Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* prosinec 2010 - leden 2011

Letošní Tří králové a Jeden školník ve škole pana profesora Josefa Brože

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ČKCH VE MĚSTĚ
Již po 10. organizovalo místní sdružení České katolické
charity ve Vlachově Březí Tříkrálovou sbírku. A popáté
putoval finanční výtěžek ze sbírky za devítiletou dívkou
Lydií z Ugandy v Africe. Letošní částka 12 950,- korun
českých stačí na pokrytí nákladů na školu a školní
pomůcky na celý školní rok. V sobotu 8. ledna 2011
vybrali Tři králové: Péťa a Máťa K., Honzík V., Martin
L., Jeníček a Pepíček C., Kačka a Matěj M. a Radek H. o
více než jeden tisíc korun více než loni. Jejich kroky
vedli a o jejich bezpečnost pečovali
slečna Dita
Aufrechtová a pan Emil Růžička. Ti všichni spolu s
vedením MS ČKCH děkují štědrým dárcům. Udělali jste
Dobrý skutek. (B podle JEL)

UDÁLOSTI Z KONCE ROKU 2010
XI. ročník Turnaje ve šnopsu U Svatošů se konal v sobotu
18. prosince 2010 a zúčastnilo se ho na jednadvacet hráčů.
Po urputných bojích si odnesl palmu vítězství pan Jiří
Vodička z Vlachova Březí, který obdržel pouhé 3 pumly. O
jednoho více získal pan Karel Svatoš sr. a skončil na 2.
místě. 3. příčku obsadil se ziskem 5 pumlů pan Oldřich
Soumar. Netřeba dodávat, že oba pánové jsou také z V. B.
Při pohledu na stupně vítězů, můžeme konstatovat, že
tentokrát se štěstí na reprezentanty Chluman příliš
neusmívalo. Dobrá nálada však mezi všemi účastníky
panovala po celé odpoledne a podvečer. Ti se také shodli na
tom, že atmosféru U Svatošů ničím nenahradíš, a proto
děkují všem organizátorům a sponzorům za čas, práci,
finance a hodnotné ceny a těší se na shledanou při XII.
ročníku šnopsového turnaje! (B) Vlachovobřezský vánoční
trh = VVT se konal ve středu 22.12. a ve čtvrtek 23. 12.
2010 pod kostelem Zvěstování Páně a před Řeznictvím
Hojdekr již potřetí, což vypovídá o počínající tradici.
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cena 4,- Kč

Atmosféra
prvního
odpoledne i podvečera
jest vzácně podmanivá
a bonusy v podobě
kapřích a vepřových
řízečků
jedinečné.
K tomu
všelijaký
zajímavý tovar, milí
lidé ve stáncích a
radujme se, veselme se
a aleluja. Druhý den
jako by již docházely
trhovcům síly, rybářům
kapři a lidem peníze.
Zkušení lidé kolem
trhu si s tím za rok určitě budou vědět rady. (B)

Ohlasy na Vlachovobřezské odpolední troubení =
VOT na Štědrý den v podání bratranců Petra a Václava
Kužvartových jsou jen pochvalné, oslavné a děkovné.
Co na tom měnit? Snad ještě poděkovat za to, že
troubějí i po městě. S trochou nostalgie jen pro
disidenty: „Už troubějí, už troubějí, na horách je Leni n“.
Spokojenost byla i s tradičním Vlachovobřezským
ohňostrojem novoročním = VON, zvláště, když se o
jeho realizaci postarali již po 13. tradiční protagonisté
na čele s panem Antonínem Lencem seniorem a hasiči
s jejich autem, které postavili na náměstí Svobody
naproti lípě. Díky za materiální podporu městu V.B. i
těm, co se připojili alespoň s jedinou rachejtlí. Kdyby
nám tak ještě lidé napsali o Vlachovobřezské půlnoční
mši = VPM nebo o dalších Vlachovobřezských
věcech vánočních a novoročních = VVVN,
spokojenost zpravodajcova by dosáhla vrcholu. (B)
BŘEZINY NOVINY BŘEZINY A CO DÁL?
