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MSFHR VE VLACHOVĚ BŘEZÍ PO JEDENÁCTÉ
Vážení festivaloví hosté, milí přátelé a
příznivci sborového zpěvu…
Rok s rokem se sešel a opět stojíme na
prahu dalšího, již 11. ročníku
Mezinárodního sborového festivalu
hudebního romantismu – s Cenou prof.
Václava
Matouška,
ve
zkratce
uváděného pod názvem MSFHR
Vlachovo Březí 2011. Dovolte mi proto,
abych nejdříve co nejsrdečněji přivítala vás všechny, kteří jste - ať
opětovně, či poprvé - přijali naše pozvání a zavítali o druhém
říjnovém víkendu do Vlachova Březí prožít tento velký sborový
svátek…Za 11 let trvání přilákal náš sborový festival úctyhodných
146 amatérských pěveckých sborů nejen z různých koutů naší
republiky, ale také řadu vynikajících sborových těles ze zahraničí.
V naší festivalové vlajkové galerii vlají vlajky účastníků ze
Slovenska, Polska, Německa, Nizozemí, Francie, Rakouska,
Maďarska, Slovinska, Ruska, Moldávie, Řecka a Itálie… Kromě
pěveckých sborů představil náš festival divákům také řadu dalších
hostů - profesionálních umělců, ať už se jedná o naše přední
sólisty či instrumentální soubory, sbormistry, pedagogy či hudební
skladatele, ale také zástupce z jiných uměleckých oborů – básníky,
herce, tanečníky, výtvarníky…Těší nás, že se daří i nadále
navzdory nepříznivé finanční i společenské situaci udržet základní
myšlenku festivalu – pravidelné setkávání amatérských pěveckých
sborů jednak ve společné Sborové dílně, věnované našemu rodáku
Václavu Matouškovi, a jednak na Soutěžní přehlídce se
zaměřením na interpretaci sborové tvorby období romantismu, a
přitom postupně rozšiřovat festivalovou nabídku programů tak,
aby přesahovala ryze sborový a hudební rámec. Proto již několik
ročníků pamatujeme na tzv. doprovodné programy, v nichž
nabízíme návštěvníkům festivalu výstavy, hudebně - dramatické
programy, taneční vystoupení či besedy na různá témata.
Věříme, že díky takto nastavené dramaturgii zaujme náš festival
ještě širší okruh posluchačů a diváků, získá si další příznivce a
posílí svou pozici mezi stávajícími sborovými festivaly v České
republice. Svým specifickým zaměřením na hudební romantismus
patří MSFHR Vlachovo Březí stále mezi ojedinělé české sborové
přehlídky. Proto nepřestává být výzvou pro všechny tvůrce, kteří
stáli u jeho zrodu v roce 1999, i pro současný organizační tým.
Ustát pořadatelství festivalu v této pro regionální kulturu
nepříznivé době je na jednu stranu zavazující, ale také
donquijotovské zároveň. Každý další uskutečněný ročník MSFHR
je pro všechny příznivce sborového umění malým zázrakem a
hudebním svátkem. Proto se sluší v tuto chvíli a z tohoto místa
upřímně poděkovat všem těm, kteří finančně, odborně, umělecky i
dalším jiným způsobem každoročně pomáhají při jeho realizaci…
V příloze našich Březin naleznete celý festivalový program
MSFHR 2011. Byli bychom rádi, kdyby letošní nabídka zaujala
nejen naše pravidelné diváky, ale přilákala i nové návštěvníky…
Opět se bude konat v galerii BOMBA sobotní Soutěžní přehlídka

pěveckých sborů v interpretaci sborové romantické tvorby. Někdo
dá v sobotu možná přednost odpolednímu Komornímu sborovému
koncertu v Modlitebně Církve bratrské v Husinci… Jistě si ale
nikdo nenechá ujít večerní Slavnostní sborový koncert
s orchestrem ve zdejší Sportovní hale, kde se mj. vyhlásí výsledky
letošní soutěže a kde zazpívají ocenění laureáti… Mezi významné
hosty letošního ročníku bude bezesporu patřit Bennewitzovo
smyčcové kvarteto, které v současné době patří mezi nejlepší
