V L A C H O V O B Ř E Z S K Á

KRONIKA 2008
RESTY Z ROKU 2007 : * Vánoce a Silvestr roku 2007 nejsou
ani na blátě ani na sněhu * Na sklonku roku 2007 jsme
zaznamenali narození dvou vlachovobřezských
kluků-buků
Adama Fiedlera a Jacoba Valentina Van der Auwery * Vítězem
VIII. ročníku Turnaje ve šnopsu, který se uskutečnil v hostinci U
Svatošů 29. 12., se stal domácí borec pan Josef Lukeš *
Nejlidnatější osadou města Vlachova Březí se staly v roce 2007
Uhřice, kde žilo k 31. 12. 2007 40 obyvatel, a předstihly Dáchov
s 33 obyvateli. Jen ve Vlachově Březí. žilo 1514 obyvatel a se
všemi osadami dohromady 1656 obyvatel * Bilance IX. sezóny
v Městské pálenici, kde stačili vypálit všechny kvasy ještě do
konce roku 2007, je vskutku neradostná. Byla to nejhorší sezóna
po té první - neúplné z roku 1999. Čísla hovoří : 91!!! litr
slivovice, 459 litrů jablkovice a 1100 litrů hruškovice. Není každý
rok posvícení, ale čeho je moc, toho je příliš, aneb co tě nezabije,
to tě posílí. Dejmor se z toho roznemohl*
LEDEN : * Jubilejní X. ohňostroj byl podruhé odpálen
z náměstí, poprvé z kašny a nasměroval město Vlachovo Březí
(dále jen V. B. ) k jeho slavným výročím – 1538 a 1868. Místo
odpalování se mění, jen střelmistr Antonín L. senior a čerstvý
penzista zůstává... Tempore sanatur, quod ratione nequit I *
Nový kalendář Vlachovo Březí 2008 začíná plnit své poslání *
Tříkrálová sbírka MS České katolické charity ve V.B. se
konala 5. 1. Tři králové vybírali na školné a pomůcky pro
sedmiletou dívku Lydii z Ugandy a dospěli k částce 13 a půl
tisíce korun * Školní sbírka Tři korunky pro tři krále se konala
4.1. na Základní škole profesora Josefa Brože ( ZŠ PJB), její
výtěžek - 2 a půl tisíce korun posloužil k zakoupení
překvapení u zápisu budoucích prvňáků * K zápisu do školy
18. a 19. ledna přišlo 33 adeptů, jako překvapení dostali
plyšáky a čokoládu * Žák 9. B ze školy profesora Brože Luděk
Veber zvítězil 22.1. v Prachaticích (PT) na okresním kole
Soutěže v německém jazyce. Jan Urbánek ze 7. třídy obsadil
v kategorii mladších žáků 2. místo. * 19. 1. měl v sále školní
jídelny premiéru 77. Hasičský bál za hudebního doprovodu
posílené kapely Přímý přenos. K vidění byly i Top modelky ze
Strakonic * Popáté-26.1. tu nalezl azyl v pořadí již 12.
Společenský večer rodičů a přátel ZUMŠ V. B., na němž se
rovněž představil Přímý přenos a v break dance vystoupila
osmička mistrů světa z Č. B. * 31. ledna dostalo své první
vysvědčení i 35 žáků obou 1. tříd. * Co se počasí na Nový
roku 2008 i celé další půlky měsíce týká, bylo stejné jako na
konci roku předchozího. Poslední víkend lednový se přihnal
vítr surový *
ÚNOR : * 2.2. pořádali hasiči z Dolního Kožlí tradiční
maškarní průvod po „ Spojených státech“ v čele s kapelníkem
L. Škopkem * Žáci 1. stupně byli úspěšní ve výtvarné soutěži
Šumava podle K. Klostermanna a 12. 2. dostali v PT ceny *
16. 2. pořádali v sále jídelny ZŠ PJB svůj 38. Sportovní ples
Fotbalisté FC V.B. Premiéru tu měla i kapela V. Jírovce *
18.2. jednalo poprvé v novém roce ZM V.B. Zastupitelé
schválili hospodaření města za rok 2007, kdy příjmy ve výši
22 milionů 167 000,- Kč převýšily o 626 tisíc korun výdaje.
