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Svatého Mikuláše v Č. B. vysvěcen na kněze. O den později sloužil
v kostele Zvěstování Páně ve V. B. svou Primiční mši. Nyní v tomto
adventním čase nám ochotně napsal své vánoční úvahy. S jeho svolením
alespoň část z nich uveřejňujeme. A na jeho počest i všech bratrů Slováků
je píšeme v originále :„Opäť sú tu vianočné sviatky. Opäť ten istý zhon,
tie isté starosti, tie isté povinnosti. Tak jako každý rok. Prečo to všetko?
Stojí to vôbec zato? Ak ma Vianoce nezmenia v mojom poznaní, v mojom
zmýšľaní a konání, tak to naozaj nestojí zato. Vianoce mi musia dať
dôvod, prečo milovať mojich blízkých, prečo vidieť ich starosti, prečo
znášať s nimi ich bremená…I vianočné sviatky pochopíme vtedy, keď
budeme s Kristom žiť. I v tej menej známéj podobe: „Bol som hladný a
dali ste mi jesť…“ Radovať sa vie najlepšie ten, kto robí radosť iným.
VESELÉ VÁNOCE, A ŠŤASTNÝ ROK 2017
Vianoce sú tou najlepšou príležitosťou. Neuplatňujme zvyk darovať jen
přejí svým čtenářům BŘEZINY
v okruhu svojej rodiny. Poobzerajme sa ďalej okolo seba, kde by naozaj
SLOVO STAROSTY
bolo třeba pomocť. Počuvajme výzvy ľudí dobrej vôle k pomoci. Kde by
Vážení spoluobčané, sousedé,
všem vám velmi děkuji za spolupráci
bol dar skutečným darom, nielen výmenou. Ak takto pochopíme vianočné
v uplynulém roce. Dovolte mi, abych zmínil alespoň některé z akcí nebo
sviarky, pochopili sme život a radosť vstúpi do nášho srdca“. Milostiplné
prací, které jsou již za námi, právě se realizují nebo na nás čekají.
radostné Vianoce a požehnaný nový rok.
Počátkem prosince vylovili naši pracovníci rybník Luže. O úlovek pečuje
vám želá otec Šimon
pan J. Sýkora a potvrzuje velmi dobrou kvalitu kaprů. Probíhají práce na
MEZINÁRODNÍ SBOROVÝ FESTIVAL XV. ROČNÍK
rekonstrukci veřejného osvětlení na Hájkách. Jsem přesvědčen, že firma
O říjnovém víkendu 14. – 15. 10. 2016 zavítalo do Vlachova Březí u
Pokorný stihne ulici rozsvítit do Vánoc a účinnost osvětlení bude
příležitosti konání 15. ročníku MSFHR na 370 účastníků. A to nejen z řad
dostačující. Právě dnes zahájili pánové Vaněček a Šimeg práce na opravě
pěveckých sborů (letos 16 PS ), včetně partnerského orchestru
poruchy vodovodního řadu v Palaclého ulici. Jsem velmi rád, že se
Pošumavské komorní filharmonie (PKF), ale také řada významných hostů
podařilo závadu objevit a snad ji i brzy opravit. V pátek 16. 12. dojde
– hudebních pedagogů, výkonných umělců a dalších osobností. Program
k slavnostnímu předání nových automobilů hasičům z Dolního Kožlí a
letošního ročníku byl svým rozsahem velmi náročný a nabídl všem mnoho
Vlachova Březí. V této souvislosti bych chtěl poděkovat za finanční
nevšedních zážitků. Festival začal pietním aktem před rodným domem
pomoc Jihočeskému kraji a GŘ HSZ v Praze. Oběma spolkům přeji, aby
profesora Václava Matouška (VM), kde zástupce PSPU pan Ing. Štembera
jim vozidla sloužila jen ku radosti. Brzy po začátku nového roku 2017
spolu paní ředitelkou festivalu T. Tláskalovou položili kytici k pamětní
bychom chtěli zahájit práce na rekonstrukci Sokolovny a ty také v příštím
desce a připomněli osobnost pana profesora. Večerní slavnostní
roce dokončit. Pokud se vše podaří, mohl by tento objekt již v roce 2018
zahajovací koncert ve sportovní hale představil prvních pět PS a minutou
znovu sloužit větším kulturním akcím. Nadále je ovšem k dispozici sál
ticha uctil památku v letošním březnu zesnulé PhDr. Jaroslavy
v panském pivovaru. S jeho provozem jsou dobré zkušenosti. A nyní
Modrochové, spoluzakladatelky našeho festivalu. Sobotní program
začal fungovat i rezervační systém – viz. webové stránky města. Z okna
zahájila dopoledne tradiční Sborová dílna VM, v níž se nacvičují skladby
radnice vidím, jak se lidé firmy Hanuš z Vimperka činí při opravě střechy
na Závěrečný koncert. Letos se uskutečnila i druhá dílna v neděli
na zámku. K rekonstrukci slouží rovněž dotace z MK ČR na Regeneraci
dopoledne a obě vedl pan Karel Haymann, dirigent PKF. V sobotu
městské památkové zóny. O využití tohoto objektu zámku existují určité
odpoledne proběhla v krásných prostorách velkého sálu pivovaru Soutěžní
představy, například jako centrum pro celoživotní vzdělávání, nové sídlo
přehlídka MSFHR, do které se přihlásilo 9 sborů. V odborné porotě
pro knihovnu apod.. Nyní začínají probíhat intenzivní práce s přípravou
zasedly i nové tváře, mj. pan prof. Jiří Churáček, hudební skladatel a
projektů pro využití dotačního titulu na rekonstrukci zámku. Děkuji všem
sbormistr nebo pan prof. Jan Meisl a další. Krom Hlavní ceny profesora
svým spolupracovníkům v ZM, zaměstnancům úřadu i města, včetně
VM se soutěžilo ještě o dalších pět interpretačních cen a nově i o Cenu
pracovníků veřejně prospěšných prací vedených paní J. Kužvartovou.