komorní tělesa u nás, sklízí ocenění na prestižních hudebních
soutěžích po celém světě a náš festival poctí hned v samém jeho
úvodu svým vystoupením na pátečním Zahajovacím koncertě…
Mnohé jistě potěší opětovné hostování Saxofonového kvarteta
Bohemia, tentokrát v rámci Hudebního portrétu hosta v sobotu
podvečer v Galerii… Bude jistě dost těch, kteří zavítají do školní
galerie BoMBa za výtvarnou či dokumentární výstavou…a nebo
přijdou na příjemné popovídání s básníkem Ondřejem Fibichem
nad fotografiemi romantické Šumavy z dílny Ivany Řandové… A
co třeba vzpomenout v neděli dopoledne na našeho velkého
básníka Jana Nerudu, častého hosta na zdejším zámku u Aničky
Tiché, v literárním pořadu „Vším jsem byl rád…“, který pro
návštěvníky festivalu připravil vlachovobřezský Kruh přátel
poezie anebo navštívit nedělní mši a následný Chrámový sborový
koncert ve vimperském kostele Navštívení Panny Marie…Myslím,
že každý divák či posluchač má možnost najít si v letošní nabídce
to „své“, co ho zaujme, osloví a v neposlední řadě potěší na duši.
Dramaturgie našeho festivalu se nese v duchu romantismu, snaží
se připomenout, oživit myšlenky a hodnoty tohoto uměleckého
stylu… Je pravdou, že doba, v níž žijeme, není zrovna romantismu
nakloněna. Často postrádáme kolem nás cit pro Krásno a
Ušlechtilost, chybí nám někdy velké Srdce a statečný Vzdor proti
Nerozumu... Ale Touha po neuskutečněných Snech, po Odvaze
věci změnit, po Svobodě ducha, ta dřímá v každém z nás…
Vážení a milí, za celý organizační tým festivalu vám přeji: Ať je
nastávající víkend pro vás všechny dostatečně romantický, plný
krásných a hlubokých uměleckých zážitků a lidského souznění…
Ať vám všem přinese hodně radosti ze společně prožitých chvil a
posílí vás pro žití dnů příštích … Dobrých skutků a dobrých lidí
není nikdy dost…
Tatjana Tláskalová, ředitelka MSFR
POKRAČUJE SE NA SÍDLIŠTI KAVČINEC

Na sídlišti Kavčinec probíhají rekonstrukční práce podle
harmonogramu. Firma Kvint postupuje směrem k náměstí,
respektive k vyústění mezi domy U Vavřinů-Důrů=dříve a
nyní a U Lazarů-Turků=dříve a nyní. V těchto místech by mělo
dojít k propojení vodovodu, když s rekonstrukcí kanalizace
skončili u farní zahrady. Firma Reno Šumava nyní soustřeďuje
všechno úsilí na spojovací komunikaci vedoucí z Husovy ulice
U Jancíků až ke křižovatce u panelového domu č. 411. Tady
ztížily lidem práci husté sítě kabelů. Ke slovu se pak dostala i
klasika – krumpáč s lopatou. Budoucí cestu již rámují
obrubníky a páni kameníci staví z gabionu opěrnou zeď pro
parkoviště. Věřme, že v posledním čísle Březin budeme moci
našim čtenářům představit nová i staronová vlachovobřezská
zákoutí v plné kráse.(B)
START I CÍL V KOMENSKÉHO ULICI
Sotva začala škola, už se firma Lesostavby z Vimperka pustila do
rekonstrukce Komenského ulice. Ta nemůže vést jinam než ke
škole profesora Brože, ke starému hřbitovu, ale i na sídliště
Hájky. Dospělí i děti-chodci využívají nyní „objížďku“ po školní
zahradě a cítí se tu mnohem bezpečněji. Mezi domy u Vágnerů a
Kotálů nejprve odstranili vrstvy starého povrchu a vyměnili
vodovodní potrubí. Kanalizace se ukázala být v dobrém stavu a
nebylo důvodu k její rekonstrukci nebo náhradě. Jisté komplikace
způsobilo seskupení většího počtu hydrantů pod křižovatkou
přímo u školy, kterou odborníci vyřešili maxišachtou s jedním
poklopem. Nyní dokončují kameníci stavbu chodníku. Chodit se
bude po levé straně, přicházíte
li od náměstí. Tzv. přídlažbu
vytvoří vpravo u opěrné zdi
školní
zahrady.
