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SLOVO PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané, sousedé, přijměte prosím mé poděkování
za spolupráci v právě končícím roce. Před rokem jsem vás
informoval o tom, že letos započne rekonstrukce Sokolovny. Ta
je skutečně dokončena v rozsahu dotace na snížení energetické
náročnosti budovy. Za to patří dík firmě J. a R. Kalčíkových a
Ing. P. Koubovi za řízení projektu a za mnoho dalšího. Čekají
nás tu další práce, a proto se nám nepodaří zahájit provoz
v příštím roce, ale až na počátku roku 2019. Můžeme však
užívat sál v bývalém a snad i budoucím pivovaru. Slovo
budoucí má své opodstatnění, neboť dosud nerekonstruovanou
část budovy jsme pronajali subjektu, který ji chce adaptovat na
malý pivovar. V části prostoru po bývalé pekárně již zahájila
provoz pražírna kávy Nebe. Celý objekt pivovaru tak postupně
využitý. V Nerudově ulici za Plachtů bude můžete již brzy
vstoupit na nový chodník, který vás dovede až ke koupališti.
Firma RENO zde finišuje, avšak finální práce a terénní úpravy
si ponechají na jaro. Obdobně bude postupovat stejná firma i
při dokončení asfaltového povrchu chodníku na Hájkách. Nad
novým chodníkem v Nerudovce zmizelo vzdušné vedení
elektřiny, vše je pod zemí v kabelech a firma Pokorný
instalovala lampy veřejného osvětlení. Příjezd do města od
západu tak dostal jinou podobu, ať za dne nebo noci. Právě
skončila oprava střechy zámku, kterou provedla firma pana
Hanuše. Rádi bychom realizovali podobnou opravu střechy
spojenou se zateplením a novou fasádou na budově radnice.
Právě jsme podali žádost podpořenou projektem a čekáme na
vyjádření misterstva životního prostředí. Ještě jednou děkuji
všem za spolupráci, za podněty a nápady, za upozornění na
nedostatky, jejichž odstraněním jsme mohli zpříjemnit život
všem v našem městě. Děkuji svým spolupracovníkům
v zastupitelstvu města, zaměstnanců, úřadu i města, včetně
pracovníků veřejně prospěšných prací pod vedením paní Jany
Kužvartové. Děkuji všem dodavatelským podnikům a firmám.
Všem vám přeji klidné ve zdraví prožité vánoční svátky. Hodně
spokojenosti, hodně štěstí a porozumění ve vašich rodinách.
Přeji vám vzájemné pochopení i toleranci mezi svými sousedy.
Všechno nejlepší do nového roku 2018.
S úctou Lubomír Dragoun, starosta

cena 6,- Kč

PAN JAN SÝKORA STOLETÝ
27. listopadu 2017 to bylo na 100 let přesně, co se Jan Sýkora
v nedaleké Žárovné narodil. Do školy chodil v Lažištích a když se
s rodiči přestěhovali do ještě bližšího Žabrakova, cesta do
vlachovobřezské školy se mu otevřela dokořán. Potom se vyučil u
zdejší renomované firmy Spěváček elektrikářem. V roce 1939 si
vzal za ženu slečnu Boženku a spolu pak kráčeli životem více než
70 let! Narodily se jim 4 děti. Po válce a pracovním nasazení
v Rakousku se znovu vrací ke Spěváčkům a s rodinou začínají
bydlet v domě Na Vršku, později se stěhují do domu s hvězdou
v Jiráskově ulici. V padesátých létech pracuje u RČB, poté i v
ČEZ, dnes E.ON(zkratky různé, ale stále jde o elektrikařinu). Pak,
a to už jako důchodce, vydržel 10 let pracovat coby údržbář ve
strunkovické velkovýkrmně vepřů a potom dalších 10 let dělal
v místních Pošumavských pletárnách všechno, co bylo potřeba, a
stal se miláčkem tamního velkého ženského souboru. Když potom
v 90. létech ukončil pracovní poměr, měl konečně více času na
koníčky : včely, myslivost, zahradu a ovocnaření. Bohužel osud to
tak zařídil, že musel pochovat své tři syny, pak dlouho pečoval
o svou choť, až mu nakonec před sedmi léty navěky odešla. Pořád
pak žil a hospodařil sám v domě s hvězdou.. Leč po těžkém
zranění krční páteře se už k nám do V. B. nevrátil. Nyní žije u své
dcery paní magistry Heleny Kubaštové v Neumannově ulici
v Prachaticích. A právě sem za ním pravidelně každým rokem
přijíždějí lidé z naší radnice a našich novin, aby ho pozdravili,
popovídali si a malým dárkem snad i potěšili. I stalo se tak i letos
v den stých narozenin pana Jana Sýkory. Pan starosta L. Dragoun
předal vzácnému jubilantovi jmenování čestným občanem města
Vlachova Březí a paní matrikářka Mgr.
