VLACHOVOBŘEZSKÁ KRONIKA 2017
RESTY Z ROKU 2016 :
* Před Vánoci skončil ve škole sběr
starého papíru s tímto výsledkem :
více než 11 320 kil! * Před
prázdninami
měla
ve
škole
premiéru zajímavá soutěž Vánoční
schody 2016. Sto žáků překonávalo
převýšení
105
schodů
v chodbách areálu ZŠ PJB *
Vítězem 17. ročníku Turnaje ve
šnopsu, který se konal tradičně
v hostinci U Svatošů 17. 12. 2016, se stal jiří Dejmek
z Chluman, na 2. místě byl Jiří Vodička z V. B. a třetí skončil
nestárnoucí domácí Jarda Rauscher st. * 18. 12. představil
Kruh přátel poezie svůj jubilejní 20. pořad Pocta jižním
Čechám * Na Štědrý den odpolene nechybí Dětská vánoční
mše v kostele, Dárek od muzikantů – koledy před kostelem a
konečně Půlnoční mše svatá začíná přesně o půlnoci v kostele *
V roce 2016 se ve Vlachově Březí a jeho sedmi osadách
narodilo 14 dětí, což je o 3 více než v roce ´15. Navždy nás
opustilo 13 občanů, to je o 5 lidí méně než loni. K 31. 12. zde
žilo 1698 obyvatel, o 10 občanů méně než v roce uplynulém, a
tak magická hranice 17 set duší zůstala nepokořena. Pouze ve
Vlachově Březí žilo 1540 lidí, tedy o 8 občanů měně než v roce
2015 * Počasí o Vánocích : na blátě. A na Nový rok : jak bys
met! * Vrcholí přípravy na Novoroční ohňostroj…*
LEDEN : * …XIX. Novoroční ohňostroj Města V. B. v režii
našich hasičů byl odpálen z ochozu věžních hodin a povedl se.
Předcházely mu i následovaly po něm ohňomety menší,
raketomety, petardy apod… 1.1. 2017 v podvečer se na náměstí
odehrál Caisův ohňostroj pro děti a důstojně navázal na svého
předchůdce. Pour Féliciter 2017, vážení spoluobčané * 1. ledna
odešel na věčnost Ing. František Benda, CSc., čestný občan
města , ministr životního prostředí v první Klausově vládě ČR
(1992-1996). Později byl vysvěcen jako trvalý jáhen a působil
mimo jiné i v naší farnosti. V pátek 6.1. byla za něho v kostele
Zvěstování Páně sloužena zádušní mše a v sobotu 7. 1. byl
uložen k věčnému spánku na hřbitově u kostela sv. Vojtěcha ve
Lštění. S Pánem Bohem, Františku * 6. 1. Tříkrálová sbírka Tři
korunky pro tři krále ve škole PJB se koná již po 14. a na jejím
konci je částka 6 268,- Kč. Děkujeme rodičům i žákům *
Tříkrálová sbírka ve V. B. a v Chlumanech byla poznamenána
chřipkovou epidemií, a proto malí koledníci vybrali „jen“ 19
000,- korun * 7. 1. vystupuje, a to s velkým úspěchem a již
popáté, v kostele Zvěstování Páně domácí skupina No-E- Mi
s komponovaným pásmem Ztraceni v překladu * 1. 7. se ve
sportovní hale ZŠ PJB konal již 5. ročník Memoriálu Karla
Láda st. v sálové kopané * 12. 1. vyprávěl spisovatel Hynek
Klimek v sále ZUMŠ a Tajuplné Toulavě * První ples v nové
sezóně patřil ve velkém sále panského pivovaru premiérovému
plesu Města V. B. Bylo nabito a všem hrála Jazzika – v sobotu
14. 1. * O týden později 21. 1. se tamtéž konal 4. Ples pekařů a
řezníků s kapelou A je to! Co sem táhlo hosty více? Tombola
nebo tanec? * 22. 1. vyhrál skilaufer Vl. Kotrc (75 let) ve své
kategorii (nad 70 let) Kašperskou „30“ . Premiérová gratulace *
26. 1. Inženýr Jos. Florian vypráví a promítá v BoMBě o Číně,
Tibetu a Nepálu * Prvním dítětem roku 2017 se stal Viktor
Vančura z Vlachova Březí, který se narodil 11. 1. = 1. Vítáme
Tě mezi námi, Viki, ať Ti to prvenství vydrží ve všem a furt *
Paní Anna Hálková z Vlachova Březí dvaadevadesátiletá! Paní
učitelka Marie Řehková, rovněž z V. B.,
toho času

v Prachaticích, čtyřiadevadesátiletá! Oběma paním posíláme
kytek plno s přáním dobrého zdraví * Polovina měsíce druhá,
na zimu voláme Hurá! : 20 cm prašanu a 20 °C pod nulou! *
ÚNOR : * Na Farmě PT na Dlouhé louce 17 tisíc kachňat
zamordovali, respektive do plynu poslali hasiči(ne ti naši)
převlečení za veterináře - to vše kvůli viru ptačí chřipky * 4. 2.