Toto číslo Březin mělo býti jakýmsi shrnutím a
uzavřením zpráv o roce 2010, respektive i ohlédnutím
za
dvacetiletou
historií
těchto
Prvních
vlachovobřezských novin - Březin. Současně jsem
v nich chtěl naznačit, jak to bude s Březinami dál.
Člověk míní, čas mění. Je něco více přes půlnoc 4.
února 2011. Noviny jsou plné, hlava prázdná, uzávěrka
za 6 hodin... Přeju vám, vážení čtenáři Březin, příjemné
chvíle strávené při čtení jejich únorového vydání i při
četbě 13. ročníku Hasičského věstníku našeho SDH.
Zásadní příspěvek se posouvá na příště. To příště pak
napoví, jaká bude Budoucnost Březin = BB. (JKH)

ZPRÁVY Z MĚSTA
První veřejné jednání nového Zastupitelstva města se
konalo 21. prosince 2010. Z mnoha bodů jednání vybíráme.
ZM schválilo cenu vodného a stočného na rok 2011 – 62,Kč/m3. Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok
2011. ZM schválilo poplatek za vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osobní vozidlo na 600,- Kč za rok.
Pro autobus nebo nákladní auto je to částka 4 tisíce korun za
rok. Za držení psa v domě s více byty se bude platit 200,korun * První veřejné jednání ZM v roce 2011 se konalo
17. ledna 2011. Opět vybíráme jen některé body. Zastupitelé
schválili nový jednací řád. Zabývali se Smlouvou o
podmínkách dotace pro I. etapu revitalizace Sídliště ve V.B.
Byla stanovena cena poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj. ZM schválilo Povodňový plán a složení povodňové
komise * Březiny se až dosud více či méně snažily nebýt
hlásnou troubou OÚ později MěÚ. V případě podstatných
věcí vlachovobřezských pak prezentovaly většinový názor
zastupitelů nebo radních. V současnosti je naše
zpravodajství odkázáno na zápisy z jednání ZM, které
přinášíme ve zkrácené podobě. (B)
VALNÉ HROMADY A VÝROČNÍ SCHŮZE
V sobotu 22. ledna 2011 se ve velkém jednacím sále radnice
konala výroční valná hromada SDH Vlachovo Březí.
K důležitým bodům jednání bezpochyby patřilo jmenování
pana Karla Láda staršího čestným starostou místního sboru
dobrovolných hasičů. Nestárnoucí nestor vlachovobřezského
hasičského sboru a čestný občan města obdržel toto ocenění
především za dlouholetou, obětavou a poctivou práci pro blaho
členů SDH a ve prospěch dobrého jména SDH ve Vlachově
Březí. I Březiny se připojují k mnoha gratulantům a spolu
s čestným starostou se radují. Do funkce předsedy kontrolní a
revizní komise byla místo pana Láda zvolena paní Anděla
Hodová, členkou stejné komise pak slečna Petra Hubáčková.
Součástí tohoto vydání Březin je tradiční Hasičský věstník,
který letos vychází již po 13. Dík za to patří paní Heleně
Fiedlerové, starostce sboru. * V pátek 25. ledna proběhla
v hospodě U Plíšků výroční schůze Football club(u)
Vlachovo Březí. Zde upozorníme na skutečnost, že obsazení
trenérů u mužstev zůstává stejné jako na začátku sezóny.
Změny nenastaly ani ve složení výboru, neboť letošní schůze
nebyla volební. Názorová shoda panovala při pozitivním
hodnocení 41. Sportovního plesu a na hráčích bylo patrné, že
už se těší na zimní soustředění v Kovářově u Lipna, které
proběhne koncem února 2011. Zdá se, že ani v tomto čísle
nebude dostatek prostoru pro otištění tabulek všech týmů FC po
podzimní části soutěží. Fotbalistům a jejich příznivcům se za to
omlouváme * Na závěr přinášíme oznámení, že v pátek 11.
