Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* prosinec 2014, leden 2015, únor a březen 2015 *
cena 4,- Kč
umožnil Březinám spatřit hotové dílo. To, co se nachází v budově
pivovaru, předčí všechna očekávání a přání – nádherné sály a sálky
s vytápěním v podlahách, bezbariérové toalety, technické zázemí
se špičkovým vybavením, výstavní prostory… Jen pamětníci by
věděli, že v jedné části budovy tu v dobách hospodaření státního
statku stávala obrovská „suška“ na obilí? Kam se poděly
nekvalitní asfaltové povrchy zámeckého dvora a kdo si vzpomene,
že tu někdy že tu někdy stávala i nákladní váha? Dláždění dvora,
které začíná již ve Vlachově ulici, je vyvedeno do rozmanitých obrazců
a v několika druzích kamenného materiálu. Pod dlažbou je ukryto
důmyslné řešení inženýrských sítí, připravených na zázraky s vodou
nebo osvětlením. Když byla 7. 7. 2007 dokončena rekonstrukce
náměstí Svobody, naši zastupitelé nabídli tenkrát areál zámku k prodeji,
neb v té době nezbývalo v městské pokladně příliš financí na rozsáhlejší
akce. Jaké štěstí, že se tento záměr nerealizoval a ještě větší štěstí, že ve
13. roce tohoto věku našlo vedení města odvahu tyto projekty nejprve
vytvořit a následně podat do ROPů. A největší štěstí, že se vše nakonec
podařilo uskutečnit. Rozhodnutí tehdejších zastupitelů si zaslouží
potlesk na otevřené scéně. Poděkování pak zaslouží všichni, kdo se na
realizaci podíleli. Jsou to lidé z obou výše uvedených firem, jejich
spolupracovníci a dodavatelé a řada dalších nejmenovaných… Ač mi to
výslovně zakázal, nemohu nejmenovat rovněž výše uváděného pana
inženýra z V. B., neb on byl tím hnacím motorem, bez jehož tahu a
nasazení by se to nepovedlo. Snad příště zase něco více, dnes už jen
ilustrační fota. (JKH)

ČTVRTSTOLETÍ VLACHOVOBŘEZSKÝCH NOVIN
V lednu roku 1991
vyšlo
první
číslo
Našich
novin
s podtitulem Nezávislý
vlachovobřezský
měsíčník.
Dnešním
únorovým číslem Březin zahajujeme 25. rok jejich existence.
Původní název Naše noviny jsme ponechali z dob před listopadem
1989, neb tenkrát zůstalo na radnici ještě dosti papírů A4
s předtištěnou hlavičkou. Po celý první rok byly noviny psány
klasickým psacím strojem, tištěny cyklostylem a byly k mání
zadarmo. Od roku 1992 jsme psali Naše noviny na počítači, tiskli
je pomocí kopírky a jejich výtisk stál jednu korunu českou. První
číslo Březin – Prvních vlachovobřezských novin vyšlo v květnu
roku 1993 na formátu A3. Názvu Březiny dali tenkrát zelenou naši
tehdejší zastupitelé. Jejich první a slavnostní vydání bylo k dostání
zdarma a na jeho poslední straně se poprvé objevily reklamy…
Takto bychom mohli mapovat další etapy historie Březin. Místa
však není mnoho a čtenáři-pamětníci také ubývají...Všechna
tištěná media dnes bojují o svůj život, respektive o své čtenáře.
Březiny samozřejmě také, i když jen svou občasníkovou a stále jen
černobílou podobou, dokonce jako jedny z mála tiskovin opustily
od reklam. Všem dobrým duším, které v minulosti Březinám
pomáhaly a především těm, co pomáhají našim novinám dnes,
posíláme slova velkého uznání a díků. Všem našim věrným
čtenářům děkujeme za dlouholetou přízeň a věříme, že i mezi těmi
později narozenými získáme nové čtenáře, příznivce, neřkuli
dopisovatele. S úctou a pokorou váš JKH.
OPRAVA PIVOVOVARU A ZÁMECKÉHO DVORA 5

K 31. 12 2014 byly všechny práce na rekonstrukci budovy
pivovaru a na stavbě komunikací v zámeckém dvoře dokončeny.
