc se i několik hráčů zúčastnilo svatby útočníka FC pana
Jana Hubáčka. Nebýt těchto objektivních příčin, nepochybně
by pan starosta města L. Dragoun spolu s činovníky FC – Mgr.
I. Laudou, V. Holíkem a O. Matouškem předávali pohár pro
vítěze do rukou domácího kapitána V. Pěsty… * Začátek nové
sezóny I. B třídy je přede dveřmi a budou zahajovat i další
mužstva FC v krajských nebo okresních soutěžích. Přinášíme
několik novinek ze života klubu i přehled o srpnových a
zářijových zápasech FC A v I. B třídě. Novým trenérem 1.
mužstva se stal pan Miroslav Kamarýt z Prahy. S týmem se
připravuje i několik hráčů z dorostu. B mužstvo FC povede pan
Fr. Fencl, dorostence pan P. Cvach, žáky pan V. Holík a za
mužstva přípravek odpovídá pan Mgr. M. Novotný, který si
velmi pochvaloval soustředění nejmladších fotbalistů, které
proběhlo na počátku července v areálu stadionu FC. Všem
trenérům a jejich svěřencům přejeme co nejlepší vstup do
mistrovské sezóny 2011-2012 * První zápas podzimní části I.
B třídy sehrají hráči FC A 20. srpna 2011 v Mirovicích od 17
hodin. V neděli 28. 8. se představí doma proti Blatné, 3. září
zajíždějí do Vimperka a 11. 9. hostíme Stachy. Všechna utkání
začínají v 17 hodin. 17.9. 2011 bude hrát FC ve Strunkovicích,
v neděli 25. 9. hostíme doma staronového účastníka I. B třídy
tým Záblatí a 28. 9. na Václava zajíždíme do Sousedovic. Tyto
zápasy budou začínat v 16,30 hodin * Slibovali jsme našim
čtenářů, že je seznámíme s konečným umístěním všech
družstev FC v sezóně 2010-2011. Bohužel z prostorových
důvodů jsme nuceni přinést poněkud stručnější zpravodajství o
skončené fotbalové sezóně 2010-2011. FC A I. B tř. : 5.
místo, 38 bodů, skóre 55:42. Po třech sezónách ukončil
působení u týmu pan trenér Jaroslav Hule ze Zlivi. Za
odvedenou práci zaslouží uznání a závěrečný potlesk. Trenére,
díky! Věříme, že organizační pracovnice paní Ilona Řimnáčová

bude v našem klubu působit i nadále. * FC B OP PT 2.sk. : 1.
místo, 30bodů, skóre 49:23 * FC Dorost I. A tř.: 13. místo *
FC Žáci I. A tř.: 3. místo * FC Přípravka starší OP PT : 3.
místo * FC Přípravka mladší OP PT : 2. místo. (B)
PRÁCE V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
V květnu 2011 se v kostele Zvěstování Panny Marie započaly
práce na rekonstrukci obvodového zdiva, kde byla v některých
místech naměřena až 60% vlhkost. Podle projektu pana Ing. M.
Balíka realizovaly práce firmy pana Voborníka a pan ing.
Novotného. Vlhkost odstraňovaly pomocí tzv. elektroosmózy (
elektrický obvod včetně zavedení mnoha hloubkových sond) a
použitím speciálních hydrofobních omítek. Práce se jim
podařilo dokončit do konce měsíce července, a tak, i když jen
v provizorních podmínkách, se bohoslužby opět konají
v chrámu Zvěstování Páně. Původní rozpočet rekonstrukce se
vyšplhal až na částku 1 100 000,- Kč. Po změně projektu však
náklady na stavbu opět vzrostly. Přestože se na nákladech
podílely ze 76 % stát a město V.B., ještě v červnu chybělo
farnosti 220 tisíc korun na dokončení prací. Vlachovobřezská
farnost proto prosí občany o modlitbu a pomoc. Pán Bůh
zaplať! (B podle FIATu)