února 2011 se bude konat valná hromada Tělovýchovné
jednoty Sokol Vlachovo Březí. Uskuteční se ve velkém
jednacím sále MěÚ ve Vlachově Březí od 19 hodin a příznivci
sportu jsou vítáni * (B)
PLESOVÁ SEZÓNA V ROCE 2011
Leden 11. roku nového tisíciletí zanesl i do Vlachova Březí
trochu tance a živé hudby. A jak se situace jeví, bude 41.
Sportovní ples, který pořádali fotbalisté FC v sobotu 15. ledna
2011 v Sokolovně, asi jediným klasickým bálem této sezóny
v našem městě. Téměř 250 natěšených hostů, ve formě hrající
domácí Jírovcova kapela, bohatá tombola, fotbalové legrácky
spojené se střelbou na mini branku a především premiérový
ples roku 2011. To všechno hrálo ve prospěch pořadatelů, ale i
návštěvníků, neboť právě pro ty se plesy dělají. Fotbalisté

velmi dobře vědí, co je to přízeň diváků, a proto všichni zářili
spokojeností, když viděli plný sál a ještě jednou děkují všem
hostům za návštěvu a podporu.(B)*.V samém závěru měsícev sobotu 29. ledna se uskutečnil v sále školní jídelny ZŠ PJB
v pořadí již 15. ples ZUMŠ, respektive Společenský večer
rodičů a přátel školy. Ten má již svůj zaběhlý scénář. V úvodu
se představily žákyně TO v rámci předtančení, poté následovala
Koláčová volenka a kolem 22. hodiny se schylovalo
k vystoupení hostů, vlastně „hostek“ z Řepice, které překvapily
Kankánem, který jste ještě neviděli. Na řadu přišla soutěž
Židlová a o půlnoci tradiční překvapení v podání souboru
Vendeta ze Strakonic...Červená jako krev, černá jako smrt,
alias tajemný příběh z doby mušketýrů. K tanci a poslechu až
do 4. hodiny ranní hrála kapela Přímý přenos pana Mirka
Předoty z Vlachova Březí. Pořadatelé ze ZUŠ děkují paním
kuchařkám za vzornou obsluhu, ale především všem hostům a
návštěvníkům večera
za projevenou přízeň a podporu.
Doufejme v další setkání opět za rok na 16. Společenském
večeru… (T.T.) * Přestože je letošní masopust hodně dlouhý,
žádná z místních korporací se v únoru do pořádání plesu
nehrne. Proto jen stručně a informativně o březnovém
programu. V sobotu 5. 3. 2011 se chystá ve „Spojených
státech“ (Mojkov, Dáchov, Kožlí-tam je všechno možný)
tradiční Maškarní průvod. Startuje před polednem z D.K.,
odtud do H. K., pak až nahoru do M., pokračuje trochu dolů a
doprava do D. a vrací se a končí opět v Dolním Kožlí, neboť
sídlo organizátorů a pořadatelů - SDH jest právě tu, v klubovně
místní hasičské zbrojnice. Večer tu pokračuje zábava až do
druhého dne. Hasiči i agentura Pat a Mat vás srdečně zvou.
