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SLOVO K NAŠIM ČTENÁŘŮM
Končí jubilejní osmičkový vlachovobřezský rok. Snad bylo
to naše letošní vzpomínání na roky 1538 a 1868 důstojné i
slavnostní. Snad byly takové i všechny naše další skutky, jež
jsme v roce 2008 učinili ve prospěch svůj, své rodiny,
města, okresu...
Své pozdravy do nadcházejícího roku 2009
přinesl čtenářům Březin Pan Malíř Jindřich Boška, jak
ostatně činí každoročně. S díky je předáváme …
Vážení čtenáři, Březiny vám děkují za přízeň, stejně
tak děkují všem svým nezištným spolupracovníkům a
ochotným prodejcům.
Hezké a klidné prožití Vánoc 2008, plno zdraví a štěstí
po celý rok 2009 přejí svým věrným čtenářům Březiny

HUSOVA ULICE VE FINÁLE
Od neděle 30. listopadu 2008 je Husova ulice ve Vlachově
Březí opět průjezdná! Na tento okamžik jsme čekali více než
půl roku. Mezi těmi, kdo čekal s ještě větší netrpělivostí, byl
i Ing. Pavel Kouba, který byl Městem V.B. pověřen
vykonávat funkci stavebního dozoru nad celou stavbou. Pan
projektant nám poskytl některé informace i fotografie
z průběhu stavby. Stavbu kanalizace, vodovodu a chodníků
prováděla firma Zvánovec a.s. z Č.B. Stavbu komunikace
realizovala pro Jihočeský kraj firma Znakom a.s. ST.
Do souběhu těchto staveb se připojil i EON, zastoupený
firmou Pokorný V.B., a nakonec tu stavěla i O2. Pod zem se
dostaly všechny potřebné kabely a dráty, včetně veřejného
osvětlení, které požadovalo město.
Celá koordinace
stavebních prací nebyla rozhodně jednoduchou záležitostí.
Stačí vzpomenout průběžné napojování uličních vpustí do
hlavní kanalizace nebo komplikované profily nájezdů
chodníkových obrub, atd. Nejsložitější a nejdražší část

stavby – kanalizace byla položena v celkové délce 1089
metrů, vodovodní potrubí je ještě o něco delší - 1109 metrů.
Každý dům v Husově ulici má nyní novou kanalizační a
vodovodní přípojku.Vše, co je v zemi pečlivě uloženo,
obsypáno a zhutněno, je také neméně pečlivě zaměřeno.
Naši potomci se tak nedostanou do situace stavařů z letošní
stavby, kdy se zdlouhavě a pracně vyhledávalo všechno. Při
výkopových pracích se vytěžilo na 7 000 tun zeminy,
nemluvě o komunikaci v dolní části ulice, kde se musela
odtěžit navíc metrová vrstva neúnosného jílového podloží.
