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V roce 2011, a to hned v 1. měsíci roku, si bude náš slavný
rodák, čestný občan města a Pan Malíř Jindřich Boška
připomínat neuvěřitelnou osmdesátku. Proto zdobí jeho
grafika poslední číslo Březin a spolu s námi přeje našim
čtenářům Šťastné a veselé Vánoce 2010 a hodně zdraví a štěstí
po celý rok 2011

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Ve středu 10. listopadu 2010 se od 19 hodin konalo ve velkém
sále ustavující veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova
Březí. O tom, jak byly mandáty v říjnových volbách rozdány,
jsme psali v minulém čísle. Pro lepší orientaci našich čtenářů,
výsledky voleb zopakujeme. 1. Vlachovo Březí-V.B. : 4 093
hlasy = 7 mandátů v ZM V. B. 2. KDU-ČSL : 3 007 hlasů = 5
mandátů v ZM. 3. TOP09 : 1830 hlasů = 3 mandáty v ZM.4.
Jan Horák : 351 hlas = 0 mandátů v ZM. Na první pohled se
rýsovalo jen několik možností, jak sestavit většinové složení
zastupitelstva a rady města. V. B.+TOP nebo V.B.+KDU či
KDU+TOP09. Vzhledem k tomu, že V.B. mělo svého
kandidáta na místo starosty - pana Lubomíra Dragouna (359
hlasů) a za KDU-ČSL obhajoval tento post stávající starosta
Ing. Petr Kubašta (319 hlasů), nemohla vzniknout tzv. velká
koalice V.B. + KDU. Tak tomu bylo v roce 2006
(KDU+Nestraníci) a před tím i v létech 2002 a 1998 ( vždy
KDU+ODS). Vše nasvědčovalo tomu, že budoucí podoba
vlachovobřezské koalice zůstane na rozhodování členů nové
strany, strany s nejmenším počtem mandátů-3, TOP09. Snad
proto se sešlo na veřejném jednání tolik účastníků, kteří byli
právem zvědavi, neboť zisk hlasů obou kandidátů na starostu
byl velmi blízký …Coby fotbalový fanoušek převedu nyní další
průběh jednání do fotbalového žargónu, abych i po více než
měsíci odlehčil tenkrát velmi vypjatou atmosféru a získal tím i
určitý nadhled. Nejprve se aktéři domluvili na pravidlech hry,
což znamenalo, že budou hrát před zraky diváků. Ještě před
výkopem se ukázalo, že KDU má o 1 hráče méně ( MUDr. J.
Smolová nebyla přítomna). Úvod zápasu, v němž dva hráči (V.
Kužvart-TOP09 a J. Předota KDU) vstřelili 2 vlastní branky,
předznamenal další, pak již velmi rychlý, průběh utkání. To se
ve svém finále zastavilo na skore 9 : 5 ve prospěch hráčů V. B.,
což také stanovilo následující rozdělení postů v ZM
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Vlachova.Březí. Novým starostou byl zvolen pan Lubomír
Dragoun-V.B., 51 let, až dosud podnikatel, který zastával post
vice starosty V. B. Místostarostou je Ing. Jiří Růžička-V. B., 38
let, ředitel SÚS PT a člen RM. Členové rady města : Ing. Pavel
Kouba-V. B., 41 let, projektant a člen ZM, Mgr. Michal
Novotný-V. B., 34 let, učitel a člen RM, pan Jaroslav PokornýV. B., 46 let, podnikatel, poprvé v ZM. Další členové
Zastupitelstva města Vlachova Březí : 6. MUDr. Martin NeradV.B., 48 let, 7. Mgr. Jindřiška Koubová-V.B., 50 let, 8. pan
Jaromír Hálek-KDU-ČSL, 53 let, 9. Ing. Petr Kubašta-KDUČSL, 55 let, 10. pan Josef Předota-KDU-ČSL, 54 let, 11. pan
Jan Fiedler-KDU-ČSL, 54 let, 12. MUDr. Jana Smolová-KDUČSL, 48 let, 13. pan Václav Kužvart-TOP09,46 let, 14. paní
Blanka Hebíhová-TOP09, 44 let a 15. paní Anděla HodováTOP09, 51 let. Nové ZM schválilo ještě zřízení dvou výborů
zastupitelstva. Prvním z nich je Finanční výbor, do jehož čela
byl zvolen pan Jan Fiedler (KDU). Do čela Kontrolního výboru
byla zvolena paní Blanka Hebíková (TOP09). Ke konečným
výsledkům Komunálních voleb ve městě Vlachově Březí
v roce 2010 se vrátíme ještě několika poznámkami : * Post
starosty neobhájil Ing. Petr Kubašta, který po 4 volební
období-16 let stál v čele města. V historii purkmistrování,
starostování, předsedování a znovu starostování ve Vlachově
Březí je to bezesporu rekord. Až teprve náležitý časový odstup
a uklidnění rozbouřené povolební atmosféry nám umožní
zhodnotit a vidět vše, co se z jeho iniciativy a pod jeho
vedením podařilo ve Vlachově Březí podařilo udělat. Již jen
skutečnost, jak dlouho působil ve funkci 1. muže města, hovoří
za vše…Vážený pane starosto (V. Havlovi se také pořád říká,
pane prezidente) Petře, občané V.B. Ti poděkovali těmi více
než 300 hlasy ve volbách a Březiny Ti děkují za spolupráci
těmito řádky…* Novým starostou města Vlachova Březí byl
zvolen pan Lubomír Dragoun, ještě donedávna majitel stavební
firmy. Jednapadesátiletý muž působil v zastupitelském sboru
našeho města již od roku 1986, nejprve coby poslanec, pak
zastupitel, člen rady a od roku 2002 jako vice starosta města.
