VLACHOVOBŘEZSKÁ KRONIKA 2011

RESTY Z ROKU 2010: * Vítězem XI. ročníku tradičního
Turnaje ve šnopsu, který se konal v sobotu 18. 12. 2010
v hostinci U Svatošů se stal pan Jiří Vodička z V.B. * 21. 12. se
uskutečnilo 1. veřejné jednání Zastupitelstva města V.B. * 22. a
23. prosince 2010 se pod kostelem Zvěstování Páně konal již
potřetí Vlachovobřezský vánoční trh * 24. prosince se bratranci
Petr a Václav Kužvartové opět pustili do Štědrovečerního troubení
nejprve u kostela a potom i jinde po městě * Vladimír Vácha a
Jaroslav Žemlička z Vlachova Březí byli posledními z 6 dětí
narozených v prosinci roku 2010 * Za celý rok 2010 se ve
Vlachově Březí a jeho 7 osadách narodilo 16 dětí. V roce 2009 se
tu narodilo 25 dětí! Navždy nás opustilo16 občanů, loni zemřelo
10 obyvatel. K 31. 12. 2010 tu žilo celkem 1687 obyvatel, z toho
jen ve V.B. 1536 lidí. Nejvíce obyvatel žije v osadě Uhřice – 45.
Nejméně lidí napočítáme v Doubravě, kde žijí trvale 3 občané *
V měsících březen – říjen 2010 napršelo ve Vlachově Březí 608
litru na čtvereční metr V roce 2009 738 l/m2 * Vrcholí přípravy na
Novoroční ohňostroj *
LEDEN : * XIII. novoroční ohňostroj města V. B. režírovaný
panem Antonínem Lencem starším a místními hasiči,
odpalovaný z plochy náměstí Svobody a doprovázený mnoha
lokálními ohňomety, ohňopády, ohňosvisty & spol. odstartoval
za bujaré podpory rozjařeného davu místních slavičů již 11. rok
třetího tisíciletí. Pour féliciter 2011! Milí Uhřičané, Dáchované,
Lhotečtí Chocholaťané*
i s panem Chocholou z V.B.,
Mojkované, Dolno a Horno Koželané, Doubravané a
Vlachovobřezšťané! * Při Tříkrálové sbírce České katolické
charity ve městě se vybralo 12 95 korun českých a již popáté
byly odeslány za devítiletou Lydií do Ugandy v Africe, coby
náklady na její školu a učební pomůcky * Ve školní tříkrálové
sbírce Tři korunky pro Tři krále se vybralo na 4 330,- Kč,
z toho byly 3 333 koruny odeslány dětem v Dětském domově
v Žíchovci, zbytek pak na přilepšení dětem u Zápisu do školy *
15. ledna pořádali fotbalisté FC V.B. v Sokolovně svůj 41.
Sportovní ples. Byla při tom kapela Václava Jírovce a spousta
legrace * V ten samý den oslavil Pan Malíř Jindřich Boška
v hostinci U Svatošů osmdesátiny * 21. a 22. ledna probíhal ve
škole profesora Josefa Brože Zápis dětí do školy. Z 35 dětí jich
osmadvacet vzali hned, o těch ostatních se ještě bude
rozhodovat * 22. 1. byl na valné hromadě místního SDH pan
Karel Lád starší jmenován čestným starostou sboru hasičů *
V pátek 28. měli fotbalisté Football Club(u) svou výroční
schůzi a hned potom odjeli na tradiční zimní soustředění do
Kovářova u Lipna * 29. 1. pořádala ZUŠka
svůj 15.
Společenský večer rodičů a přátel školy. V sále jídelny školy
PJB přivítali kapelu Přímý přenos, mažoretky z Řepice a

šermíře Vendety ze Strakonic a v hojném počtu i spokojené
návštěvníky * Koncem měsíce se narodilo 1. dítě roku 2011. Je to
Anežka Kotrcová z Vlachova Březí *
ÚNOR : * 1. vydání Březin roku 2011 obsahuje i tradiční
Hasičský věstník, který vyšel již po 13. Paní starostka SDH H.