Husovou ulicí mohou řidiči jezdit, chodci však nemohou
používat chodníky-ty zatím hotovy nejsou. Téměř 1000 m
plochy zbývá firmě Zvánovec dodělat do konce března
2009, jak zní závazek ve smlouvě. Ještě v tomto roce by
mělo dojít ke zpevnění podloží a následně pak i k položení
nového asfaltového povrchu po celé objízdné trase
v průmyslové zóně Dlouhá louka. Podmiňovací způsob již
neplatí. Nový povrch byl k 16. 12. položen téměř po celé
kumunikaci. Řidiči se jistě zeptají, proč až nyní? Přinášíme
hned několik možných vysvětlení. Jako vždy se vše odvíjí
od financí-ty před rekonstrukcí Husovy ulice nebyly. Nebyl
ani čas připravit podloží. A důvod poslední, ale možná i
prioritní. Každý z motoristů musel jet po této sice nedlouhé,
ale také nedobré objížďce pomalu, ta je v nejužších místech
pouhé 3 metry široká, a tak vozovka sloužila jako přirozený
zpomalovací retardér. Žádný velký dopravní karambol se tu
také v inkriminované době nestal. Závěrem poděkujme všem
zúčastněným firmám a také počasí za to, že už se v Husovce
zase může jezdit. Zvláště rádi tlumočíme osobní poděkování
pana starosty panu inženýru P. Koubovi za to, že na této
stavbě odvedl kus více než dobré a poctivé práce. ( JKH)

budeme čekat téměř až do Vánoc. V tiskárnách FOP Černý
v Černé v Pošumaví však měnili tiskařské stroje za nové, lepší a
kvalitnější, a tak chtěli i knížku pro Vlachovo Březí tisknout právě
na nich a odvést dílo vysoké kvality. Snad bude do Vánoc ještě
čas, aby si ji dychtiví čtenáři mohli zakoupit pro sebe, nebo jako
dar svým blízkým. Město Vlachovo Březí vydalo knihu na počest
svých slavných kulatých výročí a i díky Tiskárně pana Černého se
to podařilo stihnout ještě v jubilejním roce 2008. Kniha bude k
dostání nejpozději od pátku 19. prosince 2008 v Infocentru na
MěÚ Ve Vlachově Březí.(JKH)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
15. 12. 2008 se ke svému poslednímu veřejnému jednání
v tomto roce sešli zastupitelé města V.B. S ohledem na
prostor a čas přinášíme z jednáni ZM jen telegrafickou
zkratku. Byly schváleny rozpočtové změny, stejně jako
pravidla a
mantinely pro vytvoření rozpočtového
provizoria na počátek roku 2009. Až napodruhé se
zastupitelé odhodlali schválit cenu vodného a stočného
pro rok 2009. To bude činit 59,- korun českých za kubík
vody. Celkem bez problémů byl stanoven poplatek za
odvoz komunálního odpadu. Zůstává stejný jako letos.
Zákon zatím neumožňuje stanovit vyšší částku než 500,Kč za osobu na rok, a tak na stále stoupající náklady
bude doplácet město. Zastupitelé schválili odkoupení
důležitých pozemků pro stavbu nového sběrného dvora
v Průmyslové zóně Dlouhá louka a vyměnili si řadu
informací o investičních akcích, záměrech atd. Po
skončení jednání pochválili pracovníky radnice za
realizaci vánoční výzdoby přímo na místě činu, na
náměstí Svobody. (B)

DVOJNÁSOBNÁ PANÍ STAROSTKA
15 listopadu 2008 se ve velkém jednacím sále
vlachovobřezského MěÚ konalo shromáždění zástupců
všech spolků dobrovolných hasičů z okresu Prachatice. Po
náhlém odchodu dosavadního starosty Okresního svazu
hasičů Prachaticka pana Josefa Harvalíka volili účastníci
shromáždění nového starostu, respektive starostku. Tou se
stala paní Helena Fiedlerová, v únoru 2008 nově zvolená
starostka SDH ve Vlachově Březí. Dobrovolným hasičům
okresu Prachatice i těm našim vlachovobřezským vládne
žena. K mnoha gratulantům se připojují Březiny i svatý
Florián * 29. 11. připravili pro sebe a své hosty hasiči
našeho SDH vepřové hody v klubovně hasičské zbrojnice.
Tato akce patří k jejich tradičnímu loučení s končícím
rokem * 6.12.si zajely ženy našeho SDH ještě zasoutěžit
v požárním sportu do Hluboké nad Vltavou o tzv.
Hlubockého kapra. Bohužel zranění jedné závodnice jim
zhatilo plány na zisk cenné trofeje * Na sobotu 10. ledna
2009 připravují členové místního SDH valnou hromadu.