Tak zní suché konstatování faktu, že tu firmy Protom Strakonice
( Pivovar : 17 617 800,-Kč) a RENO Šumava z V. B. ( Dvůr : 11
758 200,-Kč) odvedly dílo o celkové hodnotě bezmála 30 milionů
korun. Taková kulatá částka se vždy lépe píše i čte a konečná cena
se k ní po všech dokončovacích pracích určitě přiblíží. Troufám si
tvrdit, že to byla největší investice v historii města Vlachova Březí
vůbec. Dlužno dodat, že finanční podíl města činí 15 %, zbývající
peníze pocházejí z evropských fondů určených na regionální
operační programy. Autor obou projektů pan Ing. Pavel Kouba

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve středu 17. 12. 2014 se ke svému poslednímu, současně i
prvnímu pracovnímu, veřejnému jednání v končícím roce sešlo
Zastupitelstvo města Vlachova Březí. Březiny zaznamenávají
pouze telegraficky, že zastupitelé schválili : rozpočet města na
rok 2015, aktualizaci Programu obnovy venkova, krátkodobou
finanční výpomoc pro Mikroregion V. B., výstavbu a
rekonstrukci komunikací ve městě, žádost o dotaci na stavbu
chodníku v Nerudově ulici a cenu vodného a stočného
v nezměněné výši, že vzali na vědomí: informaci o průběhu
projednávání územního plánu, informaci o likvidaci
povodňových škod a projednali koupě a prodeje. Pak si popřáli
hezké svátky vánoční a ve čtvrt na deset skončili. (B)

KONEC ROKU 2014 A ZAČÁTEK ROKU 2015
* V sobotu 20. prosince 2014 se v hostinci U Svatošů konal již
XV. ročník tradičního Turnaje ve šnopsu, jehož se zúčastnilo na
20 hráčů. Stejně jako v loňském ročníku tu kralovali pánové
z Chluman. Vítězství si odvezl pan Petr Rapčani (loni zvítězil jeho
pan otec Bohuslav), na 2. místě skončil pan Miloš Jeřábek a 3.
místo, stejně jako vloni, patřilo panu Jaroslavu Rauscherovi sr.
z V. B. Pořadatelé děkují panu majiteli stejnojmenného hostince
Karlu Svatošovi za poskytnutí prostor a milé prostředí a současně i
všem účastníkům turnaje za fair hru a džentlmenské vystupování a
těší se opět nashledanou letos v prosinci… První únorovou sobotu
roku 2015 se podobný turnaj uskutečnil v Chlumanech. Pro
prvenství si tam pro změnu odskočil pan Karel Svatoš junior.
Gratulujeme za všechny vlachovobřezské fans…* Jaksi do
ztracena se vytratil Vlachovobřezský vánoční trh, který by býval
byl v pořadí 7., kdyby byl. S tím by se domorodec vyrovnal a na
vědomí vzal. Když však zjistil, že s trhem zmizel i tradiční prodej
vánočních kaprů, s pocity zklamání, trpkosti a smutku odcházel
s prázdnou. Jen stěží mohl uvěřit, že by se v našem „městě“
nenašel nikdo, kdo by tu ryby prodával. Škodíme tak sami sobě a
své město posouváme na roveň vesnice…i když v Chlumanech
nebo v Bušanovicích prodávali ryby vesele. Co si pamětníci
vzpomínají, kapři se ve Vlachově Březí prodávali před Vánoci
každý rok * 2. ročník Vánočního trhu, který byl věnován dětem,
se v režii farníků a hasičů konal v sobotu 20. 12 * Na Štědrý den
se od 14 hodin konala v kostele Zvěstování Páně Vánoční
bohoslužba a mohli jste si odtud odnést Betlémské světlo, od 15
hodin hráli zdejší muzikanti koledy- kde jinde než před kostelem
a u jesliček. O něco „na zahřátí“ se postarali dobří lidé od Bílé
labutě. V podvečer pan Václav Jírovec a syn troubili a procházeli
od náměstí ulicemi Pražskou, Lhoteckou přes Kavčinec a Plánkovu
zpět na náměstí. A nakonec přesně s půlnocí začala sváteční
Půlnoční mše * 27. prosince zazněla v kostele Zvěstování Páně
premiérově Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání
