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SLOVO K NAŠIM ČTENÁŘŮM
Končí rok 2009, kdy jsme si připomínali mnohá výročí ze života
místního lidu nebo historické události. V roce 2009 se také
v našem městě a jeho okolí událo tolik novinek a dalších změn….
O tom všem se Březiny se snažily informovat své čtenáře. Snad se
jim to alespoň z části podařilo. Proto si z tohoto místa dovolujeme
poděkovat všem ochotným a nezištným spolupracovníkům a
prodejcům. Našim čtenářům pak přejeme klidné a radostné
Vánoce 2009 a po celý rok 2010 hodně zdraví a štěstí. Novoroční
pozdravy pro vás tradičně připravil Pan Malíř Jindřich Boška,
archiv Březin pak dodal fotografie. (B)
PRAŽSKÁ ULICE – KONEC REKONSTRUKCE
V pondělí 16. listopadu 2009 ráno se ještě Pražskou ulicí projet
nedalo. Počínaje odpolednem téhož dne se již motoristé radovali –
Pražská je opět průjezdná! Firma Strabag dodržela slovo a její lidé
předali stavbu v předstihu. V prvé polovině listopadu začaly na
vozovce přibývat všechny vrstvy, nezbytné z hlediska
technologických postupů, až je nakonec všechny překryl povrch,
jemuž laici říkají finišer. Pak už jen nalajnovat a jezdíme. Ve
čtvrtek 3. prosince 2009 tu slavnostně stříhali pásku za přítomnosti
pana Ing. J.Jilečka a J. Pavlíka od Strabagů z PT, pana ředitele
SÚS PT Ing. J. Růžičky, pana Ing. Mandíka z Pragoprojektu Č.B.,
paní V. Švehlové z MěÚ PT, pana Ing. P. Kouby, za ZM V. B.
a stavební dozor a konečně i pana Ing. P. Kubašty. Zástupce
projektantů pan Mandík vyjádřil uspokojení nad tím, že se ve
velmi krátkém čase podařilo zrekonstruovat 3 strategicky
nejdůležitější místa ve městě: náměstí Svobody, Husovu ulici a
nyní i ulici Pražskou. To se třeba ještě před 4 lety jevilo jako
naprostá utopie. Buďme za to rádi a přiznejme, že jen tak samo od
sebe by dílo ke zdárnému konci nikdy nedospělo.(B)
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ŠKOLY
Jak jsme naznačili v minulém čísle podstatná část prací, jež
souvisely s rekonstrukcí a zateplením objektů školního areálu,
byla dokončena k poslednímu říjnu 2009. Samozřejmě, že se
některé práce i úklid dokončovaly počátkem listopadu. Nic to
však nemění na skutečnosti, že kolem školy pracovní ruch utichl.
Toliko v jedné části areálu se pilně pracovalo až do 15. 12. 2009,
respektive do pátku 18. prosince, kdy se tu odpoledne uskuteční
slavnostní otevření nové přístavby k pavilonu ZUMŠ. Tím se
završí dvouletý projekt MŠ Pastelka, v němž se usilovalo o
rozšíření, prosvětlení, zkvalitnění a modernizaci dosavadních
prostor. To se povedlo z velké části již o letních prázdninách.
Počátkem října se začalo v severní části pavilonu s přístavbou
šatny pro děti z MŠ Pastelka. Finančně se na této stavbě podílel

svým grantem KÚ JčK v Č.B. a město Vlachovo Březí. Oběma
institucím patří proto dík, stejně jako všem firmám, jež tuto stavbu
realizovaly. Především pak firmě Jindřich Parus z PT.
S poděkováním bychom neměli zapomenout ani na autora projektupana Ing. Pavla Koubu jr., který byl současně městem pověřen
výkonem stavebního dozoru. 18. prosince skončí všechny stavební
práce, které trvaly více než 4 měsíce, a daly tak vyniknout nové
barevné dominantě našeho města – školnímu areálu. Nelze si než
přát, aby žáci, učitelé, zaměstnanci a rodičovská veřejnost docenili
podíl města Vlachova Březí na vylepšení areálu. Ať slouží všem
pro radost z práce i hry. ( T.T. a B)
NOVÉ POVRCHY CEST VE MĚSTĚ A UHŘICÍCH
Na počátku listopadu jsme ve Vlachově Březí zaznamenali, jak
nám tady zkrásněly některé místní komunikace. Ta
s nejkvalitnějším povrchem plynule navazuje na Plánkovu ulici,
vedoucí od náměstí na Kavčinec, a ústí na silnici směřující na
Lhotu Chocholatou. Pak už se jedná o cesty, které byly zpevněny
drceným asfaltovým recyklátem, ale přesto je tu patrný hmatatelný
posun v kvalitě úpravy jejich profilů a povrchů. Do této oblasti
patří upravená cesta na Hájkách, také cesta spojující Žižkovu ulici
s vjezdem na stadion FC v ulici Vodičkově a konečně úprava
cesty, respektive začátku cyklostezky vedoucí z Malé Stránky
směrem na Chlumany až k prvnímu kamennému kříži. Radost mají
bezpochyby i v Uhřicích, kam nyní vyjedete po silnici s novým
povrchem. U cesty byly vybudovány i výhybné plochy.
