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mnohdy za trpělivost a pochopení. Všem nám přeji krásné a klidné
Vánoce, hodně spokojenosti a zdraví. Společně vykročme do
lepšího nového roku po dlouhé silvestrovské noci.
Lubomír Dragoun, starosta

VLACHOVOBŘEZSKÁ VÝZVA

HVĚZDA NA VÁNOČNÍM STROMU A STROMEK
Od 2. prosince 2012 svítí pod kostelem na náměstí Svobody
vánoční strom. Každý rok nazpátek až do letošní 1. adventní
neděle jako by mu něco scházelo. Byla to hvězda. Teď na něm září
hvězda Orion. Tu nedodala žádná čokoládová firma, ale
vlastnoručně ji vytvořil pan J. Pokorný, aby jí, ostatně jako
výzdobě celého náměstí, spolu se svými lidmi vdechli život.
Každoročně zdobí vánoční stromek v Infocentru radnice naše paní
matrikářka Libuše. Její stromek má duši, něhu a vkus a vévodí mu
vlastnoručně upečené a jemnou kresbou zdobené perníčky...
Hezké Vánoce, vážení spoluobčané, vám přejí Březiny

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, sousedé.
Všechny vás jménem svým,
jménem zastupitelů města a jménem zaměstnanců
radnice
zdravím. Přečkali jsme společně další, ne právě úspěšný, rok ve
vývoji naší společnosti. Přesto se nám u nás podařilo leccos
zvládnout. Spokojeni můžeme být se Sídlištěm. I tady hodláme
v následujícím roce ještě pokračovat, zejména pro radost našich
nejmladších. Ověřili jsme si, že rozhodnutí o provozování
vodovodu vlastními silami nebylo špatné, a že to jde. Právě vrcholí
projektová příprava na rekonstrukci vodovodu od vodojemu a na
vybudování II. tlakového pásma vodovodu. V příštím roce se
můžeme dostat z Kančova do Dolního Kožlí nebo od Sellnerů
zahrady do Doubravy a Uhřic po nových zpevněných cestách. Na
svazích Vyšoháje chceme vyhledat nové zdroje vody. Na čistění
náměstí a ulic pořídíme nový stroj. Jak můžete číst jinde, město
Vlachovo Březí spolu s dalšími vyhlásilo rok 2013 Rokem Jakuba
Bursy. V květnu a v červenci si slavnostmi připomeneme 200.
výročí narození tohoto zedníka-umělce. Očekáváme, že v roce
2013 a v létech následujících bude přibývat občanů, kteří se
rozhodnou žít a postavit si domy právě u nás ve Vlachově Březí…
Za vše, co se podařilo, děkuji svým spolupracovníkům
v zastupitelstvu města, zaměstnancům úřadu i města, stejně jako
pracovníkům veřejně prospěšných prací na čele s jejich paní
koordinátorkou. Se slovy díků nemohu zapomenout na všechny
dodavatelské podniky, které nám pomáhají zpříjemňovat prostředí
a naše žití. Děkuji rovněž všem spoluobčanům za spolupráci, a

V pátek 7. prosince 2012 před polednem vstoupila ve známost
Vlachovobřezská výzva, která uvádí Rok lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska, zvláště pak Rok Jakuba Bursy a
mistrů lidových staveb. Rok 2013 s sebou přinese 200. výročí
narození Jakuba Bursy (*21. červenec 1813 v Dolních
Nakvasovicích + 19. srpna 1884 ve Vlachově Březí).
Potěšitelným zjištěním pro nás z tohoto koutu Bursova rajónu
byl zájem a nabídnutá ruka ke spolupráci od významných
osobností. Především pana doktora O. Janoty, předsedy ediční
rady nakladatelství Foibos, od něhož vzešel podnět k vydání
Vlachovobřezské výzvy-VV. Právě on sestavil tým lidí, kteří se
budou na celém projektu podílet a vyjádřili mu svou podporu.
Tak jsme mohli v pátek spatřit i slyšet pány doktory P. Bureše a
M. Čerňanského z Národního památkového ústavu, pana
doktora V. Žmolíka z Českého rozhlasu, který bude hlavním
mediálním partnerem projektu, a další z Prahy. Rádi jsme tu
viděli paní M. Zídkovou, starostku z Bušanovic, mnoho
starostů z míst, kde Bursa zanechal své dílo a v neposlední řadě
i pana starostu Vl. Březí L. Dragouna, který také celou
slavnostní událost uvedl. Vše proběhlo v malém jednacím sále
MěÚ ve Vlachově Březí. Březiny o VV více napíší v prvním
únorovém čísle novin roku 2013. Více se dozvíte na:
www.countryhouse.com (www.face-venkov.com) (B)