zpěváků a muzikantů z Mirovic * Když odbily půlnoc hodiny na
věži, spustil pan Antonín Lenc sr. 17. Novoroční ohňostroj města
V. B., kde jinde než z ochozu věžních hodin. Díky za to poprvé *
1. ledna 2015 v podvečer uspořádal pro děti a jejich rodiče na
náměstí „U Jána“ Ohňostroj číslo 2 pan Miroslav Cais. Díky za to
podruhé * V sobotu 3. 1. odpoledne v 15 hodin vystoupila
v chrámu na náměstí domácí skupina NO-E-MI s komponovaným
hudebním pořadem Nejen vánoční čas pro každého z nás. Učinili
tam již potřetí za sebou a po 3x se jim dostalo nadšených ovací
plného dómu * Ve stejný den se 3. ledna uskutečnil ve sportovní
hale ZŠ PJB uskutečnil 3. ročník Memoriálu Karla Láda
staršího v halové kopané. Na 50 hráčů všech věkových kategorií
vytvořilo 5 týmů a bojovali systémem každý s každým. Stejně
jako v minulých ročnících tu nešlo o výsledky, ale o dobrou
náladu, pohodu a také o vzpomínání na muže, který to snad
všechno shůry sledoval a určitě nechyběl v hospodě U Plíšků, kam
se pak účastníci po skončení turnaje přesunuli, gulášem se
posilovali a na Karlovu památku si připíjeli * Od neděle 3. 1. do
neděle 11. 1. chodilo po Vlachově Březí a Chlumanech 16 dětí a 4
dospělí-rozděleni do skupin coby tři králové s doprovodem. Jejich
kroky provázela snaha pomoci při tradiční Tříkrálové sbírce,
organizované Českou katolickou charitou, matkám s dětmi,
hospicu v PT, azylovému domu v Záblatí a tak trochu i malým
křesťanům z naší farnosti. Letos vybrali v obou místech
dohromady 28 800,- Kč! Je to bezesporu rekordní částka ze všech
ročníků novodobých Tříkrálových sbírek. S radostí vyřizujeme
upřímné díky vám všem, kteří jste přispěli, ode všech, co se na
tom přímo podíleli nebo pomáhali * (B)
ČEKÁM NA SIGNÁLanebZELENĚJŠÍ NEŽ ZELENÝ
Již několik let se chystám napsat o změnách na sloupech, co nesou
špici věže našeho kostela Zvěstování Panny Marie. Čím více jsem
chtěl, tím méně místa na to v novinách zbývalo. Čekal jsem tak
dlouho, až se ke sloupům přidal dům… A tak rychle píšu glosu

první.V roce 1926 nakreslil pan profesor Josef Brož do pamětní
knihy města Vlachova Březí, jak vypadalo zakončení kostelní
věže do roku 1862 a pro srovnání hned vedle vyvedl podobu
nové kostelní špičky z roku 1864. Ta si ji držela až donedávna.
Před pár lety a dnes si však musíme odmyslet všechny ty antény,
všelijaká zařízení a satelitní talíře, které na sloupy namontoval
člověk XXI. století- pyšný šiřitel signálu. Prostě všechny hyzdiče
těch krásných sloupů, co ruka tesařova v předminulém století
vytvořila a nad kopulí věžních hodin upevnila…Následuje glosa
druhá. Dlouhý a mírný podzim loňského roku dal v listopadu
loňského roku konečnou podobu fasádě domu č.p. 323
v Jeronýmově ulici. Pro pamětníky je to dům Hořejšů. Současného
pana majitele neznám, ale s uznáním je třeba zaznamenat, že o
dům pečuje a fasádu novou mu dopřál. Bohužel až na tu barvu.
Není zelená jako zelená a tato je ještě zelenější. Kdyby svůj nový
dům postavil a pak na zeleno nabarvil někde na zelené louce,
těžko mu do toho co povídat. Tento zelený dům se však nachází
v historickém jádru města- v městské památkové zóně, od kostela
co bys kamenem dohodil. Celkový pohled na zmiňovanou partii
města tak dostal ránu pod pás... Poznámka třetí a poslední.
Respektujme, že každý může nakládat se svým majetkem, jak uzná
za vhodné. Jedná-li se o vzhled dominanty města a jejího
nejbližšího okolí, žádá si dobrý mrav, aby se hrálo podle pravidel.