Měl by být zárukou kontinuity s předchozí strategií rozvoje
města. Politika jest umění nemožného. On a jeho tým dokázali
proměnit svých 7 mandátů v 9 a jako vítězové voleb brali
všechno…Gratulujeme, přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů
v řízení chodu věcí veřejných * To samé můžeme popřát
členům omlazené rady města. Se dvěma stávajícími členy radyIng. J. Růžičkou a Mgr. M. Novotným nově zasedne i
dlouholetý člen ZM Ing. P. Kouba a také novic ZM i městské
rady pan Jaroslav Pokorný, kterého až sem posunuly hlasy
voličů * Gratulaci zaslouží i všichni nově nebo staronově
zvolení členové Zastupitelstva města V.B. Všichni museli dát
stranou své osobní pohodlí a vydat se v plen voličské přízně.
Někteří z nich museli vypít kalich hořkosti voličovy vůle až do
dna a pocítit hluboké zklamání. To všechno s sebou přináší

politika…* Zvláště kandidáti z nové strany TOP09 rozvířili
stojaté vody místní komunální politiky a svým příchodem ji
rozhodně oživili. Patří jim za to velký dík, stejně jako všem
novým tvářím na kandidátkách ostatních stran. Buďme rádi, že
letošní komunální volby objevily pro naše voliče tolik nových
a mladých tváří * 708 občanů volilo, 622 lidí k volbám
nepřišlo. Nikdo si nepřeje „hundertprocentlich“ volební účast,
ale to číslo 622 také o něčem vypovídá i varuje… * Osobně
smekám klobouk přede všemi letošními aktivními účastníky
místních voleb ve Vlachově Březí. Ve srovnání s předvolební,
volební a povolební situací v Husinci si všichni naši zaslouží
známku nejméně o tři stupně lepší * Nakonec se zastavíme u
těch zastupitelů, kteří na svých postech o letošních volbách
skončili. Neměli bychom zapomenout na pana Ing. Bohumila
Sellnera, který zůstal čestným členem ZM až do 10. listopadu
2010, přestože jsme se s ním před rokem navždy rozloučili. Od
roku 1990, tedy 5x za sebou, byli členy zastupitelstva města V.
B. pánové Antonín Lenc st. a Mgr. Jan Horák st., oba
kandidovali i letos. Stejně tak šel podruhé do voleb i Mgr. Ivan
Lauda. Ani jeden z nich však neuspěl. Pánové Karel Lád ml. a
JUDr. Petr Schőn již letos nekandidovali a v ZM skončili po 4
létech práce. Přestože podíl odvedené práce výše jmenovaných
ve prospěch města V.B. nebyl stejný, zaslouží si všichni dík a
úctu, neboť dokázali obětovat i něco navíc…* (JKH)
SLOVO BÝVALÉHO STAROSTY
Především bych chtěl poděkovat všem našim voličům za
důvěru, kterou mně a našim kandidátům za KDU-ČSL
projevili. Osud byl takový, že jsem nebyl zvolen starostou,
přestože byla podepsaná většinová koaliční dohoda s TOP09.
