Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele * prosinec 2011, leden, únor, březen 2012 * cena 4,-Kč

samém pak k mání bylo Světlo betlémské * Tradiční
novoroční ohňostroj odpálil již po 14., za nezištné
asistence místních hasičů a jejich techniky, nestárnoucí
pan Antonín Lenc starší. Díky patří jim, Silvestru a Panu
Roku NO.: 12 * (B)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE MĚSTĚ

UDÁLOSTI Z KONCE ROKU 2011
Kondolenční kniha Neděle 18. prosince 2011 je dávno
minulostí. Nebyly by to Březiny, kdyby nevzpomněly a
nepřipomněly, že v tento den nás navždy opustil bývalý
pan prezident Václav Havel. Bylo mu 75 let. Děkujeme
a nezapomeneme, Pane Prezidente. Ve dnech státního
smutku : 21., 22. a 23. 12. 2011 měli občané možnost
projevit soustrast zápisem do kondolenční knihy. Byla
k dispozici v informačním středisku MěÚ ve Vlachově
Březí. (JKH)
* Příznivé počasí umožnilo firmě Pokorný dokončit ještě před
Vánoci 2011 rekonstrukci části komunikace a chodníků
v Jeronýmově ulici, jak dokazuje naše foto * V sobotu 17.
prosince 2011 se v hostinci U Svatošů konal již XII. ročník
Turnaje ve šnopsu. Zúčastnilo se ho celkem 28 hráčů a
vítězem se stal pan Jaroslav Rauscher st., 2. místo obsadil pan
Stanislav Vaněček a na 3. místě se umístil pan Jaroslav
Plachta. Všichni 3 jsou z Vlachova Březí a všichni patří mezi
ty nejzkušenější ostřílené borce. Gratulujeme jim a těšíme se
s nimi i se všemi dalšími letošními účastníky nashledanou
před Vánoci v tomto roce při XIII. ročníku Turnaje ve šnopsu.
Všichni hráči děkují pořadatelům a sponzorům za čas, práci,
finance a hodnotné ceny * Ve čtvrtek 22. a dopoledne
v pátek 23. prosince se konal pod kostelem Zvěstování Páně a
před řeznictvím Hojdekr již IV. ročník Vlachovobřezského
vánočního trhu. Pořád si toto místo a lidé v něm i kolem
udržují své neopakovatelné kouzlo spojené s vůní
všemožných nápojů, vynikajících kapřích řízečků, nebo s
vířením jejich živých kamarádů v kádích a se stoprocentní
účastí pana Petra V. a jeho světýlek…Dlužno připomenout, že
i před řeznictvím Zdeněk prodávali kapry, což je rovněž
chvályhodné…* Na Štědrý den odpoledne u vánočního
stromu před kostelem Zvěstování Páně k slyšení bylo opět
Troubení bratranců P. a V. Kužvartových a v kostele

V týdnu od 6. do 14. ledna 2012 organizovalo místní sdružení
České katolické charity Tříkrálovou sbírku. Již pošesté
putoval finanční výtěžek ze sbírky za dívkou Lydií Nwango
z Ugandy v Africe. Letošní částka 15 920 korun českých
pokryje Lydiiny náklady na školu, školní pomůcky, jídlo a
ošacení na celý školní rok. Velice potěšitelným zjištěním pro
všechny, kteří se na sbírce podíleli, bylo, že letos vybrali Tři
králové o 3 tisíce více než loni a o 4 000,- Kč více než v roce
2010. Vojta a Matěj U., Jan a Pepa C., Petr K. a Katka A.-to
byli letošní Tři králové a jejich kroky strážili paní Jaroslava E.
a pan Emil R. Tito lidé z ČKCH a děti děkují všem štědrým
dárcům za pomoc. (B podle JEL)