Fiedlerová v něm mimo jiné píše o tom, proč hasiči nepořádají
svůj jubilejní 80. Hasičský ples i o tom, jak pokračují ve stavění
v Pražské ulici * V únoru se nekonal ve Vlachově Březí žádný ples
či podobný společenský podnik * Třeťáci a čtvrťáci ze ZŠ PJB
zahájili plavecký výcvik v prachatickém bazénu * 6.2.-11.2.
absolvovali sedmáci z téže školy lyžařský výcvik na Nových
Hutích a opět se to obešlo bez úhony na zdraví * Žákyně V.
Hojdarová z 9. třídy obsadila 2. místo v okresním kole soutěže
v německém jazyce * Žákyně E. Diblíková ze ZUŠ V.B. skončila
ve Vimperku na 2. místě v okrese ve hře na akordeon. L.
Kováčová – klavír a K. Korousová- akordeon tu dokonce vítězí a
postupují do kraje * První sňatek roku uzavřeli v Netolicích Vl. a
J. Lukešovi z V.B. * 12. února obhájil Vladimír Kotrc z Velké
Stránky ve francouzských Alpách v Transjurassienne titul Mistra
Evropy veteránů v běhu na lyžích * 21. února napadl ve V.B.
poslední sníh. Pro místní lyžaře tak skončila sezóna * S posledním
únorem skončila i 12. sezóna v místní Pálenici, kde z 55 tun jablek,
3 tun hrušek a 1,5 tuny švestek! vypálili 3 550 litrů 50% pálenky.
Kvalita zvítězila nad kvantitou a to až tak vysoko ( pouhých 180
litrů slivovice a 200 litrů hruškovice!), že Město V.B. nabídlo toto
zařízení k pronájmu *
BŘEZEN : * Letošní březen prý byl z moci úřední
prohlášen za měsíc čtenářů. Proč ne. Kde by byly knihy a
internet, kdyby čtenářů, respektive lidí nebylo. Paní
doktorka M. Habartová věnovala Plánkově knihovně 500
knih. Akce Všechny knihy zdarma, která spatřila světlo
světa v březnu v Knihovně J.V. Plánka, a podpořilo ji
Město V.B. a Fotoateliér paní Krakovičové pokračovala i
v následujících měsících * Podle PEJi z D.K. vyšel v
sobotu 5. března tradiční Maškarní průvod po „Spojených
státech“ a byli u toho Škopek, Maud a Lenc, co se hudby
dotýká, dobří lidé s pohoštěním všude po trase a skončilo to
tancovačkou v KD SDH v D.K. * 13. 3. Lyžař-laufer Vl.
Kotrc závodí poprvé ve Švýcarsku na Engadinu a celkově
končí v 1. čtvrtině z 12 tisícového pole startujících! 20. 3.
končí 3. ve své kategorii v maratónu v německém
Bodenmaisu a uzavřel sezónu * 14. března schválili
zastupitelé města V.B. závěrečný účet za rok 2010 a
rozpočet na rok 2011 * V polovině března končí Věra
Hojdarová z IX. třídy ZŠ PJB na 3. místě na olympiádě
v českém jazyce v PT a postupuje do kraje * 23. 3. získala
Lucka Kováčová ze ZUŠ V. B. v Č. K. třetí místo v kraji ve
hře na klavír žáků ZUŠ * 25. března navštívili kantorskou
slavnost pan starosta V. B. L. Dragoun a pan doktor M.