V Uhřicích na návsi můžete objet kapličku a vrátit se na cestu,
která vás sem dovedla. Autobus DPMVB tak bude možná mít o
jednu štaci navíc. (B)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 30. listopadu 2009 se ke svému dalšímu veřejnému
jednání sešli zastupitelé města Vlachova Březí. Na počátku uctili
přítomní památku pana Ing. Bohumila Sellnera, který nás navždy
opustil právě v den, kdy se konalo poslední jednání ZM-19. 10.
2009. Poté politické hnutí Nestraníci, za než byl pan inženýr B.
Sellner zvolen do zastupitelstva města, oznámilo, že nebude
uvolněné místo v ZM nikým obsazovat. To z piety stále patří panu
B. Sellnerovi až do konce tohoto volebního období. Pan starosta
pak informoval o průběhu investičních akcí, hlavně pak o
Rekonstrukci školního areálu a o Pražské ul. Zastupitelé schválili
Rozpočtové provizorium pro rok 2010. Schválili rovněž cenu
vodného a stočného, jejichž výše doznala oproti letošnímu roku
jen
kosmetické
změny.
V roce 2010 to bude částka
60 korun českých za metr
krychlový vody. Co se změn
Územního
plánu
města
dotýká, nebylo V.B. zařazeno
mezi
dotované
obce.
Zastupitelé proto rozhodli, že
bude zpracován nový ÚP, na
jehož tvorbu bude město
požadovat dotaci. Všemi
hlasy schválili zastupitelé také změnu obecně závazné vyhlášky,

týkající se koeficientu daně z nemovitosti. Ten se po roce opět
vrátil k 1,00. Výše daní z nemovitosti zůstane proto stejná jako
letos. Zatím nebyla pevně stanovena cena za bývalou školku a
pozemek kolem ní na Kavčinci. Dále bylo schváleno předání
pozemku města V.B. TJ Sokol ve formě daru. Diskutovalo se o
dopravní situaci na náměstí a o parkování tamtéž i o současném
stavu pietní síně na novém hřbitově. Po více než dvou hodinách
pan starosta poklidné jednání ukončil. (B)
OHLÉDNUTÍ ZA 17. LISTOPADEM 1989
„Ano, je to otravný výčet, ale je pravdivý : průměrný věk dožití se
v České republice v posledních dvaceti létech zvýšil o celých šest
let. Všichni však nadávají na zdravotnictví. Vysokoškoláků je
v této zemi třikrát více než před rokem 1989, a stejně se nadává,
že stát nepodporuje znalostní ekonomiku. České továrny chrlí
kvalitní zboží pro celý svět, je o ně zájem a opravdu se za ně platí,
takže export naší země se zvýšil desetkrát. Přesto se pořád řeší
„malá konkurenceschopnost“. Obchodní síť se v každém ohledu
dotáhla na západoevropskou úroveň, tak se nadává alespoň na
„prohnilou konzumní společnost“. Průměrná mzda stoupla ve
stálých cenách o 69 procent a zatímco v roce 1989 se za ni dalo
pořídit-pouze na černém trhu-zhruba 100 dolarů, dnes je to dolarů
rovnou 1400. Nízkopříjmové skupiny, například prodavači
hamburgerů, si v Česku žijí lépe než v Americe. To nikdy
v historii nebylo. Přesto se u nás stále řeší „chudoba“ těch, kteří
neplatí žádné přímé daně, nepřipívají téměř do sociálního a
zdravotního systému a pobírají hromadu různých sociálních dávek.