SLOVO STAROSTY, RADY A ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané, zdravíme vás všechny v novém roce a
přejeme pevné zdraví, hlavně v tomto neúprosném počasí.
Stojíme, jako v každém roce, před problémem
sestavení rozpočtu. Protože je nutné soustředit finance na
dohotovení komunikací, vodovodu a kanalizace na sídlišti,
potom jich nezbývá mnoho na ostatní akce. Máme sice
podány žádosti o dotace na dostavbu komunikace na
Kavčinci, na opravy lesních cest i na zateplení a obnovu
fasády budovy radnice, bude však obtížné zajistit finanční
podíl města na těchto dotacích. Samozřejmě jen v tom
případě, kdyby naše žádosti dostaly zelenou.
V letošním
roce započne výstavba sběrného dvora v oblasti průmyslové
zóny. Tato stavba pojme rovněž nemalou částku z rozpočtu
města. Bude tvořit součást celkové dotace a umožní tak
zdárné dokončení a uvedení sběrného dvora do provozu.
Ještě v tomto roce očekáváme schválení návrhu nového
územního plánu, který se stane řídícím dokumentem pro
výstavbu v našem městě pro příští období.
Město má od
roku 2012 ve své správě vodovod, připravujeme proto
podklady pro obnovu přivaděče z vodojemu s napojením u
trafostanice za Plachtů. Rovněž připravujeme podklady i pro
výstavbu nového vodojemu 2. tlakového pásma i
s přivaděčem a propojením na stávající vodovod na Hájkách.
Děkujeme vám všem za spolupráci ale i za trpělivost a
shovívavost při našich činnostech, které vás mohou nějakým
způsobem omezovat.
Ještě jednou vám přejeme hodně
zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2012.
Za radu a zastupitele města L. Dragoun, starosta

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskuteční v pondělí 27. února 2012 od 19 hodin ve velké
jednací síni MěÚ ve V. B. Řeč bude vedena především o
rozpočtu města na rok 2012. (B)

PLESOVÁ SEZÓNA 2012
Již po několik let píšeme v Březinách, že sousloví plesová
sezóna je pro současné vlachovobřezské poměry poněkud
nadnesené. Nicméně se ho z úcty k tradicím držíme v dobré
víře, že se lepší časy místních plesů vrátí. Když už všichni
přestali plesy pořádat, tak místní fotbalisté Football club(u)
nikoliv. Proto se 14. ledna 2012 konal v místní Sokolovně již
42. Sportovní ples. Hrála při tom domácí kapela Václava
Jírovce a nakonec se tu sešla i slušná návštěva. Fotbalisté
nezapomněli na klasickou hodnotnou tombolu s adrenalinovým
vyvrcholením a na popůlnoční kopy do malé branky o
šampíčko. Pořadatelé z FC V. B. děkují tímto lidem z TJ Sokol
za nadstandardní níži nájemného a týmu pana Skořepy za
spolupráci. A všichni, co tam byli, si pochvalovali toalety, které
po rekonstrukci dosáhly úrovně, kterou Sokolovna nepamatuje.
Dobrá zpráva pro všechny, kteří by chtěli sál využít… Březiny
chválí fotbalisty ( škoda jen, že už mezi nimi nebyli pánové K.
Lád sr. a J. Havlan ) a za všechny Vlachovobřezšťany jim
děkují * Přinášíme přehled o dalších akcích, při kterých už
nemusíte chybět ani vy * Pedagogický sbor ZUMŠky srdečně
zve všechny na 16. Společenský večer ZUMŠ, který se
uskuteční v pátek 17. února 2012 od 19,30 hodin v sále školní
jídelny ZŠ PJB. K tanci a poslechu hraje Přímý přenos. Čeká tu
na vás vystoupení žáků TO, bohatá tombola, zábavné soutěže o
netradiční ceny a také půlnoční překvapení. Pořadatelé
připravili pro hosty sladké i slané pohoštění a pouze pro dámy
kytičku při vstupu. Přijďte s námi strávit příjemný páteční
večer * V sobotu 18. února 2012 se v D. Kožlí, Horním K.,
Mojkově a Dáchově = Spojené státy = US chystají místní hasiči
tradiční Maškarní průvod po US. Ten vychází před polednem
z mateřské základny SDH v Dolním K. a potom už jde po trase
výše uvedené. Do kroku vyhrává duo Maut-Škopek na
harmoniky a po návratu
zkratkou z Dáchova se
v dolnokoželském sále chystá večerní a noční rej masek
v hudební režii DJů Pata & Mata. Lidé ve Spojených státech ctí
tradice, a tak slaví konec masopustu (úterý 21.2.) ve správný
čas a ve správném oblečení. Můžete to zkusit s nimi * Zato
tradiční Sokolské šibřinky, které pořádá Tělovýchovná
jednota Sokol ve Vlachově Březí, se konají pravidelně v období
postním, což je také místní tradice. Letos můžete přijít do
Sokolovny až v sobotu 31. března 2012 ve 20 hodin. Pořadatelé
pozvali kapelu Grock z Vodňan a s radostí a se slevou pustí do
sálu masky. Jako předkrm připravují na odpoledne Dětský
karneval. Pro děti chystají repro hudbu, soutěže i odměny.
Začátek ve 14 hodin * (B)