BOŠKA SKONČÍ A FIEDLER ZAČNE
Výstava obrazů Pana malíře Jindřicha Bošky byla slavnostně
otevřena v sobotu 11. června 2011 v podvečer a v předvečer
Svatodušní pouti. Před zaplněným sálem galerie BoMBa
zahráli Mistrovi a čestnému občanu města T. Tláskalová –
klavír a Ing. P. Kubašta-violoncello. Pan starosta L. Dragoun
pak předal Boškovi III. katalogy k výstavě, které byly darem
města V. B. k malířovu životnímu jubileu. Boška představil na
výstavě svou tvorbu nejnovější – jsou to jednak plastické
trojrozměrné kompozice umístěné do obrazů a dále barevné
rozměrné formáty s neobvyklým ornamentem, smělou
konstrukcí a nevídanou kompozicí, vyvedené na lehce
srolovatelných plátnech (po vzoru svých předků). K vidění tu
budou až do začátku září 2011. Potom se s BoMBou rozloučí,
aby se objevily na výstavě v galerii KuK (Kunst und Kultur
Centrum) v německém Schőnbergu. Vernisáž tam chystají na
pátek 23. září 2011 od 19,30 hodin. Přejme Boškovým
obrazům, aby zaujaly i bavorského milovníka výtvarného
kumštu. * V sobotu 17. září 2011, u příležitosti Památného dne
zdejší základní školy (112. výročí otevření 1. budovy školy pod
Svatým Duchem), představí v galerii BoMBa své obrazy pan
malíř Pavel Fiedler, vlachovobřezský rodák, bývalý žák zdejší
základní školy a doktor zvířat. Malíř Fiedler bude u nás
v BoMBě vystavovat již podruhé. Premiéru si odbyl před šesti
léty v roce 2005, kdy se tu prezentoval obrazy z cest po Norsku
a Španělsku. Na jeho letošní kolekci obrazů jsme zvědavi a
necháme se proto překvapit. Kdo má podobné pocity a
Fiedlerovy obrazy ho zajímají, nechť přijme naše pozvání na
vernisáž výstavy Pavel Fiedler Obrazy v sobotu 17. září
2011 od 18 hodin v galerii BoMBa ZŠ PJB ve Vlachově
Březí. (B)

CHYSTÁ SE IX. ROČNÍK MSFHR
Již od letošního dubna nastartovaly organizační přípravy 11.
ročníku Mezinárodního sborového festivalu hudebního
romantismu.- MSFHR. Ten se uskuteční ve dnech 7.–9. října
2011. Těžištěm festivalového víkendu bude jako vždy sobota,
kdy bude probíhat nejen tradiční Sborová dílna Václava
Matouška a soutěžní přehlídka pěveckých sborů v interpretaci
sborové hudby období romantismu, ale také slavnostní večerní
koncert s orchestrem, na kterém budou vyhlášeni laureáti
letošní soutěže. Zahájení festivalu proběhne již v pátek 7. 10.
v podvečer, a to hned třemi akcemi, které vyústí ve slavnostní

zahajovací koncert. Festivalový program se završí v neděli 9.
října dopoledne hudebně-literárním pořadem. Na letošní
MSFHR přijede celkem 12 sborů z různých koutů ČR a
očekáváme také 3 zahraniční hosty. Další podrobnosti o 11.
ročníku festivalu si necháme pro čtenáře říjnových Březin, kdy
vyjde i speciální festivalová příloha. Již nyní můžeme všem
návštěvníkům MSFHR přislíbit zajímavý kulturní víkend, plný
nejen sborového zpívání, ale také dalších hudebních zážitků,
včetně vystoupení významných instrumentálních těles a sólistů.
Nebudou chybět ani výtvarné a literární programy v galerii
BoMBa i koncerty ve 2 místech našeho regionu. Pořadatelé
festivalu doufají v opětovnou přízeň místních kulturních
mecenášů a sponzorů, kteří tuto významnou akci podporují již
11 let, a těší se na všechny příští návštěvníky MSFHR ve
Vlachově Březí. (T.T.)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 5. září 2011 se bude ve velkém jednacím sále
MěÚ ve Vlachově Březí konat od 19 hodin 4. veřejné
jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí. (B)