profesorky Modrochové, která je oceněním pro sbormistry. V podvečer
Děkuji rovněž všem dodavatelským podnikům a firmám za jejich práci.
proběhl ve zdejším kostele Zvěstování Páně Varhanní recitál prof. Michala
Všem vám přeji klidné, v pohodě a ve zdraví prožité vánoční svátky.
Novenka, kde účinkovala i arménská sopranistka Ani Vardanyan, naše
Hodně spokojenosti, hodně štěstí a porozumění ve vašich rodinách a také
kolegyně ze ZUŠ. V sobotu večer se ještě zpívalo v Modlitebně CB
vzájemné pochopení i toleranci mezi sebou. Všechno nejlepší do nového
v Husinci ( Pocta lidové písni a prof. J. Kasalovi ), v kostele Sv. Jakuba
roku 2017 a dovolte mi, abych vás srdečně pozval na Ples města Vlachova
v Prachaticích ( Koncert duchovní hudby věnovaný památce doktorky
Březí do panského pivovaru v sobotu 14. ledna 2017.
S úctou Lubomír Dragoun, starosta města
Modrochové) a také na státním zámku ve Vimperku ( večer na téma
Zrcadlení…věnovaný památce prof. Radovana Lukavského). Pro
SLOVO OTCE ŠIMONA
návštěvníky festivalu a ctitele výtvarného umění byly otevřeny 2 výstavy:
V březnu letošního roku byl Mgr. Šimon Stánčik ze slovenského Oravska
Malíři Boškové v galerii pivovaru a Obrazy Pavla Fiedlera v galerii
stanoven duchovním otcem naší farnosti. 25. června 2016 byl v katedrále

BoMBa. Nedělní ráno patřilo zpívané bohoslužbě v chrámu Zvěstování
Páně, věnované památce profesora VM. Konečně. Slavnostní finále
festivalového programu vypuklo v 15 hodin. V jeho úvodu byly vyhlášeny
výsledky soutěžní přehlídky a předány ceny. Hlavní Cenu profesora VM
získal studentský sbor Besharmonie Praha a jeho sbormistr Libor Sládek
získal Cenu doktorky Modrochové. Dále byly oceněny sbory : Gloria
Brunensis z Brna, PS Blah. Hajnce z Brna a Cenu ředitelky festivalu T. T.
si odvezl pan Ivan Zelenka, sbormistr Pěveckého sdružení pražských
učitelek, za dlouholetou dirigentskou práci. Všechny ceny pocházejí
z dílny Mistra Jindřicha Bošky, který je i autorem festivalového loga, dnes
již velmi známé značky ve světě sborového zpívání. Po úvodním
ceremoniálu se rozezněl Závěrečný koncert, kde vystoupili všichni laureáti
a nakonec se dostalo na společně nacvičené skladby ze sborových dílen za
doprovodu Haymannovy PKF. Velkolepé sborové finále vehnalo mnohým
slzy do očí a dlouhotrvající potlesk diváků ve stoje opětovně potvrdil, že
festival má pevné místo nejen ve Vlachově Březí, ale i v srdcích všech,
kteří k nám za sborovým zpíváním již 15 let přijíždějí. Organizační výbor
děkuje všem sponzorům, účastníkům a divákům. (kráceno podle T. T.)
KRAJSKÉ VOLBY 2016 : 69 % LIDÍ NEVOLILO
Ve dnech 7. – 10. října 2016 probíhaly v sále panského pivovaru volby do
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Naši občané měli tak poprvé v historii
možnost volit na jiném místě než v budově radnice. Bohužel ani tato
novinka neměla vliv na jejich volební účast. Před 4 roky byl v Březinách
stejný titulek, avšak procento volební neúčasti se tehdy zastavilo na 64 %.
Letos jsme tedy poklesli v neúčasti až na 69% a už to zřejmě nikoho
z klidu nevyvádí. Z 1348 voličů jich přišlo 422! Až zase začneme rýt
rypákem v zemi, pak už to na nikoho svést nepůjde. Jsme takoví, jací
jsme. Toto jsou výsledky volby volebního okrsku Vlachovo Březí + 7
osad, ( v závorce celý Jč kraj). 1. ČSSD 77 hlasů=18,6% ( JčK 15
mandátů=22,6%), 2. ANO 76=18,4% (JčK12=17,7%), 3. ODS 54=13%
( JčK 8=12,7%), 4. KSČM 49=11,8% (JčK 7=10%), 5. JČ HASIČI
36=8,7% (JčK 0 = pod 5%), 6. KDU-ČSL 32=7,7% (JčK 4=6,6%), 7.