Došlo ke kupčení s hlasy našich a koaličních kandidátů. Proč
k tomu došlo a co za ně získali, je nutno se ptát aktérů těchto
obchodů. Nechci zde v článku na rozloučenou vypisovat vše,
co jsme společně s ostatními zastupiteli za mého 16-letého
působení v pozici starosty pro město Vlachovo Březí
vybudovali a co se nám podařilo nebo naopak nepodařilo. Chtěl
bych se zaměřit na budoucnost, na právě realizované projekty i
na ty, co jsou připraveny k realizaci nebo jsou ve fázi
rozpracovanosti. Ještě v letošním roce budou ukončeny tyto
projekty : 1) Nákup kolového traktoru s příslušenstvím pro
údržbu místních komunikací-MK a zeleně = 40% dotace.2)
Probíhající rekonstrukce místních komunikací v D. Kožlí, H.
Kožlí, Mojkově, Na Stránce a v Uhřicích = 100% dotace. Nyní
se zmíním o projektech, které jsou připraveny k realizaci a jsou
finančně zajištěny : 1) Projekt Rekonstrukce MK na sídlišti I.
etapa, v níž se jedná o vytvoření páteřní komunikace včetně
chodníků a parkovacích míst, včetně dlažby náměstíčka na
sídlišti = 92% dotace. 2) Sběrný dvůr bude umístěn
v průmyslové zóně a bude vybaven novou technologií pro
zpracování tříděných odpadů= 92 % dotace. 3) ZTV v Panské
zahradě bude na základě kupní smlouvy realizovat firma Reno
Šumava s tím, že se v roce 2011 stavebníci konečně dočkají
stavebních parcel. 4) Důležitý projekt, který byl letos zahájen, a
do budoucnosti je nezbytný pro další rozvoj města, je zadání
provedení pozemkových úprav. Projekt je ze 100% financován
státem a týká se všech katastrálních území města. V poslední
části se zmíním o projektech, které jsou stavebně připraveny
k realizaci, byly podány žádosti o dotaci s tím, že se čeká na
výsledek hodnocení : 1) Rekonstrukce MěÚ a hasičské
zbrojnice. 2) Rekonstrukce MK – Komenského, Na Vršku,
Jeronýmova, Plánkova a MK na Doubravu. 3) Revitalizace
lipové aleje u Svatého Ducha. 4) Obnova Ládů rybníka. 5)
Vybudování nové kanalizace na Janovské. 6) Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu na sídlišti. (Ing. P. Kubašta)
SLOVO NASTUPUJÍCÍHO STAROSTY

Nejen nové zastupitelstvo a rada města, ale jistě i občané
Vlachova Březí děkují touto cestou panu Ing. Petru Kubaštovi za
obrovský kus vykonané práce pro naše město i Mikroregion
Vlachovo Březí. 16 let působil v čele radnice a po celou tu dobu
usiloval o zvelebení a modernizaci města. Poděkování dlužíme i
dlouholetému členu rady a zastupitelstva panu Mgr. Janu
Horákovi. Věříme, že bude i nadále pomáhat v oblasti kulturního a
společenského života. Oběma pánům přejeme mnoho úspěchů
v pracovním i soukromém životě.
Podrobný přehled dosavadních výsledků v oblasti budování
města byl konkrétně a vyčerpávajícím způsobem popsán
v říjnovém čísle Březin. Tak je myslím zbytečné vše znovu
opakovat. Všichni občané jsou si jistě vědomi, co pro město bývalý
starosta, rada a zastupitelstvo i samotní občané města udělali….ale
zároveň i toho, co neudělali! Raději než psát a mluvit se budeme
všichni snažit ze všech sil pracovat.
Touto cestou se obracím na občany Vlachova Březí a našich
okolních osad, aby byli novému zastupitelstvu města, radě, a
starostovi nápomocni a chápali i některé nedostatky, které se na
začátku volebního období mohou vyskytnout a než my, „nově
začínající“, najdeme tu správnou cestu k řešení všech problémů.
Popřejme si tedy všichni dostatek pochopení a více úcty k sobě
navzájem. Do nadcházejících svátečních dnů trochu klidu, pohody
a úspěchů. A ještě jednou upřímný dík všem za dosavadní práci
pro město a hodně elánu, houževnatosti a síly do práce budoucí.
