V L A C H O V O B Ř E Z S K Á

KRONIKA 2009
RESTY Z ROKU 2008: * Ve dnech 22. a 23. prosince měl svou
premiéru Vlachovobřezský vánoční trh. Trhovce se zajímavým
tovarem i jídlem přivedl pod kostel Zvěstování Páně a před
Hojdekrovo řeznictví pan P. Vaněček. Lid, pro něhož je
štědrovečerní kapr nezbytností, nalézal
uspokojení u kádí
rybářů od pana St. Brejchy. Škoda, že neposedné povětří a hustý
déšť neměly pro kupující i prodávající více pochopení * Na
Štědrý den znovu trubadúři městem chodí. Po Pražské Jírovec do
křídlovky fouká a jinde zas duo Kužvart z trumpetek tóny souká
* Svatoš vyhrál U Svatošů. Celých devět let čekal pan hostinský
Karel na to, až poprvé vyhraje tradiční Turnaj ve šnopsu, který
současně spolupořádá a poskytuje mu i nezbytné zázemí. Stalo se
27. prosince a Březiny se připojují ke gratulantům *
Vlachovobřezské turistky – seniorky ušly za celý rok 2008 555
kilometrů * Lyžařský bard Vl. Kotrc uběhl za prosinec 565 km *
Natálka Vodičková z V.B. a Vendulka Jeřábková z Dáchova jsou
posledními prosincovými děvčátky 8. roku 3. tisíciletí * V tom
samém roce se celkem 1667 obyvatel Vlachova Březí ( dále jen
V.B.) a jeho sedmi osad radovalo z narození 15 dětí * Nejvíce lidí
žije ve V.B. – 1527 * Nejlidnatější osadou jsou Uhřice s 39
obyvateli * Podle měření pana Fr. Novotného napršelo od března
do října ve V.B. 367 litrů vody na čtvereční metr * Vánoce byly
na blátě a na Silvestra mrazivo a jasno *
LEDEN :* Celkově XI. novoroční ohňostroj, odpálený panem
Ant. Lencem sr. tentokrát z radnice, odstartoval další jubilejní
vlachovobřezský rok. Dohromady jsme napočítali 10 výročí. *
Počasí na Nový rok bylo jako na Silvestra * Lucie Beránková
z V.B. se narodila 2. ledna 2009 a stala se prvním
vlachovobřezským dítětem nového roku * Tříkrálová sbírka
ČKCH přinesla 13 a půl tisíce korun, které již potřetí poputují za
dívkou Lydií do Ugandy a pokryjí výdaje na její školu * Ve
školní sbírce Tři korunky pro Tři krále vybrali 3 222,- Kč a uložili
je na Konto 110, což představuje finanční sbírku směrovanou k
podpoře 110. jubilea otevření 1. budovy školy pod Svatým
Duchem ve V.B. * 10. 1. se konala valná hromada členů SDH
V.B., za účasti hostů z Riedlhütte i odjinud. Při té příležitosti
vyšlo již IX. číslo Hasičského věstníku * 16. a 17. 1. se k zápisu
do ZŠ PJB dostavilo třiadvacet adeptů dychtících po základním
vzdělání * Osmák Jan Urbánek obsadil 3. místo v okresním kole
Soutěže v němčině v Prachaticích. Žákyně 7. třídy Věra
Hojdarová skončila 4. * 17.1. se konal opět v Sokolovně 39. ples
FC V.B. Po stavebních úpravách tohoto stánku disko hudby se tu
poprvé představila kapela Pohoda z Vimperka. Fotbalisté pak
navázali na svůj ples výroční schůzí a leden zakončili zimním
soustředěním o posledním víkendu v Kovářově na Lipně * 31.
ledna se uskutečnil v sále jídelny ZŠ PJB již XIII. Společenský
večer rodičů a přátel ZUMŠ V.B., hrál tu Přímý přenos a tančilo
mládí Toushwand z Hluboké nad Vltavou * Počátkem ledna
mrzne a na konci měsíce padá sníh * Lyžařský mág Vl. Kotrc
uběhl za měsíc na lyžích 534 kilometry *
ÚNOR : * Dvaatřicet žáků školy PJB lyžuje od 1. do 6. 2. na
Nových Hutích a ve zdraví se vrací domů * Paní učitelku M.
Hromádkovou z PT střídá ve škole profesora Brože paní učitelka
L. Kautmanová z V.B. První děkujeme a druhou vítáme * Do
třetice ze školy, která hlásí
dvojnásobný zisk grantů
z Dispozičních fondů EU – Silva Nortica – A a RERA Stachy – D
* 14. 2. pořádají v sále školní jídelny Hasiči svůj 78. ples. Hraje
Přímý přenos a k vidění jsou modelky ze ST * 21. února vodí pan
Harmonika Láďa Škopek Maškarní průvod po Spojených státech,
aby nakonec všichni skončili v klubovně SDH v D. K. *
Jednadvacátého je živo i v Sokolovně, protože Tělovýchovná
jednota Sokol I V.B. tu pořádá Sokolské šibřinky I za hudebního
doprovodu skupiny Grock z Křemže a velkého počtu masek.

