Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* prosinec 2013, leden, únor a březen 2014 *

ZPRÁVY Z KONCE ROKU 2013 POČÁTKU ROKU 2014

V sobotu 21. prosince 2013 se v hostinci U Svatošů konal již
XIV. ročník tradičního Turnaje ve šnopsu. Tentokrát se na
stupně vítězů probojovali hned dva borci z Chluman, když
z prvenství se radoval pan Bohuslav Rapčani a na 2. místě
skončil Jan Škopek. Čest Vlachovobřezských hájil pan Jaroslav
Rauscher z Vlachova Březí, vítěz dvou předchozích ročníků.
Organizátoři děkují všem 24 účastníkům turnaje za poctivé
vedení bojů a kvalitní výkony, panu Karlu Svatošovi seniorovi
za perfektně připravené hřiště a pohostinnost a těší se na
shledanou při jubilejním 15. ročníku turnaje letos v prosinci *
V sobotu 21. prosince si na náměstí Svobody odbyl premiéru
Vánoční trh v režii našich farníků a hasičů. Nechyběla
Ježíškova pošta ani tržiště nebo workshopy * VI. ročník
Vlachovobřezského vánočního trhu letos opět zeštíhlel. V
neděli 22. a v pondělí 23. 12. jsme před Řeznictvím Hojdekr
mohli zakoupit u Brejchovy rybářské party kvalitní vánoční
kapry a něco dobrého a teplého k pití u Pavlíkova stánku. Další
nabídky chyběly, tudíž se nedostalo ani na větší poptávku.
Uvidíme, zdali se léta příští ukážou v lepším světle * Na Štědrý
den bylo v kostele Zvěstování Páně připraveno Betlémské
světlo a před chrámem pak k vidění trubače a ke slyšení
koledy, s nimiž se pan Václav Kužvart vydal po městě. A
nehrál sám. Dík patří všem trumpeťákům. Bez nich a jejich
tónů by to už nikdy nebyly ty pravé vlachovobřezské Vánoce *
Kdo čekal, že nás letošní již 16. Novoroční ohňostroj něčím
překvapí, ten se dočkal. Po sedmi létech byl ohňostroj odpálen
znovu z ochozu věžních hodin! Byl to velkolepý návrat, včetně
nezaměnitelného ohňopádu. Je chvályhodné, že snahy města
podpořili i někteří spoluobčané, z nichž jmenujme pana Ing.
Jiřího Beneše, jemuž tímto děkujeme. Zaměstnanci města
vynesli pyrotechniku až k hodinovému stroji a potom už bylo
vše jen na panu Antonínovi Lencovi seniorovi. Ten 16 let
odpaluje ohňostroj a dělá radost druhým. Sám však svůj
ohňostroj ještě nikdy nespatřil. Pokusme se to napravit. Máte li
fotografie, či dokonce videa z letošního ohňometu, zapůjčete je
nebo i jinak, třeba elektronicky, pošlete do Infocentra na
radnici panu V. Touškovi (technik@vlachovobrezi.cz), ten
záběry shromáždí, nechá pana Lence popatřit na jeho dílo, a
nakonec je představíme i vám. Děkujeme všem za projevy
dobré vůle * Recept na štěstí Tak se jmenoval koncert
křesťanské skupiny NO-E-MI z Vlachova Březí, který se konal
v sobotu 4. ledna 2014 v kostele Zvěstování Páně. Kultivovaný
hudební projev mladých zpěváků a muzikantů, soustředěných
kolem rodiny Varausovy, hodně hodně nadšení, profesionální
ozvučení, různé vychytávky v podobě kouzelných oříšků nebo
kouzelného hrnce, vkusné videoprojekce a třeba i modré šátky
s logem skupiny. Skvělou atmosféru ve zcela zaplněném

cena 4,- Kč

kostele umocňovaly reakce přítomných posluchačů, kterým se
nakonec vůbec nechtělo domů. Štěstí měli všichni, co byli
přítomni. Mezi nimi i já… „Štěstí je, když najdeme skutečný
