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Vážení čtenáři Březin, máte před sebou první číslo
vašich novin v roce 2010. Těší nás, že váš zájem o
Březiny neuvadá, a proto můžeme napsat, že to jsou
pořád i vaše noviny. Dnes jsme na začátek umístili
fotografii osady Uhřice i s vrchem stejného jména. Ten
druhý kopec je Vyšoháj – foto je z 20. ledna 2010.
Tečku za únorovými novinami napsala fotografie z 2.
ročníku Vlachovobřezského vánočního trhu - 22.12.
2009. Přílohu novin tvoří jubilejní X. číslo Hasičského
věstníku, který pro čtenáře Březin
každoročně
připravuje staronová starostka SDH Vlachovo Březí
paní Helena Fiedlerová. (B)
CO PŘINESL KONEC ROKU 2009
Co se nám do prosincových Březin nevešlo, připomínáme
dnes, ale opravdu jen v letmém přehledu. Začneme
vzpomínkou na cyklus adventních koncertů duchovní hudby,
které od 15. do 17. 12. připravila i provedla zdejší ZUMŠ
v Husinci, V.B. a ve Strunkovicích * O Zlaté neděli, 20. 12.
čekal na všechny milovníky kvalitní hudby opravdový
zážitek – koncertní provedení nejslavnějšího českého
vánočního díla České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Návštěvníci, kteří zcela zaplnili velký jednací sál na radnici,
odměnili dlouhotrvajícím potleskem všechny účinkujícíPošumavskou komorní filharmonii, smíšený pěvecký sbor
Česká píseň a jeho sólisty * Na stejném místě se pak
v pondělí 21. prosince odehrál tradiční vánoční kabaret
ZUMŠ Veselme se, radujme se, který se setkal s velkým
ohlasem * Vánoční trhy MŠ Pastelka na náměstí Svobody,
spojené s se zpíváním dětí u vánočního stromu završily
v úterý 22.12. celý předvánoční program ZUMŠ, za který
patří všem účinkujícím upřímné poděkování (T.T.) *
V pátek 18. prosince 2009 odpoledne se uskutečnilo
slavnostní otevření přístavby k pavilonu ZUMŠ. Tím se
definitivně završily veškeré stavební a rekonstrukční práce v
celém školním areálu, které trvaly bezmála 5 měsíců. Děti
z MŠ Pastelka získaly tolik potřebnou prostornou šatnu.

Která se pro ně stala skutečným vánočním dárkem. Celý
projekt vznikl v projekční kanceláři Ing. Pavla Kouby, jeho
realizace začala v červenci roku 2009 a pan architekt na
všechny práce osobně dohlížel. Patří se z tohoto místa
poděkovat všem firmám, které vytvářely novou a moderní
tvář naší školky Pastelky, stejně tak i zřizovateli školkyMěstu V.B. a Jihočeskému kraji za finanční podíl v rámci
grantového programu. Proto jsme při slavnostním otevírání
mohli spatřit zastupitele Vlachova Březí na čele se starostou
panem Ing. Petrem Kubaštou, paní doktorku Janu
Krejsovou, jež tu zastupovala Jihočeský kraj, paní M.
Lopušanovou a J. Šobra z odboru školství a kultury z MěÚ
PT, dále pak zástupce jednotlivých firem pana J. Paruse,
pana M. Píchu, pana L. Dragouna, pana L. Zušťáka, pana J.
Pikla, zástupce firmy Otherm i mnoho dalších. Po krátkém
kulturním programu dětí z MŠ Pastelka a po projevech hostů
se všichni odebrali na prohlídku nových prostor.
