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SLOVO K NAŠIM ČTENÁŘŮM
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo Březin v roce
2009. Po vánoční a novoroční přestávce, po 18 létech
vycházení, a já nevím, po čem ještě bývá každý další
rozjezd obtížnější. Díky vaší přízni a zájmu, díky
spolehlivému týmu spolupracovníků jsme toho pořád
schopni. Jsem rád, že se setkáváme podle tradice-počátkem
února a těším se na vaši další spolupráci s Březinamiprvními vlachovobřezskými novinami. (JKH)
CO PŘINESL KONEC ROKU 2008
Připomeňme si některé z událostí, jež s sebou přinesl
konec prosince 2008. Již tradičně to byla série
předvánočních
programů
ZUMŠ.Celý
cyklus
odstartovala beseda se spisovatelem O. Fibichem, po
té se dostaly několikrát ke slovu, zpěvu i vánočním
trhům děti z MŠ Pastelka, mezi tím se konal na radnici
velký předvánoční program ZUŠky Radujme se,
veselme se. O slavnostní zakončení se postarali mladí
muzikanti a zpěváci při Koncertu duchovní hudby
v komorním sále ZUŠ. Dvě úplně poslední vločky na
vánočním dortu si nechali v ZUŠce pro žáky ze školy
pana profesora Brože a v pátek 19.12. jim v BoMBě
nadvakrát zahráli a zazpívali a poslali je i sebe na
vánoční prázdniny. Za každoročně se opakující velké
snažení a práci, a v mnoha případech i pořádný kus
dobře odvedeného muzikantského, pěveckého i
recitačního díla si všichni v Pastelce i ZUŠce zaslouží
vřelý potlesk a upřímné díky * Loni před Vánoci,
v pondělí 22. a 23. prosince jsme zaznamenali první
pokus o Vlachovobřezský vánoční trh. U jeho zrodu
stál tradiční prodej vánočních kaprů, jež se poslední
léta odehrával v průjezdu penzionu Pod Věží v režii
pánů rybářů z Brejchovy party. Tito chlapíci začali
loni prodávat kapry jinde - před Hojdekrovým
řeznictvím. K nim se přidali kamarádi ze společenství
P. Vaněček group a rázem tu bylo k dostání dobré
předvánoční pití, koblížky a originální brambůrky.
Nechyběly ani původní vánoční svíce i zajímavá
bižuterie. A k tomu všemu tu dokonce rozdělali oheň.
Jen počasí si vyčarovat neuměli, a tak po celé pondělí
pršelo a vítr foukal od rána až do tmy. V úterý déšť
ustal, vichr se neutišil a trhovci odjinud už tohle
martyrium snášet nechtěli, a tak zůstalo vše na
bedrech domorodců. I tak byla snaha všech
zúčastněných sympatická. Nepochybně
přispěli
k rozmanitější nabídce vánočního zboží a oživili
předvánoční atmosféru v našem městě. Díky vám,
příště dejte vědět dřív a zkuste to znovu * Přestože

přinejmenším již potřetí chodili po Vlachově Březí o
Štědrém dnu trubači, až teprve v těchto prvních
letošních Březinách se o nich zmiňujeme poprvé.
Kolik z nás si ještě vybaví ty čisté tóny zlatých
nástrojů pánů muzikantů Fr. Jírovce st., M. Kotála sr.
nebo E. Průchy, bohužel již také všech tří nebožtíků?
Ti se i v dobách komunistické nepřízně nebáli vydat
po Březí, aby zahráli lidem u vánočních stromků.
Udržovali tak při životě vánoční obyčej z dob 1.
republiky, a v jeho jiné podobě zvyk ještě starší. Ve
šlépějích svého otce kráčel nejprve spolu s ním pan
Václav Jírovec. Současný pan kapelník pak několik
let chodil troubit sám, sám troubil jednou i z ochozu
věžních hodin nebo na radnici do místního rozhlasu.