Pro rok 2008 se počítá s vyrovnaným rozpočtem ve výši 19
670 tisíc korun * Děvčátka Karolína Čermáková a Adéla
Urbanová jsou prvními vlachovobřezskými dětmi roku 2008 *
Mladí muzikanti ze ZUMŠ – L. Kováčová, A. Procházková a
O. Smolová vítězí v okresních přehlídkách uměleckých škol
ve Vimperku (VI) a PT a postoupili do krajských kol * Přesně
na Valentýna bylo paní Jarmile Brabcové z V.B. 94 let! * 17. –
22. 2. jsou žáci 7. tříd školy PJB na lyžařském výcviku na

Nových Hutích * Lidé ze Lhoty Chocholaté odmítají
fotovoltaickou elektrárnu v katastru své osady * 24. února
ukázal teploměr + 24 °C! * Koncem měsíce fotbalisté FC
nejprve bilancovali celý uplynulý rok a pak odjeli na
soustředění na Lipno *
BŘEZEN : * 1. 3. uspořádali členové TJ Sokol v jednacím
sále MěÚ V.B. Dětský karneval * V ten samý den skončili
volejbalisté té samé jednoty 3. na turnaji v Husinci (HU).
Na turnajích spolu měří síly 4 mužstva z : V.B. , HU, PT a
VI * Počátkem měsíce skosila vichřice Emma topol
v parku zámeckého areálu * Městská knihovna Jana
Vlastislava
Plánka (JVP) měla v Měsíci knihy a
informatiky 200 čtenářů, kteří si mohli vybírat mezi 16 a
půl tisíci knihami a žáci a studující mají přístup k internetu
zdarma * Ve spolupráci se ZUMŠ uspořádala 27.3.
knihovna JVP besedu se spisovatelem Ondřejem Fibichem,
autorem knihy Prácheňský poklad * Trochu o čápech : 11.3.
přiletěl poprvé čáp bílý ke starému hnízdu na komíně
pivovaru a velice si pospíšil. 25. pak i čápice bílá sem
přibyla a 30 3. vyhráli tito dva boj o komín proti dalším 5
čápům! * 13. 3. Žáci ZŠ PJB odjeli na návštěvu do HS
Riedlhütte, kde se především děvčata věnovala
předvelikonočnímu sportování, výrobě šperků, zpěvu i
jídlu. Chlapci zajeli do haly v Perlesreutu, kde skončili 4.
na halovém fotbalovém turnaji * 15.3. pořádali členové T.
J. Sokol v KD Radhostice Sokolské šibřinky, jimž
předcházel Dětský karneval. Obé hudebně obstaral Přímý
přenos * Klavíristky ZUMŠ L. Kováčová a A. Procházková
se
vrátily
z krajské
přehlídky
v Č.
Krumlově
s bramborovými medailemi * Prvním chlapcem roku 2008
se stal až březňáček Antonín Vaněček z V. B. * Koncem
března vítězí fotbalisté FC v 1. zápase jarní části sezóny I.
B tř. ve Vodňanech nad tamním béčkem 3 : 1 *
Posledního-31. března absolvoval Pan Lyžař Vladimír
Kotrc, v uplynulé sezóně nejúspěšnější běžec osmidílného
seriálu závodů kategorie veteránů Ski Tour 2008, poslední
trénink sezóny v délce 60 km. On i sníh byli „na kaši“ *
DUBEN : * 1. duben- přesně v tento den zjistil pan L. H.
z PT, majitel obchodu v Husově ulici, že se blíží jeho chvíle
a on bude moci realizovat to, v čem je mistrem a co denně,
avšak jen ústní formou trénuje… ( pokračování v srpnu) *
1. apríl zvolili pro svůj Jarní koncert učitelé ZUŠ * Český
podací ověřovací informační národní terminál = CZECH
POINT získal azyl v Infocentru radnice, kde za mírný
poplatek poskytnou občanovi výše zmíněné služby * Celkem
8 projektů poslalo Město V.B. do hry o evropské peníze na
různá místa. Jeden projekt podala i ZUMŠ na zlepšení
prostředí a vybavení MŠ Pastelka. Tři z nich byly již v dubnu
out (mimo hru) . 1. Rekonstrukce lesní cesty Kančov, 2.
Jubilejní oslavy ve V.B. a zatím i 3. Sportoviště v Uhřicích.
O osudu těch dalších budeme referovat na konci roku * 18.4.
koncertuje
v ZUŠce
skupina
Quadra.