Vlachovobřezská MŠ Pastelka se tak po 15 létech dočkala
odpovídajícího prostředí. Tady mohou paní učitelky,
zaměstnanci, ale hlavně děti vytvářet moderní podobu
předškolního vzdělávání a výchovy v našem městě. (T.T.) *
V sobotu 19. prosince 2009 se v hostinci U Svatošů konal
jubilejní X. ročník Turnaje ve šnopsu. Pořadatelé ze Senior
klubu V.B. se tentokrát rozhodli pro předvánoční termín a
účast 28 hráčů jim dala za pravdu, oproti loňsku se jich sešlo
o 12 více. Čerstvý laureát ceny Spokojený zákazník
Jihočeského kraje a vítěz loňského turnaje pan hostinský
Karel Svatoš se nezúčastnil. Nikdo za něj pivo roznášet
nechtěl. Pan Karel senior prvenství sice neobhájil, zato se o
zákazníky i hráče vzorně staral, turnaj sponzorsky podpořil a
potvrdil, že mu nedávná cena udělená v Č. B. právem patří.
Palmu vítězství tentokrát pevně třímal pan Bohumil
Rapčani. Ten neobdržel žádného pumla! Po létech tak
přivezl pohár zpět do Chluman. Na 2. místě se umístil pan
Václav Urban junior z Vlachova Březí. Rovněž 3. a 4. místo
patřilo domácím borcům-pánům Oldřichu Janderovi a
Jaroslavu Jungvirtovi. Úspěšným hráčům pořadatelé
gratulují a všem soutěžícím děkují za účast a předvedenou
hru v duchu fair play. Není možno opomenout hlavní
sponzory turnaje-Vlachovobřezšťany R. Kalčíka, Vl. Caise a
M. Hojdekra, pozadu nezůstali ani chlumanští sponzoři a
další příznivci z Vlachova Březí. Jim všem patří slova díků a
uznání od pořadatelů, hráčů ale i všech, kdo mají radost
z toho, že se v našem městě něco děje. Tak snad zase za rok
nashledanou, tentokrát již po jedenácté. ( B podle Stava)*
V úterý 22. a ve středu 23. prosince se pod kostelem
Zvěstování Páně a před Řeznictvím Hojdekr v Jeronýmově
ulici konal II. ročník Vlachovobřezského vánočního trhu,
dále jen VVT. Co plakát napovídal, to se pak v reálu na

VVT dělo. Řízky z ryb a vepřů se staly dokonce bezplatnou
odměnou všem, kdo se přišli třeba jen podívat. VVT se tak
postupně stává oázou klidu v předvánočním shonu a
nakupování. Díky všem, kteří se o to již podruhé pokoušeli a
věřme, že to nebylo naposled. (JKH) * Před rokem jsme
psali o štědrovečerním počínání trubačů ve Vlachově Březí
dříve a nyní. 24. prosince 2009 odpoledne přilákali trubači
Petr a Václav Kužvartovi k chrámu Zvěstování Panny Marie
již velice početný houfec posluchačů a milovníků této
nenapodobitelné místní tradice. Před zahájením odpolední
bohoslužby Páni Trubači hráli a hráli a ti, co přišli, byli rádi,
že jsou při tom. Ostatní, co nevěděli a nepřišli, alespoň
slyšeli. Snad se začíná rodit trochu jiný, ale stejně krásný
zvyk- Vlachovobřezské troubení odpoledne na Štědrý den.
Díky za ně Kužvartovým hochům * Podobné je to i
s Novoročním ohňostrojem. Ten letošní, v pořadí již XII.,
odpaloval již podvanácté pan Antonín Lenc senior. A jelikož
to bylo již podruhé z radniční střechy, nemohl při tom
chybět nikdo jiný než pyrotechnik-amatér a ten, kdo
každoročně objednává rozmanitou zábavnou třaskavinu pro
městský ohňostroj- pan starosta P. Kubašta. Kdo ví, odkud
ještě mohou a budou naši následovníci ohňostroj
odpalovat. Podstatné je, jestli ho někdo odpálí a zdali se lidi
sejdou, podívají se, pozdraví a…Pokud tohle zůstane, není
to s námi ještě tak zlé. Dokud se troubí, hraje, střílí, bouchá
(to obojí jen pro zábavu), zpívá, tančí a dokud se smějeme,
ještě se neumřelo. Ať žije rok 2010! (JKH)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ČKCH VE MĚSTĚ
Místní sdružení České katolické charity organizovalo
v sobotu 2. ledna 2010 již po deváté Tříkrálovou
sbírku. Již počtvrté byl finanční výtěžek věnován
osmileté dívce Lydii z Ugandy. Letošních 11 747,korun českých postačí na úhradu výdajů na školu a
pomůcky pro tuto školačku na jeden školní rok. Dva
Matějové, Vojta, Petr, Jan a Martin spolu se slečnou
Ditou Aufrechtovou a pány Emilem Růžičkou a
Pavlem Varausem vyrazili za lidmi Vlachova Březí.