L. Petrů vlastnoručně vyrobený dortdům, jemuž vévodil
lidový štít
s hvězdou, č. p. 164. Vážený pane Jane,
je nám ctí, že jste jedním z nás a
radujeme se, že jsme mohli spolu s Vámi
oslavit jedinečný
okamžik Vašeho
curricula vitae. Snad jste i první stoletý
občan v historii Vlachova Březí! (JKH)
Všichni Vaši vzpomínající Vlachovobřezšťané.

SLOVO OTCE ŠIMONA
Milí čtenáři Březin! Oslava Vánoc je oslavou tajemství Boží lásky
k člověku. Svatý Alfonz přiblížil v 18. století toto tajemství lásky
Boží rolníkům a řemeslníkům pomocí pohádky :…„ V nebi byly
neustále radost, mír a oslavy. Jednou všek nebeský otec zesmutněl.
Pokud je smutný Bůh, je smutné i celé nebe. Jeho obyvatelé vyslali
andílka, aby se Pána Boha zeptal, co se stalo. Bůh mu odpověděl:
„Onemocněl jsem z lásky. Stvořil jsem člověka z lásky, on se však ke
mně svým hříchem otočil zády a teď si myslí, že se na něj zlobím. A
to není pravda.“ Andílek to přítomným vyřídil. Ti chtěli na zem vyslat
někoho, kdo by lidem řekl, že se na ně Bůh nezlobí a neustále je
miluje. Nikdo však nebyl ochoten jít, každý se vymlouval. Tehdy řekl
Boží syn: „Já půjdu.“…. Narození Božího syna je vyjádření touhy

nebeského Otce, aby svět poznal jeho lásku. Bůh proniká k naší
samotě, prázdnotě a nicotě a stává se jedním z nás. Nepřichází volat
spravedlivého, ale uzdravit a zachránit hříšníka. Svým narozením
proměnil Ježíš maštal v místo plné radosti a klidu a svou přítomností
touží proměnit ubohost a marnost dnešního člověka. Stejně jako před
dvěma tisíci léty se Ježíš nestyděl být doma u hříšníků, tak i dnes jim
touží představit milosrdnou tvář svého otce. Ať vám letošní Vánoce
dodají odvahu vpustit Ježíše Krista do stáje a bídy vašeho srdce, aby
ji proměnil na Betlém.
Žehná vás váš otec Šimon

počkat. Určitě na asfaltový chodník na Hájkách, na ten je už
pravdu zima. Když s koncem roku neskončí, svět se hroutit
nebude. Ale až se půjdete příští léto vykoupat, aut se bát nemusíte,
ani se tam pozdržet do setmění * (JKH)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 18. prosince 2017 se ke svému poslednímu veřejnému
jednání v tomto roce sešlo Zastupitelstvo města Vlachova Březí.
Stěžejním bodem programu bylo projednání a pak i následné
schválení rozpočtu města na rok 2018. (B)

JEŠTĚ NĚCO KE STAVBÁM A OPRAVÁM

CO SE UDÁLO OD ZÁŘÍ DO PROSINCE 2017

* Vodovod v Žižkově ulici V září 2017 udělala firma StaVimperk
poslední tečku za rekonstrucí vodovodu, když položila asfaltový
povrch na téměř 200metrovou dlouhou a metr širokou rýhu
táhnoucí se celou Žižkovou ulicí * Stodola v areálu zámku
V říjnu dokončila firma Kalčík z V. B. rekonstrukci krovu a zdi
stodoly, která se nachází na jižní straně budov zámeckého areálu.
Přes překážky až ke hvězdám, respektive až ke zdárnému konci.
Nyní už jen zbývá osadit okapy ke střeše a provést finální
venkovní nátěr * Do jižní brány zámeckého dvora umístili koncem
října zbrusu novou kovovou bránu, jejímž autorem je pan Robert
Vaníček z V. B. Díky jejímu důmyslnému řešení již nemusí před
vchodem vartovat betonová překážka * Střecha na zámku * Již
třetí prosinec za sebou vídáme muže z firmy Hanuš z Vimperka
na střeše budovy zámku. Tentokrát mění krytinu na jižní straně
střechy a na zbývající části západní strany střešní plochy u
komínů. Snad jim počasí bude nápomocno a tito odvážní pánové
dotáhnou své dílo k tentokrát již definitivnímu konci * Kaple
křížové cesty na Svatém Duchu Koncem října dokončil zedníkumělec pan Vladimír Voborník z Č. K. opravu střechy a fasády na
kapli křížové cesty s číslem 8. Na svůj venkovní nátěř si kaple
počká až do jara * Kapličky v Uhřicích a Dolní Kožlí Pan
Vladimír Kotrc z V. B. pokračuje ve svém předsevzetí, jež dal
sám sobě, a opravuje, respektive z gruntu pokrývá věže návesních
kapliček v našich osadách měděným plechem. Po slavnostním
zářijovém dokončení vížky na kapli v Uhřicích, stihl ještě letos na
podzim obléct do nového kabátu věž i střechu na kapli v Dolním
Kožlí * Sokolovna V pátek 27. října odpoledne se konal v objektu
Sokolovny tzv. den otevřených dveří. V předvečer státního svátku
ukázalo město V. B. svým občanům, kolik práce už tu firmy a
pracovníci města odvedli. Za všechny jmenujme alespoň firmu bří
Kalčíků z V. B., jejíž lidé byli také při tom, když v pátek pan Ing.