Tomu, kdo pravidla nezná nebo je neuznává, odpíská rozhodčí
faul. V našem případě jsou tím rozhodčím„ Památkáři“. Odbor
Památkové péče při MěÚ PT pískal, když si majitelé domů
v Pražské chtěli měnit okna, když Mistr Boška Na Vršku měnil
okna anebo když se měnila okna na historické budově školy. Proč
zůstala píšťalka památkářů němá v případě obou našich glos? To
vědí jen oni. A my, kteří jsme mlčeli, protože jsme si buď zvykli,
nebo nám to nevadí anebo se nám to nedej bože dokonce líbí v tom
jedeme s nimi…(JKH)
MISTR CHADT Z MAJDALENY NA SVATÉM DUCHU
Od počátku letošního února možno pozorovat na vrchu Svatý Duch
čilý pracovní ruch. V jeho spodní části- vpravo od starého hřbitova
tu pracovníci města kácí, řežou, upravují a čistí…Na horizontu
poutního vrchu můžeme pozorovat při práci Bohdana Chadta
z Majdalény od Třeboně, majitele stejnojmenné firmy a vítěze
soutěže na Regeneraci lipové aleje a okolních porostů v lokalitě
Svatý Duch. Pan Bohdan mistrovsky ovládá své řemeslo a všechny
mašinky, co k němu patří. Především pak plošinu, s jejíž pomocí
dosáhne i na ty nejvyšší větve starých lip tvořící alej u kaplí
křížové cesty. S korunami
starých stromů si pohrává
jako citlivý kadeřník, který
to umí. Nechme mistra
Chadta dokončit dílo, jehož
hodnota činí bezmála devět
set tisíc korun, a přejme si,
aby nám tu pak zůstal Svatý
Duch ještě hezčí,
ale i
mnohem bezpečnější. (JKH)
PLESOVÁ SEZÓNA 2015
V sobotu 10. ledna 2015 se konal 2. Ples pekařů a řezníků.
Celým večerem, nocí a především pak při tanci provázela hosty
kapela Václava Jírovce Kmotr. Na premiérový bál letošní plesové
sezóny se do vlachovobřezské Sokolovny vypravilo na 250
návštěvníků. Ti, kteří přišli za zábavou a tancem, nebyli určitě
zklamáni. Ti, co se na bohatou tombolu těšili, byli na výsost
spokojeni, i když si neodnášeli právě televizi, srnu, divočáka,
pašíka polovinu nebo skvělé dorty, ňamky a rozmanité pečivo…
pochvalovali si všichni. Velké Ladovy obrazy jen dokreslovaly
příjemnou atmosféru prvního letošního plesu ve V. B. A tak
můžeme souhlasit s oběma pořadateli a panem kapelníkem, že
jejich loňské rozhodnutí jít do toho bylo správné a splnilo jejich
představy. * V sobotu 7. února 2015 se v sále školní jídelny ZŠ
PJB uskutečnil v pořadí již 19. společenský večer rodičů a přátel

ZUMŠky K poslechu i tanci hrála kapela Přímý přenos pod
taktovkou Miroslava Předoty. Pestrý program zahájila 2 taneční
vystoupení žákyň TO pod vedením paní učitelky Olgy Pilátové.
Poté přišla na řadu tradiční Koláčová volenka, později se pak
dostalo i na taneční soutěž Židlovou. Půlnoční překvapení bývá
očekáváno s velkým napětím. Ani letos nebyli hosté zklamáni. Pan
Matěj Kodeš z Lysé nad Labem, Mistr bublinář – jediný svého
druhu u nás, uchvátil diváky se svou půlnoční show, do níž zapojil
i zdejší dobrovolníky. A pak už se jen plesalo až do 3. hodiny
ranní. Organizátoři děkují všem sponzorům za příspěvky a dary,
bez nichž by se ples dal jen těžko uskutečnit. Dík patří i všem
věrným plesovým hostům a nakonec přichází pozvání na jubilejní
20. ples ZUMŠ v roce 2016. ( B podle T.T.) * O tradičním
Maškarním průvodu po D. Kožlí, Horním K., Mojkově a
Dáchově, který se konal v sobotu 14. února 2015 napíšeme více
v příštím čísle * Football Club Vlachovo Březí srdečně zve
všechny spřízněné duše na svůj jubilejní 45. Sportovní ples, který
se bude konat v sobotu 21. února 2015 v Sokolovně od 20 hodin.
Večerem vás bude provázet kapela Kmotr Václava Jírovce a
novinkou bude předtančení našich žáků v režii paní Pavly Atlantik
V. Bohatá tombola a půlnoční střelba míčem budou opět
neodmyslitelnou součástí tradičního plesu, na kterém se na vás
budou těšit všichni hoši z FC s heslem „Sportu zdar a Fotbalu
zvlášť!“ * Paní Martina Š., šéfová z Hospody U Plíšků, a pan
Václav J., šéf kapely Kmotr, si vás dovolují pozvat do tanečního
sálu v Budkově na 1. Hospodsko-Muzikantský bál. Kdy :
v sobotu 27. 2. 2015 od 20 hodin. Od půl sedmé večer bude
fungovat taxislužba na trase náměstí V. B.-Budkov. Po skončení
plesu pak v opačném směru. Nenechte si ujít tuto zajímavou
novinku letošní plesové sezóny a přijďte se přesvědčit, zdali tam
bude opravdu Dvaačtyřicet Budkováků s rukama nahoru…* Závěr
sezóny patří již tradičně Sokolským šibřinkám v sále Sokolovny.