Koruna je směnitelnou a tedy váženou tvrdou měnou, která nám
poklesem svého kurzu pomáhá ustát nynější světovou krizi. Přesto
spousta lidí má politikům a bankéřům za zlé, že už nejsme
v eurozóně. Nakladatelství vydávají šestinásobný počet titulů knih,
divadel je v Praze víc než v Paříži. Přesto se herci a kulturní
„pracovníci“ dožadují…čeho vlastně? Životní prostředí je za
dvacet let úplně jinde – byly vyčištěny vody i vzduch. A tak asi
proto ochrana životního prostředí degeneruje ve výstavbu
přechodů pro medvědy, losy a žáby, v podporu třináctkrát dražší
energie ze slunečních kolektorů a v ochranu přírody nikoli pro lidi,
ale před lidmi. Po více než sto létech skončil výkon povinné
vojenské služby. Tak se s ministry pořád řeší ten či onen úchyl
v armádě. Máme demokracii a svobody, o kterých se nám před
Listopadem ani nesnilo a jejichž výčet by zabral celé strany. Přesto
slyšíme, že demokracie je „zdegenerovaná“, „nefunguje“, moc je
v rukou „politických sekretariátů“. Souhrnným vyjádřením všech
těchto neuchopitelných, nekonkrétních a zakyslých nálad může být
zvolání „Fúj!!!“ při slavnostním setkání ve svaté Anně u
příležitosti 20. výročí sametové revoluce…Tak by mě zajímalo,
zda příznivci „Fuj“ jsou schopni formulovat ten svůj vysněný svět.
A jak bychom se k tomuto případnému světu dostali a jak by bylo
naloženo s lidmi, kteří by měli jinou cestu a jiný názor?“
Toto zamyšlení ekonoma pana Karla Kříže z Lidových novin
by si měli pozorně přečíst všichni ti „pamětníci“,
nespokojenci, zhnusenci, plačouni, nositelé a vyznavači blbé
nálady a také ještě i tzv. „staré struktury“, až budou v
průzkumech tázáni, zdali bylo lépe tenkrát anebo nyní. Škoda,
že ve Vlachově Březí jsme si nepřipomněli toto pěkné výročí
houšť a více, protože tak nebo onak je demokracie přec jen
dobrá věc a nelze ji ničím nahradit.(JKH)
CO TO JE INSTITUT VEŘEJNÉ SLUŽBY
V listopadu 2009 byl Institut veřejné služby zřízen i v našem
městě. Jeho úkolem je pomáhat občanům, kteří jsou dlouhodobě
nezaměstnaní.
V součinnosti
s městem
veřejná
služba
zprostředkuje těmto občanům práci při zlepšování životního
prostředí, při údržbě čistoty ulic a veřejného prostranství nebo
mohou pomáhat v kulturní oblasti či na poli sociální péče.
Především by však IVS měl občanům pomoci dostat se zpátky do
běžného pracovního procesu. Osoba, která dnes pobírá měsíční
příspěvek na živobytí ve výši 3 126,- korun, si ho může
prostřednictvím práce pro veřejnou službu vylepšit, v opačném
případě jí může být tento příspěvek krácen. O všem vás bude
informovat paní Gita Dragounová, která tuto veřejnou službu

v našem městě zajišťuje. IVS ve Vlachově Březí mohou využívat i
obecní úřady v okolních obcích. Kontakt : telefon: 388 329 163,
mobil : 724 043 287, e-mail : vs.drago@seznam.cz (GID)
TOČ SE A VRČ, MŮJ KOLOVRÁTKU
V pořadí již 3. večer z cyklu Cesty poezie, věnovaný tentokrát
Karlu Jaromíru Erbenovi a nazvaný Toč se a vrč, můj kolovrátku,
otevřel ve čtvrtek 10.12. cyklus adventních programů ZUMŠ.
V komorním sále ZUMŠ se opět představil kvartet recitátorů:
Helena Fraňková, Antonín Lenc sr., František Polický a Tatjana
Tláskalová. K nim tentokrát přibyla paní Lenka Kováčová v roli
interpretky scénické hudby na příčnou flétnu. Pořad byl sestaven
z výběru autorových pohádek a balad ze sbírky Kytice a doplněn
vzpomínkami Jana Nerudy a Jana Skácela. Autorem scénáře byl
opět František Polický. V režii paní T. Tláskalové se protagonisté
večera pokusili přinést divákům do duše advent, což se jim,
soudě podle závěrečného potlesku, podařilo vskutku mistrovsky.
(B podle T.T.)