V PÁLENICI ZAHÁJÍ PO TŘINÁCTÉ
Po několika uplynulých, dlužno podotknout že velmi
slabých sezónách, se dlouho nevědělo, zdali ta letošní,
v pořadí 13., odstartuje v roce 2011, anebo na ni budeme
čekat do let příštích. Nápis na vratech obavy pěstitelů
rozptýlil. V pálenici zahájí v pondělí 22. srpna 2011 již po
XIII. Otevřeno bude od pondělka do pátku od 7, 30 do 16
hodin. Podle zájmu zákazníků bude od poloviny září
otevřeno i v neděli odpoledne. Šéf pálenice a moštárny pan
Ing. Jiří Bernat upozorňuje zájemce o moštování jablek, že
si mohou domluvit termín telefonicky na čísle 388 320 220
anebo osobně přímo v moštárně. Přestože byly počáteční
prognózy o letošní úrodě ovoce velmi skeptické, skutečnost
se zdá býti poněkud lepší. Nechť přinese „XIII“ do Pálenice
a moštárny štěstí a Mistru Dejmorovi radost. (B))

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Školní rok
2010-2011 je minulostí. Přesto se několika postřehy vracíme
do letošního června, aby i čtenáři Březin mohli být při tom * 7.
6. se na stadionu Tatranu v Prachaticích konala Atletická
sportovní soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ našeho okresu. Naši
reprezentanti, které vedla paní uč. L. Kautmanová, se na
prachatickém tartanu rozhodně neztratili. Nejúspěšnější byl
čtvrťák M. Bartůněk, který zvítězil ve skoku dalekém a v běhu
na 600 m skončil druhý. Stříbrnou medaili získal i F. Beránek
z 2. třídy v běhu na 50 metrů. Jeho spolužák M. Honomichl
obsadil 3. místo v hodu míčkem a žákyně 5. třídy Zl. Šandová
skončila třetí ve skoku dalekém. Všem patří dík a gratulace za
vzornou reprezentaci školy. Škoda jen, že o týden později
nedokázali jejich úspěch zopakovat žáci 2. stupně * Betonový
stůl na stolní tenis, který stojí před školou od 1.června 2006,
prožívá letos nevídaný come back. Ten nakonec vyvrcholil
velkým červnovým turnajem o titul Mistra ZŠ PJB ve stolním
tenisu. Prvním držitelem titulu se stal Tom Križanik z 9. třídy,
na 2. a 3. místě skončili šesťáci V. Holík a L. Majer. Chválíme
iniciativní přístup všech účastníků turnaje, které pouze jemně
usměrňoval pan uč. M. Novotný * Ve středu 29. 6. se od 13
hodin konala v BoMBě již 5. repríza Derniéry Deváťáků. Toto
poslední představení nejstarších žáků školy je určeno
především rodičům, učitelům, mladším spolužákům, ale i těm,
co už školu opustili. Ti se letos dostavili v hojném počtu a
nepochybně nebyli zklamáni. Šestadvacítka Deváťáků se
představila v tom nejlepším světle a zanechala u přítomných