PRO JČ,STAN,TOP 24=5,8% (JčK 5=8%), 8. Piráti 21= 5% (JčK 0=pod
5%), 9. SPD a SPO 17=4,1% (JčK 0=pod 5%), 10. Jihočeši 15=3,6%
( JčK 4=5,8 %). Kolik z nás volilo před 4 roky ANO? Ano, přitom už bylo
rok na světě. A takový volební výsledek jaký měli ve V. B. Jihočeští
hasiči, se neobjevil v žádné jiné obci z celého Jč kraje! Po dlouhých
jednáních vstoupila do vedení kraje koalice ČSSD + ANO + Jihočeši s 31
mandáty v 55 členném zastupitelstvu a hejtmanem se již potřetí stal Mgr.
Jiří Zimola z ČSSD. Blahopřejeme mu a necháme se překvapit. Do senátu
jsme nevolili, ale gratulujeme panu Tomáši Jirsovi(ODS), který obhájil
svůj senátorský mandát ve volebním obvodě Č. Krumlov (tam spadá i část
okresu PT). Potvrdil, že když se lidem naslouchá, volič si to pamatuje a dá
hlas bez ohledu na politickou příslušnost. Určitě vám to potvrdí náš pan
senátor Karel Kratochvíle (ČSSD) z Písku. (JKH)
OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU 28. ŘÍJNA 1918
Ve čtvrtek 27. října 2016 se ve Vlachově Březí konala tradiční Slavnost na
počest vzniku samostatného Československa v roce 1918. Od roku 1995 ji
ve V. B. spojujeme s jmenováním nových občanů města. Ročník 1998
nadělil pro letošek hned 21 osmnáctiletých a více než polovinu z nich pak
odpoledne přivítali v obřadní síni radnice. Byli přitom pan starosta L.
Dragoun, paní matrikářka Mgr. L. Petrů a páni radní. Program vyvrcholil
„úředním“ prohlášením osmnáctiletých za občany města se všemi právy a
povinnostmi. Právě o nich se píše v Ústavě ČR, kterou mj. dostávají. Poté
se všichni vydali pěšmo ku Svatému Duchu, aby tu vysadili Lípu ročníku
1998. Pak ve své domovské škole oživili vzpomínky na časy zde nedávno
strávené a hned zase přecházejí k Pomníku, aby společně s ostatními
občany města uctili památku našich předků padlých v 1. světové válce.
Letos se k nim připojil pan Ing. Jan Bauer, bývalý starosta Prachatic,
exposlanec Parlamentu ČR a čerstvě zvolený člen Zastupitelstva
Jihočeského kraje za ODS. Ten pronesl slavnostní projev, spolu s naším
panem starostou a osmnáctiletými položili kytice ke kamennému
monumentu a všichni přítomní pak zapěli hymnu a nakonec vyslali
poselství plamínků do minula i budoucna…
OBRAZY HELENY VANIŠOVÉ V BOMBĚ
…Slavnost pokračovala vernisáží výstavy obrazů a objektů Střípky na
dlani Paní Malířky Heleny Vanišové, akad. mal. Tady celý houfec lidí od

Pomníku uvítal pan ředitel školy PJB Mgr. Michal Novotný a předal
štafetu paní Magistře Heleně Dvořákové a žákům, kteří zpěvem pozdravili
jubilující paní malířku. Ta vystavovala v BoMBě naposled před 10 léty.
Tentokrát se představila svými zátišími, krajinami a miniaturními
olejomalbami čertíků. 35 barevných objektů tvoří především barevné
dřevěné plastiky zvířat a ptáků. O tom hovořil JKH a potom i sama
malířka. Všichni pak paní Heleně přáli k narozeninám a pan starosta
Dragoun jí předal i katalog k výstavě, který vydalo město V. B. V galerii
vládla příjemná atmosféra a vystavený kumšt vléval do lidí pohodu a
radost. Tu si s sebou pak většina z nich odnášela až do sálu pivovaru, kde
pro ně, především však pro „nové“ občany, připravilo Město V. B. malé
pohoštění.
Tady se po přípitku vše odvíjelo bez formalit a
vlachovobřezské mládí nechávalo nahlédnout do svého budoucna. Ve V.
B. si lidé jako jedni z mála v okrese i kraji připomínají náš nejstarší státní
svátek. V mediích se o tom ví, ale příliš o nás nepíší ani nemluví. Buďme
proto rádi, že letos zavítali v tento den mezi nás redaktor Českého rozhlasu
pan Václav Malina i pan redaktor z Deníku Prachaticka Vladimír Klíma a
naši slavnost zviditelnili. (JKH)
NAŠI HASIČI V NOVÉM A S NOVÝM AUTEM
Psali jsme naposledy v Březinách o tom, jak se členové SDH
Vlachovo Březí zúčastnili otevírání požární zbrojnice v Riedlhütte
(N). Přitom se mohou sami pochlubit novou stavbou v Pražské ulici.
Pojďme dokončit, co jsme začali. Nezvyklá barevnost exteriéru
stavby, které se dříve říkávalo Matouškovna, upoutá na první pohled.
Teprve při bližším pozorování a dotazování se dozvídáme více.
Starosta spolku pan Jan Fiedler sr. nám při tom velmi pomáhal.