Nejinak tomu bude i letos. Přesně v sobotu 14. března 2015 od 20
hodin tu bude vyhrávat kapela Kmotr V. Jírovce především všem
maskám, ale i těm bez…, na které budou čekat Sokolové z TJ. Ti
také pořádají tradiční Dětský karneval, který Šibřinkám, rovněž
podle tradice, předchází. Začíná v půl druhé odpoledne průvodem
masek od ZŠ PJB a pokračuje disko muzikou, soutěžemi, hrami a
samozřejmě i odměnami přímo v sále Sokolovny…*(B)
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ DO PRAHY A ZPĚT II
V posledním čísle Březin jsme přinesli ohlasy na zrušení
autobusové linky z Prachatic do Prahy přes Vlachovo Březí a zpět.
Celou kauzu uzavíráme tím, že přinášíme některé autobusové
spoje na tomto směru, které však neslouží coby jízdní řád. Ve
všední den jede z V.B. v 5,30 hodin a v Praze je v 8, 20 hodin.
Jiný spoj podobný tomu původnímu jede v 5, 45 h. z V. B., přestup
v ST, s příjezdem do Prahy v 8,10 hodin. Přímý spoj, který zůstal,
je v 9, 21 h. z V. B. a v 11, 38 hodin v Praze. Poslední přímý spoj
do Prahy odjíždí v 16, 45 hodin z V. B. a v Praze je v 19, 10
hodin. Z Prahy se k nám dostanete v 8, 00 h. s příjezdem do V. B.
v 10, 26 hodin , potom v 16,15 h. a jste ve V. B. V 18,56 hodin.
Tradiční spoj v 17, 15 hodin z Prahy jede jen do Volyně, tam
přestoupíte a v 19, 27 hodin jste ve V. B. Autobusové spoje jsou
ve všední dny snad vyhovující, avšak o víkendech raději nepsat.
My s tím můžeme nesouhlasit, můžeme protestovat a stěžovat si,
ale to je asi tak vše, co s tím můžeme udělat. Dopravní firmě
poručit neumíme, ani nemůžeme… (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * 6. ledna 2015
vyvrcholil již 12. ročník školního projektu Od Barborek do Tří
králů. Konala se tu školní Tříkrálová sbírka, která má i svůj vlastní
název Tři korunky pro Tři krále. Především díky pochopení rodičů,
poctivé snaze žáků a jejich učitelů se podařilo vybrat 7 200,- korun
českých. Tentokrát byla celá částka odeslána dětem do Dětského
domova v Žíchovci. Za tento dobrý skutek si zaslouží potlesk a
poděkování všichni, co pomohli a přispěli. Krom toho prodávali ve
škole v posledních měsících roku rozmanité propagační předměty a

podařilo se jim získat následující finance. Pro Fond SIDUS na
podporu dětských oddělení v nemocnicích 1850,- Kč, pro
organizaci Chrpa, která cvičí koně pro hyporehabilitaci, 2250,korun a konečně pro sdružení Paprsek, jež podporuje chráněné
dílny, 1608,- Kč. Celkem 5 708,- Kč! To všechno jsou
nepřehlédnutelné dobré skutky a vypovídají mnohé o výchově
našich dětí k solidaritě a filantropii. Díky za to, vážení rodiče,
učitelé a žáci! * V pátek 9. 1. se ve škole již podruhé konal Den
otevřených dveří pro budoucí školáky. Ti se spolu se svými rodiči
dostavili v hojném počtu a měli možnost si všechno ve škole
důkladně prohlédnout. Celou akci pro ně připravily paní
vychovatelky A. Nováková a B. Matoušková a jejich pomocníci broučci a berušky. Zájem dětí a ohlasy rodičů byly tou největší
odměnou * V pátek 16. a v sobotu 17. ledna 2015 se konal ve
škole Zápis dětí do prvních tříd. V doprovodu rodičů se k němu
dostavilo 66 dětí! Takový počet budoucích školáků u zápisu si
nikdo ve škole nepamatuje. Proto se na ně paní učitelky na čele
s Mgr. J. Krankušovou důkladně připravovaly a nastoupily
v posílené sestavě. Přijímací řízení probíhala na více místech za
asistence ostatních paní učitelek 1. stupně. Zatím se vše jeví tak, že
by od 1. září mohly být na ZŠ PJB otevřeny 3 první třídy.