Následující úterý už masopust končí! * V závěru měsíce března
v sobotu 26. 3. 2011 pořádá TJ Sokol v Sokolovně tradiční
Sokolské šibřinky od 20 hodin. K tanci bude hrát kapela
Milenium. Předehru maškarnímu reji dospělých obstará tradiční
Dětský karneval, který začne ve 14 hodin. Srdečně zvou
pořadatelé. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * Doplňujeme
informaci o rozdělení výtěžku za sběr starého papíru, který se
uskutečnil v říjnu. Z částky vyšší než 10 tisíc korun přispěla
škola svým žákům na pojištění : 4500,- Kč. Byly zakoupeny
nádoby na skladování plastových lahví : 2500,- Kč. Škola
dotovala ceny upomínkových předmětů pro OS Život dětem
z Prahy : 2250,- Kč pro dlouhodobě hospitalizované děti, stejně
tak přispěla škola na propagační materiál CPK CHRPA
v Rokytně, kde se zabývají výcvikem koní pro
hiporehabilitaci : 1500,- korun. Tyto dobré skutky podpořil i
jeden dárce, který netouží býti jmenován. Děkujeme mu i
všem, kteří svým dílem pomohli * 8. prosince 2010 se ve
škole PJB ve V. B. normálně vyučovalo, místo aby se
stávkovalo. Přestože se budou všem našim provozním
zaměstnancům snižovat platy o 10 %, nepovažovali stávku za
ten nejlepší způsob jak, vyjádřit svůj nesouhlas. Vážené paní
kuchařky a uklizečky, díky za váš postoj. Kéž by si z vás vzali
mustr ti, kteří Děkují a odcházejí…* V průběhu měsíce
prosince došlo k výměně počítačů ve dvou učebnách. Nyní je v
nich celkem 20 stanic repasovaných PC Dell Precision 390 a 4
stanice sloužící učitelům. Dále byla rozšířena kapacita hard
disku na serveru. Koordinátor ICT Mgr. M. Novotný spolu
s panem Ing. J. Kluibrem z firmy NTS ST zprovoznili všechny
stanice PC v rekordně krátkém čase. Díky za to. O likvidaci
starých PC se postarala firma Otava za podstatného přispění
paní Jitky Kohutové z MěÚ V. B. * V těchto souvislostech
považujeme za důležité informovat veřejnost o tom, že o
letních prázdninách instalovala firma AV Media z Č.B. v jedné

ze tříd 2. stupně jazykovou učebnu pro 24 žáky. V přehršli
zpráv jsme tuto skutečnost jaksi nezaznamenali. Podstatné je,
že vyučující jazyků a žáci to vědí velmi dobře. Od září se tu učí
němčině i angličtině a pochvalují si. O obou novinkách více
snad někdy příště… * Celkem 33 žáci +1 host se podíleli na
úspěšném průběhu již 9. ročníku školního projektu Od
Barborek do Tří králů. Obě předvánoční setkání žáků 1. stupně
v BoMBě a 2. stupně ve sportovní hale školy jen potvrdila, že
v některých našich žácích stále dříme fantazie, tvořivost i chuť
ukázat a převést něco těm druhým, a proto také všichni
účinkující obdrželi na závěr projektu diplomy i drobné
suvenýry. Všem ještě jednou touto cestou děkujeme * Před
Vánoci se sešli i všichni dospěláci ze školy, připomněli si
kulaté životní jubileum paní uč. Věry Vaněčkové a nakonec si
po dlouhé době zazpívali koledy * Ve čtvrtek 6. 1.2011 na
svátek Tří králů se vydali na pochod do všech tříd, do školní
kuchyně, do knihovny J.V. Plánka a nakonec i do školky
Pastelky Tři králové se sbírkou Tři korunky pro Tři krále. Tak
krásný zpěv, jaký předváděly loni a letos Věrka H., Kateřina K.
a Maruška S. z IX. třídy, jsme od králů již dlouho neslyšeli.
Roli školníka uvaděče vzal na svá bedra Vašek K. z 8. A. Tento
čtyřlístek vystupoval ve všech dílech projektu a odvedl velmi
dobrou práci, kterou korunoval a završil účet Tříkrálové sbírky.
Nakonec se dopočítali částky 4 330,- korunek. Děkujeme za to
všem, kteří přispěli. Velkou část peněz : 3 333,- Kč jsme
odeslali do Dětského domova a školy v Žíchovci. Odtud už
přišlo i Poděkování od pana ředitele J. Peikera. Dobrý skutek
na počátku roku se podařil a vzbudil v nás naději…* V pondělí
10.1. 2011 probíhaly na škole konzultační schůzky učitelů s
rodiči * O den později přivodili žáci pracovní úraz paní uč. R.