Pánové
z Lesostaveb slíbili, že se
v rámci rekonstrukce celé ulice
podívají právě na onu opěrnou
zeď, respektive na její korunu.
Nyní se začínají navážet
podkladové
vrstvy
před
finálním povrchem a zhutňují
se. Pozornému pozorovateli
neujde, že do cíle již není zase
tak daleko.(B)

CO SE SKRÝVÁ POD FASÁDOU KOSTELA
V minulém čísle Březin jsme psali o rekonstrukci
obvodového zdiva kostela Zvěstování Panny Marie ve
Vlachově Březí. Zaujalo nás, co si o tom myslí paní
doktorka Iva Bendová: „...Když se dívám na suchou,
čistou omítku, říkám si – jak je to s námi? Jak snadno
soudíme ty druhé jen podle fasády. Jak často hledíme jen
na omítku a nevíme, že pod ni vložil Duch svatý „své
elektrody“, aby uvnitř proudila Jeho láska! A tak Tě
prosíme, pracuj i na nás, Pane! Dej nám odvahu, pokoru a
trpělivost…, abychom to nevzdávali, když hned nevidíme
výsledek…Díky, Pane!“( B podle FIATu)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 5. září 2011se v malém jednacím sále
uskutečnilo 4. veřejné jednání zastupitelstva města
Vlachova Březí. Z průběhu jednání, které řídil pan starosta
L. Dragoun, vybíráme informaci o tom, že byly schváleny
rozpočtové změny, že byl schválen konečný návrh zadání
územního plánu Vlachova Březí, že byl schválen
dodavatelský úvěr od firmy Kvint s.r.o. na rekonstrukci
kanalizace na sídlišti Kavčinec a že ZM schválilo ukončení
smlouvy se společností VaK Jižní Čechy (od 1.5. 2010
ČEVAK) o provozování vodovodu ke konci roku 2011.
V těchto souvislostech se Město Vlachovo Březí – nový
provozovatel vodovodu a kanalizace, obrací na občany, aby
své platby ČEVAKu ukončili k 31. 12 2011.
O formě
placení vodného a stočného v roce 2012 budou odběratelé
včas informováni. Zastupitelé projednali také několik
prodejů nebo koupí. Po dlouhotrvající diskusi bylo jednání
ZM Vlachova Březí ukončeno. (B)

PAVEL FIEDLER PODRUHÉ V BOMBĚ
V sobotu 17. září 2011 byla v galerii BoMBa ZŠ PJB ve
Vlachově Březí slavnostně otevřena výstava obrazů pana
Pavla Fiedlera. U příležitosti 112. narozenin školy dostal
její bývalý žák, dnes MVDr., cestovatel a malíř
již
podruhé příležitost představit svou tvorbu. Poprvé to bylo
před šesti léty, rovněž 17. září. Tehdy to byla jeho první
velká výstava. Dnes má za sebou takových výstav několik,
mimo jiné i v Jindřišské věži v Praze. Hlavní město mu
poskytuje i pracovní příležitosti a také tu s rodinou žije.
Fiedler se v BoMBě prezentuje především coby krajinář, i
když se neodříká architektury. Soustřeďuje se na partie ze
šumavské krajiny, ale pak už nás vybízí k toulkám po světě.
Objevíme tu motivy z Norska, Islandu, Itálie, Holandska,
Dánska, ale i Argentiny, Chile, dokonce i z Dominikánské
republiky. Způsob malby Pavla Fiedlera je náročný na čas,
vyžaduje malířovu trpělivost a prozrazuje i pokoru, s níž
autor zobrazuje realitu. Výsledek pak nepochybně přináší
uspokojení nejen tvůrci, ale i všem pozorným divákům.