velmi dobrý dojem. Z toho měly také velkou radost všechny
jejich paní třídní učitelky na 2. st. : L. Mrázová, P. Nováková a
R. Balková. Podle cílů Školního vzdělávacího programu Tady
máme kořeny stala se letošní Derniéra poprvé jeho nedílnou
součástí * Poněkud delší školní tradici má další akce - Loučení
s Deváťáky, které se odehrává vždy poslední den školy. Ve
čtvrtek 30. června prošli slavnostně oblečení žáci IX. třídy
špalírem tleskajících žáků na chodbě a zastavili se na schodišti
před vchodem. Nastalo fotografování, předávání štafetové
tužky Osmákům a nakonec definitivní loučení, stisky rukou,
slzičky, objetí a poslední podpisy… Tak tedy hodně štěstí,
zdraví a otevřená srdce do příštích krásných let, milí Deváťáci!
* Pamětní list na své čtyřleté působení v naší škole obdržel žák
IX. třídy Václav Srnec z Dubské Lhoty. Nám všem, kteří jsme
sledovali jeho boj se zákeřnou nemocí, dodával Vašek plno
energie a učil nás překonávat nepřízeň osudu. Za to a ještě za
mnohem víc (třeba i za jeho dopis z budějovické nemocnice)
Vaškovi děkujeme přejeme mu hodně štěstí ve studiu na SŠ
ekonomie a podnikání ve Volyni * Nositelkou čestného titulu
Žákyně roku 2011 se stala Věra Hojdarová z 9. třídy. Ta
letos dosáhla výrazného úspěchu na Soutěži v německém
jazyce v PT- 2. místo. Poté se probojovala až do krajského
kola Olympiády v českém jazyce a výrazně se podílela na
pěveckém úspěchu dívčího tria i dua v okres. kole Jihočeského
zvonku v PT. Ve volném čase navštěvuje místní ZUŠ,
absolvovala studium hry na příčnou flétnu, stejně jako obor
tanec, sama literárně tvoří a miluje M. N. Přejeme Ti, Věrko,
abys svůj všestranný talent dále rozvíjela a studium na Střední
pedagogické škole v PT Ti působilo jen potěšení. V utváření
Tvé nesporné osobnosti ať Tě provází hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a lásky! * 30. června dostali dva žáci ze třídy VI. A
Štěpán Kouba a Zdeněk Šipon děkovné listy za pomoc
kamarádovi Tomáši Markovi (všichni tři jsou z Velké Stránky).
Ten se po pádu ze stromu ocitl v ohrožení života. Jejich
příkladný skutek byl již také patřičně oceněn o letošní
Svatodušní pouti panem starostou L. Dragounem * Na závěr
přidáváme ještě několik statistických údajů. Celkem 264 žáci
dostali 30.6. 2011 vysvědčení. 149 žáků 1. stupně a 115 z 2.
stupně. 159 žáků dosáhlo na vyznamenání (119 na 1. stupni).
Vynikající prospěch-samé výborné mělo 77 žáků (69 na 1.
stupni). Celkem bylo uděleno jednasedmdesát pochval (55 na 1.
st.). * Pro ty, kteří snad zapomněli, nový školní rok začíná ve
čtvrtek 1. září 2011 v osm hodin * (JKH)

Základní umělecká a mateřská škola : * Stalo se tradicí, že
ZUMŠka zakončuje školní rok velkým zábavným kabaretem, a
vždy na jiné téma. Nejinak tomu bylo i letos. Velký kabaret se
odehrál již po osmnácté ve velkém sále MěÚ V. B. v pondělí
27. 6. 2011. Western po vlachobžezsku, aneb Na divokém
jihozápadě, takové bylo téma posledního kabaretu. Bezmála
dvouhodinový program nabídl divákům parodii nejen na
klasický americký western, romány K. Maye, ale také na

slavného českého Limonádového Joa. Nechyběla ani hudební a
taneční čísla na slavné muzikálové melodie, včetně hlavních
představitelů – hrdinů stříbrného plátna. Průvodci kabaretem pan
Luk (paní řed.Tatjana T.) a pan Šíp ( pan uč. Milan Z.) uváděli
scénky souboru DRAK, v nichž se to hemžilo indiány, kovboji i
dámami ze Saloonu. K vidění byl kouzelný mluvicí kůň nebo šerif,
právě prošlý volbami. Publikum se bavilo, smálo, zpívalo a
tleskalo… a tak to má být. Tečka za školním rokem 2010/2011se
vydařila a Zumšáci už hledají téma na příští kabaret. Nechte se
překvapit. (T.T.)
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je celý Váš další život jen požehnaný, klidný a šťastný. Jsme rádi,
že se mezi námi cítíte dobře a spokojeně. Ať Vám to vydrží ještě
nejméně dalších10 let! * (B podle LIP)