HASIČI, VĚSTNÍK A VALNÁ HROMADA
Zprávy o našich hasičích budou velice stručné. Připomeneme jen
to, co se neobjeví v jejich Hasičském věstníku No.: 14! Za jeho
přípravu, tvorbu i vytištění bychom chtěli poděkovat paní starostce
SDH V. B. Heleně Fiedlerové * Na Štědrý den 24. 12. 2012
zasahovali naši hasiči při požáru lesa poblíž odbočky na Budkov ze
směru Lhota Chocholatá-Strunkovice * V neděli 8. ledna 2012
pomáhala zásahová jednotka SDH na místě tragické nehody na
Škrabáči * Rovněž v lednu zasahovali hasiči u požáru v Dubské
Lhotě * V sobotu 21. 1. 2012 se ve velkém jednacím sále MěÚ ve
V. B. konala Valná hromada SDH. Vedení sboru a účastníci schůze
byli potěšeni přítomností pana starosty L. Dragouna a litovali, že
kvůli počasí nepřijeli partneři z FFW Riedlhütte. (B podle HAFA)

RENO ŠUMAVA SÍDLÍ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Pamětníci si vzpomenou. Hned vpravo pří výjezdu z V. B.
směrem na Volyň-velká administrativní budova a za ní
komplex dílen. Nejdříve tu byla traktorka nebo také STSka,
později Zavex a nyní…. Stojím na parkovišti před vjezdem
do areálu RENO Šumava a. s., Pražská 326., Vlachovo Březí,
ČR. Povídáme si s předsedou představenstva akciové
společnosti panem Ing. Václavem Princem a brzy poznávám i
jednatele pana Zdeňka Haranta a místopředsedu
představenstva pana Ing. Ivo Grabmüllera. Firma, která byla
založena v roce 1994 a sídlila v Prachaticích, se poprvé
objevila pod Škrabáčem před třemi roky v listopadu 2008.
Tehdy pánové z vedení společnosti areál odkoupili a rozhodli
se pro jeho kompletní rekonstrukci. Poté nastaly obvyklé
postupy s tvorbou projektů a řadou povolení. Rekonstrukce
byly zahájeny 30. 6. 2009. Kompletní rekonstrukce se naplno
rozjely až počátkem srpna 2010, kdy bylo rozhodnuto o
přidělení dotace z ministerstva průmyslu vlády ČR. Celkové
náklady na stavbu se přiblížily k částce 50 milionů, z toho 23
miliony tvoří dotace. Koncem roku 2011 se v areálu finišuje,
přiblížil se konec kompletní rekonstrukce. Zbývá dodělat
asfaltové povrchy a oplocení z prolisovaného plechu. Jen pro
zajímavost uvedu, co se po úpravě nachází v dříve absolutně
nevyužitém půdním prostoru hlavní budovy: velká
společenská místnost, dílny, kanceláře, šatny, kuchyňka,
jídelní prostor a sociální zařízení. V hlavní výrobní hale jsou
speciální stroje pro výrobu a lisování dopravních značek, mají
tu i kompletně vybavenou opravárenskou dílnu. Toto i další
tvoří součást střediska služeb se sídlem v Pražské. Společnost