DVĚ NOVÉ KNIHY O NAŠICH PŘEDCÍCH
V průběhu kulturního programu
27.10. v BoMBě byly u
příležitosti letošní oslavy státního svátku-28. října pokřtěny dvě
knihy, které nám přibližují život a dílo významných osobností
našeho města a regionu. Obě knihy tvoří součást souboru 12
drobných publikací, které vydala LAG Chance in nature se sídlem
v Malenicích v roce 2009. Celé dílo bylo realizováno v rámci
projektu Dědictví regionu: po stopách předků, který byl
spolufinancován Evropskou unií. Na titulních stranách obou
brožur je autorství připisováno panu Janu Křtiteli Horákovi.
Čtenáři Březin dobře vědí, o kom se vede řeč, neboť zkratku JKH
v nich objevují často. Pseudoautor by proto chtěl uvést vše na
pravou míru. V knize Selské baroko Jakuba Bursy byl použit
Horákův text z jiné knihy o Bursovy z roku 2004, takže na nové
knížce se nepodílel, ani o autorství neusiloval. Zato na knize o
Janu Matulkovi pracoval velmi intenzivně o letošních prázdninách.
Nicméně autorem není. Tím je Američan Patterson Sims. Pan
Horák, coby pouhý literární dělník knihu připravil, sestavil a
upravil toliko překlad paní Dany Benešové z PT, jejíž jméno však
v knize uvedeno není. Nenašli jsme ani odkaz na pana Václava
Touška jr., bez něhož by barevné reprodukce v knize chyběly. Jim
oběma pan J.K. Horák děkuje za spolupráci. Vážení čtenáři, obě
knihy i celý soubor můžete zakoupit v našem Infocentru na
radnici. Zcela určitě objevíte v této duodecimologii mnoho nových
informací. Těmito knihami můžete udělat radost svým blízkým
nebo milovníkům našeho kraje a jeho lidí. .. (JKH)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože:* 23. listopad byl ve
škole profesora Josefa Brože opravdu perný. Nejprve se odpoledne
konala čtvrtletní pedagogická rada, což byla interní záležitost
kantorů. Pak se v sále školní jídelny uskutečnilo společné
shromáždění rodičů a učitelů. Negativním rysem byla skutečnost,
že na něm ubývá rodičů, pozitivně působilo vystoupení obou členů
Rady ZŠ PJB. Nejprve
pan Ing. P. Kouba
informoval přítomné o
průběhu
rekonstrukce
školního areálu. Potom
vystoupil předseda Rady
školy Mgr. Ivan Lauda a
slíbil
rodičům,
že
zprostředkuje kontakty
mezi nimi a učiteli.
Nakonec se tu rodičům
žáků IX. tříd dostalo z úst
paní učitelky P. Novákové informací o přijímacím řízení a volbě
povolání. V dalším průběhu odpoledne i podvečera se konaly
třídní schůzky rodičů s jednotlivými učiteli, což je v podstatě ten
nejpodstatnější důvod, který do školy přivábí rodiče * Ve škole
toho také využívají a letos nabídli rodičům možnost shlédnout
hned 4 výstavy pod jednou střechou. 1.: 110let otevření školy pod
Svatým Duchem, tak se jmenuje výstava školních projektů v 1.

patře spojovacího pavilonu. 2.: Jak opravovali školu profesora
Brože, to byla premiéra výstavy dětských prací, otevřená v části
galerie BoMBa. 3.: V jiné části BoMBy probíhala 23.11. derniéra
výstavy fotografií Dany Čechákové Jazzterday blues. A konečně 4.
výstava fotografií, dokumentů, plakátů a textů s názvem 20 let
svobody měla svou premiéru v galerii Ve Škole. Pro pamětníky je
to vzpomínka a pro žáky úplná novinka, podávající svědectví o
událostech, které odstartoval 17. listopadu 1989. Krom souboru
fotografií paní Čechákové, které jsou od počátku prosince 2009
vystaveny v Jindřichově Hradci, můžete všechny výstavy ve škole
ještě uvidět * Ve dnech 18. 11. – 23. 11. 2009 vybíral ve škole pan
Kocmánek starý papír a děti ho přinesly roztříděný a svázaný o
celkové váze 4 423 kilogramů! Ve Šropatexu Č. Budějovice
dokonce navážili ještě o 100 kil více. Co je to však platné, když
celková částka za jeho prodej činila pouhých 975,- korun českých!