Pavel Kouba přítomným zájemcům vysvětloval, co vše se tu již
změnilo a ještě změní. Stačí třeba jen zmínit dokonalé zateplení
celého areálu budov, nebo způsob vytápění objektu atd. , atd.
K 30. listopadu 2017 byly všechny práce, na které získalo Město
V. B. dotaci, dokončeny v plném rozsahu. To však neznamená, že
jest všechno hotovo, práce budou pokračovat v příštím roce a
Březiny se pokusí vás o tom informovat * Elektrické vedení,
veřejné osvětlení a chodníky v Nerudově ulici a na Hájkách I o
této stavbě jsme již psali. Co je to však psaní proti realitě? Jedině
pánové z firmy Pokorný by mohli zasvěceně o celém elektrickém
díle povyprávět, kdyby na to měli čas. Kabely vysokého napětí a
veřejného osvětlení jsou pod zemí, takže jako by se nic nestalovidět není nic. Skutečnost, že trafostanice u Sekaninů, u ZŠ PJB a
za Plachtů jsou propojeny, vychází najevo alespoň dnes
v Březinách, že lampy na 17 sloupech veřejného osvětlení svítí a
že ubylo mnoho sloupů a drátů elektrického vedení zřejmě
přehlédnout také nelze. A tak zbývá jen dodat, že krom veřejného
osvětlení, které zaplatilo Město V. B. , ostatní výše uvedené stavby
pak finacovala společnost E.ON. Ptáti se, kdo za to může a
opětovně chválit místní firmu, si ponecháme do příštích čísel.
Alespoň tedy poděkujme Pokorného lidem za více než dobrou
práci i za nezištný přínos pro rozvoj Vlachova Březí. Co se
zmiňovaných chodníků i tarasů z gabionů dotýká, velice intezivně
a v plném nasazení na nich pracují zaměstnanci místní firmy
RENO, kteří se také chtějí předvést v dobrém světle, jenže jaksi
čas a počasí je tlačí. A tak si na jejich finále budeme muset

* V plném znění přetiskujeme text, který obdržel náš pan farář Šimon
Stančík 30. září 2017 od papeže Františka : „Jeho Svätost František zo
srdca udeľuje Apoštolské Požehnanie dp. Šimonovi Stančíkovi a
zvoláva naňho hojnosť milostí a nebeských darov vyprosujúc, aby
bola jeho kňazská služba vždy ikonou a obrazom Kristovej Tváre,
kostol Zvestovania Pána, Vlachovo Březí Ex Aedibus Vaticanis, die
30. 09. 2017“ Papežovo požehnání je napsáno v rodném jazyce
našeho pana faráře * Kulturní aktivita Bidiger v zenitu uvedla 12.
epizodu benefičního festivalu undergroundových hudebních kapel
Punk dětem XII. Stalo se 25. listopadu 2017 ve V. B. v Rock Biu Na
Dolejší. 5 kapel – Ucházím, Dark Angels, Thalidomide, Own roadies
a Retroprotest tu koncertovalo ve prospěch organizace Unicef,
potažmo tak pro dobro dětí. Dík patří muzikantům, pořadatelům a
účastníkům * Naši senioři, chcete li členové Svaz důchodců, dávali
letos o sobě hodně vědět. Ať to byly úspěchy na Sportovních hrách
seniorů, kde se prosadili i v mezinárodní konkurenci, nebo medailová
umístění ve fotografických soutěžích Senior foto. Velmi šťastná je
spolupráce s kolegy z Vimperka, Kaplice a Kájova, když se vzájemně
navštěvují při kulturněspolečenských podnicích. Pravidelně se
scházejí pod vedením paní uč. K. Růžičkové jednou za měsíc ve
středu v hostinci U Svatošů, kde také zakončí letošní rok. (FLO) *Za
letošní rok našlapaly naše Veselé turistky téměř 500 kilometrů.
Pravidelně chodí každé pondělí a spolu s nimi i turisté z Volar,
Zbytin, Buku, Lažiště, Sv. Máří a Prachatic. Můžete to zkusit i vy.