vlastní také 3 lomy: pod Libínem, lom v Sudslavicích a ve
Slavětíně a dává práci více než stu zaměstnanců. Většina z nás
měla možnost vidět alespoň část z činností firmy. Lidé z
RENA prováděli celkovou rekonstrukci povrchů komunikací
na sídlišti Kavčinec. Stavěli chodníky, opěrné zídky z gabionu
a betonových palisád a připravovali parkoviště…Vše měl na
svých bedrech pan inženýr Grabmüller. Aktivity pánů Prince
a Haranta se nesoustřeďují toliko na prosperitu a. s. RENO.
Pan inženýr Princ je současně i předsedou FK Lažiště. Tady
postavili komplexní sportovní areál, včetně klubovny, šaten,
posilovny, 2 fotbalových hřišť, 2 tenisových kurtů a
koupaliště. Odmyslíme li ještě sportovní úspěchy fotbalistůmužů a žen FK Lažiště, pak už zbývá jen otázka pro pana šéfa
Prince: „Jak je možné všechno to zařídit, udělat a uřídit?“
„Máme dobrý a schopný tým.“ Není co dodávat. Takoví jsou
lidé v RENU a právě ti přesunuli své sídlo do Vlachova Březí.
Jakožto patriot tohoto města mám z toho radost a přeji všem
lidem od RENA dobré zdraví a úspěch. I když v tom fotbale
jim trochu závidím. (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Školní projekt Od
Barborek do Tří králů se těšil ze své již 10. reprízy. Po
Barborkách, po Mikuláši, čertech, andělích a po Luciích se
dostalo i na dvojí předvánoční setkání žáků u stromečku. Žáci
1. stupně se sešli a bavili v BoMBě, ti starší, počínaje šesťáky
a deváťáky konče, se potkali ve sportovní hale. Účinkujících
bylo mnoho a vedli si více než dobře. Především dokázali
pobavit a zaujmout sami sebe. Za všechny jmenujeme alespoň
čtvrťáky s jejich Pohádkou o pravém princi a pravé princezně a
Neckářův hit loňských Vánoc Půlnoční v podání žáků 9. třídy.
* Ve čtvrtek 5. ledna 2012 se pro změnu sešli všichni z celé
školy ve sportovní hale, aby shlédli vystoupení pardubických
šermířů i herců Pernštejni. Ti nás zavedli do středověkých
Čech za vlády Lucemburků. Hrálo se, šermovalo, nechyběl
humor, a tak nepřišel zkrátka ani smích a dobrá nálada *
V pátek 6. ledna 2012 se na svou pouť za žáky ve škole PJB, za
lidmi v jídelně, v knihovně JVP, v ZUŠce a za dětmi
v mateřské školce Pastelka vydali Tři králové se svou
Tříkrálovou sbírkou. Školnický pár Karel Roman B. a Máňa
Vašek K. uváděl Zuzku K., Elišku V. a Šárku O. = Tři krále. Ti
zpívali a poctivě vybírali Tři korunky pro Tři krále. Tak se
letošní, v pořadí již 9.,sbírka nazývala. Až se nakonec dobrali
k částce blížící se 5 tisícům korun, když k nim připojili