Jejich výroční rokování v jednacím sále MěÚ Vlachovo
Březí bude zahájeno v 18 hodin. Všichni členové a
příznivci jsou srdečně zváni. (B)

KNIHA O ŽIVNOSTECH A PODNIKÁNÍ
Když představil 27. října 2008 pan starosta Ing. Petr Kubašta
v galerii BoMBa maketu nové knihy vlachovobřezských autorů
Ing. Vladimíra Sellnera, Marie Řehkové a Karla Láda staršího
s názvem Živnosti, obchody a podnikání ve Vlachově Březí v roce
1936, nikdo z přítomných neočekával, že na skutečnou knihu

ZPRÁVA DRUHÁ O PROJEKTECH MĚSTA
V letošním dubnovém vydání Březin jsme psali o projektech,
pomocí kterých se ucházelo město Vlachovo Březí o přidělení
finančních dotací z různých programů příslušných ministerstev
nebo regionu. Nyní přinášíme toliko stručnou bilanci
úspěšných, nebo, chcete li, i těch nevyhodnocených projektů.
Začněme neúspěšnými pokusy o získání finančních dotací. Jsou
to především dva projekty, na jejichž realizaci uvolnilo město
nemalé finanční prostředky, nicméně nebyly vybrány.
1.Rekonstrukce a vybavení ZŠ PJB a 2. Revitalizace sídliště
Kavčinec – I. etapa. Dále se pak zatím odkládá 3. projekt
Odbahnění Ládovského rybníka, 4. Rekonstrukce lesní cesty
Kančov, 5. Oslavy povýšení V.B. na městečko a město. Nevyšel
ani samostatný projekt ZUMŠ na Zlepšení prostředí pro pobyt
dětí v MŠ Pastelka. Na závěr trochu optimismu – úspěšné
projekty města. 1. Obnova kanalizace, vodovodu a chodníků
v Husově ulici. Tento projekt byl právě realizován. 2. Zateplení
ZŠ PJB – bude realizován v roce 2009. Snad dojde v květnu
příštího roku na realizaci projektu Rekonstrukce venkovského
sportoviště v Uhřicích. Tento projekt byl schválen dodatečně. Z
malých projektů je to v programu POV Vytvoření nových
webových stránek pro město V.B. a v programu Mikroregionu
V.B. Značení míst ve městě. Laikovi může tato projektová
story připadat jako hra. Buď to vyjde, nebo ne. Teprve, když na
vlastní kůži celé to martyrium podstoupíte, uvědomíte si, kolik
úsilí muselo město, respektive jeho lidé na čele se starostou,
vynaložit. A spolu s Březinami konstatujete, že v oblasti příprav
projektů jsme rozhodně nezaspali. (JKH)
O POVĚSTNÉM KARLU KLOSTERMANNOVI
V úterý 9. prosince 2008 za temného podvečera vyprávěl
v komorním sále zdejší ZUMŠ poutavé příběhy o ikoně a
legendě šumavské literatury Karlu Klostermannovi antikvář
strakonického hradu pan Ondřej Fibich. Současně ještě člen
řádu maltézských rytířů, rodák z Prahy, spisovatel a básník.
Autor knihy Karel Klostermann-Vzpomínky na Šumavu se u
nás představil letos již podruhé. Poptávka čtenářů po jeho
poutavém vyprávění a charismatickém zjevu byla tak velká,
že přijel do Vlachova Březí před Vánoci znovu. Opět se
osvědčila dobrá spolupráce Knihovny JVP a ZUMŠ. Žáci
jejího dramatického souboru se postarali o uvolněnou
atmosféru plnou souznění. Zájem o Fibichovu knihu byl po
skončení pořadu tak mimořádný, že se na všechny nedostalo.
Ještě před Vánoci 2008 budou další výtisky k dostání
v Městské knihovně J.V. Plánka. Děkujeme našemu milému
hostu ze Strakonic a dětem ze ZUŠky za zajímavý večer a
všem účastníkům za to, že přišli. (B podle HAFR )
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 5.11. navštívili žáci 4.A
spolu s paní učitelkou Hromádkovou své kamarády v DD
Žíchovec a pracovali tu v keramické dílně * V prvním týdnu
listopadu si obě 6. třídy vyzkoušely, co to je adaptační program.