Z kvarteta
konzervatoristů z Č. B. zaujal nejvíce vibrafon Zdeňka
Koubka * 19.4. pořádá domácí TJ Sokol 1. ročník
volejbalového turnaje v hale ZŠ PJB. Naši skončili na 2.
místě, zvítězil VI * Od 7. do 14. sbírali žáci školy PJB starý
papír. Za 7 tisíc kil dostali od Šropatexu Č. B. 4 tisíce korun
* 21. 4. se v celé ČR konaly přijímací zkoušky na střední
školy, výsledky dopadly k velké spokojenosti i 31 žáků 9.
ročníků ZŠ PJB * Škola PJB byla úspěšná při získávání
grantů Jak využívat odpad a jak s ním nakládat, žáci 2.
stupně pak navštívili skládková místa v Č. B. a Praze * Za
celý měsíc duben získali fotbalisté FC 1 (slovy jeden) bod za
remizu 2:2 ve Štěkni, zbývající tři zápasy prohráli *Aprílové
počasí bylo pro letošní duben signifikantní *

KVĚTEN: * Všechny máje, co tu hoši postavili, stály i na 1.
máje * 2. 5. pořádala TJ Sokol IV. slet čarodějů a čarodějnic
na Hájkách, kterému předcházel lampiónový průvod, a ukončil
ho déšť * 3. 5. se na stadionu FC konalo okrskové kolo
Soutěže v požárním sportu. Oběma suverénním týmům žen
SDH V.B. velmi dobře sekundovaly 2. místem ženy z Dolního
Kožlí. V kategorii Muži I dominovala obě mužstva
z Radhostic, zato v kategorii Muži II vyhráli Páni Hasiči
z Dolního Kožlí. Koželské hasičské probuzení se dostavilo
v pravý čas * 5. května byla zahájena stavba s názvem
Rekonstrukce Husovy ulice. Z objízdné trasy Kocanda –
Budkov – L. CH. a naopak naskakovala řidičům husí kůže již
na náměstí Svobody ve V.B. * Pestrý program avizovaný na
kvalitních barevných pozvánkách a plakátech zahájil ve středu
7. 5. Vlachovobřezské slavnosti I. V ten den se konala
vzpomínková jízda US Army(ze z Plzně) a v podvečer hned 2
vernisáže 2 výstav. 1. výstava školních projektů na téma
Vlachovobřezská jubilea 1538*1868* 2008 v galerii BoMBa
ZŠ PJB a v galerii Ve Škole 2. výstava : Malíři a Vlachovo
Březí 2008 * 9.5. se ve velkém jednacím sále MěÚ uskutečnil
koncert ZUŠ Hraje a zpívá celá rodina * V sobotu 10.5. přijeli
dopoledne na náměstí Svobody opět vojáci „US Army“
( z Prahy). Odpoledne koncertovala lidová kapela ze ZUŠ
Volyně. Poté došlo na oficiální zahájení Slavností města.
Pivní pouťové slavnosti měli v režii hasiči z V.B. Pak
vystoupili zpěváci a tanečníci z Erlenbachu – CH. V sále na
radnici byla otevřena podnikatelská výstava se švýcarsko
českým=caisovkým občerstvením. Následovala rekonstrukce
starého obyčeje Shazování kozla, jehož atrapa byla bohužel
poprvé v historii shozena jen ze střechy radnice, což působilo
nevěrohodně a trapně, že i věci neznalí hosté ze Švýcar
ukazovali na věž kostela a kroutili hlavami. Tempora sanatur,
quod ratione nequit II * Divadlo Studna pak u Lípy ČSR na
náměstí předvedlo svou komedii dell arte Kozlí muž. Celou
sobotu pak zakončila Taneční zábava pod širým nebem na
náměstí Svobody, když k tomu vyhrávala kapela V. Jírovce *
V neděli 11.5. se konala především Svatodušní pouť zahájená
sváteční bohoslužbou na Svatém Duchu. Poté se na náměstí
rozproudil pouťový jarmark, spolu s dechovkou Kozlovkou tu
vystoupily vimperské mažoretky, lidoví řemeslníci otevřeli
své stánky, šermovali tu udatní šermíři z PT a na zámku měl
dostatek prostoru Třískův pouťový lunapark. Odpoledne pak
došlo na reprizy některých vystoupení ze soboty a neděle a na
koncertování Kozlovky * U příležitosti Slavností jsme mohli
přivítat naše hosty z partnerské obce Erlenbach z kantonu Bern
ze Švýcarska a mezi nimi bývalého prezidenta rady obce pana