Ti je přijali a podpořili. Všem patří dík za Dobrý
skutek. (B podle JEL)
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 1. února 2010 se ke svému prvnímu
veřejnému jednání v tomto roce sešli zastupitelé města
Vlachova Březí.Tentokrát nepřišel nikdo z občanů, a
tak se všichni přítomní vešli do malého jednacího sálu.
Pan starosta nejprve zhodnotil stav v oblasti
investičních akcí. U těch dokončených – Pražská ulice,
Přístavba MŠ Pastelka a Zateplení areálu ZŠ PJB
vyzdvihl dobrou kvalitu odvedeného díla, upozornil na
některé nedodělky a posteskl si na neschopnost
ministerstva životního prostředí i financí poslat městu
finanční dotaci. Stále dlužíme firmě Parus z PT. Z těch
chystaných akcí je na dobré cestě realizace 1. etapy
Revitalizace sídliště Kavčinec, kde je část projektu již
kryta dotací a o penězích na vodovod a kanalizaci se
povedou další jednání. Doufejme, že budou úspěšná.
Sběrnému dvoru na Dlouhé louce se letos dostane
konkrétní projektové dokumentace. Diskutovalo se i o
Rekonstrukci budov městského úřadu na náměstí
Svobody a o stavebních parcelách v Panské zahradě.
Poté schválili zastupitelé poslední rozpočtové změny

v roce 2009 a zabývali se rozborem hospodaření města
v uplynulém roce. Nakonec souhlasili s překlenovacím
úvěrem města V.B. u ČSOB, který by měl posloužit
k zaplacení faktury firmě Parus. V dalším průběhu
jednání schválili zastupitelé prodej budovy bývalého
kina i některé směny pozemků mezi městem V.B. a
Jihočeským krajem, stejně jako několik břemen pro
firmu Eon v Č.B. Poklidný průběh jednání dospěl po
více než dvou hodinách i do podobného konce.(B)
PLESOVÁ SEZÓNA 2010
Plesová sezóna jubilejního 10. roku 3. tisíciletí ve
Vlachově Březí má za sebou jubilejní 40. Sportovní ples
FC, který se odehrával v sobotu 16. ledna 2010 v sále
diskotéky Sokolovna. Premiérový ples fotbalistů přilákal
lidi a nabídl dobrou zábavu. O zahájení se postaral jako
každoročně otec zakladatel FC-pan Karel Lád starší.
Novinkou bylo předtančení moderních gymnastek
Meteoru Č.B., mezi nimiž zářila domácí hvězdička
Barborka Bocková. Po loňské přestávce mohli plesoví
hosté přivítat obměněnou kapelu taktéž domácího lídra
Václava Jírovce. Společenské úbory a róby na úrovni
pražského Žofína, kvalitní tombola, výzdoba ve
žlutomodré i půlnoční kopání do minibranky jen potvrdily
převládající názor spokojených pořadatelů i účastníků
plesu : „ Fotbalistům se to opět povedlo!“ Březiny to
s radostí konstatují a přejí hochům z FC, aby jim to letos
tak dobře vycházelo i na zeleném trávníku * Základní
umělecká a mateřská škola Vlachovo Březí srdečně zve
všechny rodiče a přátele školy na 14. Společenský večer
rodičů a přátel ZUMŠ, který se uskuteční v sobotu 6.