pokoj a radost. Štěstím je mít víru v Boha a plně se mu
s důvěrou odevzdat…“ (Slávka Pivoňka Tomešová) * V sobotu
4. 1. 2014 se ve sportovní hale ZŠ PJB konal již 2. ročník
Memoriálu Karla Láda seniora v halové kopané. Sešlo se tu
na 36 hráčů počínaje dorostenci a old boys konče. Ti vytvořili 5
týmů a hráli jako za mlada. Výsledky podstatné nejsou, zato
pocity
klubové pospolitosti a sportovního kamarádství
nepochybně ano. A právě tyto hodnoty zdobily člověka, jehož
jméno turnaj nese. Určitě tam nahoře všem fandil jako ještě
donedávna tady na stadionu FC * Tříkrálovou sbírku ve
městě organizovala Česká katolická charita, jejíž prachatické
členky doprovázely od pondělí 6. 1. do středy 8. 1. 2014
všechny naše malé tři krále : Petra H., Soňu K., Adama Š., Jana
L., Matěje M., Samuela H. a Vojtu a Václava K. po Vlachově
Březí a Chlumanech. Finanční výtěžek ze sbírky : 4 500,- Kč
(V. B.) a 1 500 korun (Ch) byl letos věnován starším a
handicapovaným lidem. Všichni dobří lidé, jež při tom
pomáhali, děkují vám všem, kteří jste přispěli. (B)
OPRAVA PIVOVARU A CEST NA DVOŘE ZÁMKU
Před Vánoci loňského roku obdrželo město Vlachovo Březí
hned dvě dobré zprávy najednou. Regionální rada Regionu
soudržnosti Jihozápad v Č. Budějovicích schválila dva
projekty, které podalo Město V. B. v rámci Regionálního
operačního programu. Odmyslíme li si všechny ty regiony atd.,
můžeme napsat, že se jedná o přidělení peněz-dotaci
z evropských fondů.
V našem případě to znamená, že
podstatnou finanční částku tvoří tzv. evropské peníze a město
V. B. pak doplatí zbývající náklady. V hrubých obrysech se
jedná o následující poměr: 80-85% finance z ROPu a 20-15%
peníze příjemce dotace.
Dlužno připomenout, že
projektovou
dokumentaci k oběma
projektům
připravila
Projekční kancelář Ing.
Pavla Kouby z V. B.
Pan projektant spolu s
panem starostou L.
Dragounem poskytli
Březinám
prvotní
ucelené informace, o
které se nyní s našimi
čtenáři podělíme. První
projekt
má název

Rekonstrukce chráněného památkového objektu Pivovaru ve
Vlachově Březí. Z mnoha plánovaných prací vybíráme jen ty
nejdůležitější. Oprava celé fasády budovy a s ní související
další práce, dále pak oprava a obnovení hlavního schodiště u
jižního štítu, oprava a obnovení hlavního sálu, který by měl
sloužit jako tržnice nebo víceúčelový sál. Počítá se
s vytvořením
technického zázemí k tomuto sálu i s
vybudováním sociálního zařízení pro veřejnost. V těchto
souvislostech musíme zmínit i úpravu prostor pro chystanou
expozici, která jednak přiblíží dějiny města a regionu, nebo
představí díla malířů z V. B. a okolí, či třeba dílo zednického
mistra J. Bursy i dalších osobností našeho města a kraje.
Celkové náklady na realizaci tohoto projektu mají činit 17 617
800,- Kč. Z toho po skončení projektu dostane město zpět
částku 14 089 081 korun. Proto si musí město nejprve půjčit
celou částku, aby se pak mohlo začít se všemi
plánovanými pracemi. Ty by měly být hotovy do konce roku
2014! Uvážíme li, jen kolik musí proběhnout výběrových řízení
a teprve až po jejich skončení, budou moci vítězné firmy
stavbu zahájit, jedná se o termín přímo šibeniční.