Těch se při vernisáži sešlo věru hodně a nešetřili slovy
chvály. Část z ní patřila i dvěma muzikantům z umělecké
školy – klavíristce a paní ředitelce T. Tláskalové a jejímu
kolegovi a klarinetistovi panu Fr. Procházkovi, kteří
navodili atmosféru klidného sblížení. Výstava potrvá až do
úterý 23. října 2011 a zaslouží si i vaši pozornost.(JKH)

BOŠKA VYSTAVUJE V KUK SCHŐNBERG
V pátek 23. září 2011 se v bavorském Schőnbergu konala
vernisáž výstavy Jindřich Boška Obrazy. V Kunst und
Kultur (KUK) centru Schőnberg je vystaven celý soubor
Boškových obrazů, který byl až donedávna k vidění v naší
galerii BoMBa. Bohužel Mistr Boška se pro nemoc
slavnostního zahájení nezúčastnil, díky svým obrazům tam
přesto byl přítomen nejvíc. A prostřednictvím obrazů tam
stále zůstává. Kulturforum v Schőnbergu pojalo vernisáž ve
velkém stylu,. Slavnostní otevírací proslov držel starosta
města Petr Siegert, dále hovořil pan Bernd Bachhuber,
ředitel zdejší střední školy, předseda Kulturního fóra a
perpetum mobile německo-českého přátelství. Byl to pan
B.B., kdo tuto výstavu pro Schőnberg zajistil. A páni
magistři Horák, Holík a Novotný tam obrazy převezli a
instalovali. Poté se k nim připojila další magistra Pavla
Albertová, na níž pak spočívalo veškeré tlumočení. A aby té
české kultury nebylo v Bavořích málo, přijelo do KUKu
také duo T. Tláskalová – klavír a Ing. P. Kubašta – cello,
aby tak umocnili vlachovobřezskou kulturní misi
v Schőnbergu. Po oficialitách následovala prohlídka výstavy
a raut. Mezi hosty jsme mohli mimo jiné spatřit pana

J. Meiningera, exstarostu ze St. Oswaldu-Riedlhütte, Karla
Feueckera, ředitele MS v Riedlhütte, nebo Josefa Gaise,
Boškova přítele a výtvarníka z Freyungu…Výtvarný kumšt,
kvalitní hudba, dobré slovo a vstřícní lidé dali vzniknout
velmi příjemnému zářijovému večeru. (JKH)
28. ŘÍJEN - OSMNÁCTILETÍ – VÁCLAV KUNEŠ
Tradiční slavnost Města Vlachova Březí na počest Dne vzniku
samostatného československého státu v roce 1918 se uskuteční
v předvečer státního svátku ve čtvrtek 27. října 2011. V 16 hodin se
sejdou osmnáctiletí v obřadní síni MěÚ Vlachovo Březí, kde budou
posléze jmenováni novými občany města. V 17 hodin na ně čeká na
Svatém Duchu vysazování Lípy ročníku 1993. V 18 hodin začíná
Pietní akt u Pomníku padlých u Svatého Ducha. V půl sedmé večer
bude v galerii BoMBa zahájen kulturní program, který tvoří
vernisáž výstavy obrazů pana Mgr. Václava Kuneše, rodáka
z Prachatic a současného ředitele školy v Husinci. V programu
vystoupí muzikanti ze ZUŠ V.B. Závěrečná část slavnosti se
odehraje v jídelně ZŠ PJB, kde proběhne pohoštění a beseda s nově
jmenovanými občany města. Březiny si vás dovolují jménem
starosty, rady a zastupitelstva na tuto Slavnost pozvat. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Ve čtvrtek
1. září 2011 zahájili ve škole profesora Brože nový školní rok
2011/2012. Podle tradice se před školou shromáždili budoucí žáci
1. třídy se svými rodiči, prarodiči a přáteli. K nim se posléze
připojili, rovněž budoucí, žáci 9. třídy, aby takto pospolu vstoupili
do školy. Pan školník Koco vyzváněl na školní zvon a všichni
zbývající žáci a učitelé vytvořili špalír a tleskali nově příchozím a
také panu starostovi L. Dragounovi, panu předsedovi školní rady
Mgr. I. Laudovi, paním učitelkám prvňáků a pánům Ho & Hovedení školy…Nakonec se všichni usadili v galerii BoMBa.