února 2010 od 19, 30 hodin v sále jídelny ZŠ PJB.
K tanci i poslechu bude opět hrát hudební duo Přímý
přenos, nebude chybět předtančení žáků tanečního oboru,
netradiční taneční soutěže o zajímavé ceny a také bohatá
tombola. Kdo vydrží až do půlnoci, ten nebude litovat,
neboť letošní půlnoční překvapení stojí opravdu za to.
Všichni pořadatelé ze ZUMŠky se těší na vaši návštěvu a
nabízejí příjemně strávený večer a dobrou zábavu * O
týden později , v sobotu 13. února 2010 pořádají svůj 79.
Hasičský ples členové SDH Vlachovo Březí. Ti si vás
dovolují pozvat do velkého jednacího sálu MěÚ ve
Vlachově Březí na 20 hodinu. K tanci a poslechu zahraje
kapela Black Milk z V.B. i odjinud. Netřeba připomínat,
že bohatá tombola byla vždy chloubou hasičských plesů.
A nebude tomu jinak ani letos, slibují pořadatelé a možná
přidají navrch i nějaké to překvapení * V sobotu 13. 2.
2010 se z Dolního Kožlí vydá Maškarní masopustní
průvod po „Spojených státech“, aby odpoledne dorazil
nejprve do Horního Kožlí, dál do Mojkova a odtud do
Dáchova. Vše se děje v režii SDH z Dolního Kožlí, kam
se průvod k večeru vrátí, aby tu v hasičské klubovně
všichni dobří rodáci oslavili konec masopustu. *
Čtenářům, kteří chtějí mít úplný přehled o všech
tanečních podnicích letošní sezóny, v předstihu
připomínáme, že tradiční Sokolské šibřinky a Dětský
karneval se budou konat v sobotu 6. března 2010
v diskotéce Sokolovna odpoledne a večer. Jejich
pořadateli budou členové TJ Sokol V.B. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V úterý 22.
prosince se v galerii BoMBa konalo společné předvánoční
posezení, povídání, zpívání, hraní a tancování kluků a děvčat
naší školy – poslední společné setkání v roce 2009. Nejprve
se pod vedením svých paní učitelek bavili žáci 1. stupně. Po
nich si svůj program připravovali žáci 2. stupně již zcela ve
vlastní režii. Na úspěchu obou představení se podíleli
všichni účinkující, zvláště pak žákyně 9. ročníků na čele s
Lucií K. a Petrem V. Děkujeme za svědomitou přípravu i
předvedené výkony * 6. ledna 2010 skončil již 8. ročník
školního projektu Od Barborek do Tří králů. Tři korunky
pro Tři krále – tak se jmenuje školní tříkrálová sbírka.
Prostřednictvím svých dětí mohli rodiče letos přispět na
Sdružení SOS dětských vesniček a OS CHRPA v Rokytně u
Pardubic, které se zabývá výcvikem koní pro účely
hiporehabilitace. Tři králové - Maruška S., Kateřina K. a
Věra H. v doprovodu pana „školníka“ – Fandy D.(což byl
úplně stejný čtyřlístek jako loni) dostali od dětí a dospělých
ve škole, v kuchyni, ve školce Pastelce, v knihovně JVP a od
nejmenovaného dárce celkem 5 000,- korunek českých.
3 333 Kč putovalo za dětmi ve vesničkách a zbytek pak na
koně. Vedení školy děkuje všem, kteří nám pomohli pomoci
a zvláště pak celé pětadvacítce žáků, kteří se podíleli na
realizaci tradičního školního projektu…* V pondělí 11. 1.
se konaly v jednotlivých třídách schůzky rodičů s učiteli *
V pátek 15. 1. vyjeli na exkurzi do Temelína všichni žáci IX.
tříd a doplnili je chlapci a děvčata ze VII. A * V pátek 22.
ledna odpoledne a v sobotu 23. 1. 2010 dopoledne probíhal
ve škole PJB Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Paní učitelky Mgr.