Druhý
projekt je nazván Rekonstrukce místních komunikací v areálu
zámku ve Vlachově Březí. Záměrem města V. B. je
zrekonstruovat místní komunikaci III. třídy o délce 393 metrů
také komunikaci IV. třídy, která měří 194 metrů. Všechny
práce s tím spojené si vyžádají částku 11 758 200,- Kč a ROP
by se na ní měl podílet 9 900 000 korunami. Stejně jako projekt
první, tak i tento druhý by měl být realizován do konce
letošního roku. Jinými slovy-termín přímo šibeniční číslo 2. O
osudu několika následujících projektů ještě rozhodnuto není a
nezbývá než čekat, zdali je úředníci podpoří. Město V. B.
podalo projekty nejprve do tzv. ROPu a týkají se Vybudování
komunikace s chodníkem od budovy České pošty na Kavčinec,
druhý je zaměřen na Zlepšení kvality výuky přírodovědných a
technických předmětů na ZŠ PJB. Navíc zažádalo město V. B.
u Krajského úřadu v Č. B.
o grant na rekonstrukci
autobusových zastávek v Doubravě a Uhřicích a na Doplnění
vybavení ZUŠky ve V. B. hudebními nástroji. Ať tak či onak
projekty „Pivovar“ a „Cesty“ musí Město V. B. v letošním roce
realizovat. Ať se tedy dílo podaří a my všichni se z toho
můžeme jen radovat. (JKH)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První letošní veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova
Březí se konalo v pondělí 20. ledna 2014. Stěžejním bodem
jednání bylo schvalování smluv o úvěrech na Rekonstrukci
budovy pivovaru a Rekonstrukci veřejných komunikacích
v areálu zámku ve Vlachově Březí. Obě smlouvy uzavře město
Vlachovo Březí s ČSOB a všichni přítomní zastupitelé k tomu
dali svůj souhlas. O Rekonstrukcích píšeme více na jiném
místě v novinách. (B)
STUDÁNKA V HRADIŠTI
Domorodci vědí, že za Uhlišťaty a nad koupalištěm začíná les
Hradiště. A všichni také velmi dobře víme, kde v něm hledat
Studánku - mnoha lety proslavený a prověřený pramínek vody.
Pro tu sem jezdí lidé s auty, s ručními kárkami, odnášejí si ji
v lahvích v batůžku anebo se přijdou jen tak napít. Les
Hradiště patří Lesům ČR. Správce toho polesí pan Jan
Kolovratník se loni na podzim rozhodl vykonati dobrý skutek a
vylepšit vzhled toho místa a jeho okolí. Vedení dalo souhlas a
pan Jan konal a zadal zhotovení dřevěného přístřešku nad
pramenem a altánu s posezením truhlářům ve Zbytinách. Ti pak
odvedli práci fortelnou, bytelnou a dobrou a své dílo pak do
Hradiště převezli a postavili na správných místech. Až

nebudete vědět, kam si v tomto jaru vyjít, zkuste to třeba do
Hradiště ke Studánce. Za ni, za Hradiště a za všechny, co sem
pro vodu chodí a mají to tu rádi, děkujeme Lesům České
republiky a panu Janovi K. (JKH)
PLESOVÁ SEZÓNA 2014
Hned premiérový-tedy První ples pekařů a řezníků otevíral
letošní plesovou sezónu ve Vlachově Březí. Stalo se v sobotu 11.
ledna 2014 v sále zdejší Sokolovny. Svou plesovou premiéru si
odbyla i kapela Kmotr. Ti, co byli při tom, vědí, že se jedná o
soubor pana Václava Jírovce, posílený o rytmickou sekci. Kapela
má novou sílu, zvuk a šlape. Pánové Cais s Hojdekrem vybrali
správnou hudbu a měli šťastnou ruku i při skladbě tomboly. Tu si
nemohli přítomní hosté, a sešlo se jich více než dvě stě,
vynachválit. Zaujala i stylová výzdoba. Ples Pekařů a Řezníků
přilákal i hosty z ciziny-Francie, Mongolsko nebo Ukrajina, o
Němcích ani nemluvě. Takže spokojenost jak na straně
pořadatelů, tak i hostů. Březiny mohou pouze dodat, že to byla
první vlaštovka, která rozšířila jinak velmi skromnou nabídku
bálů v našem městě. Díky za to všem, kteří se do toho nebáli jít *
V sobotu 18. 1. 2014 se v sále školní jídelny ZŠ PJB konal
18. společenský večer rodičů a přátel ZUMŠ. Tento školní
„ples“ si zachovává svou tvář, poněkud odlišnou od jiných plesů,
již od roku 1997, a snad proto má již své stálé hosty a příznivce. I
letos hrála k tanci a poslechu kapela Mirka Předoty Přímý přenos.