SÍDLIŠTĚ KAVČINEC IV
K měnící a lepšící se tváři našeho nejstaršího sídliště, které
autor pojmenoval po kopci na bývalých drahách, se vracíme již
počtvrté. Tentokrát jsme zachytili vstupy k domům 401 a 402 i
něco navíc. Bohužel prostranství před garážemi si vyžádá
důkladnější přípravu, včetně odkanalizování. Na přeměnu v
místo pro rekreaci a sportovní čeká prostor u bývalé školky a
nad dětským hřištěm. O tom se stále vede řeč a snahy po jeho
inovaci ze strany města neskončily. Při našem prosincovém
ohlédnutí se sluší vyzdvihnout kvalitní práci zainteresovaných
firem Kvint, RENO a Pokorný, pochválit jejich součinnost a
v neposlední řadě jim poděkovat, že i přes překážky posunuly
tuto část Vlachova Březí zas o kus blíž ke hvězdám. (B)

KRAJSKÉ VOLBY 2012: 64% LIDÍ NEVOLILO

STAVĚNÍ, OPRAVOVÁNÍ A REKONSTRUKCE

Ve dnech 12. a 13. října 2012 probíhaly ve velkém jednacím
sále MěÚ ve Vlachově Březí, což byl také jediný volební
okrsek v našem městě, volby do Zastupitelstva Jihočeského
kraje. Z 1355 možných voličů se jich k volbám dostavilo 491 a
ti odevzdali 475 platných hlasů. Volební účast u nás byla 36, 24
%, v celém kraji pak 36,9%. Ve Vlachově Březí hlasovali
voliči takto: 1. ČSSD-128 hlasů – 27 %, 2. KSČM – 94 hlasy19,8%, 3. ODS – 61 hlas-12,8%, 4. JIH12 –44 hlasy-9,3%, 5.
KDU-ČSL – 41 hlas –8,6%, 6. SNK ED 25 hlasů – 5,3%, 7.
TOP 09- 24 hlasy-5,0 %. V celém Jihočeském kraji dopadly
volby následovně: 1. ČSSD 28% - 18 mandátů, 2. KSČM
19,4%-13 mandátů, 3. Jihočeši 14,6%-9 mandátů, 4. ODS 12,6
%-8 mandátů, 5. KDU-ČSL 6,4 %-4 mandáty, 6. TOP09 5,0%3 mandáty. Do vedení kraje pak vstoupila koalice ČSSD a
KSČM a staronovým hejtmanem se stal Mgr. Jiří Zimola
z ČSSD. Nepřijde li takové množství občanů jako letos v říjnu
k volbám, je zbytečné to komentovat. Máme to, co jsme si
svobodně zvolili. (B)

* V listopadu rozšířila firma RENO Šumava za vydatné pomoci
zaměstnanců Města parkovací plochy na náměstí Svobody V. B.
Stalo se za přispění Mikroregionu V. B. z Programu obnovy
venkova * Firma Voborník z Č. Krumlova opravila kapli prvního
Zastavení křížové cesty u Svatého Ducha * Firma Hanuš
z Vimperku provedla rekonstrukci krytiny a oken v lucernách nad
oběma kaplemi kostela Zvěstování Páně * Stejná firma položila
novou krytinu na střeše budovy stodoly a konírny v areálu zámku.
Výše popsané opravy byly realizovány z fondu Regenerace
městské památkové zóny za finančního podílu Města V. B. (B)

NOVÍ OBČANÉ A ŘÍJNOVÁ SLAVNOST
Stejně jako v létech předchozích, konala se i letos v sobotu 27.10.
2012 v předvečer státního svátku ČR Slavnost města V. B.,
spojená se jmenováním nových občanů. Letošní osmnáctiletí,
ročník 1994, se nejprve sešli v obřadní síni radnice, kde k nim
promluvil pan starosta L. Dragoun a poté je, za asistence paní
matrikářky L. Petrů a radních, jmenoval novými občany města.
První letošní sníh pak všechny provázel až ke Svatému Duchu, kde
vysadili lípu svého ročníku. V 18 hodin se k novým občanům
připojili i ti ostatní a společně se zúčastnili pietního aktu u
Pomníku padlých. Tady promluvil pan doktor M. Dědič
z Chluman, čestný host Slavnosti. Večer vrcholil vernisáží výstavy
obrazů Františka Polického ve školní galerii BoMBa. Mistr Fr.
Polický, který je už naturalizovaným občanem Chluman, tu
představil své olejomalby a kresby, které vznikaly za jeho
pracovního pobytu v Libyi v 80. létech minulého století. Ti, kteří
se zajímají o poezii, vědí, že František je součástí skupiny
HeFrTáTo. Její ostatní členové připravili svému kolegovi
překvapení prezentací libyjských básní a hudby. Bohužel Mistr
Polický nemohl být ze zdravotních důvodů přítomen, nicméně
jejich umění promlouvalo i k ostatním hostům výstavy. Všechny
přítomné pak v závěru pozval pan starosta L. Dragoun na malé
občerstvení do sálu jídelny školy. Tady se pak i naši osmnáctiletí
rozpovídali o svých
plánech do budoucna. Tak skončila
vlachovobřezská slavnost k 28. říjnu, která nemá v celém regionu
obdoby. (JKH)