V roce 2009 dostali hasiči Matouškovnu od města. Mělo to své
opodstatnění, neboť tato silně zdevastovaná budova sousedila
s objektem stávající požární zbrojnice a hasiči z ní i z přilehlého
dvora chtěli vytvořit místo pro svůj spolkový a sportovní život. Již při
prvních kontaktech s budovou a následně pak i s příslušnými
institucemi, bylo jasné, že to nebude vůbec jednoduché. Pan architekt
Ing. Pavel Kouba jr. musel splnit požadavky památkářů i hasičů a brát
přitom v potaz, že stavbu rekonstruovat nelze. Vše se muselo postavit
znovu. Pohled na budovu z Pražské však bylo nutno zachovat… Naši
hasiči začali nesměle s bouráním, ale v jedenáctém roce už měli
hotovou „hrubotu“. V létech ´12 - ´13 postavili střechu, ve 14. roce
dokončují pohled zvenčí – tedy z ulice. A v roce 2015 se dostalo
konečně na interiér. Pamětníci by těm mladším ročníkům potvrdili, že
stavět takovouto budovu ve 2. desetiletí 3. milenia je něco úplně
jiného, než budovat v dobách vyspělé socialistické. Co to byly „Akce
Z“, brigádnické hodiny anebo závazky k čemukoliv a tak dále. Dnes
se o to mohou pokusit jedině srdcaři a tak trochu i kaskadéři. A to
všechno ještě pořád naši hasiči jsou. Protože Oni to dokázali!
Oslovili sponzory, sami pak získávali peníze při zajišťování
občerstvení na mnoha akcích, snažili se získat dotace... Pan starosta
Fiedler o tom ví určitě svoje a nejvíc. Nestěžuje si, nelituje času ani
sil, nenadává…,jedním dechem ale děkuje všem, kteří přiložili ruku i
peníz k dílu. Je rád, že stavba je téměř hotova, stojí tady a nese hrdý
název U Hasičů. Slouží coby hasičský klub, školící centrum pro celý
rajón a dokonce se tu konala už i jedna svatba a hasičský bál číslo 80.
Na závěr by měly Březiny přinést něco fotografií, leč místa se opět
nedostává. Tak snad příště anebo ještě v dnešní mimořádné příloze.
(JKH) * Od poslední zprávy v Březinách vyjížděla zásahová jednotka
SDH V. B. celkem 3x. Naposledy v prosinci do Ostrova k požáru
kotelny. V říjnu ke Kratusínu, kde hořela chalupa. Před tím 17. 10.
zasahovali přímo ve V. B. v Jeronýmově ulici před Hojdekrovým
řeznictvím. Tady zčista jasna vzplál vůz Masa a uzenin z Písku. Právě
díky jejich bezprostřednímu zásahu nebyly ohroženy okolní domy.
Chválila je za to jiná media i profesionálové, a tak se Březiny mohou
jenom přidat * V pátek 16. prosince 2016 se naši hasiči chystají na
velkou slávu, neboť na prostranství před panským pivovarem jim
bude slavnostně předán dopravní automobil Tranzit. Taková nákladná
záležitost se neobešla bez dotací. Zcela určitě finančně přispělo Město
V. B., které má rovněž spoluúčast. Zvláště pak, když se budou
předávat hned auta dvě. A tak to snad nebude hochům, pánům
slečnám i paním z SDH Dolní Kožlí líto. Podrobnosti příště. (B)

ZVONEČKOVÝ PRŮVOD A VÁNOČNÍ VÝZDOBA
V neděli 27. listopadu 2016 se konal již 5. Zvonečkový průvod. Tentokrát
nevycházel od školy profesora Brože, ale ze zámeckého dvora od
pivovaru. Než se tak stalo, otevřely paní učitelky z MŠ Pastelka sál
pivovaru, kde pro všechny účastníky připravily Adventní trhy
s všemožným adventně-vánočním tovarem. Jejich práce si zaslouží
přinejmenším uznání. Pak se před budovou pivovaru střídali zpěváci ze
všech tří škol, aby se nakonec spojili v jeden chór a přivítali zimu, která se
však těsně před vystoupením prezentovala silným lijákem. Nicméně lidí tu
bylo snad víc než o Pouti. Pak už se spontánně vydal „průvod“ v čele s
ponocným Antonínem L. seniorem směr náměstí Svobody, kostel, strom
a jesle. A nikdo při tom přesunu nebyl ohrožován auty, snad jen trochu při
posledním přecházení. Překvapení všech bylo poněkud zmírněno tím, že
vše, co se výzdoby dotýkalo již svítilo. Letos provázely práce se zdobením
značné komplikace i pokusy vandalů zničit na poslední chvíli alespoň
něco. Díky obětavé práci týmu žen kol paní Jany K., pánům Předotovi a
Krejsovi, starostovi a pánům radním a firmě Pokorný se podařilo stihnout
vše tak, že výzdobu s předstihem rozsvítili. Ten okamžik zachytil pan Ing.
Jiří Beneš, který našim novinám snímek nezištně předal. Březiny mu
děkují, stejně jako všem výše jmenovaným a v neposlední řadě i paní
Šmajclové za její stříbrný smrk de luxe z Velké Stránky od Dragounů. Na
vánoční výzdobu náměstí i ochozu věžních hodin se mohou názory různit.
Jisté je, že každým rokem něco přibude, celkový vzhled se kultivuje a
kvalita se lepší. Město Vlachovo Březí se nemusí nikde v koutě krčit. (B)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Poslední veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskutečnilo v pondělí 12. prosince 2016 od 19 hodin v jednací síni MěÚ
ve V. B. Řeč se vedla o rozpočtu města na rok 2017, který byl nakonec
schválen. Zastupitelé rozhodli, že cena vodného a stočného se pro příští
rok měnit nebude, tj. 65,-Kč za m3. Dostalo se i na aktualizaci vyhlášky o
nočním klidu a na projednání návrhů na žádosti o dotace. Přáním klidných
Vánoc a dobrého roku 2017 ZM skončilo. (B)
CO SE UDÁLO OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2016
Než se k říjnu přiblížíme, nesmíme zapomenout napsat, že o prázdninách bylo
opraveno schodiště uvnitř věže kostela Zvěstování Páně. Návštěvník se nyní
bez újmy na zdraví dostane až na ochoz věžních hodin, kde firma HOPI z PT
udělala protiskluzovou modřínovou podlahu a zvýšila i zpevnila zábradlí.