Tento projekt pro ně připravila agentura Prevent ze Strakonic *
6.11. se žáci 2. stupně zúčastnili divadelního představení
Doučovací hodina pro zapomnětlivé v Prachaticích a nejstarší
ročníky ještě potom tzv. Trhu práce * Divadlo Špílberk z Brna

vystoupilo 10. 11. ve sport. hale pro celou školu i MŠ
s muzikálem Králíci z klobouku. Všichni jsme asi čekali více *
Sběr starého papíru V týdnu od 12. do 19. 11. 2008 sbírali ve škole
starý papír. Přestože krize dolehla i na zpracovatele starého papíru,
ze Šropatexu Č.B.si však pro papír přijeli a zaplatili za něj přes 6
tisíc korun. Úplně přesně víme, že žáci odevzdali více než 7 ooo
kilo, které jen pan školník Koco sám zvážil i zapsal. Nejlepšími
sběratelkami se staly sestry Michaela a Kateřina Boškovy z 1. a 3.
třídy, dohromady s téměř 650 kilogramy. Všem zainteresovaným
patří poděkování. Výtěžek z této sběrové akce poputuje na Konto
110 * Shromáždění rodičů 19.11. se v sále školní jídelny ZŠ PJB
konalo shromáždění rodičů žáků z celé školy. Po projevu pana
ředitele Horáka došlo i na oficiální poděkování a rozloučení s
dlouholetou předsedkyní Rady školy paní doktorkou Ivou
Bendovou, která se k 30.6. 2008 této funkce vzdala. Na návrh
členů RŠ byl do tohoto sdružení zástupců rodičů, učitelů a města
kooptován pan Mgr. Ivan Lauda z Vlachova Březí, který se na
tomto shromáždění přítomným rodičům představil. Na další schůzi
RŠ byl pan I. Lauda zvolen předsedou Rady školy při ZŠ PJB V.B.
Tímto mu gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v práci pro blaho
žáků naší školy. Po skončení shromáždění probíhaly v objektu
školy schůzky rodičů s učiteli * „Konto 110“ Na stejném
shromáždění osvětlil pan ředitel rodičům pojem „Konto 110“.
Škola profesora Brože si bude v roce 2009 připomínat 110 let od
otevření první budovy školy pod Svatám Duchem. Z toho důvodů
vzniká již zmiňované Konto 110, do něhož mohou přispívat
všichni, kteří se chtějí podílet na důstojných oslavách tohoto
školního jubilea v roce 2009.Podrobnosti příště * Den poezie 2008
19. listopad byl v ZŠ PJB opravdu rušný. Od 17 hodin bylo
v galerii BoMBa zahájeno veřejné čtení nebo recitace vlastních
básní nebo poezie jiných autorů. Pravidelně se ho zúčastňují
rodiče, učitelé školy i učitelé ze ZUŠ, její paní ředitelka dokonce
obstarává klavírní monology. Těmi největšími hvězdami se tu však
stávají začínající básníci-kluci a děvčata, kteří rádi píší, recitují,
čtou. Ve středu devatenáctého jich „naživo“ vystoupilo 41 a své
příspěvky odevzdalo 63 autorů! V době, kdy za nás všechno dělají
počítače, je to téměř zázrak. A právě za něj jsou jim diváci a
pořadatelé vždycky vděčni. Ti pak mladým poetům předávají
alespoň symbolické dárky a pamětní listy. Svým příspěvkem je
letos podpořili místní Včelaři. Den poezie se konal na počest
narození K.H. Máchy (*16.11. 1810) po celé České republice již
po 10. a ve Vlachově Březí to bylo po šesté * Do konce listopadu
podalo vedení školy dva projekty zaměřené na spolupráci se
školami v Riedlhütte(D) a Baumgartenbergu(A) * Prosinec začíná
ve škole PJB tradičně. Připomínáme si Advent-období klidu a
očekávání příchodu Krista. 4. prosince obcházely třídy, kabinety,
kuchyni, MŠ Pastelku, knihovnu JVP Barbory, 5.12. je vystřídalo
hejno čertů, 2 andělé a Mikuláš, nikoliv ten z Lažišť, ale letos
poprvé Jan L.z Uhřic. Lucie nastoupily již v pátek 12. Uklidily i
světlo přinesly. Předvánoční pátek bude probíhat ve třídách u
stromečků ve znamení klidu a pohody, kterou umocní hudební
program žáků ZUŠ. Po návratu z prázdnin bude celé období
zakončeno 6. ledna tradiční školní sbírkou Tři korunky pro tři
krále, jejíž výtěžek bude mířit ke Kontu 110 * Naprostou novinku
v historii školy připravila pro žáky 8. a 9. tříd paní učitelka R.