Balkové. Všichni kolegové a žáci ji zdraví a přejí brzké
uzdravení * Ve dnech 21. a 22. ledna 2011 se konal Zápis dětí
do školy. Paní učitelky Marta Kadlecová a Markéta Horáková
přivítaly na 35 dětí, 3 se nedostavily. 28 z nich se může těšit na
letošní 1. září. Sedm dětí ještě projde vyšetřením v PPP a pak
se uvidí…Na rozhodnutí, zdali otevřeme jednu nebo dvě 1.
třídy, budeme muset ještě počkat. Nicméně oběma paním
učitelkám jménem dětí a rodičů děkujeme, jak v klidu a míru
zvládly letošní „přijímačky“ na ZŠ PJB * 26. ledna 2011
navštívili naši školu policisté z Českých Budějovic. Těšili se na
ně třeťáci, čtvrťáci i páťáci, neboť někteří z nich si mohli
vyzkoušet neprůstřelnou vestu nebo další pomůcky tvořící
výzbroj a výstroj českého policisty 21. století. Kapitánka Mgr.
Petra Adamová spolu se svým kolegou kpt. Bc. Pavlem
Bártíkem zaujali naše žáky také zajímavým vyprávěním a
nakonec i audiovizuálním pořadem, který se zabýval šikanou
mezi žáky. O tom všem pak s dětmi živě a zasvěceně
diskutovali. Své vystoupení realizovali nadvakrát - zvídavých a
pozorných žáků bylo mnoho. Naši žáci jim ještě jednou děkují
a na dálku znovu tleskají * Na pololetních vysvědčeních má
sice 261 žáků naší školy napsáno, že dostali „zprávy“ 31.
ledna, avšak ve skutečnosti se tak stalo až 3. února 2011, neboť
v pátek 4. 2. si budou užívat jednodenních prázdnin. 166 žáků
může hřát skutečnost, že mají vyznamenání a stovka z nich
dokonce samé výborné. Pochvalu získalo 51 žáků (nechť mi
češtináři odpustí špatný tvar slovesa i pád substantiva) a 21
žáků bylo kázeňsky potrestáno, 4 z nich „dvojkou“ z chování.
Sedm žáků z 2. stupně zatím neprospívá. Celkem zameškali
žáci naší školy 9 390 hodin, což představuje průměr 36 hodin
na 1 žáka.Tak ať je to na konci června ještě o trochu lepší! *
Naše dlouhé zpravodajství končíme upozorněním, že jarní
prázdniny začínají v pondělí 28. února a končí v pátek 4.
března 2011* (JKH) Základní umělecká a mateřská škola : *
ZUMŠ vstoupila do nového roku 2011 na obou úsecích

s patřičným elánem. V MŠ Pastelka byl leden ve znamení
přípravy předškoláků k Zápisu do školy. Ze třídy Knoflíků se
k zápisu 21. a 22. 1. vypravilo 23 dětí * Děti v MŠ vyslechly
v závěru měsíce hudebně-výchovný program Za písničkou…*
Na úseku ZUŠ patřil leden již tradičně pololetním koncertům
hudebního oboru, a to na všech pobočkách školy. V rozmezí od
14. 1. do 25.1. 2011 se uskutečnilo celkem 10 třídních
koncertů, na nichž se postupně představilo všech 142 žáků HO
po jednotlivých nástrojových třídách. Tato třídní koncerty jsou
součástí pololetní klasifikace a současně i neformálními
třídními schůzkami. Všem žákům byly ve dnech 1. – 3. 2.
vydány opisy pololetních vysvědčení * (T.T.)