BANKOMAT VE VLACHOVĚ BŘEZÍ
Koncem října 2012 zahájila Česká obchodní banka provoz
prvního bankomatu ve Vlachově Březí. Stalo se tak za
velkého podílu Města V. B., které se zprvu snažilo
kontaktovat i jiné bankovní ústavy, až se nakonec jako jediná
uvolila ČSOB. Aby Město vyhovělo všem jejím požadavkům,
dostalo se až na samou hranu únosnosti. Tou myslím umístění
přístavku, který Město vystavělo v těsném sousedství fary, a
také jeho barevnost, opět ve vztahu k barvám fasády fary.
Nicméně skutečnost, že bankomat ve městě máme, posouvá
Vlachovo Březí zas o nějaký stupínek výše. Poděkujme za to
Městu i ČSOB, která umožňuje také klientům Poštovní
spořitelny vybírat peníze bez poplatku. Chtěli bychom však
vyvrátit mylnou informaci z týdeníku 5+2dny-Prachaticko.
Bankomat ve Vlachově Březí před říjnem 2012 nikdy nebyl,
a proto jsme o něho ani nemohli přijít. Až do poloviny roku
2004 tu měla tradiční sídlo Česká spořitelna. Ta však ve V.
B. k tomuto datu skončila, aniž by brala ohled na požadavky
Města nebo svých klientů. Někteří z nich pak začali využívat
služeb Poštovní spořitelny. Až později tu vzniká poptávka po
bankomatu. (JKH)

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Toliko v přehledu termínů se vracíme k uplynulým jednáním
zastupitelstva města Vlachova Březí : 1. = 27. února 2012, 2. =
2. dubna 2012, 3. = 25. červen 2012, 4. = 24. září 2012 a
poslední veřejné jednání ZM V. B. se konalo 10. prosince 2012.
Na tomto jednání schválili zastupitelé cenu vodného a stočného
ve výši 65 korun za kubický metr. Zastupitelé rozhodli, že
každý občan V. B. bude od příštího roku platit za odvoz
komunálního odpadu 650,- za rok. Řadu let držel zákon
nejvyšší částku na 500 korunách za rok. Od roku 2013 to
neplatí. Odvoz odpadu musel být, a vlastně i nadále bude,
dotován městem, neboť skutečné náklady na jednoho obyvatele
se
vyšplhaly už na 864,- Kč. Bližší podrobnosti ze
všech jednání najdete na adrese : www.vlachovobrezi.cz (B)