Dědič z Chluman. Stalo se na počest J. A. K. a jubilanta
Koca * 26. března pořádají členové TJ Sokol tradiční
Sokolské šibřinky, jimž předchází odpolední Dětský disko
karneval. Vše se odehrává v Sokolovně a večer k tomu
hraje skupina Milenium a přijde i hodně masek *
DUBEN : * Na apríla otevírá Paní Malířka Helena
Vanišová výstavu v Prachatickém muzeu a zapěly jí dámy
Alla Brave z Prahy * 2. 4. přiletěl na komín 1. čáp, pak tu
byli tři, až nakonec po boji dva tu zůstali * 3. 4. zahájili
jarní část sezóny I. B třídy fotbalisté FC domácí prohrou
s Mirovicemi 2 : 3 * 5. dubna skončila Žihadla ze ZUŠky
třetí na přehlídce ve Strakonicích * 13. dubna sněží, ale pak
to pálí zase i na Velikonoce * 14. dubna zajeli fotbalistéžáci
a
sedmáci
na
návštěvu
do
školy
v
bavorském Riedlhütte. Předvelikonoční program se dětem i

paní učitelkám Klee und Albertové povedl, fotbalový turnaj
ve Spiegelau už méně, skončili čtvrtí * 16. dubna má
premiéru Vlachovobřezská kraslice. U břízy pod kostelem
je velká sešlost a její účastníci zavěsili na strom 1286
kraslic a stanovili tak základní počet * V ten samý den
dekorují Paní Cvičitelku Marii Velkovou v Tyršově domě
v Praze nejvyšším tělovýchovným vyznamenáním Zlatým
Tyršem jako uznání její více než 40 leté cvičitelské práce
s mládeží i dospělými. Sláva jí * A do třetice 16. duben –
Tělocvičná jednota Sokol uspořádala v KD v Radhosticích
odpolední Dětské šibřinky.* V pondělí 18. dubna pořádala
škola profesora Brože již III. ročník Velikonočního trhu
v BoMBě. Poprvé byl trh obohacen kulturou ( zpěv,
recitace hudba apod.), což se líbilo a to hned dvakrát
v jednom dni. Finance získané za výrobky paní učitelek a
žáků putovaly dětem do Japonska ( obětem zemětřesení ve
14 46,- Hodin, respektive Kč) a 3 000 korun na útulek
handicapovaných živočichů pana Nagyho * V ten samý den
se konaly také schůzky učitelů s rodiči, jimž předcházel
odpolední program v BoMBě * Některé třídy 1. stupně se
zapojily do dobročinné akce Čtení pomáhá a načetly i
slušné sumy * 20. dubna se konalo okresní kolo
Jihočeského zvonku v Prachaticích. Tria a dua K. Tažejová,
K. Koubová a V. Hojdarová ze ZŠ PJB a obdobná sestava
chlapců Št. Kouba, M. Kováč a J. Noha tu získala zlatá a
stříbrná pásma * V ten samý den mělo premiéru Drakvarieté
s Drakem ze ZUŠky v komorním sále * Až do Velikonoc
byla v BoMBě k vidění výstava o životě a díle Jana
Matulky. Škoda, že se nedočkala větší pozornosti
centrálních medií * Na počest Dne Země vysadili žáci IX.
ročníku 28. 4. v lese Pod Dubí 450 buků a osmáky vzal pan
Ing. Holub z H.K. na exkurzi do okolních lesů. Všem
žákům pak ukazoval pan Nagy ze Slaníku své ptáky a
promlouval o nich * Na konci dubna měli v ZUŠce Dny
otevřených dveří * Posledního dubna postavili u kostela
májku *
KVĚTEN : * 1. 5. Májka se nedočkala ani svítání na
neděli 1. máje. Škoda…Ten den napůl lilo a způli krásně
bylo* Žákyně Věra Hojdarová je sedmá na krajském kole
olympiády z češtiny v Č.B. * V sobotu 7. konvoj
historických vozidel U.S. Army opět zavítal na naše
náměstí, stalo se tak přesně o 66 let později, co k nám
přijela auta s americkými vojáky poprvé. K pamětní desce
položili pan starosta, pan R. Košíček a velitel konvoje
věnec * Na okrskové soutěži hasičů v Budkově obsadily
vlachovobřezské ženy 2x 1. místo. Po dlouhých 7 létech
soutěžili i naši muži a skončili druzí * 9. května při Jarním
koncertu učitelů ZUŠ v BoMBě si odbyly předpremiéru
Boškovy obrazy * 11. května vítají na radnici děti narozené
od máje ´10 do máje´11. Z 19 dětí se jich dostavilo 18! *
V polovině května vystoupili naši mladší žáci(1.-3. a 3. –5.
třídy) 2x na okresním kole Mc Donald cupu ve Vimperku a
odvezli si 2. –starší a 3. místo – mladší * V chrámu
Zvěstování Panny Marie byly zahájeny rekonstrukční práce
na vnitřním obvodovém zdivu * 17. května dotlouklo
navždy velké srdce pana Karla Láda staršího. Ve věku 87

let nás opustil Mistr krejčí,
exstarosta, vodohospodář,
automobilista,
hasič,
fotbalista a čestný občan
Vlachova
Březí.