Odpoledne připravili pořadatelé pro děti tradiční Karneval I *
28.2. skončili volejbalisté TJ Sokol 3. na turnaji v Husinci * Únor
bílý – pole sílí : to platilo alespoň pro 2. polovinu měsíce *
Lyžařský nestor Vl. Kotrc uběhl 421 kilometr *
BŘEZEN : * 2. března schvalují zastupitelé výsledek
hospodaření města v roce 2008 a s potěšením kvitují rezervy
v městské pokladně. Současně schvalují rozpočet města na rok
2009. Atmosféra jednání však vůbec radostná není. Vrcholí spor
mezi městem V.B. a částí obyvatel sídliště o stavbu potencionální
silniční spojky z Husovy ulice na sídliště. 12 přítomných
zastupitelů nakonec dává zelenou budoucí komunikaci a jejímu
vyústění do Husovy ulice-naproti Spěváčkům * Městská
knihovna J.V. Plánka má 200 čtenářů a nachází se v ní celkem 17
tisíc svazků! Jen za poslední rok přibylo 500 knih v hodnotě 50
000,- Kč * První sňatek roku 2009 uzavřeli Šárka a Vojtěch
Kuthejlovi z V.B.* 12.3. obsadil žák zdejší ZUŠky M. Kolář na
krajském kole v Písku 3. místo ve hře na tubu * Koncem března
získali mladí výtvarníci ze školy profesora J. Brože 2. místo
v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole za cyklus
frotáží Obrázky z našeho města * 14.3. pořádali členové
Tělocvičné jednoty Sokol II V.B. Sokolské šibřinky II i Dětský
karneval II v sále KD Radhostice * Od 22.3. začal měřit pan Fr.
Novotný dešťové srážky * 24. března napadl u nás poslední sníh
sezóny * V březnu uběhl lyžařský veterán pan Vl. Kotrc ještě 411
kilometrů * 27.3. zakončili v Městské pálenici jubilejní X.
sezónu, když ze 78 tun ovoce připravili 5 250 litrů 50% pálenky.
Pan inženýr J. Bernat spokojeností nezářil * Na oslavě 417.
narozenin J.A. Komenského ve škole PJB nechyběli : pan doktor
M. Dědič z Chluman, současný patron všech jihočeských kantorů,
pan inženýr P. Kubašta z V.B., současný patron všech
jihočeských starostů a pan magistr Ivan Lauda z V.B., současný
předseda Rady školy PJB ve V.B. * Vším jsem byl rád, tak
nazvali autoři premiéru nového poetického večera a věnovali ji
básníku Janu Nerudovi. T. Tláskalová, H. Fraňková, Ant. Lenc sr.
a Ing. Fr. Polický vytvořili dělný tým interpretů, z něhož prvá a
posledně jmenovaní přispěli i vlastním autorským dílem *
DUBEN : * 1. dubna pořádali členové Tělovýchovně Tělocvičné
jednoty Sokol III ve V.B. Sokolské šibřinky III a Dětský
karneval III na blíže neupřesněném místě mezi Sokolovnou V.B.
a KD v Radhosticích za doprovodu kapely Přímý Grock z V.B.K.
* 1.4. se v galerii BoMBa ZŠ PJB konalo setkání školních
metodiků prevence z celého okresu Prachatice * 2.4. zvítězili
starší žáci z Brožovy školy na mezinárodním halovém turnaji
v malé kopané v německém městě Schőnberg. Ve stejný den
zanechala velmi dobrý dojem děvčata z naší školy při setkání
s žákyněmi HS v Riedlhütte.Vystupování obou týmů z naší školy
zanechalo u našich bavorských partnerů jen ty nejlepší
vzpomínky, stejně jako u pana Sedláčka z ČSAD PT * 3.4.
konečně přilétl na pivovarský komín čapí pár * V sobotu 4.4.
v pravé poledne zahájili fotbalisté FC V. B. jarní část mistrovské
sezóny I. B třídy, když remizovali 1:1 na domácí půdě s béčkem
Tatranu PT * V BoMBě se konaly 7.4. První velikonoční trhy ve
škole. Podle zájmu žáků i rodičů lze očekávat, že i tato nová
aktivita si získá pevné místo v kulturním kalendáři školy. Výtěžek
z prodeje upomínkových a dárkových předmětů : 5 000,- korun
českých! byl věnován na Konto 110 * 20. 4. schválili zastupitelé
na svém veřejné jednání, že rekonstrukci Pražské ulice bude
provádět firma Strabag PT, schválili také příspěvek pro Chance in
nature na vydání souboru knih Po stopách předků * Pan Ing.
Jindřich Tomášek vydává soukromý souhrnný jízdní řád pro
autobusy, které jezdí přes V.B. * Na okresním kole Coca cola
cupu v PT v malé kopané skončili žáci 8. a 9. tříd, svěřenci pana
učitele M. Novotného, na 3. místě * Na okresním kole soutěže
Jihočeský zvonek ve zpěvu skončila děvčata paní uč. L. Mrázové
ze školy PJB rovněž na 3. místě * Před svátkem Země obnovil
pan Josef Předota III. se svými spolupracovníky původní
třešňovou alej, která mířila z Kavčince východním směrem
k Ládovskému rybníku * Přesně na Den Země vysadili všichni

žáci školy pana profesora Brože v Hradišti na Uhlišťatech 333
mladých buků-kluků. Splatili tak 2 roky starý dluh za 3 stromy
velikány, které rostly před školou a byly pokáceny 21.3. ´07. Za
každý vsadili 111 nových * Za přítomnosti pana starosty Ing. P.