Poděkování patří paní uč. V. Vaněčkové za pečlový výběr tras. (FLO)
* V sále panského pivovaru se 2. 12. odehrála Mega oldies party
v hudební režii DJ Tesila * O první adventní neděli 3. 12. 2017 se ve
spolupráci obou místních škol, Města V. B. a především široké
veřejnosti se konal již pošesté Zvonečkový průvod. Po zahájení a
zpívání před ZŠ PJB se zvonící a svítící průvod vydal směrem na
náměstí k vánočnímu stromu u kostela. Jak uvádějí popřadatelé, mělo
být při tom na 600 lidí! Ukočírovat takový dav je značně obtížné.
Přesto se však všichni dočkali a odměnou jim bylo první rozsvícení
vánoční výzdoby stromu, jesliček, kostela, kašny, stožárů, stromůjedním slovem celého náměstí Svobody. Když se najednou všechno
rozsvítí, zdá se, že i celá příprava byla snadná a rychlá. Jenom ti,
kteří mají na každoroční vlachovobřezské vánoční chloubě svůj podíl,
vědí své… Ať už jsou to ženy kolem paní Jany K., pánové Předota a
Krejsa, lidé z firmy Pokorný, když neumím jmenovat ty další a
bezejmenné. Snad mi to odpustí. Děkujeme vám všem. Povedlo se!
Pozn.: Letošní krásný vánoční strom - smrk vyrůstal v areálu FC V.
B., takže poděkování i fotbalistům * Ve středu 13. prosince 2017 se
i lidé ve Vlachově Březí připojili k mnoha jiným českým duším,
respektive hlasům po všech koutech naší republiky, aby alespoň u
sousedů v Bavořích, Austrii, na Slovensku a v Polsku slyšeli, že
Česko zpívá koledy.„Vánoce, Vánoce přicházejí“… s tou písní se u
svítícího vánočního smrku přesně v 18 hodin začalo. „Narodil se
Kristus Pán“…a touhle koledou se končilo * 9. prosince 2017
odpoledne posílali členové SDH, ženy a především děti z Dolního
Kožlí Přáníčka Ježíškovi. Stalo se u kapličky v D. K. a PeJa zaslal
fotek moc. Díky * V pátek 15. 12. 2017 v podvečer pozvali naši
hasiči na náměstí Svobody k soše svatého Jána všechny na
Předvánoční setkání. Zahráli muzikanti slavní i nadějní- viz Lucka K.,
zpívali všichni a zumbu s paní Pavlou V. tančili jen ti trénovaní.
Hasiči pak zvali své hosty na svařáček, punč i grog, na bramborák a
snad i ještě na něco lepšího, co bylo k mání na stánkách. K dostání
byly i stromky vánoční…* V sobotu 16. 12. 2017 se v Jasánkově

hospůdce odehrála premiéra Turnaje ve Šnopsu. Přestože se hrálo již
po osmnácté, u Jasánka to bylo poprvé. K turnaji nastoupilo12 hráčů.
Palmu vítězství si odnesl pan Oldřich Soumar z V.B., na 2. místě
skončil Bohouš Rapčani z Chluman, 3. Standa Václavek a na 4. místě
nestárnoucí Jaroslav Rauscher, oba z V. B. Děkujeme všem, kteří to
zorganizovali, hráli a personálu Jasánka za to, že poskytli soutěžícím
nový azyl a zázemí * Na stříbrnou neděli 17. 12. 2017 se uskutečnila
v sále ZUŠ premiéra 22. večera vlachovobřezského KPP, jenž byl
tentokrát věnován Josefu Ladovi ( *1887 + 1957) A právě tyto
Ladovy „životní sedmičky“ si letos v prosinci připomínáme. Pořad
nazvaný České Vánoce Josefa Lady byl mozaikou Ladových textů
z jeho Kroniky mého života , vánočních říkadel a pohádek doplněnou
promítáním nejznámějších Ladových ilustrací a poslechem vánočních
koled. Poetický večer navodil všem tu pravou adventní náladu.
Kvarteto HeFrTáTo děkuje všem svým věrným návštěvníkům za
celoroční přízeň a těší se na další setkání s paní Poezií v novém roce.
(T.T.) * Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se v 18 hodin konal v kostele
Zvěstování Páně ve V. B. Koncert duchovní hudby v podání učitelů a
žáků ZUŠ * 23. 12. Parkáni hrají na tradiční předvánoční show
v Pivovaru * (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * 17. 10. 2017 se ve
sportovní hale v Prachaticích konalo okresní finále ve stolním tenisu
družstev. Naši mladší žáci a mladší žákyně tu nenašli přemožitele a po
zásluze stanuli na 1. místech. V kategotrii starších žáků podlehli naši
reprezentanti až ve finále ZŠ TGM Vimperk a obsadili 2. místo. Jak
vidno červnový domácí turnaj o Mistra ZS PJB přináší své ovoce. Všem
patří dík a gratulace * 24. 10. navštívili žáci 9. třídy SPŠ a VOŠ
Volyně, kde se konal tzv. Den obnovitelných zdrojů. Program dne byl
velice zajímavý a přínosný a končil slavnostním obědem, jemuž
předcházel vědomostní test * Podzimní období si na naší škole
profesora Brože zpříjemňujeme tradičním Dýňovým průvodem, který
měl letos pořadové číslo 6 a konal se v pátek 3. listopadu. Před 17
hodinou byly zapáleny svíce v originálně vyřezávaných dýních,
v lampičkách, lampách a všemožných světýlkách. To vše se odehrávalo
v prostoru před historickou budovou školy. Tady si mohli účastníci
společně zazpívat a také ochutnat dobroty z dílny některých ochotných
rodičů i paní kuchařek ze ŠJ. Snad na 500 lidí se průvodu zúčastnilo! A
již teď můžeme napsat, že se všichni těší na setkání v příštím roce * 3.