HASIČI VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU
Je to vlastně již dávná hasičská minulost, ale v Březinách jsme
dosud nezveřejnili výsledky letošního XIX. ročníku hasičských
soutěží O pohár starosty města, který se uskutečnil v sobotu 30.
června 2012 na stadionu FC ve Vlachově Březí. V kategorii
mužů zvítězili hasiči z Vitějovic, 2. místo patřilo SDH Šipoun a
3. skončili opět Vitějovičtí. Mezi ženami kralovaly rovněž paní
a dívky z Vitějovic, na 2. místě byly ženy ze Ktiše a 3. místo
patřilo našim ženám. Je to od nich poněkud ústup ze slávy, ale
nelze vítězit do nekonečna. Od července do září se konala
jednotlivá kola Prachatické hasičské ligy-PHL, které se
zúčastnily z našeho SDH jen ženy. Ty skončily celkově na 2.
místě za Vitějovicemi. PHL mužů vyhráli hasiči ze Šipouna. O
soutěžích píšeme více ve Vlachovobřezské kronice 2012 *
Naši hasiči absolvovali celkem 8 výjezdů, z nichž nejvíce práce
měli s padlými stromy po bouřkách nebo po prvním letošním
sněhu koncem října. Výjezd číslo 9 z 9. prosince nepočítají,
neboť nahlášená zamrzlá labuť v rybníku Koleno se naštěstí
ukázala být planým poplachem * 1. 12. skončily naše ženy v
soutěži Hlubocký kapr na 2. místě. Hned po návratu se všichni
členové zdejšího SDH sešli v hasičské zbrojnici na tradiční
Dohasné. (B)
TURISTKY- SENIORKY Z VLACHOVA BŘEZÍ V
Každé pondělí pod lípou na náměstí Svobody lze vidět větší či
menší skupinku turistek-seniorek připravenou na svou „túru“ do
blízkého či vzdáleného okolí. Na svých toulkách procházely
vesnicemi, osadami, samotami či naučnými stezkami, vystoupaly
na novou vyhlídku na Černé hoře, kde konečně protrhly smůlu a
letos na Bučině nezmokly. Věřte, naše krajina je krásná, když
poznáváme zádumčivá zákoutí Šumavy, nebo pozorujeme
přeměnu vesnic. Letos jsme navštívili na 163 míst, některá i
opakovaně, a ušly jsme asi 526 kilometrů. Turistky žijí i kulturou.
Pravidelně navštěvovaly koncerty ZUŠ a rovněž pravidelně se
účastnily recitačních večerů Klubu přátel poezie. Vyjely za
poznáním do Vyššího Brodu, Zadní Zvonkové nebo do korun
stromů na Lipně. Beseda s panem fotografem Vl. Hoškem je
utvrdila, že mají ve své činnosti pokračovat. Přivítají další zájemce
z Vlachova Březí. Letos se k nim totiž přidaly i seniorky z Buku
a Volar. Vše naleznete na : www.turistky.estranky.cz nebo ve
vývěsní skříňce na rohu radnice. (VAV)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Výsledky první etapy
celoroční soutěže žáků školy ve sbírání papíru a plastů byly více než
potěšující : 8 600 kg papíru a 100 kg- plastových víček * Mladší a starší
žáci hráli dvakrát na turnajích v sálové kopané ve V. B. a Vimperku *
Novopečení Deváťáci a osmáci rozjeli září a říjen ve velkém stylu : NP
Šumava, Natur Vision Vimperk, Envirocentrum Vimperk, Techmania
Plzeň, Úřad práce v PT a Burza vzdělání v PT * V listopadu pokračovali
návštěvou výstavy Vzdělání a řemeslo v Č. B. Vrcholem byla společná
mezinárodní exkurze se žáky PFM z Riedlhütte, kterou na 14. listopad
2012 zorganizovala Bundesagentura práce v Pasově, respektive její dobrá
duše paní Christine Reitberger. Nejprve navštívili žáci obou škol firmu
S+S v Schönbergu, která se specializuje na třídění materiálů všeho druhu,
pak se občerstvili u přátel ve škole v Riedlhütte a rozjeli se do Čech k nám
do V.B., konkrétně do firmy Hatz. Zde se jich ujala paní šéfová Ing. J.
Kottová i mistr provozu pan Fr. Kučera, provedli je továrnou, ukazovali i
vysvětlovali a nakonec je pohostili. Za to vše jim vedení obou škol a
především samotní žáci velice děkují. Bylo to u Hatzů mnohem
konkrétnější nežli v Bavorsku. Závěrem se zastavili ve škole profesora
Brože, aby se tu alespoň trochu porozhlédli. Byli při tom již zmíněná paní
Kristýnka s velmi dobrou znalostí češtiny, pan Karl Feuerecker, ředitel
PFM RH, šéf BAA z Pasova G. Miller , náš pan ředitel školy Mgr. M.
Novotný, paní učitelka Mgr. P. Albertová a JKH. Všichni tímto děkují
paní Christine * I ostatní, později narození žáci školy, se také snažili, ale
dnes už Březiny nenafoukneme * Po celý říjen se ve škole nebo doma
v rodinách vyráběly draky. Nakonec se jich sešlo 119 a zaplnily všechna
okna spojovacího pavilonu. Odpoledne 1. listopadu se konala vernisáž
Dračí výstavy, rodiče a děti rozhodovali, který drak byl nejhezčí, a pak už
si mohly drakové po škole poletovat až do konce listopadu * 8. 11. vyšlo
2. číslo školního časopisu Kozlík * V ten samý den přivezly Eliška
Vaníčková 4 zlaté, David Šanda jednu zlatou a Zlata Šandová 3 stříbrné
medaile, které vybojovali v prachatickém bazénu na okresním přeboru
škol PT v plavání. Při soutěži je koučoval pan ředitel M. Novotný.
Gratulujeme a děkujeme * 12.11. bylo ve škole velice rušno. Odstartovala
to pedagogická rada, po ní shromáždění rodičů, pak třídní schůzky a
nakonec již tradiční recitování z vlastní tvorby žáků - Den poezie
v BoMBě. Tady vystoupily i paní T. T. a H. F. a vzdaly hold obrazům Fr.
Polického. Moderátorkou programu byla paní učitelka J. Koubová, která
uvedla na 45 „živých“ vystoupení žáků. Vlachovo Březí se tak již po 10.
zařadilo mezi 57 českých měst, kde si lidé připomínali K. H. Máchu, na
jehož počest se festival koná * 23. 11. přijeli do školy až z Prostějova
s pořadem Hudba proti drogám ve dvojí verzi pro žáky 1. a 2. stupně * 28.
11. se uskutečnilo přímo na ZŠPJB
školení pro učitele v práci
s interaktivní tabulí * Již po 10. byl zahájen školní projekt Od Barborek
do Tří králů. Po adventním věnci paní učitelky Jindřišky Krankušové,
Barborkách i s jejich větvičkami nastal Mikulášský den v novém
provedení i se skutečným peklem. Také Lucie se představily jinak,
zpívaly a hrály velmi pěkně. Chystají se předvánoční besídky 1. a 2.
stupně a v pondělí 7. ledna 2013 školní sbírka Tři korunky pro Tři krále
*(B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Obvykle před podzimními
prázdninami a před státním svátkem ČR – 28. října pořádá ZUŠ
Slavnostní koncert žáků a učitelů společně s partnerskou školou ZUŠ
Stachy. I letos ve středu 24. 10. se takový koncert uskutečnil v komorním
sále naší školy. V programu zazněla pouze čeká hudba- od lidových písní
přes klasiky až po soudobé skladatele. Společné muzicírování se vydařilo,
a tak jsme s radostí přijali pozvání na jarní koncertování do Stach *
V pátek 23. listopadu se opět v komorním sále ZUŠ konal tradiční
Koncert k svátku svaté Cecílie, patronky všech muzikantů. V hodinovém
programu zněla nejen vážná hudba, ale také hudba jiných žánrů, jazzem
počínaje, rokenrolem a sambou konče. Přítomní posluchači si vskutku
přišli na své a odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem * Cyklus
programů A zase tu máme Vánoce. Na letošní adventní a vánoční čas
připravila ZUMŠka pestrý cyklus 11 programů. Některé z nich vybíráme.
O start se postaraly tradiční Vánoční trhy MŠ Pastelka na náměstí v úterý
27. 11. * Na první adventní neděli připravily všechny tři školy z pod
Svatého Ducha premiérovou akci Zvonečkový průvod od školního areálu
až k vánočnímu stromu. Tam na ně čekal ponocný, kdo jiný než pan Ant.
Lenc st., se dvěma andělíčky a vybírali od dětí přáníčka Ježíškovi.
Nakonec ponocný strom rozsvítil a po něm se rozzářila i celá výzdoba na
náměstí * V pondělí 3. 12. pořádala ZUŠka Mikulášský koncert žáků, na
němž se představili zejména ti mladší. Premiéru měl nově složený dětský
pěvecký sbor Žihadla. Ve středu navštívil děti ve školce Mikuláš, anděl i
čert * V pondělí 10. 12. se sešli milovníci poezie a Šumavy při Adventním
vyprávění o Šumavě, na jehož přípravě se podílela paní ředitelka městské
knihovny J.V. P. a poetický kvartet HeFrTáTo. Jako host byl pozván
básník a spisovatel Ondřej Filip ze Strakonic. Klavírní improvizace paní