Kubašty převzali šéfové SDH V.B. – paní starostka H. Fiedlerová
a pan velitel J. Fiedler dar od HZS PT – hasičský vůz LIAZ 101
CAS 24. Stalo se koncem dubna v PT * Novinkou při domácích
zápasech FC je Zpravodaj Football club(u) V.B., který připravuje,
píše a vydává paní I. Řimnáčová * Již popáté připravili členové
TJ Sokol Slet čarodejnic na Hájkách-30. 4. * O Velikonocích
jsme se mohli opalovat a pozorovat kvetoucí stromy *
KVĚTEN : * 7. května přijela na náměstí Svobody kolona
historických vozidel US Army, její velitel a představitelé města
položili k pamětní desce na radnici věnec * V neděli 9. května
1969 sehráli fotbalisté z V.B. 1. zápas na novém hřišti na
Zimmerhanzelově louce=dnešní stadion FC. Porazili Duklu PT C
3:1. O 40 let později v neděli 10. 5. porazili hoši z FC A
v mistrovském zápase I. B třídy Zdíkov 4:0. Tak se má slavit
výročí! * 13.5. se ke slavnostnímu uvítání dětí narozených od
máje ´08 do máje ´09 dostavilo na radnici 20 z jednadvaceti
pozvaných novorozenců a jejich nejbližších. Tak hojná účast byla
organizátorům více než příjemná *15. května 1789 se ve
Vlachově Březí narodil Jan Vlastislav Plánek, vlastenec, národní
buditel, písmák a majitel 1. veřejné knihovny ve městě. Už tomu
bylo 220 let! * V okresním finále McDonald cupu v malé kopané
ve Vimperku obsadili nejmladší žáci ZŠ PJB (1. a 2. třída) pod
vedením pana uč. M. Novotného 2. místo * Přemilý příteli, tak
oslovoval J.V. Plánek Fr. L. Čelakovského, a tak nazvali svůj
hudebně dramatický večer v komorním sále ZUMŠ místní
protagonisté poezie a mluveného slova. Celý večer byl věnován
Plánkovu jubileu a vyzněl přinejmenším důstojně a kultivovaně *
23. 5. se v lomu v Hradišti uskutečnil již XI. výroční oheň * 26.5.
přitáhlo do města velké krupobití a s sebou přineslo chlad až mráz
* Ve středu 27. 5. přijeli na návštěvu žáci z GS BGB-Austria a
spolu s našimi žáky vystoupali na Libín, prohlédli si PT a
přenocovali v českých rodinách * Ve čtvrtek 28. 5. přijeli na
návštěvu žáci z HS Riedlhütte- Deutschland, aby se spolu
s domácími a Rakušany zúčastnili : Mezinárodní výstavy obrazů
žáků 3škol 3 měst 3 zemí v BoMBě a 6. sportovního setkání
žáků…na stadionu FC V.B. Obojí proběhlo ke spokojenosti
všech, z nichž bychom chtěli zmínit alespoň tyto osobnosti : pan
Josef Kastner, ředitel z BGB, pan Bernd Bachhuber, exrektor
z Riedlhütte, nyní ředitel HS Schőnberg, pan Karl Feuerecker,
současný ředitel HS Riedlhütte, Pan Karel Lád sr., čestný občan
V.B., pan Jindřich Boška sr., čestný občan V.B., pan Ing. Petr
Kubašta, starosta města V.B., pan Mgr. Ivan Lauda, předseda
rady školy ZŠ PJB a prezident FC a řada dalších
nejmenovaných…Kromě výrazných kulturních, sportovních a
lunaparkových zážitků si naši hosté odváželi jubilejní trička,
kalendáře, diplomy a ceny. Příště nashledanou v Riedlhütte-D *
Těsně před Svatodušní poutí byla opravena kašna a hasiči
vyčistili poprvé koupaliště * V pátek 29. měli žáci ředitelské
volno a ZUŠka pořádala přehlídku Zpívá celá rodina ve velkém
sále na radnici * V sobotu 30. 5. režírovali naši hasiči XV. ročník
Pouťových slavností na náměstí Svobody, kde se představily
kapely Narttu a Top Band, který tu také odehrál pouťovou
zábavu. Tanečníkům sloužil zbrusu nový parket. Bohužel zima
zaskočila všechny * V neděli 31. května o Svatodušní pouti se to
ráno na Hájkách bělalo od mrazíku. Mažoretkám vyhrávala
Jírovcova kapela a Pouť probíhala podle tradičních zvyklostí se
shovívavým pochopením pro případné vybočení z řady. Jen tomu
počasí poručit nešlo. Snad to za rok bude lepší… * 28. května
1949 zemřel v Plzni pan profesor Josef Brož, bylo mu
třiaosmdesát let a stalo se to před 60 léty * V sobotu 30. 5. se
konalo v Prachaticích okresní kolo Soutěže v hasičském sportu,
když ještě před tím 9.5. na okrsku v Pěčnově oba naše ženské
týmy zvítězily. Potom na okr. kole Soutěže v Netolicích –
16.5.skončili Mladí hasiči SDH V.B. na 2. místě a dorostenky

dokonce zvítězily a postoupily tak do krajského kola. V PT si
naše ženy vybojovaly znovu postup do krajského kola. Pak už ale
museli hasiči odjet domů a věnovat se Pouťovým slavnostem *
ČERVEN : * V pondělí 1. 6. zahájili lidé od Strabagů z PT
rekonstrukci Pražské ulice. Znovu se tak dostává ke slovu tzv.