Uprostřed obrazů Mistra Bošky promluvili k jednatřiceti
prvňáčkům postupně všichni muži a představili jim jejich nové
paní učitelky. Zbývá ještě vysvětlit, proč se v jedné třídě objevují
dvě paní učitelky. Třídní učitelkou je paní Mgr. Marta Kadlecová.
Ta bude učit prvňáčky českému jazyku a dalším předmětům,
vyjma matematiky, pracovního vyučování a výtvarné výchovy.
Těmto předmětům bude nejmladší žáky vyučovat paní učitelka
Mgr. Věra Bošková. Vzhledem k velkému počtu žáků v 1. třídě
jsme přistoupili na jejich rozdělení v některých předmětech na 2
skupiny. Tímto způsobem se snažíme o vyšší kvalitu výuky v 1.
třídě. Naši noví prvňáci, ať se vám ve škole pana profesora Brože
líbí a daří se vám! * V červnu 2011 získala škola hned 3 finanční
granty z evropských fondů ve 3 projektech. Ten první je z OP VK
MŠMT – EUpenízeškolám.cz, neboli tzv. Šablony a jmenuje se
Individualizací výuky ke kořenům a má hodnotu 1. 420 000,- Kč.
Od 1.9. 2011 začínáme s jeho realizací. Díky tomuto projektu
můžeme v 1. a 9. třídě rozdělit výuku některých předmětů do dvou
skupin, respektive dostává se nám financí na zaplacení kantorů.
Tato „Šablona“ je jako šitá na míru pro naši školu a projekt
ministerstva školství nám plně vyhovuje. Nechme se však
překvapit, zdali bude mít hladký průběh i její administrování.
Druhý grant jsme získali z evropského Fondu malých projektů pro
Jižní Čechy a Horní Rakousko, nese název Vlachovo Březí Baumgartenberg - 20 let. Má hodnotu 2 500 Eur a podporuje naše
kontakty s rakouskou školou v BGB.( viz. naše letošní květnová
návštěva v Rakousku). A konečně do třetice jsme od nadace
Společnosti tří zemí obdrželi grant na projekt Za přáteli a obrázky
do Bavorska, s jehož pomocí jsme realizovali výstavu obrazů
Jindřicha Bošky v galerii KuK Schőnberg (píšeme na jiném místě
v novinách) * Ve školním roce 2011/2012 jsme k 1. 9. zapsali
celkem 273 žáky. 158 žáků se učí v 8 třídách 1. stupně. Do 5 tříd
2. stupně chodí 115 žáků. Rozdíl v počtu chlapců a děvčat jasně
vypovídá ve prospěch kluků = 150 : 123 * 17. září 2011 uplynulo
již 112 let od otevření první budovy školy pod Svatým Duchem ve
Vlachově Březí. Pro lidi ve škole profesora Josefa Brože je to

Památný den a připomínají si ho někdy malou jindy větší
slavností. I letos, tentokrát již v pátek 16. 9. zahájili jako obvykle
slavnostně upravenou chodbou, pokračovali školní hymnou,
projevem pana ředitele a dárkem pana Václava Maliny nejlepším
žákům. Sedmasedmdesát knih s názvem Všechny cesty vedou na
Jih II pana redaktora Českého rozhlasu v Č. B. a bývalého žáka
naší školy předali paní třídní učitelky do těch nejpovolanějších
rukou. Každoročně se také konají volby do sněmu školy.
Nejmladší „třeťáky“ bude letos zastupovat Lenka Michalicová,
žáky 4. tříd Filip Rek a páťáky Jindřiška Bušková. Žáky 6. třídy
reprezentuje David Kalčík a sedmáky pak Zuzana Koubová.