11. vystoupil ve škole pan Pavel Hrabě se svým hudebním pořadem.
Pracoval s dětmi v několika skupinách, zaujal je a inspiroval. Za kvalitní
práci mu patří dík * A do třetice pátek 3. listopadu, kdy naši „deváťáci“
pod patronátem společnosti Sázíme stromy z D. Chabrů u Prahy a Města
V. B. vysadily 14 ovocných stromů ve vznikající aleji na severním
svahu pod Svatým Duchem * V listopadu probíhala ve škole charitativní
akce pro Fond Sidus a Život dětem -organizací, které pomáhají
nemocným dětem. O prodej upomínkových předmětů se postaraly
členky školního sněmu a podařilo se jim shromáždit na 5 885,- Kč! A
to je nejlepší vysvědčení pro naše žáky a jejich rodiče. Děkujeme * Od
listopadu až do 20. prosince se vstupní prostor školy proměnil ve sběrné
místo pro starý papír. Žáci ve spolupráci s rodiči se opravdu činili.
V příštím čísle přineseme podrobnosti * V pondělí 13. 11. 2017 proběhl
ve školní galerii BoMBa tradiční Den poezie. V celé ČR se konal již po
19., v naší škole po patnácté. Letos nesl svátek poezie heslo Labyrint
světa. U nás vystoupilo na 25 účastníků a celý podvečer moderovala
paní učitelka J. Koubová. Mladí recitátoři byli později odměněni
pamětním listem a drobnými cenami * Ve spolupráci s Městskou
knihovnou JVP a Městem V. B. se konala 29. 11. v BoMBě hned
nadvakrát beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. Paní
doktorka filosofie seznámila žáky se vším, co souvisí se psaním i
následnou genezí knihy, uspořádala výstavku svých knížek a
odpovídala na zvídavé dotazy žáků 1. stupně * Ve čtvrtek 30. listopadu
se ve sportovní hale ZŠ PJB konalo okresní finále žáků 6.-8. tříd
v sálové kopané. Sjelo se k němu celkem 8 týmů a ty hrály ve 2
skupinách. Ve finále porazili žáci ZŠ TGM Vimperk své městské rivaly
ze ZŠ Smetanova. V boji o 3. místo pak naši žáci zvítězili nad studenty
z Gymnasia PT a získali bronzové medaile. Dík patří domácím

organizátorům za perfektní zvládnutí celého podniku i zabezpečení
technického zázemí * V průběhu měsíce listopadu došlo v 10 třídách
1. stupně k výměně nábytku. Stalo se tak díky finančni dotaci 333 000,Kč z Operačního programu výchova a vzdělávání * O Zvonečkovém
průvodu píšeme na jiném místě, nutno však dodat, že zapálení první
svíčky na adventním věnci se odehrálo právě v neděli 3. 12. před
školou. Adventní věnec každoročně umělecky ztvární paní učitelka
Jindřiška Krankušová. Bez velkého poděkování se to neobejde ani letos
* Advent ve škole začal. Tento školní projekt má letos již své 15.
pokračování. Díky paní učitelce Heleně Dvořákové doznal i
premiérovou změnu. Paní magistra spolu se žáky 8. třídy připravila
komponovaný audiovizuální pořad. Několika reprízami seznámili
všechny žáky školy s předvánočními lidovými zvyky. Soudě podle
potlesku - představení se líbilo * Součástí adventního očekávání byl i
tradiční Mikulášský den 5. prosince 2017 s opravdovým Nebem a
Anděly, Peklem a Čerty, že si to nemohly nechat ujít ani děti ze školky
Pastelky * Vánočními pořady před prázdninami a Tříkrálovou sbírkou
Tři korunky pro Tři krále v novém roce náročný program končí *
Vedení školy vydalo propagační leták, který přináší informace i
fotografie z historie i současnosti ZŠ PJB * ( B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * V pondělí 23. 10. 2017 se
uskutečnil v Koncertním sále ZUMŠ Slavnostní koncert u příležitosti
blížícího se svátku ČR. Již tradičně se tu potkávají učitelé a žáci dvou
ZUŠ- z V. B. a Stach, odkud k nám přijelo zahrát 15 žáků a 5 pedagogů.