Východní spojka ( Husova ul.-Průmyslová zóna – Lhotecká ul.) *
Ve nech 5. a 6. 6. se v celé ČR konaly volby do evropského
parlamentu. Ve Vlachově Březí byla volební účast 21,8%.
Vyhrála tu ODS s 30 % hlasů. Na 2. místě skončila ČSSD s 22,7
%, 3. KSČM s 14,1% a 4. KDU-ČSL získala 13,1 procent hlasů.
V celé republice byly výsledky voleb obdobné * V sobotu 6. 6.
se konalo již IX. Setkání leteckých modelářů na Lhoteckých
drahách. Nestor všech místních konstruktérů a aviatiků pan
Oldřich Mareš cítil velké zadostiučinění a radoval se z divácké
podpory a zájmu * Od pátku 5. do neděle 7. 6. se žactvo TJ
Sokol V. B. zúčastnilo mistrovství republiky v brännballu
v Jedovnici. O čtrnáct dní později reprezentovali titíž žáci a stejná
paní cvičitelka M. Velková svou TJ na mistrovství republiky
v Medvědí stezce v Kunčicích. V obou sportech se umístili v 1.
desítce. Za což si všichni zaslouží poděkování i obdiv * Na
oblastním kole Soutěže v hasičských sportech v Č. Krumlově 12.
a 13. 6. skončily naše dorostenky a ženy shodně na 2. místě a
postup na MR ČR jim utekl jen o pověstný fous * 18. – 21.
června se uskutečnil historický zájezd občanů města V. B. do
švýcarského Erlenbachu. Poprvé v dějinách se takto početná
skupina dospělých vydala do naší partnerské obce. V roce 1997
tam podnikli podobný výlet žáci a učitelé naší školy. Letošní
výpravu vedl pan starosta Ing. Kubašta a nechyběli v ní ani hasiči
SDH. Švýcarští hostitelé nezklamali a připravili pro
vlachovobřezské účastníky zájezdu zajímavý program, v němž
nechybělo poznávání, poučení, zábava a především dobrá vůle
poznat se a porozumět si. Znovu tak vzkazujeme do Erlenbachu :
„Děkujeme a těšíme se na příští společné chvíle!“ * Ve dnech
20.-21.6. se občané Uhřic pod Uhřicí, nebo také Uhřic na
Šumavě, anebo pouze jen Ouřic zúčastnili setkání obcí stejného
jména, tentokrát v Uhřicích u Hodonína. Bylo jim tam dobře *
23. června 1889 byl ve vlachovobřezském hostinci U Knížete ze
Schwarzenbeků založen Dobrovolný hasičský sbor ve Vlachově
Březí. Stalo se před 120 léty, bližší podrobnosti až v červenci
2009 * Slečna Olga Smolová-housle a Lucie Kováčová-klavír se
loučí se svým studiem v ZUŠce Absolventskými koncerty. Možná
o nich ještě uslyšíme…* ZUŠka se loučí se školním rokem
tradičním kabaretem Čáry máry fuk, do magie kuk v zaplněném
velkém sále radnice * Fotbalisté FC končí sezónu 2008/2009 v I.
