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2008 - ROK VLACHOVOBŘEZSKÝCH VÝROČÍ
Město Vlachovo Březí, stejně jako Česká republika,
spojuje své slavné historické chvíle s osmičkami na
konci letopočtů. A proto i první Březiny, vycházející v
jubilejním roce 2008,
tuto skutečnost náležitě
připomínají. Letos uplyne 470 let, co se Vlachovo Březí
stalo městečkem, a již 140 roků se můžeme pyšnit
titulem města. Podrobněji na 1. straně. Pro pořádek se
sluší připomenout, že 17. října 2006 obdržel pan
starosta Ing. P. Kubašta z rukou předsedy PS
Parlamentu ČR Ing. M. Vlčka listinu o znovujmenování
Vlachova Březí městem...
První vlaštovkou, která
ohlašovala příchod jubilejního roku, bylo vydání
nástěnného kalendáře Město Vlachovo Březí 2008.
Mimochodem ještě ho můžete zakoupit v Infocentru na
radnici.
Město Vlachovo Březí si připomene svá
výročí hned dvakrát. V sobotu 10. května 2008 uplyne
přesně 470 let od památného dne v Praze. V tento den
se ve Vlachově Březí uskuteční Slavnost číslo : I. To se
budou křísit kozlí obyčeje, vlajky vztyčovat, otevírat
výstavy, teatrum hrát, bude se jíst a pít, bude hudba
znít, tancovat se bude. A to vše umocní i tradiční
vlachovobřezská Svatodušní pouť, která k nám letos
přijede opravdu brzy - již v neděli 11. května 2008 .
Slavnost číslo : II., při níž se bude vzpomínat na
udělení titulu města, se uskuteční až na konci října
2008. Určitě bude spojena se vzpomínkou na 90 let,
které uplynuly od vzniku samostatné Československé
republiky, její součástí se stane i slavnostní jmenování
nových občanů Vlachova Březí, narozených v roce
1990. Budou se křtít zajímavé publikace, které město
připravuje k vydání. Výtvarné umění, koncert, hudba,
tanec i něco navíc při tom rozhodně nemohou chybět...
Rádi bychom také uvítali na našich slavnostech i
zástupce partnerských obcí z Německa : Sankt
Oswald-Riedlhütte, Rakouska : Baumgartenberg a
Švýcarska : Erlenbach.
Neměl by se nechat člověk
unášet jen touhou po pomíjivém blahobytu, ale hledat i
jiné prostory ve svém žití. Zkusit s pocitem hrdosti,
vděku i úcty obdivovat velké dílo našich předků,
uvědomovat si historii města i kraje, anebo se jen tak
zastavit, promluvit spolu a zavzpomínat ... Kéž by se
nám alespoň něco z toho v roce 2008 podařilo. (JKH)
PREMIÉRA RYBOVY MŠE NA RADNICI
V pestrém předvánočním programu naší ZUMŠky nemohl
pozorný divák přehlédnout, že škola mimo jiné uvádí i Českou
mši vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Pošumavské komorní
filharmonie dirigované K. Haymannem, se sólisty M.
Weissovou, J. Jakubíkem (členem opery JD v Č.B.) a dalšími a
v neposlední řadě i smíšeným pěveckým sborem Česká píseň –
ti všichni jsou z Prachatic, okolí i od nás. S více než měsíčním
odstupem od premiéry ve velkém jednacím sále
vlachovobřezské radnice může příznivec vážné hudby toliko
smutnit nad poněkud neadekvátním prostředím, v němž byl
Rybův opus uváděn. Současně však jásat nad plným sálem
dychtivých posluchačů a jejich spontánní reakcí v průběhu a
závěru vystoupení tohoto tolik početného ansámblu. Ten tu ve
středu 19. prosince 2007 nastoupil, vystoupil, zvítězil, nadchl a

s úsměvem a vztyčenou hlavou opouštěl aplaudující sál.
Domácí posluchač byl šťastný, že v jeho blízkosti ještě pořád
žijí, hrají, zpívají a tvoří lidé, jimž nepřijde zatěžko zkoušet,
cvičit a pak nezištně předávat své umění druhým. Našim
hostům už jen toto vědomí i neopakovatelný duch člověčího
předvánočního souznění postačovaly ku radosti a štěstí
vrchovatě.(JKH)

TURNAJ VE ŠNOPSU U SVATOŠŮ PO OSMÉ
Dvaadvacet hráčů reagovalo na výzvu místního Klubu
vlachobřezských seniorů a zasedlo v sobotu 29. 12. 2007
dopoledne v hostinci U Svatošů ke stolům, aby tu rozehráli
karetní partie VIII. ročníku tradičního turnaje ve šnopsu.