Balková. Zorganizovala zájezd do aventní Vídně. 4. prosince 2008
brzy po ránu vyrazil autobus ČSAD PT řízený panem St.
Sedláčkem, s pány kantory R. Balkovou, P. Langovou, L.
Mrázovou a M. Novotným, také s několika rodiči a především pak
s natěšenými žáky směr Vídeň. Po 10 hodině dopolední byli na
místě a jejich první zastávkou byl slavný Hundertwasserhaus s
neméně interesantními tvary a barevností. Pak se projeli po
výstavní třídě Ringstrasse a vyrazili na okružní jízdu historickým
centrem, kde obdivovali mimo jiné monumentální pomník Marie
Terezie. Další zastavení bylo v Hofburku, od něho se pak
procházkou vypravili ke gotickému dómu sv. Štěpána a spatřili i
jeho interiér. Po uklidnění přišla na řadu návštěva Adventního trhu
před městskou radnicí s nevídanou a úchvatnou výzdobou. Tady si
mohli žáci nakoupit dárečky, ba dokonce i pravý dětský punč.
Poslední „štací“ se stal věhlasný Práter s projížďkou v jeho obřím

67 m vysokém ruském kole. Pak už jen znovu okružní cesta noční,
nasvícenou a vyzdobenou Vídní a směr zpět do V.B., kam přijeli
po 22 hodině. Tolik zářivých vzpomínek a dojmů si prý naši žáci
už dlouho nepřiváželi, a tak hodnotili zájezd jen v superlativech.
Dík patří všem dospělákům, co s nimi byli ( B podle BAL) .*
V úterý 9. 12. přijely oplatit návštěvu našim žákům 4. A děti z DD
Žíchovec, aneb Svícen od Marušky. Přímo to člověku duši zahřálo,
když viděl naše čtvrťáky s paní učitelkou Hromádkovu, kterak jim
nesou občerstvení a pohoštění. A jak se na správné hosty sluší a
patří, ti zase přivezli svým kamarádům vypálenou keramiku,
kterou v Žíchovci před měsícem společně tvořili. Poté rozložili
Žíchovečtí kluci a holky své vlastní dílo z keramiky na stoly a trhy
mohly začít. Ač přivezli zboží mnoho, ve vysoké kvalitě a
dostupných cenách, zakrátko už nebylo co prodávat. Takový byl
zájem našich žáků. Ještě, že na mě okatá Maruška pamatovala se
svícnem, a tak mi pro změnu srdíčko poohřála * Na úplný závěr
přinášíme oznámení o konání Zápisu dětí do školy Ten bude na ZŠ
PJB ve Vlachově Březí probíhat v pátek 16. ledna 2009 od 13,30
hodin do 17 hodin a v sobotu 17. ledna 2009 od 9 hodin. Více
objevíte na informačních letácích ve městě, obcích a osadách i na
školních stránkách : www . zs-vlachovobrezi. net* (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Koncert k poctě
svaté Cecílie patří k tradičním koncertům ZUMŠky několik
let. V úterý 25. 11. se sešli v komorním sále při společném
hudebním programu žáci a učitelé jako hudební partneři,
aby všem přítomným posluchačům předvedli různé tváře
Paní Hudby v proměnách času. Zajímavá dramaturgie
koncertu přítomné velmi zaujala. V samotném závěru přišlo
malé překvapení v podobě hosta. Mgr. Jan Tláskal, učitel
ZUŠ Vimperk, přednesl několik klavírních skladeb Josefa
Suka. Doufejme, že sv. Cecílie bude nad všemi březskými
muzikanty i nadále držet ochrannou ruku * Čtvrtletní
přehrávky Nový školní rok doběhl do 1. čtvrtletí , a to je
v ZUMŠce již tradičně ve znamení čtvrtletních přehrávek
žáků HO na všech pobočkách školy. Přehrávky se konaly
v týdnu od 18. do 21. 11. a zúčastnilo se jich 114 žáků.