Tu jsme jako poslední příspěvek symbolicky věnovali na Konto
110. Poděkovali panu Kocmánkovi, rodičům, dětem a učitelům za
spolupráci a shodně konstatovali, že za takto směšný peníz už
kuřátka ze ZŠ PJB hrabat nebudou. Taková neúcta k lidské práci i
k vytříděné papírové hmotě se žákům jen obtížně vysvětluje.
Nicméně chválíme všechny, kteří papír sbírali a přinesli. Nejvíce
ho sebrali čtvrťáci – 686 kilo. Z jednotlivců pak K. Polická z V.B151 kg, E. Vaníčková 4. tř.- 147 kg a Š. Kouba ze 3. A-135 kilo.
Zato žáci 7. B se 14! kilogramy, které navíc odevzdala jediná
žákyně, neudělali radost nikomu. Škola děkuje i rodičům za
pochopení a solidaritu * 23. listopad zasvětili ve škole také poezii.
Již posedmé tu uspořádali Den poezie, což je veřejné čtení nebo
recitace vlastních básní žáků. Celorepubliková akce, inspirovaná
listopadovým narozením K.H. Máchy v roce 1810, se letos konala
již po X. Celkem 32 mladých poetů předneslo své básně naživo,
33. byla paní ředitelka T.T., která poetický podvečer v plném sále
BoMBy zahájila Erbenovou pohádkou. Celkem se v archivu
přehlídky sešlo 61 příspěvků. Z ukázek je patrno, čím žili žáci v
posledních týdnech : „Škola, škola, školička, natřená je
celičká.“(P.S.), „Škola byla jako zlato, byla nejkrásnější
z Česka.“(M.M.), „Vidíš, holka, já to říkal, jak Ti to dnes sluší,
žlutá barva vyléčila Tvoji smutnou duši.“ (Š. K.), „Hurá máme
žaluzie, zkoušíme je sem a tam, funguje to, to se máme, konec
opalovačkám“ (L.M.)…* Mladší žáci školy (6. a 7. třídy) pod
vedením trenérů M. Novotného a T. Cvacha dosáhli velkého
úspěchu v halové kopané. Nejprve 1.12. obsadili v okrskovém kole
v Prachaticích 2. místo, když porazili m.j. Netolice, Lhenice a Gy
PT. Pouze ve finále pak podlehli ZŠ PT Národní. O týden později
při okresním kole, které se konalo ve Vimperku, zdolali naši
reprezentanti ZŠ Vimperk Smetanova i ZŠ Vacov. Na favorita ZŠ PT Národní však opětovně nestačili. Po zisku titulu okresních
přeborníků starších žáků v malé kopané je to další výrazný úspěch
našich mladých fotbalistů. Podíleli se na něm tito chlapci: V.
Krejsa, T. Cvach, R. Oláh, L. Marek, L. Vojta, M. Zámečník a R.
Bartůněk, coby kapitán týmu. Hoši a páni trenéři, děkujeme a
blahopřejeme! * V úterý 1. prosince vyrazil autobus CK Saturn
ČSAD PT se žáky naší školy do adventní Vídně. Paní učitelky
němčiny zorganizovaly znovu po roce zájezd za poznáním nových
míst i zábavou. Po okružní jízdě historickým centrem Vídně se
vydali na prohlídku skvostu gotiky- katedrály svatého Štěpána.
Novinkou byla návštěva zámeckého areálu Schőnbrun a prohlídka
muzea císařovny Sisi, císařských apartmánů i Stříbrné komory –
což je nevídaná sbírka stolovacího náčiní Habsburků v Hofburku.
Nemohla chybět zastávka na Vídeňském adventním trhu před
radnicí a nakonec projížďka ve Vídeňském obřím kole v Prátru.
Paní učitelka R. Balková v součinnosti s paní průvodkyní
Prieharovou a panem šoférem St. Sedláčkem ukázali žákům i
několika rodičům vše, co lze nyní v adventní Vídni za jeden den
stihnout. Musíme dodat, že ukáznění žáci dokázali překonat i
nástrahy deštivého počasí. Z metropole na Dunaji si přivezli domů
nezapomenutelné dojmy a snad i něco navíc * Ve středu 2. 12. se
představil ve sportovní hale školy country zpěvák Drobek. Obě
jeho vystoupení žáky zaujala a byla zpestřením výuky * V pátek
4. prosince zahájili ve škole tradiční školní projekt nazvaný Od
Barborek do Tří králů. V jeden den procházely školou nejprve

pan školník (Fanda D. z V.B.) Barborky a po nich ještě Mikuláš
(v podání Ládi K. z Bušanovic), andělé a čerti. Blížící se víkend
to tak zařídil. A kdybychom věděli, co zařídí chřipka, mohly přijít
ještě Lucie…* Když jsme na Konto 110 dodali necelou tisícovku
korunek za starý papír, jeho stav za rok 2009 činil více než 40
000,-Kč. V příštím čísle vás budeme informovat, jak jsme s penězi
naložili a uveřejníme i seznam všech, kteří podali škole v roce
jejího jubilea pomocnou ruku. Zatím jim posíláme upřímné díky *
V důsledku náhlého nárůstu nemocných žáků především z 2.