Nyní zůstal věrný už jen své Pražské ulici, aby udělal
radost tamním obyvatelům. Na to si už vzpomíná více
z nás. Jinak se ale štědrovečerní Vlachovo Březí
oddalo na několik let tichu a klidu, který jen tu a tam
narušila střelba z mysliveckých brokovnic…a bohužel
poslední dobou i odpalování zcela nepatřičných
rachejtlí. Až teprve před několika lety přišel někdo a
zvedl sněhem zapadlou zlatou křídlovku a zatroubil na
ni…Pan Václav Kužvart a jeho nejbližší obnovili zvyk
a znovu nechali znít ten chytlavý nápěv, na který již
pomalu lidi zapomněli. O posledních Vánocích chodili
trubači dva Václav a Petr Kužvartové, z nichž Petr
hraje s kapelou Chinaski a je tudíž profík. O Štědrém
dni 2008 hrál v našem městě spolu s Václavem
zadarmo. Jen pro svůj dobrý pocit a radost druhých.
Díky vám, bratranci Kužvartové, vašim velkým srdcím
a zlatým nástrojům. Jen ti, kteří si březskou anabázi
vyzkoušeli sami na sobě, vědí, jak jsou taková
putování a hraní náročná…
* XI. Novoroční ohňostroj města byl již potřetí
odpálen z míst, na než
nejsme zvyklí. Ochoz
věžních
hodin
nahradila letos střecha
radnice. Ohňostřelec,
pan
Antonín
Lenc
starší,
zvládl
vše
s bravurou
jemu
vlastní, ostatně jako již
10x před tím. Buďme
rádi, že ho máme a
poděkujme
mu.
Buďme rádi podruhé,
že
i
velká
část
místního lidu i mnoho dalších silvestrovských hostů

našeho města se k ohňostroji připojují a společným
úsilím, nehledíce na rujnování vlastních peněženek,
dávají vzniknout a vyniknout podívané, která se svou
září, jasem, svitem, prskáním, rachotem, třeskem a
slávou hvězdiček na obloze
dotýká a mnohým
slavným ohňostrojům, ohňopádům a ohňometům
daleko slavnějších měst se podobá. * V sobotu 27.
prosince 2008 pan Karel Svatoš z hostince U
Svatošů zvítězil v Turnaji ve šnopsu. Již IX. ročník
tohoto populárního karetního klání přilákal do neméně
populárního hostince nejnižší počet startujících v celé
historii turnaje. Ke stolům zasedlo pouze 16 borců a ti
se spolu utkali ve čtyřech kolech. Zvítězil hráč
s nejmenším počtem pumlů. Letos nasbíral jenom 3
právě pan hostinský Svatoš, a proto slavně a poprvé
turnaj vyhrál. A tak se mu dostalo gratulací od
štamgastů i účastníků turnaje, až ho ta výhra začala
pomalu mrzet. Březiny mu gratulují k úspěchu a
děkují, že dostaly příležitost vytvořit poutavý titulek.
Na 2. a 3. místě se umístili se shodným počtem 5
pumlíků pánové J. Dejmek z Chluman a O. Soumar
z V.B. V rozstřelu byl pak úspěšnější a šťastnější
chlumanský borec. Cenu pro nejstaršího účastníka
turnaje si odnesl pan Sláva Dejmek z V. B., jeden
z nejúspěšnějších hráčů
minulých ročníků. Dík
zaslouží všichni organizátoři z Klubu vlachobřezských
seniorů, stejně jako všichni věrní účastníci turnaje.
Pořadatelé slibují, že ten X., jubilejní ročník se bude
letos konat určitě. Jak se budou vyvíjet další osudy
turnaje, na to nechtějí zatím odpovídat. Vše spočívá
na zájmu
samotných hráčů – příštích možných
účastníků Turnaje ve šnopsu * (JKH)
ROK 2009 – ROK DALŠÍCH JUBILEÍ
Osmičkové letopočty jsou pro Vlachovo Březí ty ze všech
nejdůležitější. Kde bychom byli bez městečka nebo města?
Podívejme se však, jaká výročí před nás staví rok 2009. a
pak můžeme být hned o trochu hrdější na naše předky, kteří
psali slavnou minulost našeho města. Viděno chronologicky,
musíme začít 220. výročím narození Jana Vlastislava
Plánka. 5. května 1789 se ve Vlachově Březí narodil jeden
z mnoha českých vlastenců a buditelů národa 1. poloviny 19.
století. Jméno J. V. Plánka právem nesl 1. spolek
vlachovobřezských ochotníků založený v roce 1886 a nese
ho i naše městská knihovna, neboť truhlář Plánek vlastnil 1.
veřejnou knihovnu v městečku, kterou tvořila skříň
s knihami * V roce 2009 uplyne 150 let od shození
posledního živého kozla z věže kostela Zvěstování Páně.