Úvod večera obstaraly děti z prachatického Baletního studia Olgy
Pilátové. Ty vystřídal taneční pár Ondrášek - Karvánková z ČB,
kteří předvedli nefalšované tango a paso doble. Na řadu přišly
koláčky od Furišů, Koláčová volenka, veselá soutěž Židlová a
v rekordním čase rozebraná hodnotná a vtipná tombola. Vše spělo
k Půlnočnímu překvapení. Letos jím byla velkolepá Barmanská
show v podání pana Martina Bathy z Brna, jeho žonglérské umění
završené mícháním drinků sklidilo dlouhý potlesk…V sále se pak
hrálo, zpívalo a tančilo až do třetí hodiny ranní. Pořadatelé děkují
všem za podporu, ředitelství školy prof. Brože za poskytnutý
prostor a všem hostům za věrnost a přízeň. (B podleT.T.) *
Tradiční, již 44. Sportovní ples, pořádali v sobotu 8. února 2014
fotbalisté místního FC. Football club V. B. si letos připomíná 45
let od svého vzniku, a tak se všechny jeho akce nesou ve
slavnostním duchu. Poprvé v historii pozvalo vedení FC na ples
hned dvě kapely : u nás neznámou Maleničku a naopak velice
populární Parkány. Nebáli se zariskovat a ono to fungovalo pěkně
na střídačku, takže byli spokojeni dříve narození i ti mladší. Od
letoška již „profesionální výběrčí“ vstupů - pánové Vaněček a
Nováček ( vybírali u P+Ř i v Budkově Muzikantům) ohlásili 222
přítomných a to je počet více než potěšující. Však to ocenil i
nestor všech hostů plesu pan Václav Holík senior. Ten pochválil
velmi bohatou tombolu, stejně jako ostatní spokojení návštěvníci,
i tradiční půlnoční střelbu míčem do branky. Úspěšní pořadatelé
děkují touto cestou všem svým příznivcům za podporu a současně
jim vzkazují, že část výtěžku z plesu byla použita na pokrytí
nákladů na zimní soustředění A týmu v Kovářově * Na závěr tu
máme ještě dvě pozvánky, jež souvisejí s masopustem. V sobotu
1. března 2014 se uskuteční tradiční Maškarní průvod po
Spojených státech = D. Kožlí, H. Kožlí, Mojkov, Dáchov a opět
Dolní K. Koželští hasiči pořádají klasickou maškarní taškařici a
srdečně na ni zvou v sobotu po poledni * Za týden poté v sobotu
8. března 2014 se chystají večer ve vlachovobřezské sokolovně
tradiční Sokolské šibřinky. Jim bude odpoledne předcházet
tradiční Dětský karneval. Ten zahájí v půl druhé odpoledne
Průvod masek od školy s kapelou V. Jírovce, v sokolovně
doprovodí děti při tanci a soutěžích disko hudba a večer nastoupí
opět kapela Kmotr. Masky budou samozřejmě vítány za
poloviční vstupné. (B)

CO SE PEČE V DOMĚ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY Č. P. 289

V přízemí domu bývalé pošty na náměstí Svobody se po
několik měsíců děly věci, o nichž si kolemjdoucí mohli
domýšlet ledasco. Březiny to vědí přesně. Firma Pekařství Cais
rozšiřuje výrobu a pro svůj záměr si vedení vybralo právě toto
místo. Firma pana Pavla Záhorky zde provedla kompletní
stavební rekonstrukci a nakonec sem instalovali tu
nejmodernější technologii. Pan Jiří Toušek, vedoucí provozu
firmy Cais, nás provedl, všechno ukázal a sdělil, že tu v únoru
zahájila zkušební provoz výrobna cukrářských specialit. Těch
tu zatím dělají na 17 druhů a můžete
je zakoupit v nedaleké prodejně firmy
Cais na rohu náměstí. Tuto moderní
cukrařinu uvádějí do života paní
Martina Machovcová a Petra
Vostřezová a
jejich úsměvy
prozradily, že mají ze své práce
radost. Ať mají také radost všichni,
kteří dorty od Caisů ochutnají. (JKH)
Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola profesora Josefa Brože: * Školní projekt
Od Barborek do Tří králů se dočkal svého 12. pokračování.