Nezapomeneme… * Kruh
přátel poezie HeFrTáTo &
paní uč. Lucie K. se
představil 20. 5. v pásmu
Sedm
zastavení
v komorním sále ZUŠ *
Kozlíci-soptíci
z našeho
SDH
skončili
22.5.
v Nebahovech
v soutěži
Plamen na 2. místě * 25.26. navštívili reprezentanti
ZŠ PJB děti z rakouské školy HS Baumgartenberg. Ve
středu dorazili až k branám Mauthausenu a odpoledne
navštívili keltskou vesnici Mitterkirchen, pak se odebrali
do rodin svých nových kamarádů. Ve čtvrtek sportovali při
již 8. sportovním setkání žáků 3 škol a také si se zájmem
prohlíželi nově rekonstruovanou a barevnou školu. Přestože
tentokrát po sportovní stránce do světa díru neudělali, na
poli společenském a v chování dělali nám všem, především
však sami sobě, jenom čest a slávu * Ve výtvarné soutěži
Muzea loutek z PT se naši mladší žáci rozhodně neztratili *
28. 5. se v PT na stadionu Tatranu konalo OK v Hasičském
sportu. Smůla a zranění provázely naše ženy, soutěž
nedokončily. Prapor našeho SDH udržely jen dorostenky,
které vybojovaly postup do kraje * Od začátku roku do
konce měsíce května zasahovali naši hasiči celkem 14x *
Mrazy, které udeřily v polovině května, poškodily ovocné
stromy a způsobily neúrodu ovoce (hrušky a jablka) * Čápi
vyvedli mladé, snad jsou 3 *
ČERVEN : * Lidé z TJ Sokol, FC, SDH a LMK se spojili a
připravili na počest Dne dětí dětem překrásné sobotní
odpoledne na stadionu FC * V květnu a červnu se na 3
samostatných koncertech ZUŠky představilo na 11
absolventů zdejší umělecké školy * 1. 6. Rektor
B.Bachhuber a kunsthistorik Geralf Koch z Schőnbergu
přijeli obhlédnout Boškovy obrazy * 6. 6. se konalo 3.
veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí * 7.6.
se konaly v PT na stadionu Tatranu Atletické sportovní
soutěže a naši žáci 1. stupně si tam nevedli vůbec špatně. O
týden později však žáci 2. stupně již tak úspěšní nebyli *
V předvečer Svatodušní pouti se v sobotu 11. června koná
v BoMBě vernisáž výstavy Jindřich Boška Obrazy, která je
připomínkou malířova kulatého životního jubilea z ledna
tohoto roku. Svému čestnému občanu věnovalo město V.B.
katalog k výstavě a pan starosta L. Dragoun přišel Mistrovi
osobně blahopřát. Klavírní doprovod obstarala paní
ředitelka T.T. a Ing. Petr
Kubašta hrál na violoncello *
Neděle
12.
června
=
Svatodušní pouť. V pátek před
tím Zpívá celá rodina se
ZUŠkou a Narttu hrají večer
v Sokolovně.
Jírovec
pak
v sobotu na náměstí při XVII.
ročníku
Svatodušních
pouťových slavností, jejichž
pořadatelství se opět ujali
místní hasiči. V neděli vychází
kostela procesí k Svatému
Duchu, poté tradiční produkce
mažoretek na náměstí, dále
jarmark, umělecká řemesla a
Třískův
lunapark
na

zámeckém dvoře.Tradiční každoroční obrázek * Na Pouť
otevřel Řeznictví v budově radnice i pan Pavel Zdeněk. Ať
se mu daří! * Okamžitě po Pouti zahajuje firma Kvint
rekonstrukční práce na sídlišti Kavčinec * 17. června
skončily dorostenky SDH na oblasti v Písku na 2. místě a
postup na republiku jim unikl o pověstný vlásek * 18.