( Lubomír Dragoun spolu s radou a zastupitelstvem města)

SLOVO ZASTUPITELE V. V. A OBČANA
Letos v červenci jsem se rozhodl, že budu již pošesté kandidovat
do ZM V. B. Tentokrát jen sám za sebe, coby jediný nezávislý
kandidát J. H. Nedělal jsem si žádné starosti s tím, co na to řekne
poměrný volební systém. Potřeboval jsem získat 69 podpisů od
občanů, bych mohl přihlásit sám sebe na MěÚ v PT. Aby to
odpovídalo mé numerologii, opatřil jsem si 77 podpisů
sympatizantů a do 10.8. svou kandidaturu oficiálně potvrdil.
Nedělal jsem žádnou předvolební kampaň, spoléhaje na to, že 5x
před tím mě voliči svou důvěrou poctili a že budu pro ně asi tím,
čím byla ještě donedávna Klausova tenisová raketa ve volbách pro
Pražany. Mí Vlachovobřezšťané mě zřejmě porozuměli a pochopili
a já jim za těch 351 hlasů upřímně děkuju. Je zajímavé, že po
volbách každý věděl, že jsem neměl šanci. Já to nevěděl, a proto
jsem do toho šel…Dodnes jsem se nesnažil proniknout do
záhadného a zcestného volebního systému i do onoho nejasného
způsobu přepočítávání hlasy na mandáty. Např.: v roce 2002
dostali ve V. B. toliko 3 kandidáti za KSČM celkem 317 hlasů a
hranice pro udělení mandátu v ZM byla 115,5 hlasů. Letos se
jednomu nezávislému kandidátu se 351 hlasy žádná hranice pro
mandát nepočítala…Pokud volební zákon nezohlední právo
jednotlivce na samostatnou kandidaturu, pak se nemůžeme divit
těm 622 občanům z našeho volebního okrsku , že k volbám vůbec
nepřišli. A na ty já sázel, neboť jejich hlasy mě mohly dostat do
ZM, nikoli však ze mne starostu udělat. To už byla jen lidová
tvořivost. Zastupitelem jsem zvolen nebyl.(JKH)

DĚKUJEME, MISTŘE MATULKO II
V těchto dnech právě vyšel dotisk anglické verze katalogu Thank
you, Mr. Matulka ke stejnojmenné výstavě. Expozice, která
představuje 77 kopií a reprodukcí obrazů Pana Malíře Jana
Matulky, je od konce října 2010 otevřena ve školní galerii BoMBa
na počest 120. výročí narození našeho slavného rodáka. Kompletní
katalog, jeho českou verzi dostali čtenáři jako přílohu Březin
v listopadu zdarma, můžete nyní zakoupit v Infocentru radnice na
náměstí Svobody.(B)

DEN POEZIE JIŽ PO OSMÉ
Letošní ročník festivalu Dne poezie se nesl ve znamení 200.
výročí narození básníka Karla Hynka Máchy a přihlásili se
k němu v 35 místech České republiky. Mezi nimi již po osmé
nechybělo ani Vlachovo Březí, žáci zdejší školy a galerie
BoMBa. Na úvod vypustili již 8. 11. ti největší nadšenci spolu

s paními učitelkami Koubovou a Horákovou své papírové
loďky s verši po proudu Libotyňského potoka do Nekonečného
kraje-to bylo motto 12. ročníku. Na pokračování Dne poezie ve
V.B. jsme čekali až do 22. listopadu 2010. Před zcela
zaplněným sálem galerie BoMBa vystoupilo dvaatřicet žáků
zdejší školy, aby představilo své vlastní verše nebo tvorbu
jiných autorů. 33. recitující byla paní ředitelka T. Tláskalová,
která si na úvod celého pořadu připravila ukázku Máchových
veršů věnovaných vlasti a domovu…Domácí organizátory hřeje
dobrý pocit, že v době nadvlády PC apod., se najdou žáci, kteří
píší a recitují. To je ten Nekonečný kraj poezie…(JKH)
MÁCHA - ADVENTNÍ POUTNÍK
Na třetí adventní neděli, 12. prosince 2010
připravil
vlachovobřezský Kruh přátel poezie v pořadí již 6. večer.
V rámci cyklu Cesty poezie byl věnován v samém závěru roku
2010 významnému 200. výročí narození velkého českého
básníka Karla Hynka Máchy. Pořad nazvaný Poutník Mácha
byl sestaven z méně známých básní K.H. Máchy, které svým
obsahem tvoří kontrast k Máji a současně umocňují atmosféru
právě probíhajícího adventu. Recitační kvarteto HEFRTÁTO
(HElena F., FRantišek P. , TÁňa T. a TOnda L.) umně
podmalovával svými klarinetovými improvizacemi pan uč.