Po jedenácté probíhala v jeho závěru - v pondělí 6. ledna
2014, školní Tříkrálová sbírka, která má i svůj vlastní
název : Tři korunky pro Tři krále. Díky pochopení rodičů a
poctivému snažení našich žáků a učitelů se podařilo
shromáždit celkem 4 756 korun. Větší část peněz-3729,- Kč
jsme již tradičně poslali za dětmi do Dětského domova
v Žíchovci a premiérově jsme menší částkou přispěli i lidem
v chráněné dílně Paprsek. Děkujeme touto cestou rodičům,
kteří umožnili svým dětem, aby přispěly, stejně jako i vám
všem, kteří jste tak učinili sami * 9. ledna probíhal ve škole
Den otevřených dveří pro budoucí předškoláky. Díky paním
vychovatelkám ŠD B. Matouškové a P. Novákové a jejich
pomocníkům-malým Šmoulům se tak více než 40 adeptů
prvních tříd i se svými rodiči mohlo seznámit se školním
prostředím. Vše probíhalo formou her, soutěží a veselé
zábavy. Strach a obavy ze školy se nestačily ani rozplynout
a už na ně čekal Zápis dětí do školy * Oficiální termín
Zápisu byl stanoven na pátek 17. a sobotu 18. ledna 2014.
Po dlouhé době překročil počet příchozích – budoucích
prvňáčků - padesátku. Paní učitelky L. Kautmanová a J.
Krankušová uskutečnily „přijímací pohovory“ s 51 dětmi.
Zcela jistě otevřeme od září 2014 dvě první třídy. Přesné
počty žáků-prvňáků budeme znát později * 21. ledna 2014
se uskutečnilo další z mnoha setkání žáků z naší školy se
žáky PFM Riedlhütte z Bavorska. Jednalo se o žáky, kteří si
od září 2013 začali dopisovat. Letos v lednu měli poprvé
možnost se setkat a poznat se. Stalo se tak v Informačním
centru H. Eisenmanna v Neuschenau v Bavorském lese za
přítomnosti paní učitelek Birgit Klee, Ley Šverákové, která
na sebe vzala úkoly po paní učitelce Pavle Albertové, a pana
ředitele M. Novotného. Všechna podobná potkávání,
povídání, společné hry a zábava přispívají k tomu, aby se
lidé z obou stran hranice lépe poznali a věděli o sobě více.
Lidé z obou škol se o to snaží již 14 let * Termín letošních
jarních prázdnin vyšel na první únorový týden hned po
jednodenních pololetních prázdninách. Díky tomu měli
všichni žáci okresu PT delší volno. Hned poté se chystali
naši „sedmáci“ na plánovaný lyžařský výcvik na Nových

Hutích. Ten byl zatím kvůli nepříznivým sněhovým
podmínkám odložen na březen * 11. února 2014 se
v Prachaticích konalo okresní kolo Soutěže v německém
jazyce. Naši školu již potřetí reprezentovala žákyně IX. A
Nikol Bobková. Podařilo se jí naplnit rčení, že do třetice
všeho dobrého, potřetí zvítězila a postoupila do kola
krajského v Č. B. Nikole B. z Buše blahopřejeme a
děkujeme, stejně jako její paní učitelce L. Šverákové a 6.