Ueli von Niederhäuserna, jeho současného nástupce pana Petra
Brüggera i pana Martina Jutzelera, prezidenta obecního úřadu
v Erlenbachu. Krom těchto „hvězd“ to byli ještě tanečníci ,
zpěváci a členové mnoha spolků. Jejich počet se vyšplhal až
téměř k padesátce. Po deseti létech se naši přátelé ze
Švýcarska opět podívali do Vlachova Březí a podle jejich

reakcí toho nelitovali a líbilo se jim u nás, což nás velice
potěšilo * 14.5. se v obřadní síni MěÚ V.B. konalo tradiční
vítání dětí u příležitosti Dne matek. Z 25 pozvaných jich
maminky, babičky a spol. přivedli plných 24. Tato téměř
stoprocentní účast jen dokumentuje velkou společenskou
poptávku * 17. 5. Mladí hasiči SDH V.B. zvítězili v okresním
kole hry Plamen ve Volarech a budou reprezentovat okres PT
na oblasti v Netolicích * 25. 5. čapí mláďata jsou na světě *
29.5. porážejí volejbalisté TJ Sokol v OP Ta PT na jeho půdě
3:2!, což je vítězství v pravdě historické * Dvě poslední
květnové výhry fotbalistů FC udržují jejich naději na
záchranu v I. B třídě * Sobota 31. 5. s sebou přinesla hned tři
akce : - VIII. ročník Setkání leteckých modelářů na lhoteckých
drahách v režii LMK V.B.a pana Oldy Mareše seniora.Dětský den , který na stadionu FC V.B. pořádali společně
členové TJ Sokol a fotbalisté FC. - A nakonec to bylo okresní
kolo Soutěže v požárním sportu , které se konalo na stadionu
Tatranu v PT, a oba týmy našich žen obsadily ve svých
kategoriích prvá místa. Ženy I SDH V.B. si navíc vybojovaly
postup na oblastní kolo soutěže do Strakonic! *

ČERVEN : * 2.6. zastupitelé města rozhodli na svém
veřejném jednání o zakoupení důležitých pozemků pro stavbu
komunikací na sídlišti Kavčinec * 7.6. na oblastním kole
soutěže mladých hasičů Plamen v Netolicích vybojovali MH
z SDH V.B.1. místo s právem reprezentovat Jihočeský kraj na
mistrovství ČR v Trutnově. * O týden později se na stadionu
Tatranu PT staly ženy I SDH V.B. přebornicemi kraje v
Soutěži v požárním sportu a čeká na ně zářijové mistrovství
ČR v Přerově * Poprvé v novodobé historii školy profesora
Brože vstoupili její učitelé a provozní zaměstnanci do
jednodenní stávky. Stalo se 9. června * 10. června přivezl
z lehkoatletické olympiády v PT žák 3. třídy ZŠ PJB Dušan
Kapuscinský zlato za hod míčkem. K tomu přidali mladší žáci
ještě stříbro a 2x bronz * Ve dnech 12. a 13. 6. se výprava
sportovců – žáků ze ZŠ PJB V.B. zúčastnila již 5. sportovního
setkání žáků 3 škol ze tří zemí, které se uskutečnilo
v rakouském Baumgartenbergu. Třetí školou byla německá HS
Riedlhütte * 14. června se zúčastnili občané
našich
pošumavských Uhřic tradičního setkání lidí z obcí stejného
jména. Letos to byly Uhřice u Blanska * Ve věku 91 let
odešel za fotografováním nadpozemského světa Pan Fotograf
Josef Sedlecký, když před tím celé půl století fotografoval lidi
ve V. B. a v širokém okolí * Začíná být rušno kolem kašny,
objevují se první pokusy, jak jí ubližovat , respektive
znečisťovat její vodu * V čapím hnízdě na komíně pivovaru
napočítali místní ornitologové-amatéři 3 mladé. Doktor
Vogelschwanz z Lince si to zaznamenal * Na svatého Jana
Křtitele přišlo krupobití, které postihlo hlavně Újezdec a
Tvrzice * Žactvo TJ Sokol pod vedením Paní Cvičitelky M.
Velkové bylo úspěšné na krajské soutěži v Č. K.a později také
na republikové Medvědí stezce v Olomouci * 1. mužstvo FC

se udrželo v I. B třídě. Došlo k výměně trenérů – pana Fr.
Fencla z V.B. vystřídal pan Jar. Hule ze Zlivi * Od 20. do 29.