František Procházka. Poetický večer věnovaný K.H.M. byl
doplněn výstavou reprodukcí básníkových kreseb českých
hradů, které on sám nazval Hrady spatřené. Škoda, že
nepříznivé počasí odradilo mnohé z tradičních návštěvníků.
Snad příště, to ale bude až v předjaří příštího roku…(T.T.)
JAK V DOLNÍM KOŽLÍ PSALI JEŽÍŠKOVI
Stále více se prosazující agentura Pat a Mat z Dolního Kožlí
pořádala pod křídly tamního SDH v sobotu 11. prosince 2010 hned
2 akce. Odpoledne se před kapličkou na koželské návsi sešli
především děti a dospěláci, aby rukou společnou vypustili celkem
jedenadvacet balónků, které s sebou nesly přinejmenším zase 21
vánočních přáníček pro Ježíška. Byla při tom, zpívala a hrála i
vlachovobřezská Žihadla vedená paní ředitelkou T. Tláskalovou.
Program pro děti pak pokračoval v klubovně hasičů. Večer se na
stejném místě sešli ti, kterým již bylo 18 a více, by se zúčastnili Po
čertech dobré zábavy, jinde by asi řekli Mikulášské zábavy.
Letošní sníh stanovil ideální podmínky pro Fraky z Březí. Návrat
na lyžích Skalňákem v 5,00 hodin ráno by neměl chybu. Osada
Dolní Kožlí tvoří kulturní baštu mezi našimi osadami. Takto
inspirovalo mladou a nadějnou poetickou hvězdičku Bohunku
Pešlovou z kraje pod Kletí : „Místo, kde východ slunce doprovází
sen a stmívání s rozbřeskem v jedno splývá…Místo, kde člověk
zapomíná na svět a prostě šťasten v kruhu kamarádů bývá. Zde
zpěvem kytary necháte se nocí nést a v záři tančících plamenů
vnímáte jen atmosféry hlas…Zde každičký moment jedinečný jest,
kéž by navždy zastavil se čas…Stisk dlaní, „Ahoj kamaráde“, jen
vlídné tváře potkáte…Ať chcete nebo nechcete, své srdce tady
necháte. Může mít desítky i tisíce krásných jmen…To jediné
místo, kde východ slunce doprovází sen…“ (B+PEJ+BP)
TURISTKY–SENIORKY Z VLACHOVA BŘEZÍ III
Každý týden v pondělí či v úterý lze vidět pod lípou na náměstí
Svobody ve V.B. větší či menší skupinku turistek-seniorek,
chystajících se odjet na další pěší túru. Své výlety podnikají do
blízkých i vzdálenějších míst. Jejich cílem není „polykání“
kilometrů, ale také poznávání přírody, známých i neznámých
míst. Vždyť se stačí dobře dívat kolem sebe. Všude se najdou
krásné památky, různé vzácnosti, ale i obyčejné věci kolem nás
stojí za shlédnutí. V letošním roce jsme ušly 560 kilometrů,
zvládly výstup na Poledník i návštěvu Březníku, prošly řadu
vesnic stojících i zaniklých, navštívily Nebe i Peklo, opět zmokly
u Pramene Vltavy, viděly, co udělal kůrovec se Šumavou, ale i
krásné šumné hvozdy v okolí Kašperských Hor a Sušice.
Nepodnikaly jenom výlety do přírody, i kultura je jim vlastní.

Zajely si do Jihočeského divadla, nechyběly na rozmanitých
podnicích ZUŠ, byly na setkání seniorů v Kaplici, Kájově a ve
Vimperku. Vyjely si i za hranice do Národního parku Bavorský
les. V Neuschőnau si prošly stezku v korunách stromů, město
Grafenau a skanzen Muzeumsdorf v Tittlingu. Více si můžete nají
na jejich internetových stránkách (www.turistky.estranky.cz)
nebo v jejich kronikách. Turistky seniorky se setkávají rády, těší
se i na nové příznivce a přejí si, aby jim vydrželo zdraví co
nejdéle. To vzkazují i všem čtenářům Březin a přidávají přání
mnoha úspěchů v roce 2011. (VAV)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * Mladší žáci ze 6. a 7. tříd
vyhráli v listopadu pod vedením pana uč. M. Novotného okrskový
turnaj v halové kopané v PT. V prosinci bojovali v okresním finále ve
Vimperku. Bohužel na žáky z obou velkých měst již nestačili a obsadili
4. místo. I tak si zaslouží uznání a poděkování za dobrou reprezentaci
školy * 22. listopadu se konalo shromáždění rodičů žáků ZŠ PJB. Na
něm byl představen nový člen Školní rady z řad rodičů-pan Zdeněk
Neuberger z Vlachova Březí. Ten zaujal místo po panu Petru Varausovi.