pravidelně podávaný peníz od nejmenovaného příznivce a také
od jedné bývalé paní učitelky. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Pomohli tak našim žákům udělat hned dva dobré skutky
najednou. Stejně jako loni poslali stejnou částku 3 333 koruny
dětem do Dětského domova v Žíchovci a 1 500 korun do
střediska CPK CHRPA v Rokytně, kde se zabývají výcvikem
koní pro hiporehabilitaci * My děkujeme všem žákům, kteří se
podíleli na přípravách a pak i na uvádění celého projektu Od
Barborek… do života * V pondělí 9. 1. 2012 se konaly schůzky
rodičů s učiteli * V pátek 20. a v sobotu 21. ledna 2012
probíhal Zápis dětí do školy. Paní učitelky J. Krankušová a M.
Diblíková přivítaly celkem 39 dětí. Na 3 děti ještě se zápisem
počkáme a někteří rodiče budou pro své předškoláky žádat o
odklad. Letošní číslo dává reálný předpoklad, že otevřeme 2
první třídy. Oběma paním učitelkám děkujeme jménem vedení,
rodičů i jejich předškoláků za to, že zvládli Zápis s přehledem,
klidem a úsměvem ke spokojenosti všech. Obě kantorky
vyjadřují touto cestou poděkování všem svým kolegyním
v mateřských školách ve Vlachově Březí, Bušanovicích,
Chlumanech i jinde za to, jak dobře své svěřence k Zápisu
připravily * Celkem 272 žáci si odnášeli 31. ledna pololetní
vysvědčení. 171 z nich mělo vyznamenání, z toho 93 žáci měli
samé výborné. 34 žáci se mohli radovat z pochvaly. 5 žáků si
„vysloužilo“ důtku ředitele školy a 2 žáci „dvojku“ z chování.
Devět žáků neprospělo. 5 měsíců, jež zbývá do konce školního
roku, se snad příznivě nakloní ke všem, kteří to potřebují, a
koncem června se budou radovat všichni * Snad jim k tomu
pomohly jednodenní prázdniny v pátek 3. února a určitě jim
neublíží ani jarní prázdniny. V okrese Prachatice začnou v
pondělí 5.3. a potrvají do neděle 11. března 2012 * (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Přinášíme jen velmi
krátké a neúplné ohlédnutí za cyklem ZUMŠky „Vánoce
2011“. Celkem 3 pořady předvedla MŠ Pastelka a 5 programů
ZUŠ * Neděle 18. 12. KPP a Poetkvarteto uvedlo Nastal
adventní čas, pořad věnovaný literární tvorbě Baara,
Klostermanna, Erbena a Lady…* 3 adventní koncerty ZUŠky v
HU, STR a V. B. * Tradiční vánoční besídka ZUŠ Veselme,
radujme se…* Všem účinkujícím žákům a učitelům obou škol
patří velký dík a uznání za odvedenou práci * Tradiční
pololetní třídní koncerty spojené s rodičovskými schůzkami se
uskutečnily ve dnech 19.1.-27.1. Celkem se jich zúčastnilo 143
žáků ze všech nástrojových tříd. Přehrávky ukázaly stoupající