JINDŘICH BOŠKA OSMDESÁTILETÝ
12. ledna 1931 se ve Vlachově Březí Na Vršku narodil
v rodině malíře Jindřicha Bošky syn Jindřich, vnuk
malíře Jana Bošky… Kdo by o životě nejmladšího
z rodu malířů Bošků chtěl vědět více, ať se začte do
knihy Poselství obrazu, kterou vydala Obec Vlachovo
Březí v roce 2001 u příležitosti umělcových
sedmdesátin. Před 10 lety byl Pan Malíř Jindřich Boška
také jmenován čestným občanem města a v galerii
BoMBa uspořádali výstavu jeho obrazů. Dnes můžeme
s radostí konstatovat, že i v roce 2011 Jindřich Boška
tvoří jako zamlada. V jeho díle nalézáme svět malíře,
grafika, průkopníka alchymáže, hráče s ornamentem,
šablonou, barvou, tvarem, strukturou, nepokojného
novátora, nositele mnoha, především zahraničních,
ocenění, pokorného vyznavače řemesla a výtvarného
kumštu. Nelze nezmínit Boškovo lidské i umělecké
propojení s Josefem Gaisem, výtvarníkem z německého
Freyungu, společné výstavy s Rudi Seidlem (D) a
Karlem Rieglerem (A) v galeriích BoMBa a Dolní
brána v PT, stejně jako jeho nezastupitelný podíl na
propagaci festivalu sborových pěvců ve V. B. O jeho
nezištné spolupráci se zdejší základní školou PJB
bychom mohli popsat celé noviny. Přestože tráví část
roku v Jihlavě, kde aktivně působil coby scénograf
Horáckého divadla až do svého odchodu do důchodu,
zůstávají Vlachovo Březí a jeho okolí pro něho místy
nejvzácnějšími….
V sobotu
15.
ledna
2011
v přítomnosti své paní Hany, která s ním bezmála již
celé půlstoletí
snáší všechno
dobré i zlé,
svých
dcer
Jindřišky
a
Pavly
s rodinami
a
dalších přátel,
oslavil
Mistr
Jindřich Boška
jr. v hostinci U
Svatošů svou
osmdesátku.
Ať je ještě
hodně dlouho
živ a zdráv a
maluje a tvoří
pro radost svou
i nás všech.
Vivat,
caro
Enrico! (JKH)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Prosinec 2010 Nejprve se musíme vrátit do posledního měsíce
uplynulého roku, abychom zaznamenali neobyčejný Decembrový
přírůstek v kolonce narozených dětí. Celkem 6x, slovy šestkrát!
zapíšeme jméno a příjmení našich nejmladších. Výčet nastartovala
Kristýna Fiedlerová z Vlachova Březí, k níž se připojila Aneta
Matoušková, rovněž z Vlachova Březí. Po dlouhé době můžeme
zaznamenat narození v Dáchově, a to hned dvojnásobné! Téměř
dva měsíce se tam v rodině Škopků radují z dvojčátek Báry a
Kláry. Nakonec rádi zaznamenáváme i narození dvou chlapců,
obou z Vlachova Březí. Tím prvním je Vladimír Vácha a konečný
stav uzavřel Jaroslav Žemlička. Celou „šestku“ vítáme mezi námi a
všem přejeme hodně štěstí a zdraví, stejně jako bystrou mysl,
krásu nesmírnou, obrovskou sílu a do šestice plno radosti ze
života. Jejich šťastným rodičům gratulujeme a maminkám
posíláme šest symbolických kytic * V prosinci jsme se nemuseli
s nikým loučit navždy. Zaplať za to Pánu Bohu * V kolonce
sňatky nesmíme opominout svatbu Renaty a Petra Karvánkových,
kteří řekli své „Ano“ na MěÚ v Prachaticích. Naopak Pavlína a
Pavel Rezáčkovi z Lažiště přijeli těsně před loňskými Vánoci
učinit to samé na MěÚ do Vlachova Březí. Všem prosincovým
novomanželům z roku 2010, tedy i těm, o nichž jsme psali
v posledním čísle novin, si dovolují Březiny popřát mnoho
neutuchající lásky, hodně štěstí a zdraví na společné životní cestě,
jež dosáhne až k diamantovým metám * Nyní jsme pro vás
připravili Souhrn některých statistických údajů za rok 2010.