Rekonstrukce spadá do programu Regenerace městské památkové zóny a celou
stavbu financovala naše farnost, město V. B. a dotace z MK ČR * O poslední
zářijové sobotě 24. se na letišti u Lhoty Chocholaté konal již 7. ročník Drakiády,
kterou pro děti připravují členové LMK V. B. Na 30 dětí si přineslo své létače,
vítr jim k tomu foukal a tak už zbývalo jen opékání buřtů. I to se stalo skutkem
a všem tam na lhoteckých dráhách bylo dobře * V září a říjnu byla
vyasfaltována spojovací cesty ( garáž FC - směr Husova). Byla zpevněna cesta
na Kavčinci za poštou a část cesty k lesu Janovská. Byly upraveny cesty na
novém hřbitově * Frekventovaný přechod pro pěší od „Lazarů“ ke kostelu byl
osvětlen přímo z vozovky. Není to rozmar vedení města, nýbrž realizovaný
záměr OSS PT, majitele silnice * V Deníku Prachaticka uveřejnil 9. 11.
heraldik a vexilolog Jan Tejkal zprávu, že v podvýboru PS Parlamentu ČR
schválili návrh vlajky Vlachova Březí s tím, že ji lze oficiálně užívat od 2. 11.
2016. V registru komunálních symbolů je u naší vlajky zapsáno: „ V modrém
štítě kozel ve skoku přirozené barvy se stříbrnou zbrojí.“ Vlajku vybrali
zastupitelé v květnu letošního roku * KA Bidiger v zenitu uvedla v sobotu 12.
11. již 11 epizodu festivalu undergroundových hudeb pro Unicef : Punk dětem
XI. Stalo se ve V. B. v Rock biu Na Dolejší a byly při tom tyto kapely : Thanx,
Tosiro, Ucházím, Funkce šroubu a Johavova kalhota. I toto je cesta, jak
pomáhat dětem. Je třeba ocenit, že se tak stalo pojedenácté, a organizátorům
poděkovat * 15. 11. měl u nás velkou šňůru zpěvák a kytarista Lubomír
Hrdlička. Když po školce a škole nakonec hrál a pěl i v pivovaru * Turistky
předběžně hlásí, že součet letošních ušlých kilometrů opět přesáhl číslo 600 *
Pan Štukatér Ladislav Voborník z Č. K. v říjnu začal a v listopadu dokončil
opravu další z kaplí křížové cesty na Svatém Duchu * V úterý 29. 11. vyprávěl
v komorním sále ZUŠ spisovatel Hynek Klimek o své Cestě pohádkovým
Skotskem. Jeho věrné fanynky si pochvalovaly, že pozvání z MěK J.V. Plánka
přijal * V pátek 2. 12. lovili lidé z města rybník Luže. 70 kusů putovalo do
sádek, kde o ně pečuje pan J. Sýkora, a zbylých 500 pak znovu do rybníka * I

v letošním roce se Město V.B. drželo projektu organizování Veřejně
prospěšných prací – VPP. I když situace na trhu práce tolik příznivá není, přesto
získal pan starosta jen omezený počet pracovníků. I tak se někdy stane, že paní
šéfová J. Kužvartová rozděluje práci více než dvěma desítkám lidí. V posledním
období pracují v lesích města a čistí paseky * Již podruhé představili ve velkém
sále pivovaru své poštovní holuby chovatelé z OS Prácheň, kam patří i pánové
MS z V. B. Organizátorům se podařilo soustředit na 150 klecí s těmi
nejkvalitnějšími a nejkrásnějšími holubími přeborníky. Díky za to * Těsně před
uzávěrkou se na střeše zámku objevili lidé od firmy Hanuš z Vimperka a pustili
se dopravy její východní a jižní části. Držme palce jim i počasí* (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Ve sportovním areálu Vodník ve
Vimperku se 27. září konalo okresní kolo v přespolním běhu. Pan učitel Pavel
Pechek s sebou přivezl skvělý tým a ještě lepší jednotlivce. Družstvo ZŠ PJB
obsadilo 3. místo, v kategorii mladších žáků se na 6. místě umístil Adam Novotný.
Mezi staršími žáky se prosadil jeho bratr Michal, když obsadil 2. místo. A
konečně ve stejné kategorii dívek zvítězila naše reprezentantka Adéla Mikešová.
Všichni „přespoláci“ z naší školy zaslouží velkou pochvalu a poděkování za
vzornou reprezentaci školy * 5. října se v Prachaticích na umělém trávníku ZŠ
Národní konal tradiční turnaj starších žáků v malé kopané. Naši hráči postupně
porazili mužstva Š. Hoštic a Netolic. V semifinále zdolali tým PT Národní a
postoupili do finále, kde jen díky loterii v penaltovém rozstřelu podlehli ZŠ
Volary. Nejlepšími střelci turnaje se stali hráči z naší školy: F. Beránek a M.