června se opětovně setkávají Uhřice s Uhřicemi. Tentokrát
ve středních Čechách, v okrese Benešov, obec Prčice. Naši
byli při tom * Mužstva FC V.B. skončila v sezóně
2010/2011 takto: FC A 5. místo v I. B třídě, FC B 1. místo
sk. B OP, FC dorost 13. místo I.A tř., FC žáci 3. místo I. A
tř., FC přípravka starší 3. místo OP, FC přípravka mladší
2. místo OP * Kabaretem Western po vlachovobřezsku
končí ZUŠka školní rok * Vítězem turnaje v ping pongu
pod širým nebem před školou se stal Tomáš Križanik z IX.
třídy a stal se mistrem ZŠ PJB * 29. 6. končí Deváťáci
Derniérou v BoMBě. Letos byla pro ně poprvé povinná *
Žák Václav Srnec z IX. třídy oceněn za nezlomnou vůli a
srdce bojovníka * Žáci Št. Kouba a Zd. Šipon z Velké Str. a
ze VI. A oceněni za pomoc raněnému kamarádovi T. M. *
Žákyně Věra Hojdarová z IX. třídy získala titul Žákyně
roku 2011. Ve studiu na Pedagogickém lyceu v PT jí
přejeme hodně úspěchů * Školní rok skončili 264 žáci,
z toho 26 z 9. třídy a 1 ze třídy osmá A * 77 žáků mělo
„samé“, pouze 8 žáků z 2. stupně * V červnu byla ZŠ PJB
zapojena do plnění 3 projektů financovaných penězi z EU *
28. 6. hasí naši hasiči hořící autojeřáb u Husince *
ČERVENEC : * Začala okurková sezóna * 1.den prázdnin
se na komíně pivovaru objevili lidé z CEV Ciconie
z Roudnice nad Labem a potvrdili, že okroužkovali 3 čápy
* 2. 7. v sobotu odpoledne se na stadionu FC konal již XIII.
ročník hasičské soutěže O pohár starosty města. Ten vyhráli
muži SDH Šipoun. Mezi ženami kralovala obě domácí
družstva, a tak se tradice z minulých let udržela * V ten
samý den oslavili domácí hasiči konec stavby garáže
v Pražské ulici * Na oslavě Dětského dne v Dolním K. 5. 7.
se sešlo 20 dětí! * 13.7.vyjížděli naši hasiči dohromady 5x,
hlavně proto aby odstraňovali padlé větve po bouřce *
V polovině července byla v kostele Zvěstování Páně
dokončena rekonstrukce obvodového zdiva, při níž byla
použita metoda elektroosmózy. Úprava interiéru kostela si
vyžádá ještě mnoho práce * Dvojnásobný Mistr Evropy
v dálkových bězích na lyžích pan Vladimír Kotrc doběhl
k neuvěřitelné sedmdesátce! Gratulujeme * V neděli 31. 7.
nás navždy opustila paní Marie Pillveinová ve věku
nedožitých 97 let. Svůj života běh trávila střídavě ve
Vlachově Březí nebo v Praze. A právě tady ji zastihla smrt.
Nejstarší občanka města byla uložena k věčnému spánku na
hřbitově u Svatého Ducha. Vzpomínáme…*
SRPEN : * 6. 8. se na stadionu FC uskutečnil již 40. ročník
fotbalového turnaje O pohár starosty města, který letos
získali fotbalisté SK Kamenice. Naši obsadili 2. místo před
3. Husincem a SKP Č.B. na 4. místě * Po třech sezónách
ukončil své působení u A týmu FC pan J. Hule ze Zlivi.
Novým trenérem A mužstva se stal pan M. Kamarýt
z Prahy. Prvnímu z pánů děkujeme, druhému přejeme štěstí
a úspěch * O 2. víkendu v srpnu splouvají naši hasiči,
věrni tradici, Vltavu * 14. 8. se u nás konal čapí slet.
Celkem jsme mohli napočítat 14 čápů kroužících nad
zámkem * 19. a 20. 8. hlásí pánové z SDH hned dvojí zásah
proti sršňům * 27. 8. obsadily ženy SDH V.B. na noční
hasičské soutěži v PT 1. a 2. místo * Ve stejný den zasahují
muži při havárii vysokého napětí na Škrabáči * 22. srpna
zahájili v moštárně a pálenici svou XIII. sezónu * V 1.
zápase nové sezóny v I. B třídě prohráli muži FC A
v Mirovicích 1:3 * Paní Marie Těťourová ze Lhoty
Chocholaté si v srpnu připomínala své 91. narozeniny.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a míru v duši *

V srpnu jsme se naposledy rozloučili s paní Justinou
Kordíkovou, která nás opustila ve věku nedožitých 96 let.