Jeho děti už školu opustily. Panu Varausovi děkujeme za dlouholetou
spolupráci a panu Neubergerovi přejeme hodně zdaru a síly v nové roli
* V sobotu 27. 11. se ve škole uskutečnil Kurz zdobení perníčků, který
vedla paní Alena Scherlingová z Vodňan. Vedení základní organizace
Českého svazu včelařů ve V. B. se podařila dobrá věc, která přivábila
značný počet zájemců, především z řad žen a dětí. Ozdobené medové
pečivo se tak stane hitem vlachovobřezských vánočních stolů * Do
školy přišel Advent. Počínaje 4. prosincem a Barborkami, po nich přišli
Mikuláš, andělé a čerti, 13. pak Lucie, na žáky čekají vánoční
besídky…a všechno skončí ve čtvrtek 6. ledna 2011 příchodem Tří
králů a jejich sbírkou Tři korunky pro Tři krále. Takový je každoroční
prosincový obrázek v naší škole * 18. listopadu se začala a 16 . prosince
skončila tzv. Hettnerova mise mezi žáky naší 7. třídy. Pan doktor Vl,
Hettner, ředitel PPP v PT ve spolupráci s paní třídní učitelkou 7. třídy P.
Langovou a výchovnou poradkyní školy P. Novákovou zjišťovali
celkem na 5 sezeních a jednáních, jak se to s touto třídou má, a jak s ní
pracovati dál…Vše dospělo tak daleko, že okamžitě po skončení mise
H. se paní učitelka Pavla L. provdala 17. 12. 2010 v PT za pana Josefa
Alberta. Ať je v abecedě pořád první, stejně jako v nové životní roli.
Novomanželům P. & P. přejí všechno Nej… všichni ze základní školy
pana profesora Brože ve V.B. * V pátek 21.1. odpoledne a v sobotu 22.
ledna 2011 dopoledne se na ZŠ PJB uskuteční zápis dětí do 1. ročníků
základní školy. Podrobnosti objevíte plakátech * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * V týdnu od 8. 11. do 12. 11.
a pak i od 15.11. do 19.11. proběhly na úseku ZUŠ čtvrtletní třídní
koncerty jednotlivých nástrojových oborů, na nichž se postupně
představili všichni žáci hudebního oboru. Těch bylo celkem 112. Cyklus
9 koncertů zaplnil komorní sál ZUMŠ do posledního místa * V pátek
26. 11. se v komorním sále ZUŠ uskutečnil tradiční koncert učitelů na
počest Svaté Cecilie, patronky všech muzikantů. Letošní program byl
věnován bývalým absolventům školy, které si jejich bývalí učitelé
pozvali jako hosty a společně připravili několik vstupů. Postupně se
nám představili slečna Andrea Procházková( příčná flétna/ klavír),
slečna Olga Smolová (housle) či pan Filip Sellner ( klarinet).
Z pedagogů vystoupila Martina Spišská(vcello), Miloš Kadeřávek a
František Procházka (klarinety), Milan Zíka (housle a kytara) a o
klavírní doprovod všech sólistů se postarala paní ředitelka T.
Tláskalová.Všichni posluchači si odnášeli mimořádné hudební zážitky *
Přehled akcí MŠ Pastelka a ZUŠ přinášíme na jiném místě * (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Uzávěrka této jedné z nejčtenějších rubrik našich novin byla 12. 12., a
proto vše, až na jednu výjimku, co se společenského pohybu lidí
v našem městě a jeho okolí dotýká, se právě tímto dnem v Březinách
končí. O událostech, jež se do konce roku 2010 odehrají, budeme
naše čtenáře informovat v únorových Březinách 11. roku.
Zaznamenali dvě listopadová narození – Davida Hanžla a Kateřiny
Štabrňákové, oba jsou z Vlachova Březí. Těm přejí Březiny plno
štěstí, zdraví, hodně rozumu, krásy a lásky jejich nejbližších. Také jim
posíláme upřímné blahopřání a maminkám dvě velké kytice * Celkem
jsme v zaznamenali 4 listopadové svatby na MěÚ ve Vlachově Březí.