ředitelky T. T. uvádějící Fibichovu knihu Kouzlo šumavských pohádek a
pověstí vytvořila úžasnou a tajemnou atmosféru hodnou adventního
večera * Ve středu 12. 12. proběhly ve všech třídách MŠ Pastelky vánoční
programy. Ve středu praskala školka ve švech * Ve čtvrtek 13. 12. se
v komorním sále ZUŠ odehrál Adventní koncert žáků ZUŠ I, který byl
věnován památce nedávno zesnulého kolegy pana Mgr. Miloše Kadeřávka
* Adventní koncert žáků ZUŠ II 14.12. ve Strunkovicích * Adventní
koncert žáků ZUŠ III 17. 12. v Husinci * 18. 12. Velký sál MěÚ V.B.,
16,30 hodin Veselá vánoční pohádka v podání divadla Zvoneček z Č. B. *
Středa 19. 12. Vánoční kabaret ZUŠ V. B. Radujte se, veselte se velkém
sále radnice od 16, 30 hodin * Z tohoto místa bych ráda poděkovala všem
svým kolegům učitelům z MŠ a ZUŠ a také všem účinkujícím dětem za
vše, co pro zdar předvánočního cyklu udělali. (T. T.)
Nečekaný odchod kolegy Mgr. Miloše Kadeřávka
Na samém počátku letošního adventu zasáhla naši ZUMŠ velmi smutná
událost. V neděli 2. prosince 2012 nás zcela nečekaně opustil náš kolega,
pan učitel ZUŠ Mgr. Miloš Kadeřávek, a to ve věku pouhých 44 let.
Pocházel z Vimperka. Svou hudební profesi získal na AMU v Praze. Na
naší škole působil od roku 2007. Vyučoval hře na zobcovou flétnu,
klarinet, saxofon, čtyřruční hru na klavír a komorní hru. Působil rovněž na
pobočce v Husinci. Za své šestileté působení na naší škole vychoval řadu
výborných žáků, s nimi se účastnil mnoha soutěží, kde získali řadu
významných ocenění. Naši školu zastupoval v Krajské umělecké radě
v sekci dechových nástrojů. Během svého krátkého profesního života
aktivně působil jako hobojista v několika orchestrech či jako hráč v
hudebních kapelách. Bylo vždy mimořádným zážitkem poslouchat jeho
nástrojové mistrovství, zejména při koncertech učitelů naší ZUŠ. Jako
pedagog se vyznačoval vysokou profesionalitou, pečlivostí a důsledností,
a to nejen v nástrojové výuce, ale také ve svých dalších školních
povinnostech.
Náhlým odchodem pana kolegy Mgr. Miloše Kadeřávka ztrácí naše ZUŠ
nejen špičkového hudebního profesionála a výborného kantora, ale také
dobrého a spolehlivého a pracovitého kolegu. Hluboce zarmouceni
posíláme vzkaz do hudebního nebe: „Budeš nám chybět, Miloši…“
Kolegové ze ZUŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pojďme a spolu s naší paní matrikářkou Mgr. L. Petrů pohleďme
až do 10. měsíce roku, neboť naposledy jsme končili v září 2012.
Přehled o tomto měsíci musíme uzavřít smutnou zprávou o úmrtí
pana Stanislava Vaníčka z Vlachova Březí. Tento Pan Zedníkumělec nás navždy opustil ve věku 69 let, když odešel štukovat
nebeskou bránu. Všem nejbližším a kamarádům si dovolujeme
vyslovit hlubokou účast nad jeho ztrátou. Říjen 2012 S radostí
jsme zaznamenali narození 2 dětí – Jana Ištoka a Anny Hubrové,
obou z Vlachova Březí. Vítáme vás mezi námi, přejeme hodně
zdraví, štěstí a všeho dalšího. Šťastným rodičům gratulujeme a
maminkám posíláme podzimní kytičky + Navždy jsme se
rozloučili s panem Miroslavem Huckem z Vlachova Březí. Tento
dobrý muž nás opustil ve věku jednasedmdesáti let. Zarmoucené
rodině si dovolíme vyjádřit naši upřímnou účast nad jeho
odchodem* Říjnové sňatky se nekonaly * Dvojí přijetí
zaznamenali v Klubu 70, když do něho nejdříve vstoupila paní
Ludmila Kuklová a potom i pan Josef Stuchlý, oba z Vlachova
Březí, ba dokonce ze stejné ulice. Dvě sedmičky vedle sebe si
připomínala paní Růženka Lukešová z Vlachova Březí. Z kulatých
osmdesátin se spolu se svými nejbližšími radovala paní Terezie
Nováková z Vlachova Březí. Paní Marii Škopkové z Vlachova
Březí přinesl život hned osmičky dvě. Vám všem, ale i těm, jejichž
narozeniny nebyly tak kulaté, stejně jako vám, kteří jste si
připomínali své jmeniny, si Březiny dovolují poslat po kytičce,
přibalit k ní přehršli zdraví, nůšku štěstí a plnou náruč radosti ze
života * Listopad 2012 Tři chlapci listopadoví se narodili a jsou
mezi námi! A my jim přejeme jen to dobré a ještě lepší, ať je
zdraví nikdy neopouští, ať jsou silní a rozumní a…Všichni páni
kluci - František Jan Osvald, Václav Toušek a Petr Hůrský jsou
z Vlachova Březí. Březiny si dovolí pogratulovat jejich rodičům,
maminkám kytičku poslat a přát jim, aby jim ta radost se štěstím
vydržely co nejdéle + Koncem měsíce dokonala své kroky na
tomto světě dvaasedmdesátiletá paní Marie Stropnická z Vlachova
Březí. Jejím nejbližším a přátelům si dovolujeme vyjádřit
hlubokou soustrast nad jejím odchodem* Stejný stav jako v říjnu
se objevil i v kolonce svateb = žádný sňatek v listopadu * Mezi
jubilanty, o nichž tu píšeme poprvé, když dosáhnou sedmdesátky,