Stalo se na svátek svatého Jakuba v roce 1859 * Před 120
léty byl založen Dobrovolný hasičský sbor ve Vlachově
Březí. Předkové současných členů SDH tak učinili 23.
června 1889. A právě dnešní příloha Březin-Hasičský
věstník 2008 přesvědčivě vypovídá o současnosti i
budoucnosti sboru dobrovolných hasičů v našem městě *
110 let uplyne od otevření první budovy školy pod
Svatým Duchem ve Vlachově Březí – 17. září 1899 * 28.
září 1899 byla založena ve Vlachově Březí Sokolská
jednota, od jejího vzniku uplyne 110 let * Před 80 léty
zahájilo v hostinci Na Dolejší provoz první kino ve
Vlachově Březí * 4. července 1929 řádila ve Vlachově
Březí ničivá větrná smršť a krupobití, od té doby uplyne
80 let * Bude tomu 40let, co se ve Vlachově Březí začal
hrát organizovaný fotbal. První přátelský fotbalový zápas
sehráli fotbalisté Football Club(u) 9. května 1969 proti
tehdejší Dukle Prachatice. Tenkrát se sice jmenovali TJ

Sokol Vlachovo Březí –oddíl kopané, ale na tom vůbec
nezáleželo. Splnil se tak sen mnoha generací místních kluků
a Vlachovo Březí mělo konečně fotbalový plac, na němž se
mohly hrát mistrovské zápasy * Jestli jsme dobře počítali,
jedná se o 8 významných historických mezníků, které se
nesmazatelně zapsaly do vlachovobřezkých dějin. Snad si
někdo z našich čtenářů vzpomene na vyprávění svých
předků, něco si můžete vybavit i sami. Napište nám o tom
do Březin, historické fotografie jsou rovněž vítány. Pomozte
nám objevovat a doplňovat historii svého města. Možná, že
víte ještě o dalších významných jubileích roku 2009. (JKH)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ČKCH VE MĚSTĚ
Místní sdružení České katolické charity organizovalo již po
osmé Tříkrálovou sbírku, která se uskutečnila v sobotu 3.
ledna 2009 ve Vlachově Březí. Již potřetí byl výtěžek z této
sbírky věnován sedmileté dívce Lydii z Ugandy. 13 409
korun českých postačí na úhradu výdajů za školu a pomůcky
za jeden školní rok. Katka, Matěj a Vojta Ulejovi, Pepa
Capůrka, Péťa Korbačka, Martin Lácha, Vašek Holík a
Honzík Votava se pod vedením Emila Růžičky, Dity
Aufrechtové a Marka Bendy rozdělili do tří skupin a vyrazili
do ulic Vlachova Březí. Těm všem patří dík, jak udržují
tříkrálové tradice a místním občanům poděkování za
příspěvky do Tříkrálové sbírky.(B podle JEL)
PLESOVÁ SEZÓNA 2009
Doba plesání je v poločase, a tak si připomeňme, co se na
tomto poli již ve Vlachově Březí odehrálo a v závěru
naznačíme, co můžete očekávat s nástupem února. Letošní
plesovou sezónu odstartoval 39. Sportovní ples fotbalistů
FC, který se konal v sobotu 17. ledna 2009 ve
vlachovobřezské Sokolovně. Toto společenské zařízení,
které slouží především coby disko hala, prošlo v loňském
roce řadou stavebních úprav. Téměř 150 návštěvníků plesu
bylo proto zvědavo, v jakém světle se Sokolovna představí.
Dlužno dodat, že plesoví hosté si pochvalovali čisté
prostředí v sále i na toaletách a konstatovali, že rekonstrukce
se vydařila. Poprvé se u nás na plese představila kapela
Pohoda z Vimperka, jejíž jméno jako by předznamenalo celý
průběh premiérového plesu, který zahájil čestný prezident
FC, pan Karel Lád st., kde nechyběla tradičně bohatá
tombola i půlnoční střelba na branku o šampaňské…Zprávy
o tom, že se ples fotbalistům vydařil, potvrzuje i čas, kdy to
v neděli 18. 1. sportovci odpískali…V sobotu 31. ledna se od
20 hodin v sále školní jídelny uskutečnil již XIII.