B třídě na 6. místě a konstatují relativní spokojenost * V právě
končícím školním roce- již v pátek 26.6. se loučí se školou 45
žáků IX. tříd, 1 osmák a 2 žáci odcházejí na gymnázia do VI a PT
z 5. třídy. Deváťáci měli ve čtvrtek již potřetí svou Derniéru
v BoMBě a v pátek tradiční Rozlúčku s tleskajícím špalírem ve
škole a potom před školou PJB * Žákyní roku 2009 se stala
Barbora Bocková z V. třídy, která odchází studovat na
gymnazium do PT. Vynikající prospěch a vzorné chování, které
doplnila úspěšnou reprezentací školy ve sportovních soutěžích, ji
posunuly k zisku tohoto čestného titulu. Jejím nejoblíbenějším a
nejúspěšnějším sportem je moderní gymnastika. Gratulujeme jí a
přejeme hodně osobních, učebních a sportovních úspěchů. Buď
zdráva, Barborko!* Se školou, žáky a vyučujícími se po
dvouletém působení loučila paní učitelka L. Mrázová, po
desetiletém uklízení paní Ivana Novotná a po šestatřiceti létech
učení a vychovávání paní magistra Věra Vaněčková. Všechny si
zaslouží poděkování, zvláštní a šestatřicetinásobné pak paní
učitelka V. Vaněčková * Škola skončila o dva dny dřív z důvodů
příprav na chystanou rekonstrukci * 26. 6. přijeli pánové
z Ceconie z Roudnice nad Labem a spočítali mladé čápy na
komíně pivovaru-byli tam 2 * V sobotu 27. 6. se konalo na
stadionu FC sportovní a soutěžní odpoledne Ahoj školo, hurá
prázdniny, které pro děti připravili členové TJ Sokol coby
náhradu za svátek dětí – 1. června. Zúčastnilo se na 150 dětí *

Poslední červnový víkend se dostavila blesková voda a přinesla
s sebou záplavy a povodně : v Husinci, Strunkovicích, Tvrzicích a
Předslavicích. Hasiči SDH V.B. hlásí 16 zásahů. Při Vlachově
Březí a jeho osadách stálo štěstí, ale i protipovodňový polderpřehrada v Hradišti *
ČERVENEC : * V pátek 3.7. odpoledne slavnostně otevřeli
v Uhřicích nové hřiště * 4.7. Hasiči SDH Vlachovo Březí si
připomínají 120. výročí svého založení. Nejprve je to velký
průvod hasičských sborů a mažoretek ze zámku až na náměstí
Svobody a nástup před radnicí, potom pan farář J. Kalaš žehná
hasičské technice SDH V. B., pak projevy a vyznamenání a
nakonec slavnostní oběd U Svatošů nebo na náměstí ve velkém
stanu. Odpoledne se přímo na náměstí Svobody koná již XI.
ročník hasičské soutěže O pohár starosty města, kterého se
účastní 28 družstev. V kategoriích mužů a dětí byli nejúspěšnější
hasiči ze Šipouna.
Mezi ženami nenašly soupeřky oba dva
domácí týmy. Celý závod se stal velkou propagací hasičského
sportu a na své by si tu přišli i profesionální filmaři, stejně jako
hosté z FFW Riedlhütte s W. Gollisem i novým starostou obce H.
Vogelem. Pan starosta v závěru dekoroval vítěze a vše se
schylovalo k veselici a tancování pod širým nebem za doprovodu
Přímého přenosu. Taková jubilea se mají připomínat a slavit
důstojně a pořádně * 5.7. Dospěláci a děti slaví v Dolním Kožlí
Dětský den. Sešla se tam spousta dětí, žádné z nich však do školy
PJB nechodí * V sobotu 5. července 1999 si členové T. J. Sokol
V.B. připomínali sté výročí od svého vzniku… * Poněkud
v předstihu pořádají fotbalisté FC svůj 38. ročník fotbalového
turnaje O pohár starosty města, z něhož vzešlo následující pořadí:
1. FK Lažiště A, 2. Ta PT A, 3. Dynamo ČB-dorost. 4. FC V.B.
Naši se mohou utěšovat, že porazili vítěze z Lažišť 1:0. Hrálo se
v rámci oslav 40. jubilea vzniku klubu a večer se tancovalo za
doprovodu kapely Tour Black * O týden později 25.6. se
uskutečnil na našem stadionu zápas mezi týmy FC V.B. a TSV
Schőnberg (všichni old boys). Domácí prohráli 2:3. Před zápasem
přijal hosty z Bavorska nejprve domácí starosta Ing. P. Kubašta
v obřadní síni naší radnice a potom také na historické půdě
radnice v Prachaticích zdejší pan starosta Ing. Jan Bauer,
poslanec Parlamentu ČR. Ten je totiž kmenovým členem old boys
týmu FC. Pozápasová sešlost pod stanem na stadionu FC byla
velmi pestrá-věkově i národnostně. Jírovcova kapela však
dokázala všechny spojit i ke zpívání přitáhnout. Tak končily
oficiální oslavy 40. výročí založení oddílu kopané při TJ Sokol
v květnu roku 1969 * 20. 7. čistí naši hasiči již podruhé
koupaliště a povedlo se jim to náramně, takže je kde kdo chválí *
Rekonstrukce Pražské ulice pokračuje - kanalizační svody,
vodovodní
řad i kabely O2 * 30. července se schází
zastupitelstvo města, aby schválilo některé protokoly, jež
souvisejí s faktem, že od 1. 8. se město V.B. stává plátcem DPH
* V červenci od nás navždy odešel pan Jiří Plíšek, hostinský ze
stejnojmenné hospody na náměstí Svobody *
SRPEN : * 1.8. byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školního
areálu a stavební úpravy v MŠ Pastelka. Vítězem výběrového
řízení na komplexní realizaci stavby se stala firma J. Parus z PT.
Kolem školních budov a v nich se pak doslova strhlo pracovní
šílenství * Rekonstrukce Pražské ulice pokračuje * 4. srpna
zemřel ve věku 95 let nejstarší občan Vlachova Březí a jeho osad
pan František Cmunt ze Lhoty Chocholaté, bývalý rostlinář
v JZD, hostinský v domácí hospůdce, vynikající řezbář a do
posledních chvil pak pěstitel muškátů. Vzpomínáme na Vás,
vážený pane Františku * Hasiči pokračují ve svých pohárových
soutěžích a 7.-9. 8. splouvají Vltavu * 10.8. zahajují XI. sezónu
v Městské moštárně a pálenici * Svou novou sezónu v I.B třídě
zahájili i fotbalisté FC V.B., když zvítězili v Katovicích 3:0 *
Stavební firma Reindl a Voborník z ČK dokončila v srpnu opravu
zdi na starém hřbitově *
ZÁŘÍ : * Škola začala tak, jak měla -1. září. Do 1. třídy paní uč.