Dva páry si nepřejí býti jmenovány, a tak uvádíme toliko Alenu a
Tomáše Bařinovi a Janu a Václava Matějkovi. V prosinci se opět na
naší radnici konala ještě jedna svatba, jejíž hlavní aktéři rovněž
netouží po tom, abychom uvedli jejich jména. Nakonec přinášíme tu
nejčerstvější svatební zprávu, že týden před Štědrým dnem řekli na
MěÚ v Prachaticích své ano Pavla a Josef Albertovi. Všem
novomanželským párům, ať již anonymním nebo těm, kteří se ke
svému „činu“ radostně a veřejně přihlašují, si dovolíme vyslovit přání
všeho nejlepšího na jejich společné životní pouti, přidáváme víru
v jejich pevné zdraví, štěstí a nikdy nekončící lásku …* Bohužel jsme
nuceni otisknout smutnou zprávu o odchodu pani Marie Urbánkové z
Vlachova Březí, které bylo 77 let. Zarmoucené rodině a jejím
nejbližším si dovolíme vyjádřit upřímnou soustrast. * Rádi
uveřejňujeme jména našich „kulatých“ listopadových jubilantů.
Pětasedmdesátku si v tomto měsíci připomněla paní Marie Kučerová
a pan Josef Růžička, oba z Vlachova Březí. Dort se dvěma
sedmičkami byl připraven pro paní Marii Chánovou ze Lhoty
Chocholaté a pro paní Helenu Pavlíkovou z Dáchova. Všem čtyřem i
dalším, kteří se v listopadu narodili nebo měli jmeniny posíláme přání
pevného zdraví, dobré duševní pohody a stálé radosti ze života kolem
sebe.
Nakonec jsme si nechali dva jubilanty-ty ze
všech nejjubilantovatější. Paní Marie Pilveinová z Vlachova Březí,
toho času pobývající v Praze, si mezi svými nejbližšími připomínala
neuvěřitelné šestadevadesátiny! Tento požehnaný věk z ní činí
rekordmanku mezi našimi čtyřmi členy Klubu „90“. Vážená paní
Marie, kráčejte životem pořád tak mladě a radostně jako dosud… Pan
Jan Sýkora z Vlachova Březí, který se toho času úspěšně zotavuje
v prachatické nemocnici, oslavil své devadesáté třetí narozeniny!
Vážený pane Jane, vyřizujeme Vám srdečné pozdravy ode všech
Vlachovobřezšťanů, kteří se již nemohou dočkat , až vás zase uvidí
přijet na Babetě na náměstí pro rohlíky. Těšíme se na Vás…
Nejmladší členkou Klubu „90“ je vážená paní Marie Těťourová ze
Lhoty Chocholaté (devadesátiny si připomínala letos v srpnu), tu
následuje vážený pan Jan Sýkora (v listopadu 93 let). Letošní říjnová
jubilantka -vážená paní Justina Kordíková si připomínala své
pětadevadesátiny. A nakonec znovu připomínáme 96 let, které
uplynuly od narození vážené paní Marie Pilveinové. Ať nám tento
slavný a šťastný čtyřlístek zůstává pohromadě co nejdéle a zdobí se
novými lístky příštích „devadesátkářů“…Abychom se s právě
končícím rokem vyrovnali s co nejmenšími resty, přinášíme ještě
přehled o kulatých životních jubileích našich spoluobčanů v

prosinci . Novým a nejčerstvějším členem Klubu „70“ se již stal pan
František Bestrejka z Vlachova Březí. Na ostatní oslavence jejich

kulatiny čekají v závěru posledního měsíce roku. Svou sedmdesátku
si připomene pan Miroslav Hucek z Vlachova Březí, o pět svíček více
uvidí na svém dortu pan Josef Capůrka ze Lhoty Chocholaté. Ke
kulaté osmdesátce nezadržitelně spěje pan Josef Jurášek z Vlachova
Březí. A nakonec to bude kulatá pětaosmdesátka paní Marie
Sellnerové z Vlachova Březí. Těm všem i těm, kteří slaví v prosinci
jmeniny posílají Březiny mnoho pozdravů a přání pevného zdraví,
klidu, pohody a radosti ze života* (B podle LIS)

CO BUDE JEŠTĚ LETOS A CO V NOVÉM ROCE
* Základní umělecká škola a mateřská škola připravily před
Vánoci několik zajímavých akcí, na které si vás dovoluje srdečně
pozvat. * Úterý 14. 12. od 15-17 hodin Vánoční trhy MŠ
Pastelka a zpívání dětí u stromečku na náměstí Svobody *
Čtvrtek 16. 12. od 16 hodin Veselá vánoční pohádka ve velkém
sále MěÚ V.B. hraje divadlo Zvoneček z Č.B. * Pátek 17.12. od
16,30 hodin Adventní koncert ZUŠ v komorním sále ZUŠ *
Pondělí 20.12. od 16,3 hodin Radujme se, veselme se, tradiční
vánoční besídka v sále MěÚ V.B. * Úterý 21.12. od 15,30 hodin
Vánoční posezení s rodiči v MŠ Pastelka * Pátek 7. 1. 2011 od
16,30 hodin MARMARDRAKVAR aneb PF ´11 v komorním
sále ZUŠ * V sobotu 18. 12. se v hostinci U Svatošů uskuteční XI.