Zazněla pouze česká hudba různých žánrů. V roce 2018 se mohou těšit
na naši návštěvu ve Stachách * Ve dnech 10. – 16. 11. 2017 proběhly
tradiční čtvrtletní koncerty žáků hudebního oboru. Tyto koncerty jsou
spojené s rodičovskými schůzkami * Ve středu 22. listopadu 2017,
přímo na svátek svaté Cecilie, se konal v Koncertním sále školy
slavnostní koncert žáků ZUŠ k svátku patronky všech muzikantů.
Představili se tu ti nejmladší žáci až po letošní budoucí absolventy.
Devadesátiminutový program potěšil všechny přítomné * 15. 12. se
uskutečnila v sále ZUŠ vánoční besídka žáků HO a DRAKu Veselme
se, radujme se * 19. 12. se uskutečnila Vánoční nadílka žáků TO a
DRAKu, opět v sále ZUŠ * (B podle T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pojďme a poslyšme zprávy o společenském hýbání ve městě i jeho
sedmi osadách. * Říjen 2017 * S neklidem a nevyplněným přáním
konstatujeme, že rubriky narození a svatby zejí prázdnotou + O tom,
že nás ve věku 86 let navždy opustil Pan Malíř Jindřich Boška,
čestný občan Vlachova Březí, jsme psali ve zvláštním vydání Březin.
Ve věku 86 let odešla navždy paní Hana Ouředníková, pracovitá a
statečná žena z Uhřic, která žila v posledních létech v DD ve
Vodňnach. Kolik jen lidí se přišlo rozloučit s letos čerstvým
padesátníkem a mistrem svého řemesla panem Ladislavem Svachem
z Vlachova Březí. Jeho náhlému odchodu se stále nedá uvěřit.
Podobný pocit se dostavuje při vzpomínce na paní Růženu
Špindlerovou z Vlachova Březí, která nás navždy opustila ve věku 69
let. Její úsměv, dobrá nálada a slovo tu zůstanou s námi dlouho.
Tolika zarmouceným rodinám, přátelům a známým si dovolujeme
vyslovit upřímnou účast nad odchodem jejich nejbližších a napsat, jak
nám všem budou chybět + * Otočíme list a seznámíme vás s
příjemnějšími novinkami, jimiž jsou bezpochyby kulaté narozeniny.
Paní Zdena Klimešová z Vlachova Březí vstoupila do Klubu 70. Paní
Ludmila Kuklová a pan Josef Stuchlý, oba z Vlachova Březí si ve
zdraví připomněli neuvěřitelné pětasedmdesátiny. Pětaosmdesátiny
paní Terezie Novákové z Vlachova Březí za ní přišli oslavit její
nejbližší, farníci a známí. Všem výše jmenovaným i ostatním
říjnovým jubilantům přejeme hodně zdraví a radost z žití *
Listopad 2017 * S radostí velikou zapisujeme a mezi námi vítáme
Martinu Kočovskou z Vlachova Březí. K ní se připojila i Štěpánka
Maťchová z Horního Kožlí, Martince a Štěpánce přejeme hodně
zdraví, štěstí, krásy a rozumu. Jejich rodičům upřímně gratulujeme a
maminkám posíláme symbolickou kytku * Ani listopad nepřinesl
alespoň jedinou svatbu + Zápisů v kolence úmrtí je k našemu smutku
zase více než dost. Ve věku dvaaosmdesáti let nás navždy opustila
paní Růžena Lukešová z Vlachova Březí. Skromná a tichá paní

s dobrým srdcem to neměla v životě lehké. Navždy jsme se rozloučili
s paní Evou Hejtmánkovou, když nemoc a další strasti života
ukončily její životní pouť ve věku nedožitých 70 let. Ve věku 55 let
od nás odešel a už se nevrátí pan Bohumil Neumitka z Vlachova
Březí. Snad mu je tam při šéfování u nebeské zabíjačky lépe, než
s košťátkem na našem náměstí. Ve věku 91 let zemřela v Kůsově paní
Věra Dragounová z Vlachova Březí. Už jen pamětníci si vzpomenou
na ženu za pultem v obchodě u mostu na V. Stránce nebo na její
šikovné ruce v Pletárně. Všem zarmouceným rodinám a jejich
nejbližším si dovolujeme vyjádřit naši hlubokou soustrast nad jejich
odchody + * Rubriku listopadových jubilantů otevírají hned 2 muži,
čerství sedmdesátníci – pánové Jiří Mařík a Rudolf Kalčík
z Vlachovba Březí. To, že panu Ing. Vladimíru Řehořkovi, nestoru
místního volejbalového týmu, už bylo pětasedmdesát, se asi nikomu
ani nezdálo. A že se k paní Haně Vrtišové, až donedávna
neodmyslitelně spjaté s Vlachovem Březím, nenápadně přitočí osm
křížků, jí musíme dát vědět až do Mělníka. A o tom nejslavnějším
listopadovém oslavenci píšeme na jiném místě. Všichni naši milí
listopadoví jubilanti, buďtem hodně zdraví, mějte se rádi a užívejte
života * Prosinec 2017 * V polovině měsíce si necháme prostor na
případná narození a svatby. + Bohužel přinášíme smutnou zprávu o
úmrtí paní Jarmily Holíkové, která nás navždy opustila ve věku 78 let.