Novotný, kapitánem byl M. Le a trenérem Mgr. M. Novotný. Jejich velmi dobrý
výkon byl umocněn týmovou soudržností a kamarádským duchem. Děkujeme,
hoši, a pokračujte na vítězné vlně * 10. 10. 2016 podalo vedení školy žádost o
dotaci na podporu mimoškolních aktivit žáků-čtenářský klub, klub logiky *
Posledního října vyšlo první číslo školního časopisu Kozlík * 1. listopadu se naši
deváťáci vypravili do Volyně, kde navštívili tamní VOŠ a SPŠ. Zajímavá exkurze
v nich zanechala jen ty nejlepší dojmy * 5. Dýňový průvod se letos odehrával
poprvé v zahradě před historickou budovou školy. Trojúhelníkový pozemek byl
poset stovkami rozsvícených lampiček a desítkami vyřezávaných dýní. Jako bývá
zvykem, sešlo se tu lidu mnoho a premiérově se zúčastnila i čarodějka Zubejda,
kterou do naší školy poslali lidé z Májového světa.To je uskupení pražských lidí,
zasažených poezií a světem fantazie. Zpívalo a hrálo se, paní kuchařky
v součinnosti s rodiči připravily teplé občerstvení a všichni si pochvalovali, že
výběr místa byl věru šťastný * V pondělí 14. 11. 2016 se v galerii BoMBa konal
již počtrnácté Den poezie s podtitulem Žádný člověk není ostrov. Opět při tom
byla Zubejda i s deníkem, ale nepřečetla nic. Pan ředitel školy M. Novotný
všechny poety v sále přivítal a předal mikrofon paní učitelce J. Koubové, která
program moderovala a na úvod přispěla sama do následné recitační smršti, když v
klidu přednesla Nerudovu Baladu českou. Po ní vystoupila ještě téměř padesátka
tvůrců i recitátorů. A bylo je, díky ozvučení sálu, lépe slyšet i vidět. Všichni
recitátoři vystupující „naživo“ obdrželi diplom, sladkost a prázdný blok…
S uznáním kvitujeme, že dobré duše nenechaly ve škole PJB poezii padnout *
V měsících listopad a prosinec probíhá na škole sběr starého papíru a plastů. O
výsledcích vás budeme informovat příště * 4. prosince odstartoval již po 14.
školní projekt Od Barborek do Tří králů. Po Mikulášském dni a obchůzkách Lucií
čeká na žáky Velká vánoční besídka v režii žáků IX. ročníku a v novém roce pak
Tři korunky pro Tři krále * 1. 12. pořádala naše škola ve své sportovní hale
okresní finále mladších žáků v malé kopané. Sjelo se k nám 9 družstev, bojovala
ve 3 skupinách a pak znovu ve finálových skupinách. Vítězství si odvezli chlapci
ze ZŠ TGM Vimperk, naši tentokrát na medaile nedosáhli * Den otevřených dveří
ve škole PJB, určený především „předškolákům“, proběhne v pátek 13. ledna
2017. A jedna novina na konec. Letos se poprvé v Březinách neobjeví informace
o termínu Zápisu dětí do školy. Ten se v lednu nekoná. Zápis se přesouvá až na
měsíc duben. Podrobnosti přineseme příště * (B podle MIN )
Základní umělecká a mateřská škola : * V pondělí 24. října 2016 se uskutečnil
v koncertním sále ZUMŠ Slavnostní koncert na počest státního svátku ČR. Již
tradičně se tu potkávají žáci a učitelé dvou ZUŠ z V. B. a Stach, odkud k nám
letos k nám přijelo zahrát a zazpívat 11účinkujících. Zazněla hudba různých
žánrů a stylů. Na jaře roku 2017 vyjedou do Stach žáci a kantoři od nás * Ve
dnech 10. – 16. 11. 2016 proběhlo v ZUŠ celkem 6 čtvrtletních koncertů žáků
hudebního oboru. Tyto koncerty se konají pravidelně 3krát do roka a jsou spojeny
s rodičovskými schůzkami * Přesně na den svaté Cecilie, v úterý 22. 11. 2016 se
uskutečnil v koncertním sále ZUŠ tradiční koncert žáků k svátku této patronky
všech muzikantů. V programu vystoupili ti nejmladší žáci až po naše budoucí
absolventy v roce 2017 * 6. –7. 12. se v galerii BoMBa uskutečnila dvě setkání
s obrazy a objekty ak. mal. Heleny Vanišové. Stalo se v rámci nového předmětu
Hudební seminář * Přinášíme stručné informace z některých akcí MŠ Pastelka *
4. 10. Divadlo Zvoneček hraje pohádku O pejskovi a …12. 10. Dopolední
program pro rodiče Maminko, tatínku…20. 11. Podzimní ekotvoření, což byla
dílna pro rodiče…9. 11. Výlet do chlumanské obory. 15. 11. Hudebně výchovný

program L. Hrdličky. 27. 11. Adventní trhy v pivovaru-píšeme na jiném místě. 2.