byl na Valné hronadě hasičů znovuzvolen starostou SDH pan
Jan Fiedler st. a novým velitelem jednotky požární ochrany pan
Martin Kočovský * 3. 2. se v sále jídelny ZŠ PJB konal již 21.
Společenský večer ZUMŠ, hrála kapela Přímý přenos a
všechny očaroval skvělý mág Absolon * 12. 2. pořádali
fotbalisté FC VB ve velkém sále pivovaru svůj 47. Sportovní
ples s kapelou Laguna z PT a premiérovými žlutomodrými
šálami s kozlem * 18. 2. se uskutečnili po dlouhých 48 létech
naši hasiči Masopustní průvod, nezapomněli si vyzvednout
klíče u starosty a pak už jen putovali až do večera, kdy U
Hasičů vyhrávala Excelentmusic všem, co teprve přišli anebo
dobře došli * A konečně 25. 2. se vydal z Dolního Kožlí
tradiční průvod masek po „Spojených státech“, aby se vrátil
zpět do D. K. a tady si to všichni užili * 8. 2. se v PT na OK
Soutěže v německém jazyce se v ml. žácích umístili J. Čužna a
K. Tažejová na 1. , respektive 2. místě a ve st. žácích byl
Martin Lee druhý. Gratulujeme také paním učitelkám * 11. 2.
vyhrál pan Vl. Kotrc (Město V. B.) bez mazání a jenom soupaž
běh na 50 km v rakouském St. Johannu in Tirol za 2 hodiny, 51
minut a 38 sekund! Kdo z nás by to dokázal? * 14. 2. předal na
půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR její předseda pan
Jan Hamáček našemu starostovi L. Dragounovi oficiální doklad
o tom, že město V. B. smí užívat vlajku * 20.2. přednášel
renomovaný psycholog a náš rodák i žák školy pan doktor
Jeroným Klimeš v sále ZUŠ o manželství i o Kristu * Na
Hájkách dokončila firma Pokorný kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení * Počasí je do poloviny monatu zimní, pak
tu prší a sluníčkem to končí *
BŘEZEN : * Ve dnech 5.-10. 3. probíhal v areálu Zadov
lyžařský výcvik žáků – sedmáků školy PJB, byli ubytováni
v hotelu Churáňov * 10. 3. a 25. 3. se slaví MDŽ ve V. B. a
v D. K. * 11. 3. Tradiční Sokolské šibřinky večer a a Dětský
karneval odpoledne končí plesovou sezónu v panském
pivovaru. Byly při tom masky, kapela Milenium z Vodňan, DJ
Touschi a hodně dobré nálady * V polovině měsíce
znovuotevřeli, chcete li obnovili, v BoMBě hned 2 výstavy
najednou. Tu 1. věnovali 425. výročí narození J. A.
Komenského : Život-Tvář - Dílo a druhou výstavu nazvali
Svatý Vojtěch MXX, přesně tolik let totiž uplynulo od světcovy
mučednické smrti. Při příležitosti otevření výstav spatřila světlo
světa výzva : Kreslete jako Václav Boukal…* V režii Městské
knihovny JVP se 22. 3. uskutečnilo v BoMBě setkání s panem
Emilem Kintzlem při promítání a povídání nad jeho knihou
Zmizelá Šumava. Tolik lidu už tu dlouho nebylo * Naše
knihovna připravila i večerní vycházku městem s paní L.