Kdo by si nepamatoval na usměvavou zdravotní sestřičku u pánů
doktorů a paní doktorek – zubařů. Truchlící rodině a přátelům
vyjadřujeme upřímnou soustrast. + * A nyní začneme odhalovat
tajemství kulatých narozenin v posledním měsíci tohoto roku. A je
jich věru hodně. Celý letošní Klub 70 jest velice početný, což svědčí o
tom, že poválečný ročník 1947 byl velice silný. Posledními
sedmdesátníky roku ´17 jsou Jiří Ouředník, Libuše Nováková, Jan
Důra, Eva Herzogová a Antonín Kučera – všichni z Vlachova Březí.
Jediným pětasedmdesátníkem je pan Pavel Sýkora z Vlachova Březí,
stejně jako sedmasedmdesátníkem pan František Bestrejka, rovněž
z Vlachova Březí. Osmdesát let si připomínal pan František Předota
z Uhřic a pětaosmdesátku už nikdo neodpáře panu Bohuslavu
Dejmkovi z Vlachova Březí. Jenom vy všichni, co jste se v prosinci
narodili, jistě víte, co vás pojí s Ježíškem. To my ostatní neznáme, a
proto vám to moc přejeme, gratulujeme vám a buďte dlouho zdrávi !
* Paní Eva Vytisková jednadevadesátiletá Přání dobrého zdraví,
duševní pohody a radosti z okolního života posíláme paní Evě
Vytiskové z Vlachova Březí. Ať je Vám tu mezi námi jen dobře a
ještě lépe, vážená paní Evo * Vítání dětí * 29. 11. 2017 se
uskutečnilo v obřadní síni MěÚ ve Vlachově Březí Vítání dětí, které
se narodily od května ´17 do října ´17. Pan starosta L. Dragoun spolu
s paní matrikářkou Mgr. L. Petrů a s velkou pomocí dětí z MŠ
Pastelka přivítali mezi námi osm dětí ( když jich bylo pozváno
celkem 9) v doprovodu jejich rodičů a někdy také i babiček a
dědečků. Kromě drobných pozorností dostaly všichně děti zlatý
čtyřlístek-symbol štěstí. K tomu jim přidáme ještě hodně zdraví,
krásy ducha i těla a radost ze světa kolem nich. ( B podle LIP)

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2017 A LEDNU 2018
* Prodej vánočních kaprů se uskuteční v pátek 22. 12. od 9 do 16
hodin a v sobotu 23. 12. 2017 od 9 do 12 hodin na náměstí
Svobody * O vánočních svátcích budou mít ve sběrném dvoře
otevřeno jen 27. 12. a 28. 12. 2017. V ostatní dny bude zavřeno *
24. prosince 2017 se bude od 15 hodin u kostela Zvěstování Páně a
vánočního stromu konat tradiční zpívání a hraní, doplněné o
tradiční občerstvování. Na Štědrý den se budou v kostele
Zvěstování Páně konat 2 mše svaté. Od 11 hodin první a od 24
hodin druhá – Půlnoční * 25., 26. 12. a 31. 12. 2017 se budou
v našem kostele konat mše svaté vždy od 11 hodin * Tradiční 19.
Novoroční ohňostroj bude odpálen o půlnoci 1. 1. 2018 z ochozu
věžních hodin * Ohňostroj made in Cais pro děti i dospělé začne
v pondělí 1. ledna 2018 od 17 hodin na náměstí Svobody * Na
Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 bude bohoslužba opět v 11
hodin * Od soboty 6. 1. do neděle 14. 1. 2018 bude Česká
katolická charita organizovat ve farnostech Vl. Březí, Lažiště,
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Záblatí, Dub a Předslavice tradiční Tříkrálovou sbírku * V sobotu
20. ledna 2018 se bude v sále panského pivovaru konat již 5.
Pekařsko-Řeznický ples. Zahájení ve 20 hodin. Hraje kapela „A je
to“. Pro účastníky bude přichystána zajímavá výherní loterie, jak
uvádí plakáty * 22. Ples ZUMŠ, alias Společenský večer rodičů a
přátel školy se bude konat v pátek 2. února 2018 a to premiérově
v sále panského pivovaru od 19,30 hodin za doprovodu kapely
Přímý přenos * Naši hasiči dají o sobě vědět 3. února 2018, kdy se
chtějí pustit do reprizy loni tolik úspěšného Průvodu masek
městem * 47. Sportovní ples fotbalistů FC se připravuje na 17.