Společenský večer rodičů a přátel ZUMŠ V. B. Byť
mnozí mají právě „13“ za nešťastné číslo , pro všechny
pořadatele ze ZUMŠ byla tato třináctka více než dobrá.
K velkému údivu a zadostiučinění pořadatelů se tu v sešlo
nečekané množství hostů, a to nejen z řad rodičů. Padl
dosavadní rekord v návštěvnosti, neboť jsme napočítali 110
dobrých a milých lidí. Předtančení obstarali žáci TO ZUŠ a
mistrovský pár J. Fíla a Zd. Kuchtová z Vimperka. Pak se
rozjel tradiční volenkový program, pohoštění před půlnocí a
nakonec i vrchol v podobě půlnočního překvapení. O to se
postarali studenti Mezinárodního gymnazia Toushwand
z Hluboké nad Vltavou. Bylo jich 17, převážně Kanaďané,
Francouzi a Španělé, a převedli celkem 3 taneční vstupy na
hranici scénického tance a pantomimy. Nakonec sklidili
bouřlivý potlesk. Program plynul dál, „duoboys“ Přenos
hráli skvěle a nikomu se nechtělo domů. Kdo letos u nás byl,
ten nelitoval. A to nás v ZUMŠce upřímně těší. Děkujeme za
vaši přízeň! (T.T.) V únoru si vás dovolíme pozvat na 78.
Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 14. února 2009

v sále školní jídelny od 20 hodin. K tanci i poslechu zahraje
kapela Přímý přenos, pro všechny účastníky bude připravena
bohatá tombola a nebude chybět dnes již tradiční módní
přehlídka. Srdečně vás zvou místní hasiči. Plesovou sezónu
zakončí tradiční Sokolské šibřinky, jejichž termín konání se
letos posunul již na únor. Bude to sobota 21. 2. 2009, kdy
bude mít v Sokolovně od 20 hodin premiéru kapela Grock z
Křemže. Masky a převleky budou vítány a samozřejmě
zohledněny na vstupném. V ten samý den odpoledne
uspořádají členové TJ Sokol od 14 hodin Dětský karneval
v diskotékovém duchu. Pořadatelé obou dvou maškarních
merend si vás dovolují pozvat ke společnému uvítání
masopustu. Na to se již také pilně připravují členové SDH
v Dolním Kožlí, kteří jsou pořadateli Tradičního
maškarního průvodu po Spojených státech. Odpoledne 21.
února 2009 se vydají po trase Dolní K., H. Kožlí, Mojkov a
Dáchov, aby se zas všichni sešli v dolnokoželské kulturní
jizbě a hasičské klubovně. (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože:
* Od prvního dne, kdy přišli žáci poprvé po vánočních
prázdninách do školy, čekalo na chodbě 284 přáníček,
které připravili své škole k jejím 110. narozeninám *
6. 1. 2009 se vydali na svou pouť po škole Tři
králové = Maruška S., Kateřina K. a Věra H.
v doprovodu pana školníka Františka D. pokračovali
v tradici školních tříkrálových
sbírek, která nese
název Tři korunky pro Tři krále. Letos vykonali žáci
dobrý skutek sami pro sebe, neboť výtěžek 3 222
korun českých putoval na Konto 110. Touto cestou
děkují kantoři a vedení školy všem rodičům našich
žáků, že prostřednictvím svých dětí přispěli na
zajištění důstojného připomenutí 110. výročí otevření
první budovy školy pod Svatým Duchem. Tradiční
putování Tří králů zakončilo již několik let trvající
celoškolní projekt Od Barborek do Tří králů. Všem
žákům, kteří se podíleli na jeho realizaci, učitelé i
vedení školy rovněž upřímně děkují * „ 17. září 2009
uplyne 110 let od doby, kdy naši předkové slavnostně
otevřeli první budovu nové školy pod Svatým Duchem
ve Vlachově Březí – 17. 9. 1899“…tak začíná
otevřený dopis ředitele školy, s nímž se v lednu 2009
obrátil na všechny naše živnostníky, obchodníky,
majitele podniků a firem a vůbec všechny přátele
školy, v němž je žádá o finanční příspěvek na zajištění
důstojného průběhu všech akcí, které budou s letošním
školním jubileem spojeny. Pro tento účel jsme
vytvořili tzv. Konto 110. Pro ty, kdo by chtěli škole
pomoci uvádíme číslo účtu u České spořitelny : 661
647 389/ 0800 variabilní symbol: 110. Celý text
dopisu je umístěn na vývěsní tabuli MěÚ V. B. a také
je na školních webových stránkách : www.zsvlachovobrezi.net * V pondělí 12. 1. 2009 odpoledne
se konaly se v jednotlivých třídách schůzky rodičů
s učiteli * V pátek 16. 1. odpoledne a v sobotu 17. 1.