ZA PANÍ MARIÍ PILLVEINOVOU
Posledního července roku 2011 odešla v Praze na věčnost paní
Marie Pillveinová. Narodila se ve Vlachově Březí na Velké
Stránce 12. listopadu v roce 1914. Chodila tu do školy,
v Opatrovně se u jeptišek učila ručním pracím a potom se vydala
do služby do Budějovic. Vrátila se a pomáhala v mateřské školce.
Za války se provdala za pana Emanuela Pillveina a dali život 3
dětem, které se všechny narodily ve Vlachově Březí, v domě ve
Vodičkově ulici. Až teprve v polovině minulého století se její
rodina stěhuje do Prahy a paní Marie tu dlouhá léta prodává ve
Staroměstské tržnici hospodyňkám zeleninu. Co ty by mohly
vyprávět o tom, jak se jim snažila vybírat jen tu pěknou a čerstvou.
V roce 1977 ji zemřel muž a od té doby zbyly všechny starosti o
rodinu a vnoučata jen na ní, proto se ještě dlouho snažila pracovat
v tržnici a něco si přivydělat k důchodu. A když si ho pak začala
užívat naplno, znovu se vrací do Vlachova Březí, které od té doby
pravidelně střídá s Prahou. A tak už si na ni všichni pamatujeme.
Na paní, co měla pro každého vlídné slovo a dokázala povzbudit,
utěšit a potěšit, co se uměla na člověka usmát a dát mu sílu. Proto
za ní lidé chodili a radovali se, že jsou jí nablízku. Ač nejstarší
z nás, poznat to nebylo
vůbec. Vážená paní Marie,
byla jste pro nás ta zlatá
dobrá
máma,
kterou
nikdo z nás už neměl.
Všechny mámy umřely a
zůstala jste nám jenom
Vy. Škoda, že i tahle
pohádka skončila, že
netrvá pořád. I tak Vám za
ni děkujeme a budeme ji
povídat dál... (JKH)