Jindřiška Krankušová a Mgr. Marie Provodová přivítaly na
44 budoucích adeptů základního vzdělání na naší škole. Ti
se dostavili v doprovodu svých rodičů, absolvovali přijímací
„zkoušku“, pak dostali něco na zub i na památku a navíc je
přišly povzbudit i paní učitelky z MŠ Pastelka. Jak
naznačuje počet zapsaných žáků, budeme moci v září
letošního roku otevřít 2 první třídy. A to je po dvouletém
čekání radostné zjištění. Vedení školy děkuje oběma paním
učitelkám za trpělivost a profesionalitu, s nimiž k Zápisu
přistupovaly * Dvaadvacátého ledna v pátek si společně
připomněli svá kulatá a navíc lednová životní jubilea paní
učitelka Jindřiška Koubová H. a pan ředitel Jan K. Horák,
kteří tímto děkují všem hostům za jejich milou přítomnost a
dary * Okresního kola olympiády z dějepisu, které se konalo
v úterý 26.1. v Prachaticích, se pod vedením paní učitelky
A. Weberové zúčastnili samí kluci-„osmáci“ :M. Brejcha,
Martin Čužna a Vlasta Lácha. Bodový zisk Miloslava
Brejchy mu zajistil místo náhradníka pro regionální kolo *
Ve čtvrtek 28. ledna 2010 dostalo 263 žáků školy pololetní
vysvědčení. Dvaatřicet žáků 9. tříd si navíc odnášelo i
výstupní hodnocení. První stupeň navštěvují 152 žáci, na 2.
stupeň chodí 111 žáků. 162 žáků získalo vyznamenání,
z toho 125 na 1. stupni. 91 žáků mělo samé výborné, z toho
83 na 1. stupni. Celkem 42 žákům byla udělena pochvala,
tentokrát jich bylo více na 2. stupni – 26. V 1. pololetí
neprospělo 6 žáků, jen jediný byl z 1. stupně. Celkem jsme
zaznamenali toliko 14 kázeňských přestupků včetně jedné
jediné snížené známky z chování. Tak málo trestů z mravů
snad historie školy nepamatuje. Dohromady zameškali žáci
10 632 hodiny * V pátek 29. 1. 2010 si mohli kluci a holky
ze školy pana profesora Brože užívat jednodenních
pololetních prázdnin * K loňskému 110. výročí otevření
první budovy školy pod Svatým Duchem ve Vlachově Březí

vydali ve škole profesora Brože jubilejní publikaci. Tato
kniha je volným pokračováním první jubilejní brožury
z roku 1999, která se zabývala stoletou historií školy. Ta
letošní mapuje posledních 10 let života naší školy. Podává
přehled o jejích absolventech z let 2000 - 2009, přináší
jména nositelů čestných titulů Žák roku, objevíte v ní jména
prezidentů Sněmu školy i členů Rady školy. Publikace je
doplněna fotografiemi a dobovými dokumenty. Knihu
vytiskli v Tiskárně FOP v Černé v Pošumaví. Nová brožura
o ZŠ PJB může být radostným zážitkem a milou
vzpomínkou zvláště pro absolventy školy v uplynulém
desetiletí. Za symbolický peníz ji získáte přímo ve škole pod
Svatým Duchem nebo v Infocentru MěÚ V. B. na náměstí
Svobody * Je tomu přesně jeden rok, kdy se v únorových
Březinách psalo o založení Konta 110. Na ně přibývaly
finance pro zajištění důstojného průběhu všech akcí
spojených s výročím školy. Nakonec jsme se zastavili u
částky 40 tisíc korun, která byla použita především na
vydání propagačních materiálů, tisk triček a pro nákup
sportovních potřeb. Dnes si dovolujeme zveřejnit jména
všech, kteří škole a lidem v ní pomohli, a upřímně jim za to
poděkovat. Firma Truhlářství Teringl z V.B., SD Jednota
V.B., firma Lubomír Dragoun z V.B., firma Fiedler Zdeněk