úroveň žáků a nezúčastnili se jich jen ti, kteří budou
reprezentovat školu na soutěžích v okrese. Pedagogická rada
udělila tyto známky: 117 jedniček, 37 dvojek a 3 trojky
v oborech hudebních. 33 jedniček v oboru tanečním * Holduj
tanci úsměvu Pořad se odehrál ve středu 1. 2. 2012 v podvečer
ve velkém sále MěÚ V. B. a byl společným vystoupením žáků
TO (vedoucí Pavlína Svobodová) a DO (vedoucí Tatjana
Tláskalová). Program byl sestaven z nejzajímavějších tanečních
kreací z let 2008-2011 a nejúspěšnějších scének DRAKu z let
2006-2011. Mezi stávající členy souboru byli pozváni i bývalí
členové ze středních škol, kteří již nenavštěvují pravidelně
zkoušky souboru. Tato náročná rekapitulace obsahovala 9
vybraných scének, na nichž se pracovalo 3 měsíce. Rovněž 6
vybraných ukázek tanečního oboru secvičovaly žákyně několik
týdnů. Tento program byl chystán v rámci letošních oslav 20 let
trvání ZUŠ ve Vlachově Březí a odstartoval tak cyklus příštích
akcí, které vyvrcholí na jaře 2012 * Na měsíc březen chystá
KPP další program. Bude to premiéra pořadu O Karlu
Havlíčku Borovském, významné osobnosti 19. století na poli
satiry, žurnalistiky, ale také „průkopníka“ pobytu ve
vyhnanství. Bude to dárek recitačního kvarteta HEFRTÁTO
k Měsíci knihy * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Prosinec 2011 V posledním měsíci roku 2011 již nebudeme
doplňovat další narození, ani svatbu. Toliko nám zůstala smutná
povinnost zaznamenat nenávratné odchody našich spoluobčanů.
Ve věku 77 let nás navždy opustila paní Milada Tušková
z Dáchova. Dovolujeme si vyjádřit upřímnou soustrast
zarmoucené rodině, jejím přátelům a nejbližším. Před Vánoci
jsme se navždy rozloučili s paní Marií Beránkovou z Vlachova
Březí, které bylo třiašedesát let. Znali jsme ji jako neúnavnou
ženu za pultem, nejprve působila v barvách Jednoty ve V. B., pak
zakotvila na dlouhá léta v prodejně v Bušanovicích. Po sametové
revoluci se vydala jako jedna z prvních na soukromou dráhu v
obchodě a podnikání. Její zásluhy o udržení a rozšíření obchodní
sítě v Pražské ulici jsou nepřehlédnutelné. Aktivně působila
v Unii českých spotřebitelů a měla nemalý podíl na zviditelnění a
ocenění dobré práce
svých kolegů z Vlachova Březí.
V neposlední řadě bychom neměli zapomínat na její práci
cvičitelskou. Nejdříve v TJ, později pak v T. J. Sokol V. B. Těm
mnoha generacím mladých bylo jedno, v jaké jednotě cvičí.
Kluci a holky následovali svou cvičitelku, na níž se mohli
spolehnout, věřili jí, měli ji rádi a uměli se spolu s ní radovat a
smát. Tak na ni budou vzpomínat nejen oni, ale i my všichni,
kteří jsme měli tu čest a štěstí tuto ženu poznat…Nechť jsou jí
obchodnické, sportovní, rodné a člověčí hroudy lehké…Březiny
vyjadřují rodině, nejbližším a přátelům svou upřímnou účast nad
její odchodem. Sumář některých údajů za rok 2011 20 dětí se
tu v roce 2011 narodilo. V roce předchozím to bylo jen 16 dětí.
Bohužel jsme se museli s 15 občany rozloučiti navždy. V roce
2010 bylo v kolonce úmrtí zapsáno 16 obyvatel. Sňatek uzavřelo
15 občanů, kteří patří do naší matriky V tomto roce se
z Vlachova Březí a jeho osad odstěhovalo 16 občanů. To je o
jednu osobu více než v roce 2010. Naopak se k nám přistěhovalo
27 občanů, v roce 2010 se přistěhovalo 20 obyvatel. Celkový
počet obyvatel Vlachova Březí a jeho osad činil k poslednímu
prosinci roku 2011 1696 lidí. To je oproti předchozímu roku o 9
občanů více a už jen 4 duše zbývají k dosažené bájné hranice 17
stovek obyvatel. Nejlidnatější osadou zůstávají pořád Uhřice s 42
obyvateli, v roce 2010 jich tu žilo 45. V Dáchově žilo loni 32
obyvatel, v roce 2010 pak 34 lidí. Na třetí příčce v lidnatosti osad
jsou občané ze Lhoty Chocholaté s počtem 31, předloni 32
obyvatel. V Dolním Kožlí jsme napočítali 16 občanů, když
v roce 2010 jich tu žilo o jednoho méně. Pak následuje osada
Mojkov, kde žilo v roce 2011 15 občanů, v roce 2010 13