M. Kadlecové nastoupilo 24 žáků, v 9. třídách se učí 32 žáci. Do
školy chodí 265 žáků, což je nejnižší počet v celé její dosavadní

historii! Působí tu 21 učitelů, včetně vedení a paní vychovatelek,
dále tu pracuje 6 provozních zaměstnanců spolu s paní
ekonomkou a 5 pracovnic v kuchyni, včetně paní vedoucí *
V ZUŠce je zapsáno 70 dětí ve 3 třídách MŠ Pastelka, kde učí 5
paní učitelek, včetně vedoucí uč. paní I. Veberové a pracují zde 2
provozní zaměstnankyně. Do ZUŠ chodí 180 žáků, včetně dvou
poboček : v Husinci velí pan uč. Zíka, ve Strunkovicích pan uč.
Tetour a ve V.B. paní uč. Kováčová. Jinak tu vyučuje 12 učitelů a
1 externista. V hudebních oborech zapsali celkem 141 žáků,
do tanečního oboru chodí 39 žáků * 17. září 1899 otevřeli první
budovu školy pod Svatým Duchem ve Vlachově Březí. Letos
v pátek 18. září jsme si ve škole tuto historickou chvíli
připomínali malou slavností-škola slaví svůj Památný den. Po
slavnostním projevu pana ředitele se konaly volby do Sněmu
školy, jeho prezidentem se stal František Daniel z 9.A. Ve
spojovací chodbě byla otevřena výstava školních projektů na
téma 110. jubileum školy pod Svatým Duchem. Pak se celý
program přenesl do sportovní haly, kde se uskutečnilo velké
setkání žáků, učitelů a hostů slavnosti. Pozvání přijali i naši
partneři z HS Riedlhütte a přijel i pan exrektor B. Bachhuber,
zúčastnili se i „školáci“ z PT, pan starosta i paní ředitelka T.T.
Celý program připravily a uváděly žákyně 9. třídy a daly v něm
prostor i mnoha dalším. Nakonec to skončilo školní tombolou a
malou diskotékou. Pro všechny byl připraven slavnostní oběd a
po něm se šlo za Kantory Kopečky na hřbitov. Uvážíme li za
jakých podmínek slavnost probíhala, stihlo se toho hodně * 19.9.
se uskutečnilo poslední kolo Prachatické hasičské ligy, v níž
hasičky z V.B. v 6 závodech 6x zvítězily a obsadily v této
pohárové soutěži prvá dvě místa * Místní hasiči v tomto suchém
měsíci 2x dodali vodu Lípě Svobody na stejnojmenném náměstí *
22. září 1829 se ve Vlachově Březí narodil Vendelín Zbonek,
který se později stal panem děkanem ve Štěkni a inspiroval K.
Klostermanna k vytvoření románové postavy pátera Radost
v románu Ecce homo. Páter Zbonek je pochován na starém
hřbitově ve V.B. a Štěkeňští mu letos v září přivezli na hrob
květiny-180. výročí * Rekonstrukce Pražské ulice pokračuje –
dláždí se chodníky * Rekonstrukce školního areálu pokračuje –
objevují se první barvy na nových fasádách * Po pěti létech bylo
z kostela Zvěstování Páně odstraněno lešení. Byla dokončena
oprava oltáře sv. Jana Nepomuckého. Celková hodnota prací
činila 2,47 milionu korun. Římskokatolická farnost děkuje všem,
kdo se zasloužili… * V Infocentru na radnici nabízejí nové
kalendáře pro rok 2010 Krajem pod Šumavou, jehož tématika
vychází z našeho regionu, vydala Chance in nature-LAG
Malenice *
ŘÍJEN : * IX. ročník MSFHR se o 1. říjnovém víkendu nekonal.
Školní areál nebyl vzhledem k rekonstrukci školy v tom
nejoptimálnějším stavu, stejně jako dotační dlaně všelijakých
fondů * 6.10. se stali starší žáci školy PJB pod vedením pana uč.
M. Novotného přeborníky okresu v malé kopané v PT a postupují
do krajského kola, které se uskuteční na jaře ve Strakonicích. Ve
finále porazili v derby kluky z Husince 1:0. Díky za to poprvé *
V ten samý den vyjel od školy autobus za podzimní Šumavou.
Paní učitelky Balková a Šveráková se svými svěřenci vystoupali
až na G. Arber, ale do kraje se příliš nepodívali. Nicméně po
návratu vládla spokojenost * 12. října otevírali na stadionu FC
dětské hřiště a sešlo se při tom dosti lidu s visačkou V.I.P., jako
např.(uvádíme bez titulů): Jan Bauer-poslanec a starosta PT, P.