března 2014 jí budeme držet palce * 18. února vystoupil ve
školní galerii BoMBa
pan Ladislav Hošek, známý
cestovatel a fotograf ze Čkyně. Ve třech představeních pro
žáky 1. a 2. stupně vyprávěl a promítal fotografie o životě
lidí, kultuře, náboženství, škole, vzdělávání a o přírodě
dalekého Nepálu. Ten mají naši žáci od té doby jako na
dlani * Za dlouhodobě nepřítomnou paní učitelku Pavlu
Albertovou nastoupila v únoru paní učitelka Renata
Lustigová z Prachatic * (B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Úvodem několik
zpráv z MŠ Pastelka : Leden byl ve znamení příprav našich
předškoláků k zápisu do školy. O akci ve škole z 9. ledna
píšeme na jiném místě. 14. ledna se uskutečnila informační
schůzka pro rodiče dětí budoucích prvňáčků. Ti se konečně
dočkali 17. a 18. ledna a k zápisu jich jen z MŠ Pastelka
přišlo vzdor nemocem více než 30 * 11. 2. se uskutečnil ve
školce písničkový pořad Slávek nejen dětem * 19. února to
byla tradiční akce Maminko, tatínku, pojď si se mnou hrát…
* V pondělí 24. 2. přijelo opět divadlo Zvoneček z Č. B.,
tentokrát s pohádkou O perníkové chaloupce. Ve čtvrtek 27.
2. se uskutečnil nefalšovaný Karnevalový rej, pro který si
všechny masky a kostými vyrobily samy děti za pomoci paní
učitelek * Ve dnech 17. – 24. ledna 2014 se uskutečnil
cyklus 7 pololetních třídních koncertů 140 žáků hudebního
oboru, a to jak ve V. B., tak i na pobočkách v Husinci a ve
Strunkovicích. Nový koncertní sál byl při každém z koncertů
zcela zaplněn * V tomto koncertním sále se ve čtvrtek 30. 1.
2014 uskutečnilo školní kolo soutěže MŠMT ČR, která je
vyhlášena pro obory klavír, housle a kytara. Šest vybraných
žáků bude reprezentovat naši školu v okresním kole ZUŠ
v Prachaticích a ve Vimperku. O tom, jak si tam vedli,
napíšeme v příštím čísle * (T. T. )
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Resty z roku 2013 * Prosinec 2013 * Ty nejkrásnější
zprávy z 12. měsíce minulého roku jsme si nechali až pro
první vydání Březin roku ´14. S radostí jsme mezi námi
přivítali 4 ( slovy čtyři! ) děti! Shodou okolností jsou to
samí chlapci. Začneme od Adama. Tím je Adam Fencl
z Vlachova Březí. Dalším vlachovobřezským klukem je
Tomáš Důra. A těsně před Vánoci - klučičí dvojčata! Martin
a Michal Petrů a opět do čtvrtice z Vlachova Březí. Všechny
hochy mezi námi pěkně vítáme a přejeme jim pevné zdraví,
přehršli štěstí, hodně selského rozumu, plno síly a…to
všechno další si už sami v životě vybojují. Jejich rodičům
gratulujeme, a ať vám kluci dělají jenom radost a rostou
jako z vody! Maminkám si dovolujeme poslat sic jen
symbolické, ale o to více krásnější, pugety…Nad takové
zprávy opravdu není! * Sumář některých údajů za rok
2013 * Přestože loňský prosinec poněkud vylepšil statistiku
narozených dětí, jejich počet se zastavil na 13, což o 7
méně než v roce ´12. 14 občanů nás opustilo navždy, roce
2012 zemřelo 17 občanů. Celkem 10 lidí z obvodu naší

matriky uzavřelo sňatek, o rok před tím to bylo jen sedm
lidí. 19 občanů se k nám přistěhovalo, v roce ´12 to bylo 26
obyvatel. 35 občanů se od nás odstěhovalo, což je o 7 více
než v roce předchozím. Celkový počet obyvatel města
Vlachova Březí a jeho osad činil k 31. 12. 2013 1676 lidí. A
to je oproti roku 2012 pokles o jednadvacet lidí! Bájná
hranice 1700 obyvatel se nám tak začíná vzdalovat…
Nejlidnatější osadou zůstávají Uhřice, kde žilo loni 44
občanů, což je ještě o tři více než v roce předešlém. Ve
Lhotě Chocholaté napočítali 30 lidí, to je o jednoho méně
než v roce 2012, ale pořád je druhá příčka mezi našimi
osadami. Na 3. místě je Dáchov s 24 obyvateli, pokles o 5
lidí. Zato 23 (stejný počet jich byl i v roce ´12) obyvatel