se objevil pan Vladimír Řehořka z Vlachova Březí. O pět let více
napočítala při své cestě životem paní Hana Vrtišová z Vlachova
Březí a dvě magické sedmičky vedle sebe spatřili na svém
narozeninovém dortu paní Marie Kučerová a pan Josef Růžička –
oba z Vlachova Březí. Ať se vám tu s námi dobře žije a ve zdraví
vám žití plyne a radost z něho mějte pořád * Prosinec 2012 Zatím
jsme nedostali zprávy jasné o prosincových novorozencích. Věřme, že
už brzy přijdou + Bohužel jsme se museli navždy rozloučit s paní
Jitkou Tischlerovou z Vlachova Březí, která nás opustila ve věku 68
let. Zarmoucené rodině, blízkým a přátelům si dovolujeme vyslovit
hlubokou účast nad odchodem této vzácné paní s velkým srdcem *
Až do 11. 12. jsme nezaznamenali žádnou svatbu * Mezi budoucími
prosincovými
jubilanty
objevíme
v předstihu
čerstvě
sedmdesátiletého Pavla Sýkoru z Vlachova Březí. O pět let více si
připomene pan František Předota z Uhřic a ve Lhotě Chocholaté se
bude pan Josef Capůrka radovat ze svých dvou sedmiček vedle sebe.
Neskutečné kulaté jubileum se však už přiklonilo k čerstvě
osmdesátiletému panu Bohuslavu Dejmkovi z Vlachova Březí. A o
těch nejslavnějších narozeninách, které si připomínáme každý rok o
Vánocích, se povede řeč ještě mnohokrát. Proto nyní Vám, a potom
také všem Adamům a Evám i všem ostatním prosincovým jubilantům,
posíláme přání pevného zdraví, velkého štěstí a bohatého Ježíška *
Pan
Jan
Sýkora
pětadevadesátiletý V pátek 30.
listopadu 2012 byla v hostinci U
Svatošů
velká
sláva.
Své
neuvěřitelné pětadevadesátiny si tu
v kruhu svých nejbližších, přátel a
známých připomínal pan Jan
Sýkora. A právě těch 95 let z něho
činí nejstaršího občana Vlachova
Březí i jeho osad. Je dojemné, jak se
jediná žijící dcera Helena o svého
tatínka stará a zastupuje tak i jeho
dva zemřelé syny. Ta oslava byla
jejím dílem, které vzali za své i
všechna vnoučata a pravnoučata i další blízcí. S gratulací a dárky
přišli myslivci, včelaři, paní vedoucí z bývalých Pletáren, kde pan
Sýkora naposledy pracoval, a samozřejmě i pan starosta L.
Dragoun, paní matrikářka L. Petrů a konečně i Březiny. Hrálo tu
duo Heřman & dcera a pan Sýkora tancoval! Byl šťastný a radoval
se, že může být mezi svými a oni byli šťastni s ním! Hodně zdraví
a štěstí, Vážený Pane Jene! ( B podle LIP)