Kubašta-starosta V.B., I. Lauda- prezident FC, V. Princ, šéf
RENA a další. Lidé odešli, hřiště zůstalo, to je důležité * Den na
to napadl i na nové hřiště první sníh * Na veřejném jednání
zastupitelstva města 19. 10. je schválen dar od církve-část starého
hřbitova a opětovně i prodej areálu zámku * Jazzterday blues na
fotografiích paní Dany Čechákové z Prahy se premiérově
představilo ve školní galerii BoMBa. I ta měla rovněž svou
premiéru po rekonstrukci. Stalo se v sobotu 24. 10. v podvečer
v rámci Česko-Rakouského projektu Kulturní most-Otevřené
ateliéry. Hudební přínos paní ředitelky T.T. byl příjemný *

Vítězové okresního přeboru v malé kopané-starší kluci z naší
školy jsou žádaní, 27.10. se představili na turnaji ve Vimperku a
jen o skóre skončili na 2. místě. Díky za to podruhé * V sobotu
31. 10. pořádali naši hasiči na stadionu FC okresní kolo Soutěže
pro mládež Plamen. Naši malí Soptíci-mladší žáci zvítězili a
nejinak se vedlo i dorostenkám domácího SDH. O celkovém
umístění rozhodne až jarní část Plemene. Až na tu zimu to nemělo
chybu * Rekonstrukce Pražské ulice pokračuje- pokračuje stavba
chodníků upravují se svody dešťové vody * Rekonstrukce
školního areálu finišuje-fasády dostávají barevný ohoz, dokončuje
se povrch střech a v okolí stavby se začíná s úklidem * V říjnu
vstupuje do „Klubu 90“
paní Růžena Chánová z V. B.
Gratulujeme a přejeme dobré zdraví * 6. října si připomněla paní
Justina Kordíková z V.B. své 94. narozeniny, což z ní činí
nejstarší občanku našeho města i jeho osad. Vážená paní Justino,
Váš každodenní úsměv za oknem nám všem moc pomáhá.
Děkujeme za něj * 19. října nás navždy opustil pan Ing. Bohumil
Sellner, dlouholetý člen zastupitelstva a rady města a bývalý
vicestarosta V.B. Slova díků a úcty zazněla mnohokrát, a tak teď
jen slib, že se tu ve V.B. pokusíme žít a jednat tak, aby ses za nás
a své město nemusel tam nahoře stydět, milý a vážený Bohumile
* V říjnu dokončila firma Hanuš opravu krovu a střechy nad
kněžištěm chrámu Zvěstování Panny Marie * V úterý 27. října se
ve městě konala tradiční slavnost na počest 28. října 1918-vzniku
Československa. Dnes se říká Den vzniku samostatného státu
Čechů a Slováků. Ve Vlachově Březí jmenujeme na radnici nové
občany města, vysadíme Lípu jejich ročníku(letos 1991),
zavzpomínáme na naše předky u Pomníku padlých na Svatém
Duchu, sejdeme se v BoMBě při kultuře, abychom nakonec
připili v sále jídelny školy PJB našemu osmnáctiletému mládí na
zdárnou cestu životem. Tak se stalo i letos. Dlužno dodat, že již
po šestnácté a že při tom byli i 2 čestní občané-pánové Karel Lád
a Jindřich Boška, kteří v BoMBě spolu s panem starostou Ing.
Petrem Kubaštou pokřtili dvě nové knihy : Jan Matulka a Selské
baroko Jakuba Bursy, vydané v projektu Chance in natura * 28.
10. skončil pan Novotný s měřením dešťových srážek. Letos u
nás napršelo 738 litrů na metr čtvereční *
LISTOPAD : * Počátkem měsíce utichl stavební ruch kolem
areálu školy - rekonstrukce pomalu končí. Pouze na severní straně
pavilonu ZUMŠ probíhá přístavba šatnového prostoru *
V místech, kde končí náměstí a začíná Husova ulice, otevřeli
novou Jasánkovu hospůdku. Ještě o 2 měsíce dříve obnovili život
v hostinci U Plíšků tam, kde končí náměstí a začíná Pražská ulice
* 16. 11. se znovu začalo jezdit Pražskou ulicí. Firma Strabag
odvedla dobré dílo a předala stavbu před termínem. Patří jí dík.
Také proto, že pomohla s úpravou povrchů některých místních
komunikací ve městě * Firma Světelský položila nový povrch na
silnici do Uhřic, vytvořila „výhybny“ i okruh kolem kapličky *
Své pětadevadesáté narozeniny oslavila paní Marie Pilveinová,
napůl V.B. a napůl Praha. Březiny jí přejí hodně zdraví a štěstí *
Své dvaadevadesáté narozeniny si připomínal pan Jan Sýkora
z V.B.a to ve skvělé formě jako loni. Tak ať mu vydrží ještě
dalších 10 let! * V „Klubu 90“ napočítáme nyní 4 členy : paní
Růžena Chánová (90) z V.B.-Pražská ul., pan Jan Sýkora (92)
z V.B., paní Justina Kordíková (94) z V.B. a paní Marie
Pilveinová (95) z V.B. a Prahy * Fotbalisté FC zakončili
podzimní část sezóny v I. B třídě dvěma prohrami. Nejprve
podlehli doma Bělčicím 0:1 a potom si stejný výsledek
zopakovali ve Strunkovicích. Díky tomu si pokazili postavení
v tabulce a skončili až na 7. místě * 20. listopadu pořádala ZUŠka
tradiční koncert učitelů věnovaný patronce muzikanů-svaté
Cecílii * 20.11. pořádala TJ Sokol V.B. výroční schůzi ve velkém
jednacím sále MěÚ V.B., tam nemohl chybět i pan starosta * O
týden a den později 28. 11. pořádají ti samí Sokolové volejbalový
turnaj v hale ZŠ PJB. Zdá se, že 3. místo mají snad předplacené *
23. 11. bylo v ZŠ PJB rušno. Na shromáždění rodičů promluvili
pánové Mgr. Lauda a Ing. Kouba, oba členové RŠ. Rodiče mohli
ve škole uvidět 4 výstavy! Ta nejnovější se nachází v galerii Ve

Škole, je nazvána 20 let svobody a reaguje na 17. listopad 1989.