obyvatel. 6. osada v pořadí je Horní Kožlí, kde žije 10 občanů,
rok před tím tam bylo 9 obyvatel. Nejméně obyvatel mezi našimi
osadami má Doubrava. Tady žijí již 6. rokem trvale jen tři
obyvatelé. Přesto není Doubrava bez lidí a bez života. Přijďte
sem pobejt o víkendech…V samotném městě Vlachově Březí
žilo v roce 2011 1547 obyvatel, což je o 11 občanů více než
v roce 2010, a tak snad opět začíná vzestupný trend
Leden 2012 Všechno zatím nasvědčuje tomu, že prvním
vlachovobřezským dítětem roku 2012 je dívenka, je z Vlachova
Březí, narodila se na konci 2. dekády měsíce ledna a jmenuje se
Terezka Dubovská. Vítáme ji mezi námi a přejeme jí mnoho
zdraví, štěstí, krásy, moudrosti a radosti ze života. Jejím
rodičům gratulujeme a mamince posíláme kytičku. Terezka je
zatím jediným lednovým dítětem * Máme tu i první lednovou
svatbu. Koncem měsíce uzavřeli v bavorovském kostele sňatek
Eva a Daniel Teichmanovi. Na jejich společné cestě životem ať
je provází jen štěstí, zdraví a nikdy nekončící láska. Březiny
jménem svých čtenářů blahopřejí čerstvým novomanželům! * +
Ve věku 75 let nás v lednu navždy opustil pan Jiří Teringl
z Vlachova Březí. Skromný člověk, Pan truhlář a Pan včelař
odešel od díla, které ho bude připomínat ještě hodně dlouho…
Koncem ledna náhle skonal pan Josef Carda ve věku
nedožitých 70 let. Pan obchodník pečoval od nepaměti o své
zákazníky ve Volyni. Ke svému rodišti a bydlišti – Vlachovu
Březí a jeho lidem měl však od nepaměti vřelý vztah. Město
v něm ztrácí svého velkého patriota. Zarmouceným rodinám
obou pánů, jejich nejbližším a přátelům vyjadřují Březiny
upřímnou soustrast nad jejich odchodem…+ * Pojďme se
podívat za letošními lednovými jubilanty. Svou novoroční
premiéru v „Klubu 70“ si právě v tento den odbyli paní Anna
Alešová z Dáchova a Josef Vrtiš z Vlachova Březí. A dokonce
hned dvě sedmičky vedle sebe měla na svém dortu paní Milada
Karásková. Především jim, ale i všem dalším lednovým
oslavencům posílají Březiny přání pevného zdraví a mnoha
šťastných dnů mezi svými blízkými i námi všemi! Podobná
přání si dovolíme poslat i únorovým jubilantům roku 2012.
Do dubna, kdy vyjde příští číslo Březin, by na gratulaci čekali
až příliš dlouho. Novými členkami Klubu „70“ se v únoru staly
paní Ing. Jiřina Ščiglová-Paní léčitelka a paní Mgr. Marie
Bušková-Paní učitelka, obě z Vlachova Březí a obě jsou nám
všem dobře známy. O deset let více si budou připomínat paní
Marie Švancarová z Vlachova Březí-Kozinova ul. a paní
Albína Nagyová rovněž z Vlachova Březí. Hodně zdraví a
štěstí, naši milí „únoráci“! * Den před svatým Valentýnem si
bude připomínat paní Anna Cmuntová své devadesátiny.
Tato skromná paní ze Lhoty Chocholaté dokázala být více než
60 let životní oporou svému muži panu Františku Cmuntovi,
který nás opustil v srpnu roku 2009 ve věku 95 let. Letos tedy i
paní Anna okusí, co to obnáší „míti 9 křížků na krku“… Pro
její nejbližší i pro nás je to výzva k projevům úcty a k pokoře
před jejími šedinami. Buďte ještě hodně dlouho zdráva a
šťastna mezi námi, vážená paní Anno! * Březiny děkují paní
matrikářce Mgr. Libuši Petrů za nezištnou a dlouholetou
spolupráci při přípravě a tvorbě této rubriky a věří, že nám
zachová svou přízeň i nadále* ( B podle LIP).