ročník Turnaje ve šnopsu. Zahájení bude ve 12. 30 hodin * Ve
středu 22. 12. a ve čtvrtek 23. 12. se bude pod kostelem
Zvěstování Páně a před Řeznictvím Hojdekr konat již III. ročník
Vánočního vlachovobřezského trhu = VVT III. Prodávat se
bude tradiční zboží předvánočního času a v tomto duchu se ponese
i vánoční občerstvení-pitíčko a jídlíčko, které bude až do
vyprodání zásob zdarma! Kapři vánoční, keramika, svíčky,
kameny i folklór tuzemský ba i indický…To všechno tu bude
k mání. Přijďte se podívat a pobejt i něco koupit * Na Štědrý den
odpoledne-v pátek 24.12. bude v chrámu Zvěstování Páně
k dispozici Betlémské světlo od 15 do 16 hodin. Tamtéž bude
celebrována Půlnoční mše svatá, jejíž začátek je stanoven na 22
hodinu * Podrobné informace o chystaném
Novoročním

ohňostroji, který bude spuštěn v prvních chvílích nového roku
2011 v co nejtěsnější blízkosti náměstí Svobody, nemůžeme
prozrazovat. Jaké by to pak bylo překvapení? * Na sobotu 15.
ledna 2011chystají svůj 41. Sportovní ples fotbalisté FC V. B.
Ten začne ve 20 hodin a na tanečním parketu nebo jen tak
k poslouchání vám bude hrát domácí kapela Václava Jírovce.
Krom bohaté tomboly připravují fotbalisté všelijaká překvapení a
legrácky. Ze všeho nejvíc se však těší na své fanoušky a přátele,
které tímto srdečně zvou * Pořadatelé ze MŠ a ZUŠ si dovolují
srdečně pozvat nejen všechny rodiče svých žáků, ale také ostatní
přátele naší školy na , v pořadí již 15.-tedy jubilejní, Společenský
večer rodičů a přátel ZUMŠ, který se uskuteční v sobotu 29.
ledna 2011 od 19,30 hodin v sále školní jídelny ZŠ PJB. K tanci a
poslechu bude opět hrát Přímý přenos a nebudou chybět bohatá
tombola, zábavné soutěže, předtančení a vystoupení netradičních
hostů, včetně půlnočního překvapení. Přijďte s námi strávit
příjemný večer a dobře se pobavit * ( B a T.T.) *

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná: * Zpočátku listopadu zataženo, ale teplo,
až víkend 13. a 14. ztrhal rekord směrem vzhůru. První sníh tu
máme 23. 11. a od té doby leží a přibývá na váze i objemu. Od
prosince připadává zas a je tu Mraz I . Na Mikuláše náledí, které
čertům nesedí. Pak zdánlivě to povolí a vítr v hlase nese Mrazy II
zase, až ztrhal rekord směrem dolů pod nulu ze 16. a 17. 12.(CM)
* Před 1. adventní nedělí jsme zaznamenali vztyčený strom
vánoční při kostele Zvěstování Páně, adventní věnec kol fontány
na kašně a inovovanou a rozšířenou svítící výzdobu na sloupech
světel na náměstí Svobody. Inu Vánoce se blíží * Firma EKOKOM a.s. zakoupila pro MěÚ V.B. nové kontejnery na tříděný
odpad (10 na plast a 3 na papír.) Stalo se tak v rámci interního
projektu Obnova sběrné sítě v malých obcích okresů ST a PT,
který podporuje správnost myšlenky třídění odpadů v ekologické
výchově občanů. * FOTBALOVÝ PODZIM FC ´10 se
v Březinách neobjeví, neboť místo žádné není *(B)
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