Tentokrát se na chlumanské reprezentanty štěstí neusmívalo,
a tak na prvních čtyřech místech vidíme jen samé domácí
borce. Vítězem se stal pan Josef Lukeš, na 2. místě skončil
pan Jiří Vodička, třetí místo obsadil pan Stanislav Vaněček a
4. místo náleží panu J. Jungwirtovi. Na pořadí však účastníci
turnaje tolik nehledí. Důležitá je příjemně strávená sobota ve
společnosti přátel a čertových obrázků. Na tom, že se turnaj
ve šnopsu každoročně setkává s tou nejlepší odezvou, mají
velký podíl pánové J. Rauscher sr., O. Nováček, J. Jungwirt a
St. Vaněček. Ve spolupráci s panem K. Svatošem, sponzorem
a propagátorem celého turnaje, připravují každý rok všechno
ku spokojenosti a pohodě soutěžících. Ti jim touto cestou
děkují a společně se těší na další ročník s pořadovým číslem
IX. ( BEN podle STAVa)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ČKCH PRO LYDII
Letošní Tříkrálovou sbírku ve městě organizovalo již po
sedmé místní sdružení České katolické charity a podruhé
byl její výtěžek věnován na akci Adopce na dálku. Před
rokem si místní ČKCH vybrala šestiletou dívku Lydii
v Ugandě, které pak zaslala více než 12 a půl tisíce korun na
pokrytí výdajů za školu a pomůcky za jeden rok. Letos 5.
ledna vybírali Tři králové příspěvek pro Lydii znovu. Té už
je o jeden rok víc a ve Vlachově Březí pro ni dokázali získat
ještě o jeden tisíc korun více než loni. Velký podíl na tom
mají Jana, Marie a Josef C., Katka a Vojta U., Martin L. a
Jan V. A nesmíme zapomenout ani na pomoc dospělých V.
U., E. R., J. E. a dalších...Škoda, že nestihnou navštívit ještě
více domácností.(BEN podle JEL)

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
Nemáme v úmyslu hledat příčiny, proč se tradiční místo
konání vlachovobřezských plesů – Sokolovna,
respektive Diskotéka S & S, dostalo v letošní sezóně
jaksi mimo hru. Stejně o tom mnohem více vědí přímí
účastníci celé kauzy. Jisto je, že již v prosinci loňského
roku se začala rýsovat jakási náhradní, chcete li
dočasná, varianta pořádat plesy v sále jídelny ZŠ PJB.
Vedení školy a Město V.B., coby její zřizovatel, daly
tomu nakonec požehnání. Pán Bůh nás totiž do světa
vysadil mimo jiné i proto, abychom si pomáhali, tradice
ctili a nehledali problémy tam, kde nejsou. Počkejme,
až letošní krátká sezóna plesů skončí, a potom
vynášejme soudy. Zatím jen chronologická zpráva o
Plesech ve Vlachově Březí v osmém roce 3. tisíciletí.
V sobotu 19. ledna pořádali již 77. Hasičský bál
členové místního SDH. Tento největší místní spolek má
s pořádáním podobných podniků téměř profesionální

zkušenosti, a proto ani tentokrát neponechali nic náhodě a
na nové prostředí se jeho lidé poctivě připravili.Úvod
vyhradili klasickému předtančení páru z PT, jenž byl
vystřídán přehlídkou modelů na Modelkách ze ST, které
jen samy o sobě daly zapomenout na erotické klipy
z minulých plesů. Hasiči přizvali posílenou kapelu Přímý
přenos, obstarali bohatou a hodnotnou tombolu, zajistili
adekvátní občerstvení, co se výběru sortimentu, kvality i i
výše cen dotýká, kuřáky odkázali do míst mimo sál,
pozvali kamarády z SDH Putim a FFW Riedlhütte,
čestného starostu spolku K. L. st. i starostu města P. K.,
ing. To vše i mnoho dalšího hasiči udělali a sami ovlivnili.
Pouze více plesových hostů už do sálu nestihli navozit.
Málo místních párů tu bylo k vidění. A to přišlo hasičům
líto a kazilo to jinak dobrý pocit z celého plesu...O týden
později, 26.1. se uskutečnil v pořadí již 12. Společenský
večer rodičů a přátel ZUMŠ, který škola již popáté
pořádala v sále školní jídelny. K tanci a poslechu zahrál
opět Přímý přenos. Společenský večer otevřeli svým
předtančením Muži v černém - žáci TO ze třídy paní uč.