PAN JAN SÝKORA JE NEJSTARŠÍ Z NÁS
V předvečer Vánoc 2011 přijal pan Jan Sýkora, nejstarší
občan města, návštěvu z Vlachova Březí. Za přítomnosti
paní matrikářky MěÚ L. Petrů a pana ředitele školy J.
Horáka předal pan starosta L. Dragoun panu Sýkorovi
srdečné pozdravy ode všech obyvatel a také drobné dárky.
Čtyřiadevadesátiletý pan Jan (*1917) byl na podzim

propuštěn z nemocnice a nyní pobývá u své paní dcery
Heleny Kubaštové v Prachaticích a těší se dobrému zdraví.
Živě se zajímal o novinky z našeho města, vzpomínal na své
sousedy, na kamarády včelaře a na své známé. Vyprávěl o
svém životě a nakonec poslal všem srdečné pozdravy. Rádi
je tímto předáváme našim občanům a věříme, že se brzy
budeme s panem Sýkorou potkávat opět u nás ve Vlachově
Březí u domu s hvězdou. (JKH)

ZPRÁVY Z NAŠÍ FARNOSTI
* 22. 11. uplynuly 2 roky od zahájení ustavičné adorace v kapli
na faře * Již pošesté zavítal do kostela Zvěstování Páně mezi
děti Mikuláš se dvěma anděly a díky dobrodinci i s tradiční
nadílkou * 10.12. mělo ve Fontáně premiéru kino Očko a 1. díl
filmu Otec Pio. 11.2. hrají Lurdy a 25.2. Faustynu, vždy v 17
hodin. Vstup je zdarma * 11. 12. byl v kostele Zvěstování Páně
představen v naší farnosti nový jáhen pan Ing. František Benda,
CSc. z Č. Budějovic * Tradiční půlnoční mše se konala
v kostele Zvěstování Páně 24.12. ve 22 hodin * 7.1. 2012
vystoupila v kostele Zvěstování Páně skupina NO-E-MI
s koncertem Vánoční příběh * (B podle FIAT)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Prosinec´11 Od Lucií něco málo
poletuje, nezdrží se, ustupuje. Asi to nebyl ani sníh, co
chyběl nám o Vánocích a taky po nich…Leden´12 …Na
Nový rok jako před ním a k tomu teplo, až se slunce leklo,
mraky drží, z těch nám prší a vítr fouká, půlka ledna z toho
kouká. Jinde mají sněhu dosti, u nás by sis zlámal kosti. Zato
mrazy uhodily, až do února poskočily. Jedině grog řeší
teplotní šok : až – 20°C! Při uzávěrce 7. února padá sníh do
dvora!!! (CM)* MěÚ ve Vlachově Březí se opět připojuje
k humanitární sbírce OS Diakonie v Broumově a bude ve
dnech 12. –16. března 2012 od 7 do 15 hodin vybírat
v Infocentru ( přízemí na radnici) letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, látky a domácí potřeby(více na letácích). Věci
přinášejte zabalené do igelitových pytlů nebo krabic * MěÚ
ve Vlachově Březí upozorňuje občany, že mohou zaplatit
poplatky za odvoz popelnic. (1 osoba = 500,-Kč * chalupáři
500 korun za 1 objekt) a poplatky za psy. Vodné a stočné
plaťte podle scénáře předem domluveného s městem * (B) *
4. 2. 2012 se v hasičské klubovně v Dolním Kožlí konala
výroční schůze SDH, na níž byl přítomen i pan starosta L.
Dragoun * (PeJa)

FOTBAL FC
* V sobotu 7. ledna 2012 se ve sportovní hale ZŠ PJB
uskutečnil 0. ročník Memoriálu pana Karla Láda staršího.
Vedení klubu soustředilo všechny místní fotbalistyodchovance FC bez rozdílu věku, ti se rozdělili do mužstev a
ta se pak utkala v turnaji. Překvapila velká účast-dostavilo se
na 60 lidí, nastoupilo dokonce 5 kombinovaných týmů a
vítězem se stali všichni. Nejstarší hráč Jan Šuba vstřelil 2
branky! Na konání 1. ročníku je dobře zaděláno * Přípravné
zápasy budou hrát fotbalisté FC na umělé trávě v Prachaticích.
První zápas sehrají v neděli 19. 2. proti Netolicím, 25.2.
s Husincem, 3.3. Bavorov a 11. 3. Volyně. Poslední přátelský
zápas sehraje FC A 24. 3. ve Zlivi * 1. 4. 2012 se konečně
dočkají i domácí příznivci, kteří mohou od 15 hodin přijít na
1. mistrovský zápas jarní části I. B třídy. Představí se u nás
fotbalisté z Mirovic. Přijďte povzbudit naše mužstvo!* (B)

Občasník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek * 12/2011 - 1, 2, 3/2012 * ZN : MK ČR 12495 *