V BoMBě proběhlo již po sedmé veřejné čtení a recitace
vlastních básní žáků, na Den poezie tu vstoupilo 32 žáků +1 z řad
dospělých=T.T. Při tom se konala derniéra výstavy paní D.
Čechákové Jazzterday blues * V pátek 27. 11. vztyčili pánové
z pracovní čety města u kostela Zvěstování Páně vánoční strom.
Stříbrný smrk vyrostl v Prachaticích a městu ho daroval pan M.
Pícha z V.B. Bohužel, víkendovým vandalům opět vadilo jeho
osvětlení…Vánoční výzdobu dostala i kašna a rozsvítily se i
řetězy mezi sloupy veřejného osvětlení na náměstí. Z obavy před
vandaly zůstává město u skromnější výzdoby * 30. 11. se koná
další veřejné jednání zastupitelstva města. Post zastupitele
zůstává i nadále panu Ing. B. Sellnerovi, in memoriam.
Zastupitelé schvalují cenu vodného a stočného ve výši 60,- Kč za
m3 vody a za pět minut dvanáct pozměňují obecnou vyhlášku daň z nemovitostí zůstane stejná jako letos *
PROSINEC : * 1. prosince vyjeli žáci, učitelé i někteří rodiče na
zájezd do adventní Vídně, letos přidali i prohlídku Hofburku * 3.12.
byla oficiálně znovu otevřena Pražská ulice ve V.B. S firmou Strabag
PT vyjádřili spokojenost jednak tamní obyvatelé, dále místní V.I.P. a
nakonec i potentáti odjinud * 4.12. chodily školou Barborky a
zakrátko po nich i Mikuláš, andělé a čerti. Všechno to stihli v
jediném dnu * O den později 5. 12. procházely partie obdobného
složení městem a v kostele naděloval jen sv. Mikuláš s anděly *
V sobotu 5.12. se ve sportoní hale ZŠ PJB konal 7. ročník memoriálu
Jardy Kokeše (V.B.) a 9. ročník J. Oboleckého (Strunkovice) v
halové kopané dorostenců. V turnaji, jehož pořadatelem byl místní
FC, startovala jen mužstva z V.B. a Strunkovic. Tentokrát nebylo
vůbec důležité umístění, ale fakt, že mladí nezapomněli na své
kamarády * V úterý 8.12. dosáhli velkého úspěchu i mladší žáci
školy, když ve finálovém turnaji v halové kopané ve Vimperku
obsadili 2. místo v okrese * Celkem 53 výšlapů podnikly
vlachovobřezské turistky v právě končícím roce a ušly při nich více
než 555 km * Od středy 9. 12. zahájili na dvoře radnice prodej
vánočních stromků. Stejně jako loni se přidal i pan V. Bláhovec
v obchodě U Vavřinů, který nabízí dokonce i šlechtěné jedle * 10.
12. se konal v komorním sále ZUŠ již 3. hudebně literární večer
s názvem Toč se a vrč, můj kolovrátku, věnovaný životu a tvorbě
K.J. Erbena * A právě tento čtvrtek odstartoval cyklus programů
ZUMŠ ve Vlachově Březí, které končily v úterý 22. prosince
zpíváním dětí u stromečku * Ve dnech 10.-16. 12. 2009 byla
z důvodů chřipkové epidemie uzavřena škola pana prof. J. Brože *
Ve středu 16. 12. převzal pan hostinský Karel Svatoš v Č.B. cenu
Spokojený zákazník Jihočeského kraje (podrobnosti příště) * V pátek
18. 12. byly slavnostně otevřeny nové prostory MŠ Pastelka ve
V.B.* V sobotu 19.12. se bude v hostinci U Svatošů konat jubilejní
X. ročník Turnaje ve šnopsu * V neděli 20. 12. zazní ve velkém sále
na radnici Vánoční mše J. J. Ryby * Ve dnech 22. 12.–23.12. začne
pod kostelem a před Hojdekrem již druhý Vlachovobřezský vánoční
trh * Kdy, kde a kým bude odpálen Novoroční ohňostroj 2010, to se
dnes již s určitostí ví, takže se ví už skoro všechno…A co se
zapomnělo, a vy to víte, tak nám to napište,a my to přidáme k roku,
co právě končí. Děkují vám Březiny * (JKH).