12. Divadlo Kos s pohádkou Mrazík a Kutilka. 14. 12. Vánoční besídka, Vánoční
pohádka a Česko zpívá koledy* O některých adventních a vánočních programech
píšeme na jiném místě v Březinách * ( B podle T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ač prosinec tady máme, ještě do Září 2016 se podíváme. V tomto měsíci přišel
na svět Václav Šuba z Vlachova Březí. Gratulace rodičům, velká kytka
mamince a Vaškovi jen to Nejzdravější, Nejlepší a Nejšťastnější žití a k tomu
ještě svátek slavný…* Říjen 2016 * Podzimní dívčí pár se nám tu objevil, a tak
můžeme mezi námi přivítat Kristýnku Sedleckou a Sofii Vozabulovou, obě
z Vlachova Březí. Jejich rodičům blahopřejeme, maminkám po kytičkách
posíláme. A obě děvčátka ať krása i moudrost zdobí, štěstí je provází, ať zdravé
jsou a štěstí mají * + Navždy jsme se loučili s panem Jaroslavem Plachtou
z Vlachova Březí, který odešel ve věku 87 let. Na věčného optimistu
z „ostrovního“ domu v Nerudovce hned tak nezapomeneme. Zarmoucené
rodině a přátelům si dovolujeme vyjádřit upřímnou soustrast nad jeho ztrátou +
* Říjnové svatby jsme nezaznamenali * Desátý měsíc roku nadělil premiérovou
sedmičku s nulou panům Ing. Josefu Florianovi, Františku Lagronovi a paní
Marii Velkové, trojlístku z Vlachova Březí. Pětasedmdesátka se přiklonila k
panu Adolfu Němečkovi z Dáchova. Neskutečné dvě sedmy vedle sebe už
nikdo neodpáře panu Ing. Josefu Kluibrovi z Vlachova Březí. Osmdesátiny
oslavil pan Václav Bártík z Vlachova Březí. A o pět let více si připomněla paní
Růžena Dejmková z Uhřic a stejně tolik roků přinesl života běh i panu Františku
Švancarovi z Vlachova Březí. Všem oktobrovým jubilantům posíláme přání
pevného zdraví, klidné mysli a radostného života mezi námi * Listopad 2016 *
Zatím nebylo slechu ani vidu po nově narozených, ani po svatbách. A Bohudíky
nás nikdo navždy neopustil * Ani seznam listopadových jubilantů není dlouhý.
Nebýt dvou sedmiček u věku paní Marie Hubrové z Vlachova Březí a ještě
jednoho velmi zajímavého spojení čísel, nenašli bychom žádného „kulatého“
oslavence. Milá paní Marie, za všechny letošní listopadové oslavence přijměte
naše upřímné blahopřání a kytici velikou, buďte zdráva mějte se dobře a pokud
možno ještě lépe! * Prosinec 2016 * Co platilo pro listopad, mohli jsme napsat i
o prosinci. +Bohužel jedna smutná zpráva to mění. Ve věku 78 let zemřela paní
Alexandra Smirnova ze Lhoty Chocholaté. Březiny si dovolují vyjádřit její
rodině, všem příbuzným a blízkým upřímnou účast nad její ztrátou + * Mezi
prosincovými jubilanty se letos poprvé objevuje pan Bohuslav Král z Dolního
Kožlí, tomu již bylo 70 let. O deset let více si připsal pan František Předota
z Vlachova Březí. A o dalších 10 let Bude paní Evě Vytiskové z Vlachova
Březí, která koncem měsíce vstoupí do Klubu 90. Všem třem jubilantům, a
vážené paní Evě Vytiskové zvlášť, posíláme naše upřímné gratulace s přáním
dobrého zdraví a tolik nezbytného štěstí. Ať se vás dobrá nálada drží co
nejpevněji * Vítání dětí 25. listopadu 2016 probíhalo v obřadní síni radnice
vítání dětí, které se narodily od máje ´16 do konce října ´16. Pozvání dostalo 13
dětí, respektive jejich rodiče, prarodiče i známí. Pan starosta L. Dragoun, paní
matrikářka Mgr. L. Petrů a v neposlední řadě i zpívající a přednášející děti z MŠ
Pastelka pak ve středu odpoledne přivítali a přijali mezi nás 10 dětí, které se k té
slávě dostavily v doprovodu svých rodičů. Dostalo se jim zasloužené pozornosti
i několika drobností, včetně zlatého čtyřlístku. Ať je vám tu mezi námi dobře a
ať jste zdraví a šťastní! * (B podle LIP)
PAN JAN SÝKORA DEVĚTADEVADESÁTILETÝ
27. listopad 1917 – to je datum narození
pana Jana Sýkory, rodáka ze Žárovné. Od
nepaměti ho však vnímáme jako rodilého
Vlachovobřezšťana. Pan Jan v našem
městě až donedávna bydlel v domě
s hvězdou v Jiráskově ulici, odkud každé
ráno jezdíval na Pionýru k Caisům pro
rohlíky. A to mu bylo již hodně přes
devadesát. V posledních létech o něho
pečuje paní Helena Kubaštová způsobem,
jak to dokáží jen milující a starostlivé
dcery. Spolu s její početnou rodinou
obývá „Pan 99“ historický dům v Horní
ulici v Prachaticích. Právě sem zamířili koncem listopadu pan starosta Dragoun,
paní matrikářka Petrů a JKH, aby nejstaršího z nás pozdravili, pogratulovali mu a

na zub i na duši něco přinesli. Všem, kteří si na pana Jana Sýkoru pamatují,
můžeme potvrdit, že se nachází v dobré kondici, na jeho usměvavé tváři
nenajdete vrásku, sleduje dopolední televizní seriály, připije si s vámi citrónovou