2009 dopoledne probíhal ve škole PJB Zápis dětí do
1. ročníků ZŠ. Paní učitelky Marta Kadlecová a
Markéta Horáková přivítaly na třiadvacet budoucích
adeptů, kteří se dostavili v doprovodu svých rodičů.
V jejich přítomnosti pak absolvovali přijímací
pohovor a nakonec odcházeli s upomínkovými dárky.
Letošní počet zapsaných žáků naznačuje, že, stejně
jako loni, otevřeme jen 1 první třídu * 22. ledna 2009
získal žák 8.B Jan Urbánek v kategorii st. žáků 3.

místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce
v Prachaticích. Žákyně 7. třídy Věra Hojdarová
skončila ve stejné soutěži, ale v kategorii mladších
žáků na 4. místě. K tomuto pěknému umístění jim
blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou
reprezentaci naší školy. Jejich paním učitelkám
Růženě Balkové a Lee Šverákové patří dík za přípravu
a vedení při soutěži * Ve čtvrtek 29. ledna dostali
žáci vysvědčení a pro 284 žáky skončilo 1. pololetí
školního roku 2008/2009. 164 žáci prospěli
s vyznamenáním, z nich mělo 86 žáků samé jedničky,
na 2. stupni mělo vynikající prospěch pouze 8 žáků.
Celkem byly uděleny 72 pochvaly, 21 z nich na 2.
stupni. Tam neprospěli 4 žáci, kteří mají ještě celý půl
rok na zlepšení. Bylo uděleno celkem 28 kázeňských
trestů * V pátek 30.1.měli žáci jednodenní pololetní
prázdniny a v týdnu od 9. do 13. února 2009 budou
mít jarní prázdniny všichni žáci a studenti škol
okresu Prachatice * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola: * V týdnu od
19. 1. do 23. 1. 2009 proběhly na všech pobočkách
ZUŠky Pololetní třídní koncerty žáků HO spojené s
rodičovskými schůzkami. Každý koncert byl zaměřen
na určitý nástrojový obor a v programu vystoupili
všichni žáci, kteří nástroj. obor navštěvují. Pondělí
patřilo dechovému a bicímu oddělení, středa klavíru a
akordeonu a pátek všem z oddělení strunných nástrojů.
V úterý a ve čtvrtek se konaly koncerty ve
Strunkovicích a v Husinci. Třídních koncertů se
zúčastnilo bezmála 110 žáků. Děkujeme rodičům za
jejich zájem * Nominace na letošní soutěže ZUŠ
Naše ZUŠka uspořádala v pátek 16.1. školní kolo
soutěží v těchto oborech : taneční, hra smyčcových
souborů, všechny sólové hudební obory a sólový zpěv
a nominovala ty nejlepší žáky, kteří se zúčastní
okresních kol ve Vimperku a Prachaticích ( 5. – 6. 2.