EKO KOTLE z V.B., firma Vl. Kotrc z V.B., Klenotnictví
Skavská z V.B., Auto škola Jan Havlan z V.B., firma INOS
Servis z V.B., firma Auto Fiedler z V.B., firma Fiedler
Václav z V.B., Svářečská škola Novotný z V.B., SDH V.B.,
pan Ing. Fr. Bušek z V.B., pan Mgr. Ivan Lauda z V.B., pan
Ing. Pavel Kouba z V.B., pan Dr. G. Drechsler
z Würzburgu-D, pan J.K.H. z V.B., pan Than Le Vinh
z V.B., pan Mirek Předota z V.B., Hostinec U Svatošů
Pekařství Cais a Bistro Eva z V.B., paní Marie Pilveinová
z V.B., pan Ing. J. Bernat z V.B., paní H. Fraňková z V.B.,
Obec Bušanovice, Obec Radhostice, ZUMŠ V.B., Městská
knihovna JVP z V.B., Město V.B., žáci, rodiče a učitelé ZŠ
PJB za Tříkrálovou sbírku, Sběr papíru a Velikonoční trh.
V neposlední řadě děkujeme manželům Černým z Tiskárny
FOP v Černé v Pošumaví* (JKH)
PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST U NÁS

V polovině ledna roku 2010 podepsalo vedení naší školy smlouvu
mezi ZŠ PJB V.B.a Zastupitelstvem Jihočeského kraje v Č. B. o
realizaci grantového projektu z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost v rámci regionu Jihočeského kraje. Již
název projektu : Inovace vzdělávacích procesů na ZŠ PJB ve V.B.
napovídá, že jeho 16 klíčových aktivit směřuje ke zlepšování
kvality výuky na naší škole z hlediska materiálního vybavení a
v zavádění nových reforem do vyučování. Projekt bude zahájen
v lednu 2010 a má skončit koncem června roku 2012. Na jeho
realizaci obdrží škola profesora Brože celkem 2 a půl milionu
korun. Podstatnou část = 85 % těchto financí bude hradit Evropský
sociální fond v ČR, zbylých 15 % bude financován ze státního
rozpočtu ČR. Projekt byl vytvořen ve spolupráci ZŠ PJB
s pražskou agenturou Europoradenství v první polovině roku 2009
a na podzim loňského roku byl vybrán k realizaci s výhradou, že
finanční příspěvek bude zkrácen o 4 miliony korun. Přejme si, aby
vedení a učitelé naší školy uvedli projekt do života školy tak, aby
co nejvíce sloužil jejím žákům. (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola * V týdnu od 18. do 22.1.
2010 proběhly ve všech pobočkách ZUŠky pololetní třídní
koncerty jednotlivých nástrojových oborů. Ve Vlachově Březí se
hrálo kromě čtvrtka každý den. Vždy od 16, 30 hodin v komorním
sále školy. Postupně se představili žáci flétnové, klarinetové,
klavírní, akordeonové, smyčcové, a kytarové třídy a třídy bicích
nástrojů. Všechny třídní koncerty byly navštíveny velkým počtem
posluchačů, zejména z řad rodičů a účinkujících spolužáků. (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pro pořádek se musíme vyrovnat s prosincovou statistikou roku
2009. Zaznamenali jsme narození dvou děvčátek– Karolíny
Vlčkové z Vlachova Březí a Rozálie Hachové z Uhřic. Oběma
dívenkám přejeme pevné zdraví, přehršli krásy, mnoho štěstí a do
života hodně slunce. Šťastným rodičům gratulujeme a maminkám
posíláme kytku-vánoční hvězdu * Poslední měsíc roku s sebou
přinesl i poslední sňatek roku 2009. Na zámku Hluboká nad
Vltavou řekli své Ano Michaela a Aleš Plecerovi. Březiny si
dovolují novomanželům popřát jen to nejlepší, co je může na
společné cestě životem potkat. Ať se jich pevně drží zdraví a štěstí
a mají se pořád rádi + Bohužel nás navždy opustili dva pánové.