Becherovkou a všechny nás ve Vlachově Březí a širokém okolí pozdravuje. A to
samé činíme i my Vám, vážený pane Jane. (JKH)
CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2016 A V LEDNU 2017
* Odpolední Vánoční besídka MŠ Pastelka a po ní i Vánoční pohádka od
Zvonečku z Č. B. ve středu 14. 12. v sále pivovaru * Stále ještě ve středu
14. 12. v 18 hodin Zpívání u vánočního stromu se ZUŠkou na náměstí. I
zpívající lid z Vlachova Březí se letos poprvé připojí k celorepublikovému
projektu Česko zpívá koledy * Sobota 17. 12. hasiči pořádají pro děti i
dospělé Vánoční trhy na náměstí Svobody * O čtvrté adventní neděli
pořádá OS Hradiště, ZUŠ a MěK JVP jubilejní 20. hudebně-literární večer
nazvaný Pocta jižním Čechám. 18. 12. v 17 hodin v koncertním sále
ZUMŠ * 21. 12. se v kostele Zvěstování páně uskuteční od 17, 30 hodin
Koncert duchovní hudby žáků a učitelů ZUŠ * Ve čtvrtek 22. a v pátek
23. 12. se budou na náměstí Svobody prodávat Vánoční kapři * Skupina
Parkán zůstává věrna tradici a 23. prosince hraje ve V. B. Bude to
premiéra kapely v sále pivovaru * Na Štědrý den odpoledne ve 14 hodin
bude v chrámu Zvěstování Páně (ZP) sloužena Dětská vánoční mše. Od 15
do 16 hodin budou tradičně vyhrávat muzikanti u vánočního stromu *
Přesně ve 24 hodin zazní v kostele ZP první tóny Půlnoční mše svaté *
25. 12. Mše svatá v kostele ZP - Slavnost narození Páně v 8 hodin od 15
hodin Koncert ZUŠ * 1. leden 2017 00 hodin novoroční ohňostroj města
V. B. z ochozu věžních hodin 18 hodin na náměstí Svobody Caisův
ohňostroj pro děti * 1.1. 2017 kostel ZP 8,00 hodin mše svatá-Slavnost
Matky Boží Panny Marie * Sobota 7. 1. 2017 5. ročník Memoriálu Karla
Láda v halové kopané ve sportovní hale * V sobotu 7. ledna 2017 se
v kostele Zvěstování Páně již popáté představí skupina NO-E-MI
s komponovaným pořadem Ztraceni v překladu aneb tak trochu jiný
vánoční koncert, který začíná v 18 hodin * Tříkrálové sbírka ve Vlachově
Březí a v Chlumanech. Sbírka bude zahájena 7. ledna * Tříkrálová sbírka
v ZŠ PJB v pátek 6. 1. 2017 * 14. ledna 2017 se v sále pivovaru uskuteční
premiéra Plesu města Vlachova Březí. Stane se tak ve 20 hodin a k tanci a
poslechu bude hrát kapela Jazzika. V Infocentru je možno rezervovat
místo * O týden později 21. 1. 2017 odstartuje ve 20 hodin v sále pivovaru
již 4. Ples pekařů a řezníků s kapelou „A je to“ a s bohatou tombolou * (B)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná: Říjen : Nejprve déšť a kroupy, pak zas houpy, houpy a
sluníčko má roupy. Listopad : Po slunci, dešti a mracích Martin na bílém
koni přijel, ale daleko nehopčal a mega úplňku ( od ledna 1948) v pondělí 14.
11. se nedočkal, stejně jako my tady-mraky byly jako hrady. Prosinec :
Zataženo, větrno, ale i slunce s mrazem, pak obleva s deštěm padají na
zem…12. 12. (CM) * Meteorolog pozorovatel pan František Novotný z V.
B. už 11. rokem zaznamenává množství srážek v našem městě. Vždy od
března do října. Součet za letošní rok činil 597 litrů na m2. Je to o 203 litry
více než v roce 2015. Děkujeme mu, že se s našimi čtenáři dělí o své zápisy *
Ve čtvrtek 17. 11. uspořádali volejbalisté TJ Sokol turnaj v naší sportovní
hale. Hráči Slavoje HU raději nepřijeli, a tak bylo konečné pořadí
následující : 1. Sokol V. B., 2. Tatran PT a 3. VK Bavorov. Blahopřejeme
k úspěchu * V září skončila okresní soutěž Jih pro nohejbalisty TJ Sokol.
Po dvou létech si polepšili a obsadili 11. příčku. V příští sezóně zkusí
prorazit ke špici tabulky. V sobotu 10. 12. pořádali doma v hale turnaj pro
juniory. Ten ovládla hned tři družstva z Radomyšle, naše 2 týmy skončily
hned za nimi a pořadí uzavíral tandem ze Strakonic. Není důležité vítězit, ale
udělat něco pro druhé, nota bene ještě pro mladé. A to zdejší plejeři zvládají
bez problémů * Fotbal FC : Fotbalisté jsou v polovině sezóny. Příliš radosti
však sobě ani příznivcům neudělali, až na výjimky. Hráči FC A jsou v I. B
třídě 12. s 9 body, když pouze jedenkrát vyhráli a 6x remizovali. Dorost FC
uhrál v I. A třídě 8 bodů. Přípravka FC hraje v OP PT a po podzimu získali
chlapci 18 bodů. Žáci FC hrají OP PT a o prvenství se perou s Vitějovicemi.
Vedou tabulku s 27 body, 9 výhrami a jedinou porážkou, mají rovněž
impozantní skóre 84:13 a dělají svým trenérům Fr. Fenclovi a R. Hůrskému
jen radost. A to je právě ta výjimka. Ať je jaro lepší než podzim, hlavně pro
první mužstvo FC * (B)
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