Žákyně 8. třídy Šárka Otradovská se stala navíc viceprezidentkou
sněmu a prezidentem byl zvolen Roman Bartůněk z 9. třídy. Celé
„sedmičce“ gratulujeme a přejeme hodně zdaru po celý
nadcházející školní rok. V dalším průběhu dopoledne chystali žáci
se svými učiteli dárky škole k narozeninám. Nakonec se sešli na
slavnostním obědě a měli volno. Po nich si ve školní jídelně dali
dostaveníčko současní i bývalí kantoři a zaměstnanci školy, aby tu
rovněž poobědvali, pohovořili a také si v předstihu připomněli
kulatiny paní učitelky Evy Hubáčkové. Průběh slavnosti již
tradičně vrcholí položením květů na hrob trojnásobné učitelské
dynastie Kopečků. Součástí oslav byla i sobotní vernisáž výstavy
obrazů P. Fiedlera, o níž píšeme na jiném místě v novinách *
Milovníci poezie nechť si poznamenají v kalendáři datum pondělí
21. listopadu 2011, kdy od 17 hodin začne v galerii BoMBa již
IX. ročník Dne poezie. Těšíme se na všechny, kteří rádi recitují,
nebo skládají básně, nejlépe však obojí * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Do nového
školního roku vstoupila ZUŠ se 180 žáky, čímž naplnila po okraj
stanovenou kapacitu MŠMT ČR. V hudebním oboru bude studovat
celkem 146 žáků v nástrojové výuce, z toho 36 v PHV.
V tanečním oboru je letos zapsáno 34 žáků, z toho 18 v PTV. I
nadále bude při ZUŠ pracovat pěvecký sbor a dramatický soubor
DRAK. V pedagogickém sboru nenastaly žádné změny, ve škole
vyučuje 12 kvalifikovaných pedagogů, z toho 11 v HO a 1 v TO.
Právě v tomto školním roce chystá ZUŠ cyklus programů u
příležitosti 20 let, které uplynuly od založení školy. V samém

začátku školního roku proběhl Slavnostní zahajovací koncert
žáků, na němž se představili zástupci jednotlivých nástrojových
tříd. Koncert se uskutečnil v úterý 27. září v Komorním sále
školy. Na říjen plánuje ZUŠka další koncert, tentokrát ve
spolupráci se ZUŠ Stachy, který je již tradičně věnován svátku
28. října , a proto v programu zaznějí díla českých autorů.
Koncert se bude konat v úterý 25. října 2011 od 17 hodin
v Komorním sále školy. Srdečně zveme rodiče našich žáků a
další přátele školy * Hlavním dramaturgickým bodem podzimu
v ZUŠ je pořadatelství již 11. ročníku MSFHR, který se
uskuteční ve dnech 7.–9. října 2011 * (T.T.)

DRAKIÁDA ÚSPĚŠNÁ I PODRUHÉ
V sobotu 1. října 2011 odpoledne se konal na Lhoteckých
drahách (na plakátech bylo uvedeno letiště u L. CH.) II. ročník
Drakiády, jejíž pořadatelem byli lidé (za všechny jmenujeme
alespoň bratry Kočovské nebo paní Zdenu Brejchovou)
z Letecko modelářského klubu ve Vlachově Březí. Sluníčko
svítilo až pálilo, obloha jasná a vál skvělý východní vítr. Ideální
podmínky pro pouštění draků. Těch se v tom nejoptimálnějším
okamžiku objevilo ve vzduchu na 37. Více než stovka účastníků
také vypustila, a to s hromadným startem, i 150 balónků
naplněných heliem. Téměř každý s sebou nesl nějaké přáníčko.
Spokojení návštěvníci nezapomněli ani na opékání buřtíků a
soutěžení. K tomu jim aviatici předváděli modely svých letadel.