Svobodové. Přítomní ocenili i ukázky orientálních tanců,
v podání paní Lenky Mrázové, býv. učitelky zdejší školy.
Tradiční a osvědčená čísla se v programu objevila i letos,
např. taneční soutěže-Židlová a Pomerančová o zajímavé
ceny, pestrá a bohatá tombola a samozřejmě i půlnoční
překvapení. Osmičlenný soubor Break Dance z Č.B.,
světový šampión z Los Angeles z léta 2007, předvedl
ukázky akrobatického tanečního umění a breakových
formací a dokázal, že mistrovský titul je ve správných
nohách i rukách. I tentokrát se očekávala větší návštěva,
nicméně všichni přítomní si pochvalovali a do ranních
hodin tančili. Pořadatelé děkují firmám i soukromým
osobám za poskytnutí finančních a věcných darů, díky
nimž se mohl letošní Společenský večer opět uskutečnit....
V sobotu 16. února 2008 se chystají uspořádat svůj 38.
Sportovní ples fotbalisté zdejšího FC. Bližší podrobnosti
Březiny nezjistily. ( B podle H. a T.T.)
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova
Březí v roce 2008 se skuteční v pondělí 18. února 2008
ve velkém jednacím sále radnice od 19 hodin.
Podstatným bodem programu jednání našich zastupitelů
bude rozbor hospodaření města v roce 2007 a příprava
rozpočtu města Vlachova Březí na rok 2008. (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * Než začaly
vánoční prázdniny, přijeli do školy herci divadla Studna
z Hosína u Č.B. a nadvakrát sehráli ve sportovní hale
výpravnou vánoční cirkusovou férii s názvem Byla cesta
byla ušlapaná. Takový příběh o narození ještě naši žáci
neviděli. Bylo to originální, živé, vtipné představení, které
nepostrádalo citový náboj a nikdy nekončící pointu * V
pátek 4. ledna 2008 se ve škole uskutečnila tradiční
Tříkrálová sbírka, která již popáté nesla název Tři
korunky pro Tři krále. Milada B., Iveta T. a Terezka T.
spolu se „školníkem“ Pepou L. obešli všechny třídy a

zastavili se i jinde, až nakonec napočítali částku 2 600
korun. Stejně jako v minulých létech věděli žáci i rodiče
předem, k čemu sbírka poslouží. Letos se vybíralo na
překvapení pro budoucí prvňáčky. Do sbírky pravidelně
přispívá i dobrý muž, který si nepřeje být jmenován. My
mu tímto děkujeme. Příchodem Tří králů vyvrcholil a
skončil školní projekt s názvem Od Barborek do Tří
králů. * V pondělí 14. ledna odpoledne se konaly ve
třídách schůzky rodičů s učiteli * V pátek 18. ledna
odpoledne a v sobotu 19. 1. 2008 dopoledne probíhal ve
škole Zápis dětí do 1. ročníku. Paní učitelky Marta
Kadlecová a Jindřiška Krankušová přivítaly celkem 33
kandidátů prvních tříd. S nimi pak hovořily, zadávaly
rozmanité úkoly a povídaly si i s rodiči dětí. Když pro
budoucí žáky „zkoušky a pohovory“ skončily, přišlo na
řadu překvapení z Tříkrálové sbírky-plyšáci a čokolády,
další dárky od dětí ze ŠD a konečně i stužky s nápisem:
„Zapsali mě do školy“. Děkujeme paní učitelkám za
velmi dobrou práci, rodičům za svědomitý přístup a
chválíme děti, že to všechno zvládly s klidem a
nadhledem.V těchto chvílích naznačuje počet zapsaných
žáků, že tu budeme mít jednu 1. třídu * 22. leden 2008
přinesl velký úspěch dvěma žákům naší školy.