Dolního Kožlí stačí na 4. místo v pořadí. V Mojkově žilo 14
lidí, předloni jich bylo 16. V osadě Horní Kožlí bylo trvale
hlášeno 10 občanů, v roce 2012 tu žilo 11 lidí. Sedmou
pozici si téměř pravidelně podržuje Doubrava se svými 3
obyvateli, toto číslo se již sedm let nemění. V samotném
Vlachově Březí žilo v roce 2013 1528 obyvatel. Oproti
předloňskému roku to představuje úbytek o 15 duší. Tolik
trocha celkové loňské statistiky a nyní už rok letošní *
Leden 2014 * Tak jako jsme nově narozenými končili rok
starý, můžeme směle ve stejném duchu započít rok novýčtrnáctý tohoto tisíciletí. A to takovou zprávou, že o čestný
titul První dítě roku 2014 byla tlačenice. Ve stejný den, snad
můžeme napsat, že to byl 15. leden, se narodily dvě
vlachovobřezské děti. V 9 hodin 45 minut spatřila světlo
světa Ema Štabrňáková a v 16 hodin a osm minut se narodil
Tomáš Fürbach. Prvním dítětem roku je slečna Ema a
mladý muž Tomáš se stává jejím souputníkem na věčné
časy. Vítáme vás mezi námi a přejeme vám všechno dobré,
ba ještě lepší! A zdravíčka mějte tolik, abyste společně
oslavili přinejmenším leden roku 2100, když už ne rovnou
stovku. Vašim šťastným rodičům gratulujeme a maminkám
posíláme po květince * Lednovým svatbám nebyl začínající
rok nakloněn, a tak si do kolonky sňatky píšeme nulu + Ve
věku nedožitých 79 let nás navždy opustil pan Josef Lenc,
neodmyslitelná persóna z Dolního Kožlí. Ač byla v
současnosti jeho trvalým bydlištěm Plzeň, svůj život navždy
propojil s krajem pod Boubínem a jeho lidmi. Však se také
s Pepou Šumavou přišel na starý hřbitov u Svatého Ducha
rozloučit bezpočet trampů, vandráků a všech KTO. Jeho
nejbližším a všem kamarádům si dovolujeme vyslovit
upřímnou lítost nad jeho odchodem * Mezi letošními
lednovými jubilanty si odbývá premiéru pan Pavel Kouba
z Vlachova Březí, který v 1. měsíci roku oslavil v kruhu
svých nejbližších sedmdesátku. O celých deset let více si na
počátku měsíce připomínal pan Karel Veselý z Vlachova
Březí. Oběma pánům muzikantům i všem ostatním, kteří se
v lednu narodili, přejí Březiny hodně zdraví a spokojenosti *
Největší lednovou narozeninovou hvězdou je však
bezesporu paní učitelka Marie Řehková, toho času
v Prachaticích. Ta si připomínala již devadesátý prvý rok od
svého příchodu na tento svět. Buďte pořád tak svěží a plná
radosti ze života, vážená paní Marie. Za všechny Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu * Únor 2014 *
Těsně před uzávěrkou k nám dorazila smutná zpráva o
odchodu paní Libuše Kriegové ze Lhoty Chocholaté, která
nás opustila ve věku 85 let. Paní Kriegová působila po
dlouhá léta jako učitelka a pro své žáky byla vzorem člověčí

dobroty. Jejím blízkým a přátelům si dovolujeme vyslovit
upřímnou soustrast nad její ztrátou. Naše poděkování patří
všem sousedům, kteří jí nezištně pomáhali překonávat
těžkosti, které s sebou stáří přináší * Závěrem si dovolíme
představit naše „kulaté“ únorové jubilanty. Zaznamenali
jsme hned trojí vstup do „Klubu 70“. Jeho premiérovou
členkou se stala paní učitelka Anna Kučerová z Vlachova
Březí. K ní se připojila paní Marie Švancarová, rovněž
z Vlachova Březí. Třetím čerstvým sedmdesátníkem byl pan
Jiří Politzer z Mojkova. Všem výše jmenovaným i těm
dalším únorovým jubilantům gratulujeme, přejeme pevné
zdraví, veselou mysl a hodně sil do dalších let * Únorovou
narozeninovou superstar je však paní Anna Cmuntová ze
Lhoty Chocholaté. Letos uplynulo již 92 let, co se paní
Anna narodila. Spolu s ní a jejími nejbližšími se radujeme,
že tu s námi ve zdraví je. Ať tato radostná skutečnost platí
pořád a vydrží přinejmenším ještě deset let. Buďte zdráva,
Vážená paní Anno. * Březiny děkují paní matrikářce Mgr.