Nejzajímavější hudební čísla byla vybrána pro Koncert
k poctě sv. Cecílie * O vánočních programech školy a o 13.
společenském večeru ZUMŠ píšeme na jiném místě *
Hvězdičky, Koťata i Knoflíci, alias děti z MŠ Pastelka
děkují prostřednictvím paní učitelek jednomu dobrému
muži z V.B., který nechce být jmenován, za to, že jim
každým rokem pravidelně přináší Mikulášskou nadílku.
Jen Březiny vědí, že je to pan George J.P., alias Milaček
žen. (T.T.)
.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Náš listopadový přehled začínáme pokusem o nápravu i
omluvou. Vracíme se zpět do října, kde v kolonce narozených
musíme doplnit Markétku Smolenovou z Vlachova Březí. Se
zpožděním Tě mezi námi vítáme, Markétko, a přejeme Ti jen
to nejlepší.Tvým rodičům se omlouváme a mamince posíláme
pořádný puget. Až do uzávěrky tohoto čísla jsme
nezaznamenali žádný listopadový příchod na svět, natož pak
narození-vše do půlky prosince. V příštím čísle velice rádi
doplníme všechny novorozence roku 2008 + Čtyři měsíce
jsme byli šťastni z toho, že nás nikdo navždy neopustil.
Bohužel v listopadu si smrt vybírala svou daň i s úroky. Ve
věku 77 let nás opustil pan Zdeněk Zatočil z Vlachova Březí.
87 let bylo paní Marii Matouškové z Vlachova Březí, když se
skončila její pozemská pouť. Panu Vojtěchu Němečkovi
z Vlachova Březí dopřál osud jen 65 let života, než podlehl
zákeřné nemoci. Panu Jiřímu Plíškovi z Vlachova Březí bylo
73 let, když jsme se s ním rozloučili naposledy. Paní Jarmila
Brabcová z Vlachova Březí se letos v únoru dožila 94 let.
V neděli 30. listopadu její cesta životem skončila. Nad
odchodem všech pěti našich spoluobčanů si Březiny dovolují
vyjádřit hlubokou účast a zarmouceným rodinám a jejich

nejbližším vyjádřit upřímnou soustrast * Po delší odmlce
můžeme čtenáře Březin potěšit zprávou o jediné listopadové
svatbě. V kostele svatého Vojtěcha ve Lštění řekli své ano
Edita a Luboš Vančurovi. Nechť se toto požehnané místo
stane spolehlivým odrazovým můstkem pro váš další
společný život. Do něhož vám Březiny přejí hodně zdraví,
štěstí, lásky a božího požehnání * Mezi listopadovými
jubilanty poprvé vítáme nové členu klubu „70“. Stali se jimi
paní Alexandra Smirnova ze Lhoty Chocholaté, paní Margita
Jeřábková z Vlachova Březí, pan Bohumil Stropnický
z Vlachova Březí a pan Zdeněk Švancar z Vlachova BřezíPražské. O pět let více bylo paní Marii Chánové ze Lhoty
Chocholaté a paní Heleně Pavlíkové z Dáchova.. Své
jednadevadesáté narozeniny si v plné síle, pohybu a
optimismu užíval pan Jan Sýkora z Vlachova Březí, stejně
jako své neuvěřitelné 94. narozeniny paní Marie Pilveinová,
toho času v Praze. Abychom se s rokem 2008 vyrovnali se ctí,
připomeneme v předstihu jubilanty prosincové. Jsou jimi dvě
paní, z nichž té prvé již bylo a té druhé bude rovných
sedmdesát, a tudíž se v našich záznamech objevují poprvé.