6. vystavovala v prostorách bývalé spořitelny poprvé své
kresby a malby paní Veronika Neumitková, absolventka ZŠ
PJB a SPgŠ v PT * ZUMŠka uspořádala pro svých 12
absolventů ( 2 z TO) dva absolventské koncerty ve V.B. *
Závěrečné koncerty ZUMŠ se uskutečnily ve V.B., HU a
Strunkovicích * Tradiční předprázdninový kabaret Z pohádky
do pohádky se konal jen ve V.B. v sále radnice * Předškoláci z
MŠ Pastelka se loučili se školkou buřty, dortem a někteří v ní i
přenocovali * 160 ze 290 žáků ZŠ PJB obdrželo na svých
vysvědčeních vyznamenání. Školu opustilo 31 žáků z 9.
ročníků a 1 žák z 8. tř.* 27.6. se konal 2. ročník Derniéry
Deváťáků v BoMBě a 28. 6. tradiční loučení Deváťáků se
školou a spolužáky * Titul Žák roku 2008 obhájil žák IX. B
Luděk Veber, budoucí student Gymnazia v PT * K poslednímu
červnu rezignovala na funkci předsedkyně Rady školy i na
členství v RŠ MUDr. Iva Bendová * 30. června se na dvoře
zámeckého areálu představil cirkus Kellner *
ČERVENEC : * Od 1.7. předal volant minibusu DPMVB
pan Vl. Důra z V.B. panu M. Pěstovi z L. Ch. * Přesně rok po
slavnostním otevření náměstí Svobody napadli kašnu
vandalové, zničili elektroinstalaci a osvětlení. Stejně jako
nasvícení lípy ČSR. Pro letošek skončila pohádka o živé vodě
* 2.- 4. 7. se Mladí hasiči z V.B. představili na mistrovství ČR
v Trutnově. Umístili se ve 2. desítce, zato v královské
disciplíně – požárním útoku skončili 6. * Na jednání ZM 14.7.
byly schváleny nové koeficienty pro výpočet daně
z nemovitosti na rok 2009, což představuje obecné zvýšení
daní, hlavně pak v katastru V. B.* 19. 7. se konal na stadionu
FC jubilejní X. ročník Poháru starosty města v hasičském
sportu. Mezi muži zvítězili hasiči z Vitějovic a v ženské
kategorii zůstalo prvenství domácím ženám I. Při této
příležitosti ocenil a poděkoval starosta města Ing. Kubašta
Mladým hasičům a Ženám I za vzornou reprezentaci města na
krajských soutěžích *

21. července byl dokončen se zpožděním 14 dnů 1. úsek
rekonstrukce Husovy ulice (od mostu až ke křížku). Objízdná
trasa ve směru průmyslová zóna Dlouhá louka k silnici na L.
Ch. se podstatně zkrátila, avšak povrch této komunikace je
velmi špatný *
SRPEN : * 2.8. se na stadionu FC konal 38. ročník
fotbalového turnaje O pohár starosty města V.B. Jeho vítězi se
stali domácí fotbalisté * Fotbalová I. B startuje brzy, a tak
v srpnu stačili fotbalisté FC třikrát prohrát a jen jednou zvítězit
* 8., 9. a 10. srpna splouvají naši hasiči tradičně Vltavu *
Týden poté tráví ženy a dorostenky SDH
společnou
dovolenou v Lipnici u Třeboně. Celé prázdniny trénují 4x
v týdnu a připravují se na MČR v Přerově * Naše paní
matrikářka zaznamenala 6 srpnových svateb a mezi nimi i
svou vlastní! ( LIS = PET) * Vrty pro novou studnu na novém
hřbitově jsou hotovy, rekonstrukce přírodních kurtů T. J.
Sokol je u konce a tréninková plocha na stadiónu FC upravena
* 21. srpna uplynulo neskutečných 40 let od okupace
Československa vojáky CA a Varšavské smlouvy a 23. 8.

tomu bylo rovněž 40 let, co byly dočasně odvolány Oslavy
100. výročí povýšení V.B. na město * Oprava Husovy ulice
pokračuje, práce dospěly až k bývalému podniku pana
Spěváčka * V tomto čase nadešla ona dlouho očekávaná chvíle
pana L. H. Sepsal a vyfotografoval všechno, co ho na stavbě
v Husově ulici popouzelo a své udání nasměroval Policii
ČR…( pokračování v roce 2009) * Sezóna koupací zdála se
býti průměrnou, zato ta houbařská ještě ani nezačala *
ZÁŘÍ : * 1. září nastoupilo do školy PJB 286 žáků, z toho 30
prvňáčků k paní učitelce Krankušové a 44 žáků do 9. ročníků *
17. září byl Památný den Brožovy školy. Žáci si zvolili svůj
sněm a jeho prezidentkou se stala Tereza Veberová z 9. B.