Osud jí dopřál býti nejstarší občankou Vlachova Březí jen
několik dní. Nezapomeneme…* V první polovině měsíce
prší a slunko svítí, a tak houby rostou. V polovině 2. tu
máme tropy, houby končí,
otavy se radují. 21. srpna
odletěli čápi * Okurková sezóna končí *
ZÁŘÍ : * 1. září začala škola tradiční rituálem pro žáky 1.
ročníku. Prvňáků je letos 31 a učit je budou paní učitelky
M. Kadlecová a V. Bošková. Deváťáků je 28 a jejich třídní
je paní učitelka L. Šveráková. Celkem budou školu
navštěvovat 273 žáci, což značí mírný vzestup * V ZUŠce
je zapsáno 180 žáků a v MŠ Pastelka 80 dětí * 5.9. se koná
4. veřejné jednání Zastupitelstva města V. B., které vypoví
smlouvu Čevaku a vodovod s kanalizací si vezme od roku
´12 do správy Město V.B. * Počátkem měsíce byla zahájena
rekonstrukce Komenského ulice a pokračují práce na
sídlišti Kavčinec * 7.9. zasahují naši hasiči u požáru
v Dubu * V pátek 16. 9. si ve škole profesora Brože
připomínají 112 let od otevření 1. budovy školy pod
Svatým Duchem. Žáci zvolili sněm školy a jeho
prezidentem se stal R. Bartůněk z IX. třídy. Pan redaktor V.
Malina věnoval všem jedničkářům ve škole svou knihu
Všechny cesty vedou na jih II a po slavnostním obědě
položí kantoři kytičku na Kopečkův hrob * V sobotu 17.9.
se koná v BoMBě vernisáž výstavy obrazů Pavla Fiedlera,
bývalého žáka školy. Přišli mu zahrát paní ředitelka T. T.
und Franz Prohazka (oba ZUŠ) * Naše hasičky nejprve
počátkem měsíce ve Ktiši vybojovaly v dalším závodě PHL
(Prachatické hasičské ligy) 1. a 3. místo. 17. 9 na tartanu
Tatranu v PT, tentokrát při denních závodech, obsadily 2. a
3. místo. To všechno spolu s výsledky z předchozích
závodů znamenalo jediné. Celkovými vítězkami PHL 2011
se staly ženy z Vlachova Březí a na 2. místě skončily
rovněž ženy z SDH V.B. Chcete li oba týmy rozlišit, čtěte
podrobně v příštím Hasičském věstníku. My jim všem
můžeme toliko pogratulovat a poděkovat za skvělou
reprezentaci hasičiny, svého sboru a nakonec i V. B.*
V pátek 23. září se konala vernisáž výstavy obrazů
Jindřicha Bošky v bavorském městě Schőnberg ve známém
středisku Kunst und Kultur. Podle ohlasu přímých účastníků
i regionálního tisku se „Boška“ Němcům moc líbil, stejně
jako muzikanti T.T: & P.K. a paní tlumočnice Mgr. P. A. *
Ve věku 69 let nás navždy opustil pan Jan Havlan, šofér
ČSAD i bývalý předseda MNV, ale především dobrý
člověk, přítel hasičů a fotbalistů. Čest jeho památce * Ve
věku třiasedmdesáti let od nás navždy odešla paní Růženka
Vaněčková, dlouholetá Paní poštmistrová a Sokolka. Na
její úsměv se zapomenout nedá…* Stíny horkého léta
pokračují a provázejí nás po celé září. Neprší skoro nic a
pořád jenom velký hitz *
ŘÍJEN : * 1. října se na Lhoteckých drahách, alias na
Letišti u Lhoty Chocholaté konal II. ročník Drakiády,
jejímž pořadatelem byl LMK V.B. Za ideálního počasí se
ve vzduchu v jednu chvíli ocitlo 37 draků a naráz také 150
balónků. Skvělý pohled na to byl * Fotbalisté FC osmkrát
za sebou neprohráli, porážejí doma Lažiště B 3:0 8.10
vítězí ve Zdíkově 3:2 a rázem jsou v tabulce na 2. místě *
V pátek 7. 10. začíná XI. ročník MSFHR výstavou a
koncertem v BoMBě a zahajovacím koncertem ve sportovní
hale. V sobotu 8. 10. pokračuje dopoledním povídáním o
Šumavě Zd. Fibicha, odpolední soutěžní přehlídkou
v BoMBě a večer Společným koncertem sborů a PKF
s dirigentem K. Haymannem a v neděli končí vystoupením
místního Poetkvarteta v pořadu Vším jsem byl rád…*
Bennewitzovo smyčcové kvarteto, Saxofonové kvarteto
Bohemia a Komorní sbor Tomáše Votavy – všichni z Prahy
- takové hvězdy se mohou sejít jedině ve V.B. v režii T.T. I

laik tušil jejich výjimečnost! * Prvenství v soutěžní
přehlídce si odvezl komorní sbor VOX Nymburgensis *
Dík patří všem, kteří jakkoli nebo čímkoli festivalu
pomohli * 7. 10. soutěžily hasičské děti v podzimním
kole Plamenu ve Ktiši. Takovou zimu tam už dlouho
hasiči nezažili * Dvakrát v jednom týdnu skončili
fotbalisté ZŠ PJB - starší a mladší žáci s kaučem M.