Ve věku 66 let zemřel v Českých Budějovicích pan učitel Petr
Schőn. Životní pouť pana Antonína Květoně z Horního Kožlí se
skončila v pouhých čtyřiašedesáti letech. Zarmouceným rodinám,
jejich blízkým a přátelům si dovolujeme vyslovit projevy naší
hluboké soustrasti nad jejich odchodem. Za panem učitelem
Petrem Schőnem 26. prosince 2009 zemřel náhle ve věku 66 let
Pan učitel Petr Schőn. Když se v červnu roku 2006 loučil se žáky,
učiteli, zaměstnanci i se školou a odcházel do důchodu, přáli mu
všichni, aby ho dlouho užíval a mohl se plně věnovat svým
koníčkům. Zatímco ve vlachovobřezské škole působil plných 43
let a stal se symbolem věrnosti jednomu místu, času na zasloužený
odpočinek měl nepatrně. Odešel Pan učitel přírodopisu a chemie,
odešel Pan sběratel, numismatik, filatelista, mechanik, opravář,
motorkář, automobilista a milovník historických vojenských
vozidel z 2. světové, odešel někdejší lídr kultury ve městě a
zasloužilý
člen
Červeného
kříže.
Odešel
přítel
a
Vlachovobřezšťan. Milý Petře, děkujeme Ti za vše, čím jsi nám
téměř půl století obohacoval život, děkujeme Ti za pomoc a radu.
A děkujeme Ti za úsměv. Ten k Tobě vždycky patřil, stejně jako
Tys patřil k Vlachovu Březí. Lidé tohoto města a okolí na Tebe
nezapomenou…(JKH) Pro naše čtenáře přinášíme i celkový
sumář některých údajů a dat za rok 2009. V tomto roce se
z V.B. a jeho osad odstěhovalo 27 obyvatel, to je o 10 lidí více než
v roce 2008. Naopak se k nám přistěhovali 42 občané a to je o 16
více než v roce uplynulém. 16 občanů z vlachovobřezské matriky
uzavřelo v roce 2009 sňatek. V roce 2008 jich bylo jen 8. 25 dětí
se narodilo v uplynulém roce, to představuje proti
roku
předchozímu nárůst o 11 dětí! Navždy nás opustilo 10 občanů, o 2
méně než v roce 2008. Celkový počet obyvatel Vlachova Březí a
jeho osad činil k 31.12. 2009 1697 osob. V roce 2008 to bylo 1667
osob, v roce 2007 1656, v roce 2006 jen 1644 obyvatel. Za tyto
poslední roky můžeme vysledovat vzestupnou tendenci.
Nejlidnatější osadou Vlachova Březí jsou Uhřice se 44 obyvateli,
v roce 2008 tu žilo 39 osob. Na 2. místo se dostal opět Dáchov
s 32 obyvateli, v roce 2008 žilo v Dáchově 30 obyvatel. Na 3.
místo klesla Lhota Chocholatá s 31 obyvatelem, když před rokem
tu ještě žil pan František Cmunt, nejstarší občan Vlachova Březí a
jeho osad, který zemřel 4. 8. 2009 ve věku 95 let. V Dolním Kožlí
žilo loni 15 obyvatel, předloni dokonce 17. Pak následuje osada
Mojkov s 12 občany, to je o 3 osoby více než v roce 2007. Pak je
tu osada Horní Kožlí, kde žilo v roce 2009 9 občanů, před rokem
jich tu žilo 10. Počet obyvatel Doubravy zůstává již 4. rokem na
celkovém počtu 3 obyvatel. V samotném městě Vlachově Březí
žilo v roce 2009 1551 obyvatel, v roce 2008 1527, v roce 2007
1514 a v roce 2006 1504 obyvatel. Pán Bůh zaplať, že se od této
magické hranice vzdalujeme směrem vzhůru……… Na konec
jsme si nechali údaje nejnovější - lednovou statistiku roku 2010.