2009). Poprvé v historii školy se okresní přehlídky,
která se bude konat 3.2. ve Vodňanech, zúčastní i
taneční obor. Všem našim soutěžícím budeme držet
palce. (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Abychom dostáli své povinnosti vyrovnat se v úplnosti s
rokem loňským, přinášíme vám dnes doplněný přehled o
společenském dění v prosinci 2008. Žádná prosincová
svatba se v tomto měsíci nekonala * Zato jsme zaznamenali
narození dvou děvčátek. Nejprve to byla Natálie Vodičková
z Vlachova Březí a koncem měsíce pak Vendula Jeřábková
z Dáchova. Natálku a Vendulku vítáme mezi námi a
přejeme jim plno zdraví, štěstí a krásy. Jejich rodičům
gratulujeme a kytičku schováme maminkám na radnici až
do máje.+Bohužel i v prosinci jsme museli konstatovat, že
nás navždy opustila paní Růžena Josefová z Vlachova
Březí. Jejím nejbližším si dovolujeme vyslovit projevy naší
upřímné účasti nad jejím odchodem. Za paní Věrou
Charvátovou 20. prosince 2008 zesnula ve věku
nedožitých 77 let paní Věra Charvátová z Prahy, původem
z Vlachova Březí. Ti dříve narození a s nimi i někteří
mladší si určitě vzpomenou na velkou patriotku našeho
města a jeho okolí, upřímnou fanynku všech domorodců,
fotbalistů a hospody U Plíšků. Spolu se svým manželem
Mílou si neuměli představit jinou dovolenou, než tu u nás
ve Vlachově Březí. Bez nich by do chatek ke koupališti
nikdy nedorazilo babí léto a nepřišel podzim. Od loňského
prosince nám zůstalo už jen krásné vzpomínání…Stalo se

již tradicí, že počátkem nového roku doplňujeme naši
statistiku o celkové údaje za rok 2008. V tomto roce se
k nám přistěhovalo 26 občanů, to je o 19 lidí méně než
v roce 2007(45). 17 obyvatel se odtud odstěhovalo, což je
oproti uplynulému roku(38) o jednadvacet lidí méně.
Sňatek uzavřelo 8 občanů, kteří patří do vlachovobřezské
matriky. V roce 2007 to bylo 15 občanů. Za celý kalendářní
rok 2008 se ve Vlachově Březí a jeho osadách narodilo 14
dětí. Je to o sedm měně než před rokem, a tak se bohužel
nevyplnilo přání o stoupajících počtech novorozenců. 12
obyvatel nás v roce 2008 navždy opustilo, v roce 2007 to
bylo 16 občanů. Celkový počet obyvatel Vlachova Březí a
jeho osad činil k 31. 12 2008 1667 osob! V roce 2007 to
bylo 1656 obyvatel a v roce 2006 jen 1644. Za poslední tři
roky zaznamenáváme stoupající tendenci. Nejlidnatější
osadou Vlachova Březí jsou již podruhé za sebou Uhřice,
tady žilo v roce 2008 39 obyvatel, pouze o 1 méně než
v roce 2007. Na 2. místo poskočila Lhota Chocholatá s 32
obyvateli, když ten samý počet lidí tu žil i v roce 2007.
Třetí příčka patří osadě Dáchov s 30 obyvateli, roce 2007
tam žilo 33 osob. V Dolním Kožlí přibyl oproti
předchozímu roku 1 obyvatel, a tak tu v roce 2008 žilo 17
občanů. Horní Kožlí obývalo, stejně jako o rok před tím, 10
obyvatel. V Mojkově jsme napočítali v loňském roce 9
obyvatel, což je zase o 1 více než v roce 2007. V Doubravě
žijí stále 3 obyvatelé a tento počet lidí tu byl i v létech
2007 i 2006. Snad už bude počet obyvatel Doubravy zase
jen stoupat. V samotném městě Vlachově Březí žilo v roce
2008 1527 obyvatel, v roce 2007 1514 lidí a v roce 2006
1504 duší, což bylo snad historicky nejnižší číslo. Věřme,
že stoupající tendence posledních dvou let bude
pokračovat…V závěru se podíváme do statistiky ledna
2009. S radostí již můžeme napsat jméno 1. dítěte roku
2009. Tím je Lucie Beránková z Vlachova Březí, která
spatřila světlo světa 2. ledna 2009. Lucinku mezi námi
upřímně vítáme a přejeme jí všechno, co už dávno slyšela
od svých nejbližších : Zdraví, Štěstí a Krásu. Březiny
rovněž gratulují Lucčiným rodičům a mamince posílají
maxi puget květin.+ Letošní leden měl, bohužel, i první
mrtvé. Naposledy jsme se rozloučili s paní Hedvikou
Valentovou z Vlachova Březí, které bylo 76 let. V lednu
nás ve věku 78 let navždy opustil pan Stanislav Urbánek
z Vlachova
Březí.