Libuši Petrů za dlouholetou a nezištnou spolupráci při
přípravě a tvorbě této rubriky. Současně si dovolují vyjádřit
upřímné potěšení z toho, že tentokrát jsme vám mohli
přinést i jednu radostnou zprávu z jejího osobního života.
Ještě jednou velká gratulace i skromné přání, aby i nadále
zachovala svou přízeň našim novinám * (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ

Rosnička vzpomíná : Prosinec 2013 : Vánoce na blátě byly
a na den Štědrý zataženo. Pak je jasno do Silvestra, místo
sněhu je tu vesna. Leden 2014 : Celá půlka měsíce pod
mrakem a sprchlo jenom zázrakem. Pak přišlo něco sněžení a
zima začala být bílá, co se až do února dívá. Únor : Slunce
bělobu nám kazí a 9.? : Bláto se tu plazí. Teploty hodně nad
nulou, někdy jasno, polojasno, ani déšť, ani sníh. Sněženky
kvetou a ptáci zpívaj jednou větou: „ Tohle zima vůbec není“!
(CM) * Ani velké pracovní a studijní vytížení nezabránily paní
Ing. Bc Heleně Fiedlerové v sestavení Hasičského věstníku
číslo 16, který je přílohou prvních Březin roku ´14. Současně si
dovolujeme pogratulovat paní starostce našeho SDH
k úspěšnému absolvování Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze * Konečně spatřil světlo světa
kalendář vydaný Městem V. B., který nese název:
Podpisowatel mena ge Gakub Bursa 2014. Autorem fotografií
Bursových staveb je Mgr. Jan Mahr z Č.B. Bližší informace
obdržíte v Infocentru na radnici * V pátek 21. 2. 2014 se
konala ve velkém jednacím sále MěÚ ve Vlachově Březí
výroční schůze TJ Sokol * V sobotu 22. 2. 2014 se na
stejném místě konala valná hromada SDH Vlachovo Březí *
Rock Bio Na Dolejší ve Vlachově Březí uvádí rockovou
legendu z Milevska-kapelu Fantom. Dovolujeme si vás
pozvat na klasickou rockovou zábavu-Rockové jaro se
zpěvákem Jindřichem Müllerem v pátek 14. března 2014 od
21 hodin * Nohejbal T. J. Sokol: Nohejbalisté si vás
dovolují pozvat na sobotu 15.3. 2014 v 8.45 hodin do
sportovní haly ZŠPJB na Jarní turnaj trojic v nohejbale. *
Fotbal FC : Ve dnech 19. – 22. února 2014 proběhlo zimní
soustředění A týmu FC V. B. v Kovářově u Lipna. Pod
vedením trenéra J. Huleho absolvovali hráči extrémně
náročnou fyzickou přípravu * FC vede tabulku OP PT a ke
svému 1. mistrovskému zápasu na jaře nastoupí o prvním
dubnovém víkendu ve Zbytinách. (B)
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