Až do uzávěrky tohoto čísla k nám nedošly žádné zvěsti o
narození prvního dítěte roku 2010. Nezbývá než trpělivě čekat,
čím nás překvapí únor. + Bohužel, nulu nemůžeme zapsat v
rubrice zemřelých. Ve věku 86 let nás navždy opustil pan Pavel
Valenta z Vlachova Březí. Pan Rudolf Hubáček z Vlachova Březí
odešel na věčnost ve věku 67 let. Dlouhá a těžká nemoc vzala
život teprve osmapadesátiletému panu Václavu Řezníkovi,
muži, jenž si svou prací vystavěl po městě tolik pomníků,

které nám ho budou věčně připomínat. Ve Vlachově Březí
žil dlouhá léta se svým otcem i pan Stanislav Nikodem.
Teprve po smrti v Javorníku se zas do svého města vrátil.
Bylo mu 62 let. Koncem měsíce ledna nás navždy opustila
paní Růžena Chánová z Vlachova Březí. Této skromné paní
jsme ještě loni v říjnu gratulovali k jejím devadesátinám…
Všem zarmouceným nejbližším, přátelům a známým
projevují Březiny upřímnou účast nad jejich ztrátou. * V
lednu 10. roku 3. tisíciletí jsme zaznamenali i první sňatek.
Novomanželé Lenka a Milan Škopkovi řekli své Ano
v Prachaticích. My jim na jejich společné cestě životem
přejeme jen to dobré a ještě lepší, ať jsou zdrávi a šťastni a
věrně spolu vytrvají až do konce světa * Jen samé ženy a
dokonce všechny z Vlachova Březí si v lednu připomínaly
svá kulatá jubilea. Novou členkou klubu „70“ se stala paní
Milada Brejchová. O pět let více si připsala paní Milada
Karásková.
Své
neuvěřitelné
pětaosmdesátiny
si
připomínala paní Anna Hálková. A nakonec dvě osmičky
vedle sebe měla na narozeninovém dortu paní Marie
Molíková. Tomuto čtyřlístku ctěných paní, stejně jako
všem dalším lednovým jubilantům a oslavencům přejí
Březiny mnoho zdraví, svěžesti, síly a plno radosti ze
života mezi svými nejbližšími * Jako každoročně děkují
Březiny i letos paní matrikářce Libuši Petrů za
nezištnou, pravidelnou a dlouholetou spolupráci na
tvorbě této rubriky * (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná :* Až do Vánoc skoro bílo, ledem se
to zahalilo. Pak i trochu lilo, což náledí způsobilo. A nikdo
se nediví, že Nový rok je deštivý. Na 2. den lednový sníh se
k činu hotoví a když končí dekáda, sněhová je paráda. Zima
jako podle Lady, snad nepomřou ptáci hlady. Mrazy facku
daj ti, bys nezapomněl na Haiti. Pravdu máme jenom jednu,
správná zima byla v lednu. (CM) * Městský úřad Vlachovo
Březí připomíná, že poplatek za odvoz komunálního odpadu
činí 500,- Kč za osobu na 1 rok. Můžete ho zaplatit do konce
března najednou nebo ve dvou splátkách do března a do
června. Do konce března by měli zaplatit poplatek i majitelé
psů. Tady se cena liší podle toho, kde svého čtyřnohého
přítele chováte. 150,- Kč = panelový dům, 120,-Kč =
rodinný dům, 60,- Kč = důchodci a osadníci. Děkujeme vám
za vstřícný přístup a dochvilnost * Slibované tabulky
mistrovských soutěží, v nichž působí fotbalové týmy našeho
FC, stejně jako novinky před zahájením jarních
mistrovských zápasů přineseme v příštím čísle. Děkujeme za
pochopení * (B)
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