Novotným na 2. místě v okresním finále minifotbalu
v Prachaticích na umělé trávě ZŠ Národní. To není
malý úspěch! Říjnový „Pouťák“ ve vimperské SŠ
dokonce naši starší kluci vyhráli * Na oficiální scénu
– mistrovská soutěž Jih, vstoupili již letos na jaře
nohejbalisté T. J. Sokol. Na podzim okusili první
výhru, když porazili Zálezly 4:2. Hodně zdaru do
dalších sezón! * 22. 10. dostala naše partnerská škola
v Bavořích jméno. Od tohoto dne se píše následovně:
Mittelschule Paul Friedl Riedlhütte. Byli při tom i
lidé z naší školy * Členové TJ Sokol dokončili za
podpory JčK v Č.B. rekonstrukci šatny a skladu u
Sokolovny * Ve čtvrtek 27. října se ve Vlachově
konala tradiční oslava na počest vzniku samostatného
Československa. Osmnáctiletí (ročník 1993) byli
jmenováni na radnici novými občany města, pak
vysadili svou lípou na Svatém Duchu, uctili památku
padlých z 1. světové války, shlédli vernisáž výstavy
obrazů Mgr. Václava Kuneše z PT a nakonec skončili
v jídelně školy při malém pohoštění a povídání. Byl
při tom i starosta PT pan Ing. M. Malý. Rozměrná
Kunešova plátna a neopakovatelná grafika umocnily
nevšední dojem ze slavnostního odpoledne i večera *
LISTOPAD : * V pátek 4.11. dospěla firma
Lesostavby v Komenského ulici do vítězného konce.
Subdodavatelé ze Strabagu zde položili nový
asfaltový povrch * 8.11. získaly dvě žákyně naší školy
na okresním přeboru v plavání v PT celkem 4 medaile.
E. Vaníčková 2 zlaté a Zl. Šandová zlatou a stříbrnou.
Gratulujeme * Autobus pana Loma z Volyně odvezl
žáky naší školy do Bavorského národního parku
v Neuschőnau ku Stromové věži, aby se vydali po
Stezce v korunách stromů a potom si odpočinuli u
přátel v MS P. Friedla v Riedlhütte. Stalo se ve
čtvrtek 10. 11. * 14.11. prohráli fotbalisté FC V.B.
v Sousedovicích 1:5. V posledních pěti zápasech
získali pouhý bod a rázem se v tabulce po skončené
podzimní části propadli až na 7. místo * V pondělí 21.
11. měli ve škole PJB rušný den.
Po odpolední
pedagogické radě následovalo shromáždění rodičů a
po nich pak schůzky učitelů s rodiči. V podvečer se
konal v BoMBě již 9. ročník Dne poezie. Na 40 dětí
tu vystoupilo „naživo“, včetně paní ředitelky T.T.
Sešlo se celkem 57 písemných příspěvků * 24. 11.
Zavítala na výstavu Kunešových obrazů do BoMBy
výprava Jihočeských lékařů a zdravotníků od
Záchranek * 25. 11. se konal v komorním sále ZUŠ
koncert učitelů ke svátku sv. Cecilie – patronky všech
muzikantů * 26. 11. si na rozloučení s letošní sezónou
hasičských sportů uspořádali místní hasiči tzv.