ZPRÁVY GLOSY OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná: Říjen = první týden deštivý, druhý zase
slunečný a třetí mlhavý. 27. den-první sníh a poslední den zas jen o
sněhu sen Listopad = v první půli přeháňky a mlhy, pak sluníčko a
oteplení a na Ondřeje se dá do sněžení Prosinec = Sníh připadává,
na Mikuláše víc a v 11. úplně nejvíc a taky pěkně mrzne, 15. se to
ztrhne a do oblevy vrhne. (CM) * Neskutečná úroda jablek, která
se v říjnu projevila v plné síle přilákala hned 2 vykupující : Zeo
trade z Vodňan a pan Kainc ze Čkyně. Cena stoupla až na 2,40 za
kilo! To tu ještě nebylo * V Sokolovně začíná být živo. 26. 10. tu
pan Šálek z Němčic otevírá svůj druhý Šálkov a na premiéru se
dostaví na 777 návštěvníků * 17. listopadu má premiéru nový sál
v Baru Na Dolejší 7. ročníkem festivalu undergroundových kapelPunk dětem pod patronací UNICEF * 8. 12. pokračuje Bar Na
Dolejší Mikulášskou taneční zábavou s kapelou Václava Jírovce a
vstupem zdarma * V Infocentru na radnici probíhala v 1. dekádě
prosince sbírka použitého ošacení pro OS Diakonie v Broumově.
Lidé z „Íčka“ děkují tímto všem dobrým lidem za nezištnou pomoc
* Došlo před uzávěrkou : Vítězem XIII. ročníku tradičního
Turnaje ve šnopsu, který se hrál v sobotu 15. 12. 2012 v hostinci U
Svatošů, se stal již podruhé za sebou pan Jaroslav Rauscher st. z V.
B. podruhé za sebou byl stříbrný pan Stanislav Vaněček z V.B. a 3.