V tomto roce se z Vlachova Březí a jeho osad odstěhovalo 17
občanů. To je o 10 lidí méně než loni. Přistěhovalo se k nám 20
obyvatel, v roce 2009 jich bylo 42! Narodilo se tu 16 dětí, z toho 6
v prosinci roku 2010. V předloňském roce se u nás narodilo 25
dětí, což se zase hned tak nepovede. Stejný počet jako narozených
– 16 najdeme v kolonce úmrtí. Oproti předloňskému roku je to o 6
lidí více. Celkový počet obyvatel Vlachova Březí a jeho osad činil
k 31. 12. 2010 1687 obyvatel. To je oproti roku 2009 ztráta 10
občanů. Po čtyřech letech vzestupného trendu jsme se nedočkali
očekávané 17. stovky. Co se nepovedlo loni, může se stát letos.
Primát nejlidnatější osady si udržují Uhřice, kde loni žilo 45
občanů, předloni tu žili 44 obyvatelé. Následuje Dáchov, kde žili
34 obyvatelé. V roce 2010 tu bydlelo 32 lidí. 3. místo patří Lhotě
Chocholaté s 32 obyvateli, v předloňském roce tu žilo o 1
obyvatele méně. V Dolním Kožlí žilo 15 občanů, stejně jako v roce
2009. Další osadou v pořadí je Mojkov, kde jsme napočítali 13
občanů, což znamená přírůstek o 1 duši oproti roku 2009. 6. příčka
patří osadě Horní Kožlí, tady žilo 9 obyvatel, stejně jako o rok
dříve. Počet občanů, žijících v Doubravě se již 5. rokem nemění.
V této osadě s krásným jménem žijí stále jen 3 obyvatelé.
V samotném městě Vlachově Březí žilo v roce 2010 1536 občanů.
V roce 2009 1551 duší, v roce 2008 1527 lidí, v roce 2007 1514
obyvatel a nejméně nás tu žilo v roce 2006 – to byli jenom 1504
občané a málem jsme „podlezli“ hranici 15 set obyvatel. Snad ten
loňský rok 2010 představuje jen lehké nadechnutí a vzestupná
křivka se letos zase obnoví. Na závěr se soustředíme na
Společenské novinky z ledna 2011 * Těsně před uzávěrkou došla
zpráva o narození 1. dítěte roku 2011. Stala se jím Anežka
Kotrcová z Vlachova Březí. Milá Anežko, vítáme Tě mezi námi
a přejeme vše nejlepší. Rodičům gratulujeme a mamince kytičku
posíláme. + Bohužel jsme se museli navždy rozloučit s paní Marií
Bělohlavovou z Vlachova Březí, která nás opustila ve věku
jednaosmdesáti let. Za tragických okolností od nás navždy odešel
pan Oleg Kovtuněnko, který byl trvale hlášen ve Vlachově Březí.
Bylo mu čtyřicet let. Zarmouceným rodinám, jejich nejbližším a
přátelům si dovolují Březiny vyjádřit upřímnou účast nad jejich
odchodem a ztrátou * Lednová kolonka sňatků zůstala prázdná.
Svatby se nekonaly * Leden 2011 s sebou nepřinesl ani jedno
klasické kulaté výročí, a tak pro udržení tradice zviditelníme tak

zvaná výročí zajímavá. Dvě sedmičky vedle sebe se objevily na
dortech pana Karla Veselého z Vlachova Březí a paní Milady
Tuškové z Dáchova. Krásné dvě osmy se mihly lednovým
životem paní učitelky Marie Řehkové z Vlachova Březí.