stupně ( ze 112 jich v středu 9. 12. chybělo 67) došlo po dohodě
s krajskou hygienickou stanicí k uzavření ZŠ PJB ve dnech 10.-16.
12. 2009. Výuka znovu začne ve čtvrtek 17. 12. 2009 * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola:* V pátek 20. listopadu se
v komorním sále ZUMŠ uskutečnil tradiční Koncert učitelů ZUŠ
ke svátku svaté Cecílie, v jehož programu se představili téměř
všichni pedagogové hudebního oboru, kteří na naší škole učí.
Zněla hudba nejen starých barokních mistrů, ale také díla
soudobých autorů. Pestré střídání různých hudebních nástrojů,
období a stylů bylo pro posluchače koncertu zajímavým zážitkem.
Pro účinkující bylo zase velkou odměnou spokojené publikum v
zaplněném sále * V neděli 22. 11. odpoledne vyjeli žáci a učitelé
ze ZUŠ na pozvání pana starosty P. Fleischmanna do Šumavských
Hoštic, kde se v místním kulturním domě konala slavnost – setkání
seniorů. V půlhodinovém programu se představil dětský pěvecký
sbor Žihadla a další sólisté z hudebních oddělení * V týdnu od
9.11. do 13.11. se uskutečnily třídní koncerty jednotlivých
oddělení hudebního oboru na všech pobočkách školy. Vystoupili
na nich bezmála všichni žáci, aby předvedli před svými rodiči a
pedagogy výsledky svého snažení v 1. čtvrtletí * ZUMŠ si
dovoluje upozornit na cyklus programů, které chystá před Vánoci
2009 * Středa 16.12.-velký sál MěÚ V.B.-divadlo Zvoneček Č.B.Vánoční pohádka od 16 hodin, vstupné 30,- Kč * V ten samý den středa 16.12. od
17,30 hodin Adventní
koncert ZUŠ v
komorním sále
ZUŠ * pondělí
21.12. v 16,30
hodin Radujme
se, veselme sevánoční besídka
v sále na radnici
ve V.B.* Úterý 22.12. v 15,30 hodin Zpívání dětí u stromečku a
Vánoční trhy MŠ Pastelka na náměstí ve V.B. * (T.T.)
V neděli 20. prosince 2009 se ve velkém jednacím sále
Městského úřadu ve Vlachově Březí představí Pošumavská
komorní filharmonie a pěvecký sbor Česká píseň Prachatice.
Za řízení pana dirigenta Karla Haymanna provedou vánoční
mši Jakuba Jana Ryby Hej, Mistře. Začátek představení je
v 18 hodin. Vstup 50,- Kč a 30 Kč. Srdečně vás zve ZUŠka.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Listopad a ještě kousek prosince nám přinášejí následující sdělení
o společenském pohybu ve městě a jeho rajonu. Jakub Šimeg
z Vlachova Březí jest jediným chlapcem, kterého můžeme mezi
námi přivítat, popřát mu hodně sil, rozumu a přehršli zdraví, jeho
rodičům pogratulovat a mamince kytičku poslat. Jak to ostatně
děláme vždycky. Dnes jen připojíme přání, aby Jakoubek nebyl
v roce 2009 tím posledním narozeným dítětem. V příštím vydání,
v únoru roku 2010, všechno rádi doplníme a opravíme. Zato nula
v kolonce listopadových úmrtí může zůstat ještě dlouho na svém
místě. Listopad se rovněž obešel beze sňatků, o prosinci to zatím
ještě neplatí * Smutná zpráva přišla z Českých Budějovic, kde ve
středu 9. 12. 2009 zemřela ve věku 84 let paní Marie Boukalová.