V okresním kole soutěže v německém jazyce, které se
konalo v Prachaticích, zvítězil v kategorii starších žáků
Luděk Veber z 9.B a postoupil do krajského-regionálního
kola! Připomínáme, že již v loňském ročníku této soutěže
obsadil Luděk 2. místo. Žák 7. B Jan Urbánek se umístil
v mladší věkové kategorii na 2. místě. Oběma chlapcům
gratulujeme a děkujeme, stejně jako jejich paním
učitelkám R. Balkové a L. Šverákové, které je na soutěž
připravovaly * 29.1. podstoupili naši „Deváťáci“
celorepublikové testování společností Cermat Praha * 31.
ledna 2008 si 288 žáků školy odnášelo domů pololetní
vysvědčení. Svá úplně první vysvědčení dostalo i 35
„Prvňáků“. Žáci školy se mohou pochlubit 172
vyznamenáními, z nich mělo 92 žáků samé jedničky, na
2. stupni už to bylo jen 10 žáků. Tam se ale zase objevilo
více pochval – 22, na 1. stupni 12 pochval. Sedm žáků
z celé školy neprospělo, na zlepšení mají ještě celý
půlrok. Bylo uděleno jen 15 kázeňských trestů. A to je
určitě nový rekord školy! * Hned po jednodenních
pololetních prázdninách, které vyšly na pátek 1. 2.,
nastupují všichni žáci školy profesora Brože na jarní
prázdniny 4. – 8. února 2008. Tentokrát začíná kolotoč
jarních prázdnin právě v okrese Prachatice. Nashledanou
ve škole 11. 2. 2008! * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Cyklus
vánočních programů Vánoce 2007, který připravila jak
MŠ Pastelka tak ZUŠka byl tentokrát velmi rozmanitý a
časově náročný. Uskutečnilo se celkem 7 vystoupení,
včetně koncertů ve Strunkovicích a v Husinci. Jmenujme
alespoň Vánoční dílnu a Vánoční trhy dětí z Pastelky a
Adventní koncerty a besídku Veselte se, radujte se naší
ZUŠky. Všem, kteří se na vánočním cyklu podíleli, patří
velký dík a uznání * V týdnu od 21. 1. do 25.1. proběhly
v ZUŠce celoškolní přehrávky žáků hudebního oboru na
všech pobočkách školy. Přehrávek se zúčastnilo 120 žáků.

Celý týden byl spojen s rodičovskými schůzkami,
zakončen pedagogickou radou a vše vyvrcholí pololetním
vysvědčením * V únoru proběhnou okresní kola soutěží
ZUŠ ve hře na housle, kytaru a klavír. I naše ZUŠka
posílá do tohoto muzikantského kání své reprezentanty.
Držíme všem pěsti!* (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Náš první zápis z roku 2008 počneme ohlédnutím za
prosincem 2007. V tomto měsíci se od nás nikdo
neženil a žádná se nevdala. S radostí konstatujeme, že
nás také nikdo navždy neopustil. S potěšením však
činíme dva záznamy do kolonky narozených.
V posledním měsíci loňského roku se narodili chlapci
Adam Fiedler a Jakob Valentinus Van der Auwera. Oba
dva vlachovobřezské hochy mezi námi vítáme a přejeme
jim plno zdraví, štěstí, lásky, síly a rozumu. Jejich
rodičům blahopřejeme a maminkám posíláme po
kytičce. Pohled na místní společenské události ledna
2008 je následující. Do uzávěrky jsme tohoto vydání
Březin nedošla zpráva o narození prvního děvčete nebo
chlapce v roce 2008. Nezaznamenali jsme také zatím
žádný sňatek. + Navždy jsme se museli rozloučit s paní
Marií Hrabětovou z Vlachova Březí, která nás opustila
ve věku 87 let. Ve věku 58 let od nás navždy odešel pan
Václav Provod z Uhřic. V závěru měsíce k nám došla
zpráva o odchodu pana Vladimíra Caise z Vlachova
Březí. Bylo mu 72 let. Všem nejbližším a přátelům si
dovolujeme vyslovit projev naší hluboké účasti nad
jejich odchodem. * Mezi letošní lednové jubilanty
poprvé vstupuje paní Hana Hryzbilová z Horního Kožlí,
která si připomínala sedmdesátiny. Na Nový rok
napočítal na svém dortu sedmasedmdesát svící pan
Zdeněk Zatočil z Vlachova Březí. O dvou sedmičkách
vedle sebe už také ví své i Pan Malíř Jindřich Boška.
Leden 2008 se může pochlubit hned třemi
pětaosmdesátiletými – a vlachovobřezskými! Těmi jsou
paní učitelka Marie Řehková, paní Květuše Pojslová a
pan Pavel Valenta. Všem „kulatým“ jubilantům, ale i
těm, kteří si v lednu připomínali narozeniny nebo
jmeniny, posílají Březiny přání pevného zdraví, a mnoha
radostných a spokojených chvil mezi námi. Stejně jako
v uplynulých létech přinášíme i letos některé celkové
údaje roku 2007. V loňském roce se do Vlachova Březí
a jeho osad přistěhovalo celkem 45 občanů ( to je o 15
lidí více než v roce 2006) a 38 se jich odstěhovalo ( o 2
méně než roce ´06). 16 občanů nás navždy opustilo, což
je o jednoho více než v roce 2006. 15 občanů uzavřelo
roku 2007 sňatek. To je o 6 lidí více než před rokem.