Konečné rozhodnutí o tom však padne v červnu až po vyřízení
žádostí o odklad školní docházky * 14. ledna vystoupili ve
sportovní hale školy pardubičtí Pernštejni s pořadem Králové na
českém trůnu * 22. 1. se naši sedmáci učili fyzice trochu jinak.
Lidé MAS Rozkvět zahrady ze Lhenic si pro ně s pomocí nového
technického nářadí připravili zajímavé novinky. Žáci si nakonec
vyrobili elektrickou kostku a byli velmi spokojeni * Závěr 1.
pololetí si žáci 3., 4. a 5. tříd zpříjemnili návštěvou Centra
ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Netradiční výuka
v jiném prostředí zaujala a líbila se * Pololetní vysvědčení obdrželi
naši žáci ve čtvrtek 29. 1. a následující pátek 30. ledna měli
jednodenní prázdniny * Jarní prázdniny žáků škol okresu
Prachatice probíhaly v týdnu od 9. do 13. února 2015 * 4. února
2015 se konalo v Prachaticích okresní kolo Soutěže v německém
jazyce. Žákyně Kateřina Tetalová z IX. třídy tu skvěle
reprezentovala naši školu, když dokázala zvítězit ve své kategorii a
postoupila do krajského kola. To se bude konat 9. března v Č.
Budějovicích a my všichni budeme držet Kateřině palce. Spolu
s Katkou soutěžil i Josef Capůrka, žák 8. A naší školy, a obsadil 4.
místo. Oběma němčinářům gratulujeme a děkujeme, stejně jako
jejich paním učitelkám L. Šverákové a R. Balkové * Ve dnech 1. 6. 2. 2015 probíhal na Nových Hutích lyžařský výcvik žáků číslo:
1. Zúčastnili se ho žáci 7. tříd a šestice šesťáků. Ve dnech 15. –
20. února se bude konat lyžařský výcvik číslo: 2, který absolvují
žáci 8. tříd. Ti se totiž v loňském roce sněhu nedočkali, a tak
vyrazí za ním a na lyže až letos. Vedoucím kurzu je pan ředitel M.
Novotný, instruktory paní učitelka P. Nováková a pan T. Had,
student ZČU v Plzni. Zdravotnicí je paní učitelka R. Balková.
Lyžařský výcvik číslo 1 dopadl velmi úspěšně, počínaje dobrými
sněhovými podmínkami, pokračujíc dobrým zvládnutím lyžařských
dovedností a konče dobrým zdravotním stavem žáků po skončení
kurzu. Všichni, které čeká kurz číslo 2, se těší a věří ve stejný
průběh jako v prvním případě * 29. leden 2015 je pro paní učitelku
Růženu Balkovou velmi významný. Po dvacetiletém působení na
naší škole (před tím učila v ZŠ Volary a ZŠ Záblatí) se loučí a
odchází na zasloužený odpočinek. Paní magistra u nás vyučovala
německý jazyk a byla garantem dobré úrovně tělesné výchovy
dívek. Za vše, co pro žáky naší školy vykonala, a bylo toho
opravdu hodně, jí poděkoval pan ředitel Novotný a pak se přidali
i všichni další, včetně tandemu Ho+Ho. „Růženko milá, děkujem!“
nakonec zvolali i všichni její současní i bývalí žáci… S odchodem
paní učitelky souvisí příchod paní učitelky Mgr. Jany Dubovské,
která se do školy vrací po rodičovské dovolené, a my ji u nás
upřímně vítáme. (B podle MIN )
Základní umělecká a mateřská škola : * Měsíc leden probíhal i
v ZUŠce ve znamení blížícího se pololetí. V týdnu od 19. 1. do 23.
1. se uskutečnily třídní koncerty žáků všech nástrojových oborů ve

V.B., v HU a ve STRU. Z důvodů velké nemocnosti žáků-chřipka
byly stanoveny ještě dva náhradní únorové termíny. Všechny
koncerty byly hojně navštíveny rodiči, sourozenci a přáteli * Do 2.
pololetí postoupilo 178 žáků a 138 z nich mělo vyznamenání *
ZUŠ spolu s Farností Vl. Březí srdečně zvou všechny Zájemce o
sborové zpívání na 1. Informační schůzku, která se uskuteční ve
středu 18. 2. 2015 v 18, 30 hodin v sále ZUMŠ. Zájemci se mohou
přihlásit i na těchto kontaktech : e mail – zums.vb@tiscali.cz,
mobil – 605 184 734 * ( T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

kulatiny, jež začínají číslicí osm. K vám všem letí naše srdečné
gratulace s přáním pevného zdraví a klidu v duši *
Nejčerstvější členkou „Klubu 90“ se v lednu stala vážená paní
Anna Hálková z Vlachova Březí. V tomto VIP společenství se
již druhým rokem pohybuje vážená paní učitelka Marie
Řehková rovněž z Vlachova Březí, toho času v Prachaticích.