Rodačka z Vlachova Březí a celoživotní ochránkyně i múza Pana
Malíře Václava Boukala se vydala hledat místo, kde šero padá na
pažit…Zarmouceným rodinám a blízkým si dovolujeme vyjádřit
upřímnou soustrast nad jejím odchodem * I s těmi, kteří si
připomínají kulatá jubilea, letošní listopad šetřil. Svou premiéru
má v našich novinách paní Marie Hubrová z Vlachova Březí, která

je zatím nejmladší členkou Klubu „70“. Blahopřejeme jí, posíláme
po kytičce a přeme dobré zdraví! O kulatých pětadevadesátinách
paní Marie Pilveinové, toho času v Praze, jsme psali už v minulém
čísle. Snad můžeme doplnit, že i oslava v rodinném kruhu se
vyvedla ke spokojenosti paní Marie, která nechává pozdravovat
všechny obyvatele Vlachova Březí a celou třídu III. B.
Nepřehlédnutelná však zůstává dvaadevadesátka pana Jana Sýkory
z Vlachova Březí. Pro tohoto muže nebyl letošní rok příznivý.
Svůj nelehký životní úděl však nese jako chlap, bojuje jako lev,
stále prohání babetu nebo auto a láskyplně pečuje o svou paní
Boženku. Dej mu Pán Bůh do dalších let ještě hodně zdraví, sil i
štěstí *Abychom se s odcházejícím rokem vyrovnali pokud možno
v úplnosti, dovolíme si připojit ještě výčet „kulatých“
prosincových jubilantů. Pan Bohuslav Dejmek z Vlachova BřezíHusovy ul. si vedle sebe napíše dvě sedmičky. Dvěma osmičkami
se bude moci pochlubit paní Vlasta Jírovcová z Vlachova Březí,
Pražské ulice. A kulatá osmdesátka se přichýlí ke dvěma paním.
Nejprve k paní Libuši Kriegové ze Lhoty Chocholaté a potom
k paní Věře Langové z Vlachova Březí. Tomuto čtyřlístku a všem
dalším prosincovým jubilantům přejí Březiny hodně zdraví, štěstí,
pohody v duši a plnou náruč lásky jejich bližních. ( B podle LIP)
TURISTKY-SENIORKY Z VLACHOVA BŘEZÍ
Před rokem jsme v Březinách psali poprvé o ženách z Vlachova
Březí, které milují chůzi, krajinu, přírodu a vyznávají ještě mnoho
dalších obyčejných radostí a krás života. Říkají si turistky – seniorky,
ale nepochybně by jim slušelo pojmenování vznešenější i
zvukomalebnější. Dámy nad padesát, mimochodem ty už nám do
Březin dlouho nic neposlaly, už tu máme. A některé z nich objevíme
dokonce v obou skupinách. Naše turistky konstatují, že rok 2009 byl
úspěšný, že se k nim přidaly další spřízněné duše, že uskutečnily 53
výšlapů a při nich ušly určitě nejméně 555 kilometrů, tedy stejně jako
loni. Společně pak navštívily 11 kulturních akcí, například divadla,
koncerty, vernisáže, dokonce i Mikulášskou zábavu. Jejich cesty
vedou stále především po Šumavě, kterou znají téměř dokonale, a
proto se vydávají i jinam-na Písecko, Strakonicko, Česticko a tak
dále. Letos uskutečnily i 2 zájezdy. Nejprve si pro velký zájem
zopakovaly ten loňský - Dostupná Šumava a potom zajely až do
Přechovic na Plzeňsku, kde je tamní majitel zámečku pozval do
zámecké zahrady, v níž pěstuje 250 druhů pivoněk! Cestou si
prohlédly zámek Blatná, město Přeštice, Lužany a hrad Švihov.
Využily při tom služby autobusu DPMVB i finanční příspěvek od
města V.B. Vlachovobřezské turistky, respektive jejich lídr paní Ing.