Pohled na člověčí hemžení vlachovobřezského rajónu zachytil
měsíce červen, červenec a počátek srpna roku 2011 * Zatím jsme
zaznamenali 2 červencová narození 2 chlapců, obou z Vlachova
Březí a oba nesou jméno Adam. Jeden z nich má příjmení Rezek
a druhý Lukšovský. Milí Adamové, vítáme vás mezi námi a
přejeme vám hodně síly a rozumu, ať vás po celý život provázejí
štěstí a zdraví. Vašim rodičům blahopřejeme a maminkám
posíláme po kytičce + V červnu roku 2011 jsme se navždy
rozloučili s panem Milanem Majerem z Vlachova Březí, který nás
opustil ve věku 56 let. Poslední den v červenci odešla na věčnost
paní Marie Pillveinová ve věku nedožitých 97 let. Počátkem srpna
se skončila životní cesta paní Veroniky Vyskočilové z Vlachova
Březí, která nás navždy opustila ve věku 85 let. Zarmouceným
rodinám, jejich nejbližším a přátelům si Březiny dovolují vyjádřit
hlubokou účast nad jejich ztrátou.* Po dubnové a májové pauze
jsme zaznamenali červnovou svatbu Dany a Václava Hesových ve
Vlachově Březí. V červenci si řekli své ano Romana a Jaroslav
Havrdovi a Jana a Vladimír Laudovi. Oba páry tak učinily na
MěÚ ve Vlachově Březí. První srpnová sobota se stala v Lomci
svatebním dnem pro Jiřinu a Jana Hubáčkovi. Druhá srpnová
sobota spojila životy Aleny a Martina Kočovských na
vlachovobřezské radnici. Všem pěti manželským párům vyslovují
Březiny přání jen toho nejlepšího, co si všichni do společného
života přejí. Ať je to žití dlouhé, šťastné a láskyplné * Pojďme se
zastavit u krásných kulatých životních jubileí, která se potkala
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
s našimi občany v měsíci červnu 2011. Do Klubu 70 vstoupila
Rosnička vzpomíná : Červen O slunko zprvu není nouze,
paní Květoslava Urbanová z Vlachova Březí, výročím se dvěma
končí to až letní bouře a po ní chlad. Na Medarda tak i tak, a to
sedmičkami pak v něm zpečetila své členství i paní Růžena
se dlouho drží. Až když je června konec i senu zvoní zvonec.
Jurášková rovněž z Vlachova Březí. Hned tři občané z Vlachova
Červenec Studeno, deštivo a 9. velká bouře. Potom slunce
Březí se stali čerstvými členy Klubu 80. Byla to paní Zdeňka
ještě, přivábilo deště. Srpen Slunce mezi kapkami deště, co
Nárovcová, pan Josef Havrda a pan Štefan Jurčík.
bychom chtěli ještě? Snad houby. Tak ty jsou tady!…A 14.
Osmaosmdesátiny si připomínala mezi svými nejbližšími paní
hned, čápů je tu slet-taky jich bylo 14! (CM) * 2 zprávy ze
Marie Lagronová z Vlachova Březí. Červenec s sebou přinesl i
„Spojených států“ přišly od PEJi a k tomu množství fotografií.
neuvěřitelnou sedmdesátku pro pana Vladimíra Kotrce, lyžařského
mistra Evropy z Vlachova Březí, co právě nyní trénuje v parném
1. Dětský den se v Dolním Kožlí konal za pomoci paní H.H. a
létě výběhy Skalňákem až ke Kožlí a ještě dál... Své
Z.Z. a pánů P. J. a J. V. Zábavy bylo dosti a dětí víc než 20!!
pětaosmdesátiny si připomínala paní Ludmila Václavíková
2. Červnový pochod z D. K. přes H. K. , Mojkov, Libotyni,
z Vlachova Březí. Srpnoví jubilanti se nám představují
Uhřice, Doubravu až do V.B. vykonali dříve narození muži pod
následovně. Premiérový zápis do Klubu 70 teprve zažije paní
vedením pana L. N. A to jen proto, aby se mohli U Svatošů
Ludmila Škopková ze Lhoty Chocholaté. Paní Magdalena
občerstvit a zapět s harmonikou pana J. P. Březiny blahopřejí a
Předotová a pan Václav Podlešák, oba z Vlachova Březí si již v
děkují * Paní M. Velková, nositelka Zlatého Tyrše, z TJ Sokol
plné svěžesti a zdraví připomněli své pětasedmdesátiny. Rovněž
V.B. nám napsala o dvojnásobné účasti jejích svěřenců na
paní Františka Spěváčková z Vlachova Březí se již o dort se
florbalovém turnaji v J. Hradci a o vítězném tažení mladých
dvěma sedmičkami rozdělila se svými nejbližšími. Osmdesátku si
sokolů krajským kolem soutěže Medvědí stezka ve Včelné u
připomínala paní Ludmila Haislová z Mojkova. Stejné jubileum
Č.B. Gratulujeme a děkujeme * MěÚ V. B. podpoří Sbírku
teprve čeká na paní Marii Bursovou z Vlachova Březí. Vám všempoužitého ošacení Diakonie v Broumově. Věci se budou
červnoví, červencoví a srpnoví oslavenci a oslavenkyně, si
vybírat v Infocentru na radnici ve dnech od 22. 8. do 26. 8.
dovolujeme popřát co nejpevnější zdraví, veselou mysl a klid a mír
2011 od 7 do 15 hodin. Děkujeme za vaši pomoc * 3 x
v duši. Nechť jsou vaše další léta mezi námi prodchnuta láskou a
Poháry pro V. B. To jsou ilustrační fota ke 2 zprávám uvnitř
spokojeností ! * S velkou radostí oznamujeme všem našim
listu. Ta 3. je z květnové návštěvy žáků ZŠ PJB v rakouském
čtenářům, že v srpnu 2011 si připomněla 91. narozeniny paní
BGB, odkud také přivezli poháry do V. B. také * (B)
Marie Těťourová ze Lhoty Chocholaté. Vážená paní Marie, ať
M ěsí čník Bř ez iny vydává a t is kne J .K. Horák, graf. úprava V. Touš ek * 6 , 7 , 8 / 2 0 1 1 * Z N : M K Č R E 1 2 4 9 5 *