Jsou to paní Věra Neumitková z Velké Stránky a paní
Ludmila Jechová ze sídliště Kavčinec. Všem zde výše
uvedeným paním a pánům, a samozřejmě i všem dalším, kteří
se v listopadu a prosinci narodili nebo si připomínali jmeniny,
přejí Březiny jen samé dobré dny, plné zdraví a síly, pokoje a
míru v myslích a duších. ( B podle PET)
VLACHOVOBŘEZSKÉ TURISTKY –SENIORKY
Zajímavý, bohužel poněkud rozsáhlý, příspěvek nám předala paní
Ing. Z. Podlešáková, lídr místních turistek–seniorek. S jejím
laskavým svolením jsme z něho vybrali to nejdůležitější. Ženy ve
sportovním oblečení, s batůžky a trekingovými holemi-takový
bývá pohled na skupinku, která se každé pondělí schází pravidelně
po lípou na náměstí Svobody, odkud vyrážejí na předem
navrženou trasu, viz. skříňka na budově radnice. Kdyby se sešly
v plném počtu, stal by se ze skupinky téměř třicetičlenný houfec.
O tom, kde všude byly, si vedou přesné záznamy ve své kronice.
Naše turistky s úctou vzpomínají na paní Martu Předotovou,
zakladatelku takových vejšlapů, výletů a procházek. Ta nás
bohužel opustila letos v únoru. Vlachovobřezské chodkyně se
samy řadí mezi seniorky, údajně proto, že prý se narodily o něco
dříve. Tak se vidí ony. My zkusíme počítat. Při jednom výletu
ujdou 8-15 kilometrů a takových pochodů udělali letos přesně 52!
Bez přehánění tak určitě překonaly vzdálenost 555 kilometrů! Již
jen tato skutečnost z nich činí mladice na vrcholu sil. Snad nám o
svých toulkách v roce 2009 zase někdy napíší. Zatím přejí všem
spoluobčanům hezké Vánoce a Nový rok a všem dohromady
pevné zdraví. Březiny jim na oplátku vzkazují : „Ať vám to
šlape!“ ( B podle ZUP)
KONEC ROKU 2008 A LEDEN 2009

* Z předvánoční nabídky Základní umělecké a mateřské školy
vybíráme : - pondělí 15.12. Radujme se veselme se,
předvánoční program ZUŠ ve velkém sále MěÚ V.B. od 17
hodin – středa 17.12. Vánoční trhy a Zpívání u stromečku MŠ
Pastelka od 16,30 hodin ve velkém sále MěÚ V.B. – čtvrtek 18.