Kantoři měli slavnostní sezení i s obědem * ZUMŠka se
rozrostla až na 188 žáků a 12 pedagogů, kteří se učí nebo učí
ve V.B., HU a Strunkovicích. Novinkou je zavedení studia pro
dospělé * MŠMT povolilo rozšířit kapacitu MŠ Pastelka na
70 dětí. Od září jich tam chodí 69 a také nová paní učitelka M.
Laudová * 12.9. oslavil 85. narozeniny pan Karel Lád st.,
čestný občan města * První ranní mrazík se objevil 17. 9.,
babí léto však nepokazil * Slečna Soňa T. a pan Ladislav P.,
studenti pražské UMPRUM, rekonstruovali interiér kapličky
v Doubravě. Místo vernisáže byly rozpaky. Doma bývá
prorokem jen málokdo * 19.-21. 9. soutěžily ženy I SDH V.B.
na mistrovství republiky v Přerově a vytvořily svůj osobní
rekord
ve
štafetě.
Letošní
dvojnásobná
účast
vlachovobřezských hasičů na soutěžích mistrovství republiky
je v bohaté historii tohoto spolku bezesporu tím největším
sportovním úspěchem * Rekonstrukce Husovy ulice postupuje
dál podle harmonogramu. Dílo dorazilo až k Baru Na Dolejší
* 26. září 1908 se narodil ve V.B. pan profesor Václav
Matoušek, pedagog, učitel hudby, sbormistr, skladatel, tvůrce
přepisů notových partitur a sborista PSPU v Praze, jehož je
čestným členem, stejně jako PSJU v Č.B. Na jeho počest se ve
V.B. koná od roku 1999 MSFHR, hlavní cena festivalu
pěveckých sborů je pojmenována po panu profesoru Václavu.
Matouškovi * Fotbalisté FC uhráli 1 vítězství, 1 prohru a 2
remizy *
ŘÍJEN : * 2. října se před 95
lety (*1913) narodil pan František
Cmunt ze Lhoty Chocholaté. Pan
Cmunt je nejstarším občanem
Vlachova Březí a jeho osad. Do
dalších let mu přejeme dobré
zdraví a stále tak svěží mysl,
jakou má doposud. Buďte zdráv,
vážený pane Františku, a hodně
štěstí s muškáty! * 1. říjnový
víkend, od 3. do 5. 10. probíhal
ve V.B. a okolí 8. ročník MSFHR
ve znamení 100. narozenin
profesora V. Matouška. Hlavní cenu získal slovenský smíšený
PS Cantica collegium musicum z Martina. Do V.B. se sjelo
celkem 14 sborů, 470 účastníků, z toho 80 ze zahraničí, 40
členů PKF s dirigentem K. Haymannem, dále členové poroty,
čestní hosté atd. Festival navštívil i bývalý hejtman
Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. MSFHR se konal ve
V.B., HU, PT, VI a poprvé i ve Volyni. Jeho součástí bylo i 5
doprovodných výstav v ZŠ PJB * 5.10. vystoupilo v BoMBě
Saxofónové kvarteto Bohemia Praha, každoroční účastník
Festivalu * 13.10. jednalo ZM o rekonstrukci Husovy ulice, a
o Programu regenerace památkové zóny * Babí léto vydrželo
až do 13. října, následné deště pak rozhýbaly podhoubí *13.