únor 2018 v sále pivovaru s premiérou kapely Happyband z Plané
n. Luž. * Tradiční Sokolské Šibřinky a Dětský Karneval se
skupinou GROCK se budou konat 24. února 2018 v sále Pivovaru
* Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se budou v celé ČR konat Volby
prezidenta republiky. U nás se bude volit v malém sále Panského
pivovaru ( B)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Říjen 2017: * Dekáda první : déšť, vítr i Duha a
je tu dekáda druhá : babí léto a je to. Pak i trochu deště, 29. 10. větrná
bouře a nakonec vločky ještě. * Listopad 2017 * Zataženo, deštivo a
tklivo. 22. na Cecílii sluníčko jsme ctili. Sněží 26. a 30. taky, když jsou
na to mraky * Prosinec 2017 * Sníh se drží chvíli, ale Mikuláš už na
blátě kvílí. * Až do 17. sníh na zimu si hraje, 18. vytáh´ Petr dělo a bylo
pěkně bělo=12 cm…dokončení v příštím roce (CM) * Meteorolog
pozorovatel a měřič pan František Novotný už 12. rokem zaznamenává
množství srážek v lokalitě V. B. Od března do října spadlo letos 482
litrů na m2, což je o 112 litrů méně než loni. Děkujeme a přejeme
přesné oko i v příštím roce * I v letošním roce využívalo Město V. B.
společně s Mikroregionem V. B. projekt Veřejně prospěšných prací a
nabídlo tak pracovní příležitost i dvěma desítkám lidí a někdy jich bylo i
víc * Od podzimu jsme zaznamenali neslyšný pohyb 2 elektrotříkolek,
které Město spolufinancovalo se SFŽP. „S bleděmodrými šípy je
spokojenost“. * Město a Mikroregion obměnily turistická značení a před
hostincem U Svatošů a na autobusové zastávce se objevily nové
fotomapy města * Autorkou našeho jediného ilustračního fota na titulní
straně novin je paní Zdena Florianová z V. B., držitelka letošní ceny
Senior-foto z Č.B. * Volejbal TJ Sokol : V sobotu 25. 11. pořádali
naši volejbalisté v domácí hale tradiční turnaj a porazili všechny své
soupeře. 2: 1 Prachatice, 2:0 Husinec a 2:0 Bavorov. Nezbývá nic jiného
než jim poblahopřát k vítězství * Na podzim skončili svou okresní
soutěž – jih Nohejbalisté TJ Sokol na 4. místě. Pak se ještě hrálo o
konečné umístění v celé OS. V ní skončili plejeři z V. B. na 8. místě,
což je výrazný posun oproti minulým létům. Březiny děkují panu
Luďku Chocholovi za pravidelné zprávy o dění v oddíle, ale ještě více
za to, jak získává pro tento sport mladé hráče i hráčky. Důkazem toho
je, s jakým nasazením zorganizoval poslední letošní nohejbalový
podnik – Vánoční turnaj mládeže 16. 12. v naší sportovní hale * Fotbal
FC : Podzimní část fotbalových soutěží skončila v listopadu. Stejně jako
loni nás netěší postavení A mužstva FC v I. B třídě - 13. místo, 11 bodů
a jen 14 vstřelených branek ve 14 zápasech. Tady se projevila největší
slabina týmu. Najdeme-li pro jaro střelce, určitě se v krajské soutěži
zachráníme. Dorost FC vedou trenéři Mgr. M. Novotný a Jan Kouba,
hrají I. A třídu a vedou si se střídavými úspěchy. Dejme týmu čas, aby
uzrál * Družstva Přípravek FC hrají okresní přebor a trénují je pánové
L. Cais a L. Martínek. Tabulky se nezveřejňují, ale rozhodně se kluci za
některé své výkony nemusí stydět. Nejúspěšnějším týmem ze všech
mužstev FC jsou po podzimu Žáci FC. Postoupili do I. A třídy, kde 5x
vyhráli, 2x remizovali a 3x prohráli. V tabulce jsou 6. se ztrátou 5 bodů
na 1. místo. Trenérský tandem R. Hůrský a Fr. Fencl odvádí dobrou
práci a stejně jako jejich svěřenci si zaslouží slova uznání * Snad se vše
začne k lepším časům otáčet hned 1. ledna 2018, kdy ve 14 hodin začíná
na stadionu FC První výkop hráčů 1. mužstva FC. „Kopnout“ si však
můžete přijít všichni * Již 5. ročník Memoriálu Karla Láda st. v sálové
kopané se bude konat v sobotu 6. ledna 2018 odpoledne v hale ZŠ PJB.
I na tento sportovní podnik jste všichni zváni * (B)
*
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