Odešel
jeden
z velkých
vlachovobřezských včelařů, na jehož zajímavé vyprávění o
životě včel a včelařství ještě dosud vzpomínají nejstarší
žáci zdejší školy. Zarmouceným rodinám, jejich nejbližším
a přátelům si dovolujeme vyslovit upřímnou účast nad
jejich odchodem. * Mezi jubilanty z ledna 2009 se letos
zařadil pan Karel Veselý z Vlachova Březí s neuvěřitelně
nádhernou pětasedmdesátkou. Stejný počet roků na tomto
světě má za sebou i paní Milada Tušková z Dáchova. Jim
oběma, stejně jako všem, kteří měli v lednu narozeniny
nebo jmeniny, posíláme přání pevného zdraví, klidu a
spokojenosti…
Březiny by chtěly touto cestou

Pátého i šestého - málo sněhu padlého. Zato mrznou v plotě
hůlky, až do ledna přesné půlky. Pak se mrazy ztrhaly, mlhám
šanci dodaly. Konec ledna k udivení dal se trochu do sněžení.
(CM) * Zajímavé statistické údaje nám poskytl pan Fr.
Novotný z Vlachova Březí. Od roku 2006 si denně
zaznamenává dešťové srážky od května do října a zjistil
následující. V roce 2006 napršelo u nás v tomto období 695
litrů na metr čtvereční, v roce 2007 485 l/m2 a v roce 2008 už
jen 367 l/m2. V poslední době tu opravdu málo prší. Loni
vyhrál červen se 121 litrem na m2 a říjen byl poslední
s pouhými 10 litry na metr2. Děkujeme a těšíme se na další
meteorologické údaje * Na povídání o lípách ve V.B. si musí
čtenář ještě počkat *10. ledna 2009 se ve velkém jednacím
sále na radnici konala výroční členská schůze místního SDH,
jehož členové ji nazývají Valnou hromadou. Zúčastnili se jí
zástupci partnerských sborů FFW Riedlhütte-D a SDH
Putim, vedení FC V. B., velitel okresního HZS pan V. Šimek,
čestný člen SDH pan K. Lád st. a v neposlední řadě i starosta
města Ing P. Kubašta. Krom jiného se jednalo o zajištění
slavnosti na počest 120. výročí založení DHS na počátku
července tohoto roku * Fotbal FC: I fotbalisté již mají za
sebou oba dva zimní vrcholy. Nejprve zvládli svůj 39.
Sportovní ples-17.1. a potom 24. ledna 2009 i výroční schůzi,
kterou uspořádali ve velkém jednacím sále MěÚ ve V.B. U
jednotlivých mužstev působí tito trenéři : FC A - pan Jar.
Hule, FC B – pan Mir. Štumr, FC dorost -pan Fr. Fencl, FC
žáci – pan P. Cvach, FC přípravka – pan V. Holík, FC
minipřípravka – pan M. Novotný. O tým FC old boys pečuje
nynější prezident klubu pan Ivan Lauda.Výbor FC poněkud
zeštíhlel a má pět členů, krom pana prezidenta Laudy jsou
v něm pánové V. Holík, J. Kouba, O. Matoušek a M.
Novotný. Třetím vrcholem přestávky fotbalistů FC je zimní
soustředění v Kovářově u Lipna, které se uskutečnilo 28. 1. –
1. 2. 2009. Březiny plní svůj slib z prosince loňského roku a
přinášejí:

Tabulky všech týmů FC Vlachovo Březí
po podzimní části mistrovské sezóny 2008/2009

poděkovat matrikářce Městského úřadu ve Vlachově Březí
paní Libuši Petrů za nezištnou, pravidelnou a dlouholetou
spolupráci při tvorbě této rubriky. (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Před Vánoci déšť a vítr ještě, a tak
vánoční svátky jsou jak z bláta kleště. Od Štěpána mrazy
kouzlí a led na Cháňáku první brusle brousí. Na Silvestra den
jasný s mrazem, a tak to je i na Nový rok, a pak ještě dál…
Měsíčník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek *
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