října zemřel v rakouském Baumgartenbergu ve věku 73 let
pan Franz Schlager, bývalý ředitel tamní školy. Stál u zrodu
partnerství se ZŠ PJB a stejně tak se podílel na rozvíjení

kultury mezi oběma městy *15.10. vybojovali starší žáci ZŠ
PJB v okresním kole v minikopané v PT 2. místo * Česká
školní inspekce v ZUMŠce byla a všechno pochválila * Ve
dnech 17. a 18. 10. se konaly Volby do zastupitelstev krajů a
do 1/3 Senátu, což byl případ i V. B. Oranžová tsunami se
nevyhnula ani našemu volebnímu okrsku. ČSSD vyhrála, co
mohla a ve V.B. poprvé v historii porazila ODS. Do Senátu
byl zvolen Ing. Miroslav Krejča (ČSSD) místo stávajícího
senátora Ing. J. Kalbáče (KDU-ČSL) * 22.10. se konal
1.veřejný koncert žáků ZUMŠ, jejich hosty byli malí
muzikanti ze Stach * Své 93. narozeniny si mezi svými
nejbližšími užívala paní Justina Kordíková z V.B. * V pondělí
27. října 2008 se ve V.B. konala Slavnost věnovaná
závěrečnému připomenutí Vlachovobřezských jubileí a
současně i 90. výročí vzniku Československa v roce 1918. Jen
informačně z jejího
programu. Ten začal jmenováním
osmnáctiletých
novými
občany
města,
prohlídkou
podnikatelské výstavy, zastavením u pamětních lip V. B.,
vysazením lípy ročníku 1990 na Svatém Duchu, pietním aktem
u Pomníku padlých, kulturním programem v BoMBě a končil
závěrečným posezením s účastníky slavnosti a promítáním
záběrů z letošních květnových oslav. Ústřední postavou
svátečního odpoledne i večera byl jubilant pan Karel Lád *
V tento den byla v galerii BoMBa představena kniha Živnosti,
obchody a podnikání ve V.B. v roce 1936, jejímiž autory jsou
M. Řehková, K. Lád sr. a Ing. Vl. Sellner a kterou vydalo
město V.B. na počest svých jubileí * 25.10. zazářila
v Národním domě na Královských Vinohradech v Praze paní
ředitelka T. Tláskalová, když konferovala slavnostní koncert
věnovaný 100. výročí vzniku PSPU * Fotbalisté FC A se
v říjnu prezentovali 2 porážkami, 1 remizou a 1 vítězstvím *
Práce v Husově ulici dospěly až k Důrů domu (bývalý dům
Vavřinů). Vodovod a kanalizace včetně přípojek jsou
dokončeny *

LISTOPAD : * Od počátku měsíce v Husově ulici vyzdívají
muži z firmy Zvánovec Č. B. tzv. přídlažbu a kladou obrubníky.
Firma Pokorný V.B. pokračuje v práci na veřejném osvětlení *
V neděli 9. 11. končí podzimní část fotbalové sezóny a naši
vítězí ve Vitějovicích 2:1 *12. 11. si připomíná čtyřiadevadesáté
narozeniny paní Marie Pilveinová ( napůl Praha a napůl V.B.) *
Na shromáždění OSH, které se konalo 15.11.ve Vlachově Březí,
byla paní Helena Fiedlerová, starostka SDH V.B., zvolena
starostkou OSH Prachatice * Na shromáždění rodičů žáků ZŠ
PJB 19.11. byl představen nový člen RŠ pan Mgr. Ivan Lauda .
Na stejném shromáždění jsou rodiče poprvé seznámeni
s názvem „Konto 110“ * Po týdenním sbírání starého papíru
(12.-19. 11.) hlásil pan školník Kocmánek : více než 7 tun! *
V podvečer 19.11. se v galerii BoMBa konal již šestý ročník
Dne poezie ve Vlachově Březí. Letos vystoupilo „ naživo“
jedenačtyřicet recitátorů nebo čtenářů a žáci odevzdali
63 příspěvků. O hudební vstup se postarala paní ředitelka T.T. *
18. 11. začala firma Znakom ST pokládat první vrstvy pod
asfalty v Husově ulici * 25.11. vystoupili v komorním sále

společně žáci, kantoři zdejší ZUMŠ a pan Jan Tláskal, host ze
ZUŠ Vimperk, na koncertu věnovaném sv. Cecílii –patronce
muzikantů.* Firma Hanuš z V.B. dokončila rekonstrukci části
krovu a následně pak i položení nové střešní krytiny nad hlavní
lodí kostela Zvěstování Páně * Pan Jan Sýkora z Vlachova Březí
se v jedenadevadesáti zvesela prohání na babetě po náměstí a