místo vybojoval pan Karel Svatoš sr. z V.B. Blahopřejeme všem 20
účastníkům, vítězům zvlášť a radujeme se z návratu pana Karla S.
do jeho království i ke své oblíbené zábavě. Hodně zdraví všem *
Co se chystá v prosinci 2012 a v lednu 2013 : * 5.
Vlachovobřezský vánoční trh se bude konat 22. a 23. 12. pod kostelem
Zvěstování Páně * Na Štědrý den 24. 12. odpoledne již od 14 hodin
budete moci v kostele Zvěstování Panny Marie získat Betlémské
světlo. V ten samý den od 15 hodin bude u stromu pod kostelem velké
vánoční troubení bratranců V. a P. Kužvartových. Půlnoční mše svatá
bude začínat v kostele ve 22 hodin * Obě sváteční bohoslužby
v kostele Zvěstování Páně 25. a 26. 12. 2012 budou začínat vždy v 8
hodin * 30. 12. od 16 hodin zpívá v kostele Zvěstování Páně skupina
No-E-Mi v pořadu Poslední stéblo * 31. 12. začíná mše svatá v 9
hodin * Na Nový rok 1. ledna 2013 začíná slavnost Matky Boží Panny
Marie v 8 hodin * Čekáním na Velký vlachovobřezský novoroční
ohňostroj roku 2013 můžete strávit celý 31. prosinec-Silvestr 2012 *
Již v pátek 11. a v sobotu 12. ledna 2013 nás čeká 1. kolo přímé volby
prezidenta České republiky. Ve Vlachově Březí se bude volit na
tradičním místě-ve velkém jednacím sále MěÚ a v tradičním čase: 1422 hodin v pátek a 8-14 hodin v sobotu. Hlasovací lístky vám budou
doručeny v předstihu. Případné 2. kolo prezidentské volby se bude
konat 25. a 26. ledna. Přejeme vám šťastnou volbu * Fotbalisté FC
obvykle zahajují plesovou sezónu. Nebude tomu jinak ani v roce
2013, kdy si vás dovolují pozvat na svůj 43. Sportovní ples, který
chystají na sobotu 12. ledna od 20 hodin v sále Sokolovny. Hrát bude
kapela Přímý přenos a pro hosty bude připravena bohatá tombola a
mnoho dalších překvapení. Všichni budete srdečně vítáni * 17.
Společenský večer ZUMŠ se uskuteční v sobotu 26. ledna
2013 v sále školní jídelny od 19, 30 hodin. Hrát bude kapela
Přímý přenos. Pořadatelé chystají předtančení, soutěže,
bohatou tombolu i tradiční půlnoční překvapení. Přijďte mezi
nás strávit příjemný večer a pobavit se *

VLACHOVOBŘEZSKÝ SPORT
Nohejbal T. J. Sokol: * Nohejbalisté tělocvičné jednoty hráli již 3.
rokem Okresní soutěž jih 2012 systémem jaro – podzim, a proto je jejich
8. místo v tabulce konečné. Získali celkem 6 bodů za 4 remízy a 1
vítězství doma nad Stříteží B 4: 2. Do jejich 4. mistrovské sezóny, která
začne v dubnu 2013, jim přejeme ještě lepší výsledky než letos * Volejbal
TJ Sokol : * Volejbalisté tělovýchovné jednoty hráli poslední roky jen
příležitostné turnaje. Nyní se dohodli se svými tradičními soupeři, že se
budou střetávat na turnajích, v jejichž pořádání se prostřídají. Prvním
turnajem byl Mikulášský - 1. 12. 2012v hale ZŠ PJB ve V. B. Naši
porazili Vimperk a Husinec shodně 2 : 0 a podlehli toliko Prachaticím 1:2
a obsadili 2. místo. Přejeme tímto brzké uzdravení panu Jiřímu T. a
věříme, že na lednovém turnaji ve Vimperku porazí naši i Prachatice *
Fotbal FC: * 1. mužstvo football club(u) hraje 1. B třídu, sk. B a zatím
je na 13. místě ze 14 mužstev se ziskem 8 bodů za 5 remiz a jedno
vítězství, když porazili doma v derby Husinec 2:0! Vítězství nad rivalem,
nota bene nováčkem, který však začal letos velmi dobře, se počítá
dvojnásob. Když naši na jaře promění nějakou plichtu ve výhru, není se
čeho bát, určitě krajskou
soutěž pro sebe a své
fanoušky
zachrání *
Přípravka v OP PT je
zatím 6. * Mladší žáci
v 1. A tř.-7. místo * Starší
žáci rovněž v 1. A-8.
místo * Dorost FC v 1. A
třídě je na 3. místě a je
tak
po
podzimu
nejúspěšnějším
týmem
FC! * (B)

Novoroční
přání
vám nesou Lukáš a
Jan
Svěchotovi
z Vlachova Březí za
asistence
Pana
Brankáře
Petra
Čecha . CZ
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