Tomuto trojlístku i vám všem, kteří jste si v 1. měsíci roku
připomínali svá životní jubilea nebo jmeniny, přejí Březiny jen
to nejlepší, co od života očekáváte. Buďte zdrávi a šťastni *
Pro úplnost připomínáme, že 17. ledna 2011 uplynulo 145 let
od narození pana profesora Josefa Brože, významného českého
historika, národopisce, kreslíře, malíře, spisovatele, rodáka a
čestného občana Vlachova Březí. Od roku 2004 nese jeho
jméno zdejší základní škola * Březiny děkují paní matrikářce
Mgr. Libuši Petrů za nezištnou a dlouholetou spolupráci při
přípravě a tvorbě této rubriky. Tímto jí rovněž dodatečně
gratulují k loňskému úspěšnému dokončení studia a k získání
titulu magistry na fakultě zdravotně sociální JU v Českých
Budějovicích. (B podle LIP)
Za panem Antonínem Narovcem. Počátkem ledna roku 2011
nás navždy opustil dlouholetý pracovník MěÚ ve Vlachově
Březí pan Antonín Nárovec z Pěčnova. Narodil se 27. 10 1927
v Mojkově a zemřel ve věku nedožitých 84 let v nemocnici
v Prachaticích. Jen ti největší pamětníci by věděli, co dělal, než
spojil svůj život se Strojní a traktorovou stanicí ve Vlachově
Březí. V STSce osedlal všechno, co mělo volant, kola a motor.
Skutečného mistrovství pak dosáhl při jízdě s traktorem. Kdyby
se konalo mistrovství republiky v couvání, bez medaile by se
nevracel…Na konci osmdesátých let, přestoupil i se svým
Zetorem do řad zaměstnanců Obce, později Města V. B. Na
jeho služby s fekálním vozem vzpomíná ještě dnes celá řada
vděčných a spokojených zákazníků. Přestože se podobal
hrdinovi z němých grotesek Benu Turpinovi, pro přátele byl
vždycky
jen
Leninem.
Patřil
k milovaným
a
nezapomenutelným postavám našeho města a okolí. Na něho
nelze zapomenout… Goodbye, Lenin. (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ…
Rosnička vzpomíná : Co napsat o konci roku loňského, že na
zimu nic nového : sníh a mráz jsou tu zas. Na den Štědrý déšť
nelení a náledí se zelení. Až do konce roku mrazy Velký se
sluncem po boku. Na Nový rok mráz zvolňuje krok, ale
Slunce stále svítí, až se toho Měsíc chytí a čtvrtého tu máme
zatmění celkem slušně k vidění a taky duhy kousek.
Sedmého končí zima dočasně, teplo je a sníh mizí, a vypadá
to, že už na Furt! 15. 1. = 2x duha nad Hájkami beze sněhu.
Až 19. nový sníh připadává i odtává, ale do 3. února leží, to
už zase trochu sněží…(CM) * Gratulujeme panu Václavu
Urbanovi ml. z Vlachova Březí k celkovému vítězství v roce
2010 v Lize mistrů Fortuna Ligy čtenářů Deníku Prachaticka.
Jedná se o tipovací soutěž * MěÚ ve Vlachově Březí se opět
připojuje k humanitární sbírce OS Diakonie v Broumově a
bude ve dnech 21. 2. – 25. 2. 2011 od 7 do 15 hodin vybírat
v Infocentru na radnici letní i zimní oblečení, lůžkoviny,
látky, domácí potřeby- nádobí péřové a vatové deky a obuv…
Tyto věci přinášejte v igelitových pytlích nebo krabicích.
Děkujeme vám za vaši pomoc * Domácí hospicová péče
Rádi vám pomůžeme s péčí o vašeho blízkého těžce
nemocného. Jsme Domácí pečovatelská služba a přijedeme
vám pomoci až domů. Kontaktujte nás : e-mail:
domacipece@hospicpt.cz telefon : 388 311 726 nebo 734 682
436, www.hospicpt.cz * Zveme vás do divadla Divadelní
soubor Čelakovský ze Strakonic uvede 16. února 2011 od
19.30 hodin komedii Pavla Němce Amant v režii P.
Záleského. Představení se uskuteční ve velkém sále radnice.
Vstupné 50 Kč (B)
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