nakupuje. Neuvěřitelné!* O první adventní neděli nás navždy
opustila paní Jarmila Brabcová z Vlachova Březí. Odešla
v požehnaném věku 94 let * Klub „90“ se letos zmenšil o dva
členy. Nyní žijí mezi námi čtyři občané starší 90 let. Pan
František Cmunt, Lhota. Chocholatá. – 95 let, paní Marie
Pilveinová V.B. a Pha – 94 let, paní Justina Kordíková 93 let a
pan Jan Sýkora – 91 let * V sobotu 29.11. pořádali volejbalisté TJ
Sokol turnaj v hale ZŠ PJB a skončili na 3. místě * V ten samý
den v podvečer si udělali v hasičárně členové SDH V.B. vepřové
hody * V pátek 28.11. byl dokončen finální asfaltový povrch
v Husově ulici * Sobota 29. 11. - světla na stožárech veřejného
osvětlení svítí, probíhají poslední úpravy a úklid před zahájením
provozu * Od neděle 30. listopadu 2008 se znovu jezdí Husovou
ulicí! * Po několika měsících půstu si v listopadu na pětkrát
vybrala svou daň zubatá kmotřička s kosou *
PROSINEC :* V pondělí 1. prosince byl vztyčen u kostela
Zvěstování Páně vánoční strom – smrk stříbrný * O týden později
ozdobil kašnu adventní věnec a možná přibude i něco navíc *
Podle zavedené tradice chodily ve škole Barborky – 4.12.,
Mikuláš, andělé, čerti – 5.12. a Lucie a – 13.12. * Mikuláš
s andělem nadělovali také 5.12. před farou. Za neustálého
praskání, bouchání, střílení a jiného převelikého rámusení
postupovalo městem i několik part v sestavě čerti, anděl a
Mikuláš * 4. 12. navštívili žáci 8. a 9. ročníků, někteří rodiče a
učitelé naší školy adventní Vídeň * V sobotu 6.12. vyrazily Ženy
SDH V.B. na Hlubockého kapra, což je soutěžení v hasičském
sportu. Jen zranění jim zabránilo, aby si ho(kapra) přivezly
domů* 8.12. začali ve dvoře radnice prodávat vánoční stromky –
smrčky a borovice. Současně začal činit to samé i pan V.
Bláhovec v obchodě květin, zahrady atd. na rohu Husovy ulice.
Sortiment doplnil o šlechtěné jedle * 9. 12. prodávaly děti z DD
Žíchovec své vlastní výrobky z keramiky žákům naší školy *
9.12. zahájily ZUŠka a MŠ Pastelka předvánoční sérii koncertů
duchovní hudby, vánočních dílen a zábavných pořadů. Na
počátku uspřádaly ve spolupráci s MK JVP přednášku básníka
Ondřeje Fibicha Pověstný Karel Klostermann v komorním sále
ZUMŠ V. B. Celý seriál vyvrcholí 18. 12. Koncertem duchovní
hudby na stejném místě. Nad plán přidala ZUŠka i dvě
vystoupení pro žáky ZŠ PJB v pátek 19.12. v BoMBě, ještě než
se rozejdou na Vánoční prázdniny, které budou trvat až do neděle
4. ledna 2009 * K úspěšným projektům, na které město V.B.
obdrželo finanční dotaci patří Obnova kanalizace, vodovodu a
chodníků v Husově ulici a Zateplení ZŠ PJB. Bohužel, projekty
Revitalizace sídliště Kavčinec-1. etapa a Rekonstrukce
a vybavení ZŠ PJB vybrány nebyly *15.12. jednalo naposledy
v tomto roce ZM V.B. a schválilo ceny vodného a stočného,
stejně jako poplatek za odvoz komunálního odpadu * Tiskárna
FOP Černý z Černé v Pošumaví vytiskla pro město V.B. knihu
Živnosti, obchody a podnikání ve V.B. v roce 1936 od autorů M.
Řehkové, K. Láda st. a Ing. Vl. Sellnera. Od pátku 19. 12. bude
k prodeji v Infocentru MěÚ V.B.* 52! turistických vejšlapů
podnikly v tomto roce vlachovobřezské ženy-turistky * Vánoční
kapry budou letos rybáři prodávat 22.-23.12. v průjezdu před
řeznictvím Hojdekr * V sobotu 27. 12. proběhne v hostinci
U Svatošů IX. ročník Turnaje ve šnopsu * Rok 2008 bude
o 1 vteřinu delší než ten loňský. Až uplyne, zakončí Ohňostroj,
odpálený panem Ant. Lencem st. z kašny na náměstí, výroční rok
vlachovobřezský a přivítá Nový rok 2009 -jubilejní rok hasičů,
školy i sokolů z Vlachova Březí * (JKH)