Všude bylo veselo, radostno a příjemno. Slovem jednímpohoda. Není divu, že přijela i Prima televize. (B podle TK)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Při našem pídění po novotách v životech lidu našeho města a
jeho sedmi osad se musíme vrátit do července a zaznamenat

narození Elišky Coufové z Vlachova Březí. V srpnu 11. roku se
narodila Aneta Krivková z Vlachova Březí a letos v září spatřil
světlo světa Jakub Pavlištík, rovněž Vlachovobřezšťan. Vítáme
je mezi námi a přejeme jim hodně zdraví, plno štěstí, přehršli
krásy, rozumu i síly a k tomu všemu dlouhé žití. Váženým
rodičům blahopřejeme a maminkám posíláme symbolickou
kytičku. Tu skutečnou mohou dostat již ve středu 19. října 2011
v obřadní síni radnice, kdy se tu ve 14 hodin chystají přivítat
děti narozené v období květen – září tohoto roku * Od
posledního vydání Březin jsme zaznamenali 2 sňatky. Ten
první srpnový spojil ve Vodňanech životy Markéty a Jaroslava
Jungwirthových. V září si řekli své ano Věra a Milan Batystovi
a stalo se to v Lomci. Oběma novomanželským párům si
dovolíme popřát jen ta nejkrásnější a nikdy nekončící léta jejich
společného života. Ať se jim splní vše, o čem sní a po čem
touží…* Krom svátku patrona České země svatého Václava
přineslo září kulatiny pro paní Věnceslavou Helvichovou
z Vlachova Březí, která si připomínala pětasedmdesátiny. Dvě
sedmičky se objevily na dortu pana Františka Hubra
z Vlachova Březí. I třetí jubilantka je z Vlachova Březí – paní
Věra Dragounová si na počátku měsíce připomínala své
neuvěřitelné pětaosmdesátiny. Především jim ale i všem dalším
zářijovým oslavencům posíláme přání pevného zdraví, duševní
pohody a mnoha dalších let strávených mezi svými nejbližšími
i mezi námi všemi * (B podle LIP)

ZA PANÍ JUSTINOU KORDÍKOVOU
V srpnu 2011 nás navždy opustila nejstarší občanka Vlachova
Březí paní Justina Kordíková, která by se právě dnes 6.10. dožila
šestadevadesáti let. Právě před rokem, když si ve volyňské
„eldéence“ připomínala své pětadevadesátiny, se těšila z mnoha
gratulantů a z míru ve své duši. Velmi dobře si vzpomínala a
vyprávěla nám o svém dětství v rodné Doubravě, o škole ve
Vlachově Březí i o své první službě. Vzpomínala, jak ji pan doktor
Jaroslav Traxler zasvěcoval do tajů zdravotnictví i doktořiny. To
se pak stalo její životní láskou i osudem v okresní nemocnici
v Mostu, kde se z pomocné síly personálu vypracovala vlastní pílí
a studiem až do role hlavní sestřičky. Do Mostu ji následoval pan
Josef Kordík, rodák z Nakvasovic a
věrný manžel. Zasloužený odpočinek
se rozhodli společně strávit u nás ve
V. B. v Nerudově ulici č. p. 93. Když
se pan Josef v roce 1989 odebral na
věčnost, přebývala v domku sama a se
zájmem sledovala dění kolem sebe a
radovala se z péče a lásky svých
blízkých. Již jen při pohledu na
kvetoucí begonie před jejími okny,
nemůžeme na paní Justinu s úctou a
láskou nevzpomenout…(JKH)

Za panem Janem Havlanem
V září nás ve věku 69 let navždy opustil pan Jan Havlan. Muž, který
byl od roku 1981 členem rady tehdejšího Místního národního výboru
ve Vlachově Březí a od roku 1986 dokonce jeho předsedou. Tento
post zastával až do března roku 1990. Pana Jana Havlana jsme
všichni znali jako řidiče autobusu ČSAD Prachatice.Této firmě
zůstal věrný po celý život s výjimkou předsedování na MNV. Byl
dlouholetým členem SDH ve Vlachově Březí a patřil k zakládajícím
členům zdejšího Football Club(u), v jehož čele určitou dobu působil.
Však se s ním také hasiči, fotbalisté a mnoho dalších
Vlachovobřezšťanů přijeli rozloučit do českobudějovického
krematoria. Každý, kdo vykonával veřejnou funkci, musí vždy
vystavit své činy i život k posouzení veřejnosti a přinášet i jistou
osobní oběť. S tím vším se pan Havlan dokázal vyrovnat se ctí a
jako chlap. Čest jeho památce.(JKH)

Za paní Růženou Vaněčkovou
V září jsme se naposledy rozloučili s paní Růženkou
Vaněčkovou, která nás opustila ve věku třiasedmdesáti let.