V roce 2007 se u nás narodilo jednadvacet dětí. Snad
právě toto šťastné „voko“ nastartuje lepší časy, neboť
oproti roku 2006 je to již o 4 děti více. Celkový počet
obyvatel Vlachova Březí a jeho osad činil k 31.12. 2007
1656 osob! A to je o 12 obyvatel více než loni!
Neuvěřitelný růst počtu obyvatel zaznamenávají Uhřice :
2005 = 28 lidí, 2006 = 34 a 2007 = 40 obyvatel! Uhřice
se tak staly nejlidnatější osadou města Vlachova Březí a

přestihly až dosud suverénní Dáchov. Tam žilo v roce
2007 33 obyvatel, což je o 6 méně než v roce 2006. Třetí
nejlidnatější osadou je Lhota Chocholatá, kde žilo loni
32 obyvatel, což je o 1 člověka více než v roce 2006.
V Dolním Kožlí bydlí 16 občanů a stav tu zůstal stejný
jako v roce 2006. Horní Kožlí obývalo 10 obyvatel, to
znamená, že tam jeden občan přibyl. V Mojkově žilo
v roce 2007 8 obyvatel a oproti roku 2006 nenastala
změna. V osadě Doubrava jsme zaznamenali 3 obyvatele
a stav se oproti roku 2006 nezměnil. Doubrava tak
zůstává osadou s nejmenším počtem obyvatel.
V samotném městě Vlachově Březí žilo loni celkem
1514 obyvatel. 10 lidí tu přibylo. Loňské obavy, že se
propadneme pod magickou hranici 15 set obyvatel,
poněkud ustoupily. Do rekordního počtu obyvatel z roku
1860 nám však stále schází 1028 duší!...Březiny by
chtěly tímto poděkovat matrikářce MěÚ Vlachovo Březí
slečně Libuši Svěchotové za nezištnou, pravidelnou a
spolehlivou pomoc při tvorbě této rubriky. Ona pomáhá
každý měsíc, my děkujeme pouze jedenkrát za rok. O to
víc to platí. (B podle LIS)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Vánoce 2007 a Nový rok
2008 nebyly přímo na blátě, ale na sněhu také ne. A
podobně to vypadalo i na počátku roku.V půli jde
mráz do skoku a my kloužeme po boku. A po 20.
trochu snížku - neschoval bys do něj knížku.
Poslední víkend lednový, vítr na všechno odpoví.
(CM) * Město Vlachovo Březí poslalo své
Kalendáře 2008, mimo jiné, i svým partnerským
obcím
v Rakousku, Německu a Švýcarsku.
Z Baumgartebnbergu, St. Oswald-Riedlhütte a
Erlenbachu, ale i z mnoha míst v tuzemsku k nám
dorazilo rovněž hodně novoročních blahopřání a
pozdravů. Starosta a zastupitelé touto cestou děkují
* O vánoční kapry byl loni v průjezdu penzionu Pod
Věží velký zájem. Kvalita ryb, rychlost prodeje a
někdy poprava i příprava kaprů sklízely uznání
zákazníků * Tradiční novoroční ohňostroj byl
tentokrát odpálen z ochozu kašny k radosti všech
přítomných i samotného střelmistra pana A. Lence
seniora * MěÚ V.B. upozorňuje občany, že poplatky
za držení psů zůstávají beze změn. Tzn. 60,- Kč za
rok v osadách a pro důchodce, 120 korun platí za
psa v rodinném domě a 150,- Kč v bytovém domě
( to vše jen za 1 psa ). Cena za odvoz komunálního
odpadu zůstává pro všechny na 500 korunách za
osobu. Pro chalupáře rovněž 500 ,- Kč za objekt.
Můžete zaplatit jednorázově do 31.3. 2008, nebo ve
dvou splátkách po 250 korunách – 1. do konce
března, 2. do konce června 2008. Připomínáme, že
cena vodného a stočného pro rok 2008 činí 55 korun
za m3, včetně DPH * Město Vlachovo Březí má od
1. ledna 2008 nové webové stránky. Můžete je
objevit na adrese: www.vlachovobrezi.cz . Je to
další z mnoha dárků města ke svému výročí(B)
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