Obě naše milé dámy, je nám ctí uvádět vaše jména v naší
rubrice a s pokorou vzdáváme hold vašim rokům. Přejeme vám
pevné zdraví a hodně sil pro ducha i tělo. Ať se vaše ctěná
jména objevují v naší společenské kronice ještě hodně dlouho.
Resty z roku 2014 * Listopad + Velmi se omlouváme všem
Jsme rádi, že tu s námi jste * Únor 2015 * Až do Valentýna
nejbližším a přátelům vážené paní Jarmily Hubáčkové
jsme nezaznamenali žádný pohyb na naší společenské scéně, a
z Vlachova Březí. Tato dobrá žena nás navždy opustila
proto zatím žádná narození, ani svatby a, pánbůh zaplať, ani
v listopadu loňského roku ve věku 74 let. Do uzávěrky
odchody bez návratu…* Jedinou jistotou zůstávají jubilea, a
posledního čísla Březin jsme její odchod nezaznamenali, což
tak vzhůru na ně. Hned dvě čerstvé pětasedmdesátnice vám
nás velice mrzí a litujeme toho. Přesto si i teď dovolujeme
můžeme představit. Dříve se narodila paní Růžena Kužvartová
vyjádřit všem jejím příbuzným a přátelům projevy naši upřímné
z Vlachova Březí a pak
paní Marie Hesová z Uhřic.
účasti nad její ztrátou * Prosinec * Alespoň jednou zprávou
Sedmasedmdesát let si připomínal pan Jaroslav Jech
z nejradostnějších se můžeme rozloučit s uplynulým rokem.
z Vlachova Březí. Všem jubilujícím spoluobčanům upřímně
Posledním dítětem narozeným v roce 2014 byl chlapec :
gratulujeme a posíláme přání pevného zdraví, duševní pohody
Matyáš Háva z Vlachova Březí. Vítáme ho mezi námi a
a radosti ze života * Naší únorovou narozeninovou královnou
přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a aby dělal svým rodičům jen
stále zůstává paní Anna Cmuntová ze Lhoty se svými
radost. Tímto jim gratulujeme a mamince posíláme velikou
třiadevadesáti lety! Křičíme Hurá a s radostí posíláme za paní
kytku * Radostné je i konstatování, že nás v loňském prosinci
Annou do Lhoty Ch. srdečné pozdravy od nás všech z V. B. i
nikdo navždy neopustil * Někdo z toho má radost, druhý
jeho osad. Jsme rádi, že se můžeme spolu s Vámi, vážená paní
nikoliv, ale to je tak vše, co naděláte s informací, že kolonka
Anno, radovat z každého nového rána. Buďte zdráva a ještě
prosincových sňatků zeje prázdnotou * Sumář některých
dlouho kralujte všem, kdo se u nás v únoru narodili…*
údajů z roku 2014 * Ve Vlachově Březí a jeho osadách se
Každoročně děkují Březiny paní matrikářce Mgr. Libuši Petrů
v loňském roce narodilo 16 dětí, což je o 3 děti více než v roce
za její nezištný podíl při tvorbě této rubriky. Těší nás, že při
2013. Navždy jsme rozloučili s 9 občany a to je o 5 obyvatel
tom zůstalo i letos, a věříme, že nám zachová svou přízeň i
méně než v roce předešlém. Sňatků jsme v obvodu naší matriky
nadále * (B podle LIP)
zaznamenali celkem 11, znamená o jednu svatbu více než
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
v roce 2013. Přistěhovalo se k nám 33 občanů, vloni to bylo jen
Rosnička vzpomíná : Prosinec 2014: Klasika posledních
19 občanů. Naopak 28 lidí se odstěhovalo a to je o 7 obyvatel
Vánoc : bláto nestojí za moc. Sníh na Štěpána padat začal a
méně než v předchozím roce * Celkový počet obyvatel města
trochu i potom, ti na běžkách vědí o tom. Na Silvestra dohrál,
Vlachova Březí a jeho osad činil k 31. 12. 2014 1690 lidí.