Dopisy, balíky, složenky, tikety, telegramy a všechny další
věci poštovní ji provázely po celý život, počínaje poštovní
školou v Táboře, pokračujíc službou na poště
v Prachaticích a konče vedením pošty ve svém rodišti-ve
Vlachově Březí. My všichni dříve narození vzpomínáme na
milý úsměv a příjemné chování paní poštmistrové za
přepážkou staré pošty na náměstí. Obojí si pak s sebou
přenesla do nové pošty na Kavčinci, odkud v roce 1993
odešla do důchodu. Poštu přenechala mladším, ale ten
úsměv a laskavé slovo provázely dlouholetou Sokolku
pořád. Tak
zůstane paní Růženka v našich srdcích
navždy… (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Srpen 2. část měsíce tropická jest, až k
rekordům to táhne fest (26. 8.). Na výročí Rusů příchodu, dali
se Čápi do chodu-odletěli rychle pryč. Tráva se suší krásně,
sedlák o tom píše básně a taky mráčky nahání, ta votava je
k sežrání…Září Zkraje jen mírné přehánění, jedenáctého se to
mění k rekordu. Víkend příští deštík sviští a taky trochu
ochlazení-je to jako pohlazení. Zase pak slunce zář ožehla i
října tvář a čtvrtého rekordní vlna, ALE blíží se změna…(CM)
* V Dolním Kožlí se toho děje pořád víc a víc, až to
v Březinách nestačíme všechno zaznamenávat. Naposledy jsme
odtud
dostali
od
PEJi
množství
fotografií
z
prázdninového karnevalu dospěláků. Nepochybně byla při tom
legrace převeliká. Děkujeme a přejeme hodně sil do a nápadů
při dalších show must go on..! * Nohejbal T.J. Sokol :
Sokolský nohejbalový tým se opětovně zformoval a přihlásil se
do mistrovské soutěže – Jih, kterou řídí ČSN. Hrají systémem
jaro-podzim a mají 5 soupeřů. Na jaře nezaznamenali naši hoši
žádný bodový zisk. Na podzim již okusili první vítězství se
Zálezly 4:2 a remizovali s Vodňany B 3:3. Trénují 2x, někdy i
3x týdně buď ve sportovní hale školy nebo na hřišti u
Sokolovny. Těšíme se na další zprávy. ( B podle ChOL) *
Fotbal FC : Dlouho čekali příznivci FC, až se bude jejich
mužstvo zase pohybovat v popředí tabulky. Naposledy to bylo
při jejich vítězném tažení OP PT v sezóně 2002/2003, kdy byli
v tabulce od 1. kola pořád na 1. místě. V této sezóně zahájili
v 1. kole v Mirovicích, kde podlehli 1:3. Od té doby dalších 7
kol neprohráli, když si navíc dovolili přepych dvou domácích
remiz s Blatnou (2. kolo) a Stachy ( 4. kolo) vždy 1:1. 3.9.
vyhráli ve Vimperku 3:1, 17. 9. přivezli 3 body ze Strunkovic
za výhru 1:0. Pak ale přišel 9bodový týden za 3 domácí
vítězství v řadě a skóre 7:0! 25. 9. se Záblatím 3:0, na Václava
zdolali Sousedovice 1:0 a konečně 3. října porazili Lažiště B
3:0. Rázem se vyhoupli na 2. místo tabulky a v I. B třídě
prožívají zatím nepoznané chvíle. Jejich příští program je
následující. 8. 10. hrají od 15,30 hodin ve Zdíkově. 16.10. hostí
od 15 hodin Kestřany, 22. října zajíždějí do Poříčí, kde se
začíná v 15 hodin. V neděli 30. 10. hostí doma Bělčice a zápas
začíná již v půl druhé. Ve stejnou dobu pak zakončí podzimní
část sezóny v sobotu 5. listopadu v Chelčicích. K překvapení
všech si stejně dobře vedou i dorostenci. Kdo by se nadál jejich
dvou domácích remiz s favority - s Protivínem 0:0 a
s Netolicemi 1:1 nebo jejich 8 gólů ve Volyni, kde vyhráli 8:3!
Naposledy zdolali doma Kestřany 4:0 a také oni se ocitli
v tabulce tak vysoko, jak ještě nikdy před tím! Počkejme na
závěr podzimní části fotbalových soutěží a potom se uvidí.
Nechceme nic zakřiknout, pouze fandit týmům FC a radovat se
z jejich dobrého fotbalu.(B)
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