Dohasnou, což je naozaj nové české substantivum *
V neděli 27. 11. se na náměstí u stromu konaly
Adventní trhy MŠ Pastelky. Zpívaly se koledy,
rozsvěcel se strom a posílala se psaníčka Ježíškovi *
Koncem listopadu se dožil 94 let pan Jan Sýkora
z Vlachova Březí. Pan Elektrikář je nejstarším
občanem města. Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví
* 29.11. pořádala ZŠ PJB okresní finále v halovém
fotbalu mladších žáků. Naši skončili třetí za 2.
Husincem a 1. ZŠ PT – Národní * Koncem měsíce
otevřela svůj obchod na náměstí Svobody slečna Klára

Koubová. Ať se jí vede! * 28.11. se konalo 5. veřejné
jednání ZM. Krom jiného schválilo i cenu vodného a
stočného pro rok 2012, která bude činit 56,40 Kč/m3
bez DPH * V rámci projektu peníze školám=šablony
byly do školy PJB zakoupeny notebooky, 1
interaktivní tabule a knihy * Koncem listopadu došlo
hlášení meteorologovo, jak to bylo se srážkami ve
V.B. v období od března do října 2011. Letos spadly
502 litry na čtvereční metr, potvrzuje pan F. Novotný
a dodává, že je to o 100 litrů méně než loni *
PROSINEC : * Ve čtvrtek 1. 12. a v pátek 2. 12. asfaltuje
firma RENO Šumava komunikace a plochy na sídlišti
Kavčinec. Práce na sídlišti jsou v plném proudu * Firma
Pokorný likviduje havárii vodovodu v Jeronýmově ulici a
upravuje i část komunikace * V sobotu 3. 12 se ve škole
PJB opakoval Kurz zdobení perníčků pod vedením paní
Scherlingové z Vodňan a v režii ZO ČSV V.B. *
Vlachovobřezské turistky – seniorky navštívily v roce 2011
196 míst a ušly při tom 520 km. * Ve škole opět
připomínají církevní a lidové tradice Adventu. Chodily
Barbory, Mikuláš, čerti a andělé, Lucie a vše směřuje
předvánočním posezením. V novém roce nezapomenou na
Tři korunky pro Tři krále *První sníh na Mikuláše * Prodej
vánočních stromků byl zahájen 5. prosince ve dvoře radnice
i u pana Bláhovce v obchodě U Důrů * 7.12. nikdo ve škole
profesora Brože nestávkoval ani hodinu * Přáníčka
Ježíškovi posílají i děti u kapličky v Dolním K. * Přátelé
MŠ pořádali ve dnech 13.-14. 12. v jednacím sále MěÚ
Zimní burzu s dětskými věcmi * 18.12. se koná v komorním
sále ZUŠ další večer KPP V.B., kde se představí
Poetkvarteto s pořadem Nastal adventní čas * V sobotu 17.
12. 2011 se koná v hostinci U Svatošů již XII. ročník
Turnaje ve šnopsu * Vánoční trh vlachovobřezský se bude
konat 22. a 23. 12. 2011 pod kostelem * V sobotu na Štědrý
den odpoledne od 15 do 17 hodin budete moci v kostele
Zvěstování Panny Marie získat Betlémské světlo.V ten
samý čas bude u stromu u kostela velké vánoční troubení
bratranců V. a P. Kužvartových. Půlnoční mše svatá začne
v kostele Zvěstování Páně ve 22 hodin * Sváteční
bohoslužby v kostele Zvěstován Páně : 25. a 26. prosince
začínají obě sváteční bohoslužby v 8 hodin * 31. 12. začíná
mše svatá v 9 hodin * Na Nový rok 1. ledna 2012 začíná
slavnost Matky Boží Panny Marie v 8 hodin * Čekáním na
Vlachovobřezský velký novoroční ohňostroj roku 2012
můžete strávit celý 31. prosinec –Silvestr 2011 * (JKH)
O výtvarné doplnění této Vlachovobřezské kroniky roku
2011 se postarali Páni malíři, kteří letos vystavovali
v naší galerii BoMBa. Pan Malíř Jindřich Boška, letošní
jubilant a čestný občan V. B. Pan Malíř Pavel Fiedler,
doktor zvířat a rodák z V. B. Pan Malíř a Grafik Václav
Kuneš, rodák z PT a přítel V. B. A nakonec pan
František Holeček, který nás nedávno opustil ve věku
padesáti let, rovněž rodák z V. B. (B) fotbalu.(B)