jenom si tak roztál. Leden 2015 : Na Nový rok něhu, ale beze
Oproti roku 2013 je to o 14 lidí více! Mezi osadami vedou
sněhu. Potom pár dní trocha snížku, ale v lednu polovině už
pořadí Uhřice s 42 obyvateli, to je o 2 méně než v roce 2013 (nevidět ho na rovině. Zataženo bylo dál, někdy s deštěm vítr
2). O 2. a 3. místo se dělí Lhota Chocholatá s 29 občany(-1) a
vál, ke konci trochu bílo bylo a někdy i zamrazilo. Únor 2015 :
osada Dolní Kožlí, kde přibylo 6 lidí. 4. místo v pořadí patří
Týden první ten byl jasný, od neděle osmého vítr se sněhem
Dáchovu s 23 obyvateli (-1), 5. příčku zaujal Mojkov a jeho 15
prohání, dá se i sednout do saní. Však 13. v pátek…čípak je to
občanů (+1), 6. místo berou lidé v Horním Kožlí s 12 občany
vina? Sníh nebude na Valentýna.(CM) * Březiny se touto
(+2). Tradičně sedmí jsou obyvatelé v Doubravě, kde žijí trvale
cestou omlouvají pánům Josefu Předotovi a Jiřímu Jírovcovi,
3 lidé a toto číslo se nemění již 8 let! V samotném městě
pracovníkům města V. B. za to, že jim odebraly jejich lví podíl
Vlachovo Březí žilo loni 1537 občanů a to je o devět obyvatel
na vytvoření příbytku pro svatou rodinu, který stál v čase
více než v roce 2013. Tolik loňská statistika a nyní se už
vánočním u kostela Zvěstování Páně. JKH je to upřímně líto a
dostává ke slovu rok 15. jednadvacátého století * Leden 2015 *
zeptá se příště těch pravých…* Město Vlachovo Březí
S radostní na vědomost dáváme, že 6. ledna jsme mezi námi
oznamuje, že poplatky za odvoz komunálního odpadu, za
mohli přivítat první dítě roku 2015. Rok loňský končil
vodné a stočné a za držení psů zůstávají na stejné výši jako v
chlapcem, rok letošní chlapcem začíná. Je to Tomáš Sýkora
loňském roce. Tzn. 650,-Kč/rok a téměř 65Kč/m3 *
z Dáchova ! Vítáme Tě, Tomášku, v tomto koutě světa a do
V posledním čísle farního časopisu FIAT píše náš pan kaplan
vínku Ti dáváme pevné zdraví, hodně štěstí, síly, rozumu a
Jan Mikeš velmi hezky o Masopustu a půstu. Objevíte tu i
snad se z městské pokladny přikutálí i nějaký penízek. Tvým
mnoho dalších zajímavostí… * Nohejbal TJ Sokol : V sobotu
rodičům blahopřejeme a mamince pěknou kytičku posíláme * +
24. 1. 2015 pořádali naši nohejbalisté v hale ZŠ PJB Turnaj
Bohužel jsme zaznamenali i první úmrtí v tomto roce. Ve věku
trojic v nohejbalu, kterého se zúčastnilo osm týmů a mezi nimi
83 let nás navždy opustil pan Josef Havrda z Vlachova Březí.
i 2 družstva domácích V. B. I : Križanik, Lukeš, Carda a V. B.
Zarmouceným pozůstalým a přátelům si dovolují Březiny
II : Soumar, Blahoušek a Kužvart . Ve finále porazili pánové
vyslovit projev upřímné soustrasti nad jeho ztrátou + * Lednové
z Vodňan( to jsou ty chytrý) tým V. B. II 2:1 a odvezli si
sňatky, neřkuli svatby se nekonaly * Mezi lednovými jubilanty
hodnotné ceny. Celkové vyhodnocení turnaje se konalo
uvádíme paní Miladu Brejchovou z Vlachova Březí s její
v hostinci U Svatošů, kde nechyběl ani oblíbený gulášek.
neskutečnou pětasedmdesátkou. Dvě sedmičky při sobě se
Děkujeme organizátorům za dobře odvedenou práci a
objevily v kalendáři u paní Hany Hryzbilové z Horního Kožlí.
blahopřejeme našim ke stříbru i 5. místu V. B. I * Klenotnictví
Paní Milada Karásková z Vlachova Březí si připomínala
paní Jarmily Skavské bude otevřeno i nadále. (B)
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