Z. Podlešáková, vedou o všech svých aktivitách kroniku s mnoha
údaji, fotografiemi a pohledy. Chcete li se o nich dozvědět ještě více,
najděte si na internetu adresu : www.senioři-vb.blog.cz. Vše ostatní
zůstává stejné jako v loňském roce. Pravidelné pondělky jako termín
výšlapů, plán a návrhy tras objevíte také ve skříňce na budově
městského úřadu na náměstí Svobody. Přidat se k nim může opravdu
každý, kdo má chuť si vyšlápnout. Vlachovobřezské seniorky přejí
všem turistům, příznivcům a všem spoluobčanům úspěšný a hlavně
ve zdraví prožitý rok 2010! ( B podle ZUP)

VVT=VLACHOVOBŘEZSKÝ VÁNOČNÍ TRH II
Po loňské dešťové a větrné premiéře se připravuje na úterý 22.12.a
středu 23. prosince 2009 repríza VVT v místech pod kostelem
Zvěstování Páně a před řeznictvím Hojdekr. Jak vyčteme
z rozverného letáku-plakátu, budou se tady především prodávat
vánoční kapři, potom také svíčky In nomine ignis, kamínky,
keltské keramika, indický folklór, jídlíčko, pitíčko i Caisovo
pečivo. A snad tu sám Velký Václav z trupety tón vyloudí. To vše
pak se vzpomínkou na pana profesora George Plíška chystají
pořadatelé, kteří přejí všem veselé Vánoce a do nového roku 2010
toto: „Nechť to nejkrásnější v minulosti je pro vás tím nejhorším
v budoucnosti.“ (B)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : V listopadu zkraje něco chladu i deště, ale pak
i slunce s teplem říkají své: „Ještě.“ To samé křičely i podzimky na
houbaře až do počátku prosince. Na Barboru nasněžilo, deštěm se to
rozpustilo. Na Lucie znovu sněží, Bílá nám tu pořád leží.(CM) *
V palírně se pilně pálí hruškové kvasy. Domluvte se osobně, zdali
máte přijít ještě teď nebo až později. Pan šéf Jiří D. Bernat přeje všem
pěstitelům i čtenářům hezké Vánoce i Nový rok a děkuje za přízeň
v roce 2009 * Pan Frant. Novotný naměřil a spočítal, že u nás ve
V.B. spadlo od 22.3. do 28.10. roku 2009 celkem 738 litrů vody na
m2. To je o 271 litr více než loni. V roce 2007 napršelo 485 litrů,
v roce 2006 695 litrů * I když na ni z V.B. nedohlédneme, Mářský
vrch neboli Lysou skálu alias Liščí skálu známe tady všichni. Prý tam
mají stavět rozhlednu snad do výše 32 metrů! Až se z toho jednomu
hlava točí a mozek zastavuje. Koho to zajímá, ať pátrá, třeba i na
stránkách města V.B. www.vlachovobrezi.cz : * Volejbalisté TJ
Sokol uspořádali 28. 11. Volejbalový turnaj ve sportovní hale ZŠ PJB.
Zajímavé boje se rozhodovaly v těsných koncovkách setů, z nich
nakonec vzešlo toto pořadí : 1. Husinec, 2. Prachatice a 3. Vlachovo
Březí. Po organizační, sportovní i společenské stránce všichni
účastníci hodnotili turnaj velice pozitivně. Rádi to zaznamenáváme *
V sobotu 5. prosince 2009 se ve sportovní hale školy PJB konal již 7.
ročník Memorialu Jaroslava Kokeše z Vlachova březí a 9. ročník
Memoriálu Josefa Oboleckého ze Strunkovic. Oba kluby do něho
nasadili pět týmů. Konečné pořadí není vůbec důležité. Skutečnost, že
se dva rivalové dokáží domluvit a společně vzpomenout na své dva
dobré kamarády a úspěšné sportovce vypovídá za všechny další
komentáře. Hoši, děkujem! * FOTBAL FC : Vzhledem k nedostatku
prostoru přinášíme pro úplnost poslední 2 výsledky 1. mužstva FC
v podzimní části I.B třídy. V neděli 8. 11. prohrál FC doma
s Bělčicemi 0:1. 14. listopadu předehrávali utkání z jarní části I. B
třídy ve Strunkovicích, kde podlehli domácím opět 0:1. Ztráta 6 bodů
v posledních 2 zápasech se pak projevila na postavení mužstva
v tabulce, kde mu patří 7. místo. Další podrobnosti, případně tabulky
přineseme v příštím čísle, v únoru 2010. To budou mít fotbalisté po
plese i výroční schůzi * Počátkem ledna roku 2010 bude probíhat
Tříkrálová sbírka ČKCH ve městě i sbírka Tři korunky pro Tři krále
ve škole * V sobotu 16. ledna 2010 pořádá Football club Vlachovo
Březí svůj jubilejní 40. Sportovní ples FC. Fotbalisté se s vámi těší na
shledanou v Sokolovně ve 20 hodin * V pátek 22.1. od 13,00 hodin a
v sobotu 23. 1. 2010 od 9,00 hodin se bude ve škole pana profesora.
Josefa Brože konat Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ * (B)
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