12. Závěrečný koncert duchovní hudby ZUŠ V.B. od 17 hodin
v Komorním sále ZUMŠ – pátek 19. 12. Dva koncerty žáků
ZUŠ pro žáky ZŠ PJB dopoledne v BoMBě * -v pondělí 22. a
v úterý 23. 12. zahájí prodej vánočních kaprů před Řeznictvím
Hojdekr, vždy od 8 hodin až do vyprodání zásob. Současně
bude poblíž probíhat i prodej svíček a svící. Pět minut po
uzávěrce přišla zpráva, že tu budou k mání i koblížky,
brambůrky, teplé pití – káva , grog a punč, k tomu ještě
originální bižuterie a možná i čarodějnice přiletí, by se podívala
na první pokus o VVT-Vlachobřezský Vánoční Trh. Přijďte

se podívat i vy * - sobota 27. 12. IX. ročník tradičního Turnaje
ve šnopsu v hostinci U Svatošů prezentace od 8, 30 hodin * středa 31. 12. Slavnostní ohňostroj města V.B. na náměstí
Svobody od 24.00 hodin * - sobota 3. 1. 2009 Tříkrálová
sbírka České katolické charity ve V. B. * - pátek 16.1. a sobota
17. 1. 2009 Zápis dětí do školy v ZŠ PJB od 13,30 a 9,00
hodin * - sobota 17. 1. 2009 39. Sportovní ples fotbalistů FC
v Diskotéce Sokolovna od 20 hodin hraje Pohoda. Bohatá
tombola. Srdečně zvou pořadatelé * -sobota 31.1.2009
13. Společenský večer rodičů a přátel ZUMŠ V.B. V sále
jídelny ZŠ PJB od 20 hodin hraje Přímý přenos. Bohatý
program a tombola. Srdečně zvou pořadatelé. (B)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Počátek listopadový je zatažený a
mlhavý. A Slunce, vysvitlo li, tak jsme se i zahřáli.V
polovině měsíce zas, přihlásil se mráz. Sníh první, co
dlouho nedožije, přinesla svatá Cecílie. Od 1. prosince
celý týden : zataženo střídá slunce, pak zas více mraků
smích- na Lucii napad sníh. Ale ani ten nevydržel den.
(CM) * Na příště chystáme i trochu statistiky o deštích
ve V.B. * Z prostorových důvodů přesouváme povídání
o památných lípách ve V.B. na rok 2009. Čtenářům se
omlouváme* V listopadu dokončila firma Hanuš z V.B.
částečnou opravu krovu a následně pak i úplnou výměnu
střešní krytiny nad hlavní lodí kostela Zvěstování Páně
*Volejbalisté TJ Sokol V.B. uspořádali sobotu 29. 11.
v hale ZŠ PJB volejbalový turnaj, letos již podruhé. Za
účasti mužstev Z PT, VI a HU se naši umístili na 3.
místě, když zvítězili husinečtí odbíjenkáři (výraz pochází
z 2.pol. 20. stol.) * Situace v Městské pálenici jest
následující. Hruškový kvas vypálen, jablkový se
průběžně pálí a na pálení slivovice se tu chystají od
poloviny ledna 2009 * Se smutkem zaznamenali věrní
zákazníci obchodu s textilem a galanterií na náměstí U
Švancarů jeho definitivně stažené rolety, stejně jako želí
odchodu paní Šperlové *V pondělí 1. 12. vztyčili pánové
z městského úřadu vánoční strom u kostela Zvěstování
Páně. Na tomto místě se tak stalo již potřetí. Vánoční
strom 2008 je stříbrný smrk z Hájek, pětadvacetiletý
solitér věnovali městu manželé Pokorných. Smrk rostl
na jejich zahradě * Vánoční smrčky a borovice začali
v pondělí 8.12. prodávat na dvoře radnice za stejné ceny
jako loni * Pan V. Bláhovec z obchodu Květiny atd…
v Husově ulici začal stromky prodávat také a přidal
k nim i jedle * Pan J. Předota a spol. zakryli 9.12. kašnu
a ozdobili ji adventním maxivěncem. Později pak vše
ještě nasvítili * V pátek 12. 12. nainstalovala stejná
skupina další nový prvek letošní vánoční výzdoby. Jsou
jím svítící lanka napnutá mezi sloupy veřejného
osvětlení * Tabulky týmů FC po podzimu 2008
přineseme z prostorových důvodů až v příštím čísle.
Děkujeme vám za pochopení * (B)
AKCE PRO OBČANY
Společnost
AMBE-vlastník
čerpací
stanice pohonných hmot ve Vlachově
Březí - vám nabízí slevu, zakoupíte li
PHM na naší ČS. Od 10. listopadu si
můžete za 10 korun koupit slevovou
kartu, která vás opravňuje k zisku 50
haléřové slevy z každého odebraného
litru PHM. Mnoho kilometrů bez nehody vám
přeje společnost AMBE
stanice

a
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