Kropáčkovou Za historií a pověstmi V. B., která se uskutečnila
31. 3. * A MěK JVP dotřetice ( vždyť máme Měsíc knihy a
internetu). V posledním období má zapsáno 232 čtenářů, z toho
111 dětí do 15 let. Paní ředitelka Helena Fraňková zakoupila
257 knih v hodnotě téměř 40 tisíc korun, krom toho má
Plánkova knihovna předplaceno 10 titulů časopisů a nabízí
bezplatný přístup k internetu * 17. 3. Navštívili naši Deváťáci
Pasov, výstavu Ausbildungmesse a prohlédli si město * Na
Josefa zvítězil Vl. Kotrc v německém Bodenmeisu na
Skadilopettu – 42 km * 23. 3. se koná 1. veřejné jednání

ZM Vlachova Březí, kde byl schválen
převod majetku obce sokolské na
Město V. B., projednávala se započatá
rekonstrukce Sokolovny, rekonstrukce
vodovodu ve Lhotecké ulici i Plán
odpadového hospodářství ve sběrném
dvoře * V ten samý den se ve škole
skáče do výšky. Vítězem byl mladší žák
M. Svoboda se 144cm! a mladší žákyně
V. Beránková skočila 114 cm * Den
učitelů si připomněli ve škole 31. 3.,
slavnostní posezení se premiérově
konalo ve velkém sále pivovaru * 31. března zahájili učitelé a
hosté v sále školy oslavy čtvrtstoletí trvání ZUŠ ve V. B.
Slavnostním koncertem absolventů. Další slavnostní programy
budou následovat * Březnové počasí startuje 2x duhou- 1. 3. je
nad Lhotou CH. a 2. 3. se vyhoupla nad Hájky a pak už to
bylo všechno na střídačku *
DUBEN : * Počátkem dubna získala paní Marie Velková
z Vlachova Březí od ČUS v Praze titul Trenérka a cvičitelka
roku 2016, tomu předcházel titul Zasloužilá cvičitelka od OS
ČUS v Prachaticích z konce března. Blahopřejeme! * Šéf
pálenice pan M. Babický ohlásil nejhorší výsledek v 18leté historii tohoto zařízení = celkem 1400! litrů kořalky *
V sobotu 8. 4. padl rekord v počtu kraslic a vajíček-pouchlat na
bříze krasavici. Bylo jich 4 190 kusů, což je o 488 vajec více
než rekord z roku 2015. Organizátorky zasluhují pochvalu a
v Pelhřimově mohou chystat zápis do knihy rekordů * 5. 4.
Tereza Předotová , žákyně naší školy, zvítězila v OK pěvecké
soutěže Jihočeský zvonek. Opět pochvala, jak jinak * 11. 4.
pořádali v BoMBě již po 9. Velikonoční trh * 17. 4. se
v galerii Na Půdě panského pivovaru konala vernisáž výstavy
Fotografové od Vlachova Březí. Celkem 11 autorů tu
představilo své práce, včetně svého frontmana Ing. Pavla
Kluibra * 21. 4. si ve škole profesora Brože připomínali Den
Země. Žáci IX. třídy zůstali věrni tradici a sázeli mladé buky u
lomu v Hradišti * 24. 4. probíhal ve velkém sále pivovaru Den
tance 2017, když se tu sjelo na 140 účinkujících žáků z 5
ZUŠek a ti předvedli na 21 choreografií * Zápis do školy se
tentokrát konal až ve dnech 28.-29. 4. a dostavilo se kněmu 32
dětí v doprovodu rodičů * Firma Pokorný připojila pozemky
kabelem nízkého napětí v rámci projektu Zahrady nad
stadionem * Ve věku 71 let zemřel pan Josef Kovář z V.B.,
průkopník kulturistiky v našem Sokole * 4. 4. přiletěla čápice
Ivanka, čekala, až se čápa Huga dočkala. Počasí studené, o
Velikonocíh sníh. 26.-28. 4. sníh láme i stromy. Jen naši hasiči
vědí, jaká to byla šichta *
KVĚTEN : * 1.5. Májka u kostela Zvěstování Páně vydržela,
aniž by strážce měla. Duch zvítězil nad motorovou pilou *
Počátkem května upražil první batch v nové pražírně Nebe
budované v prostorách pivovaru pan Mgr. Ivan Lauda.
Originální směs 4 druhů kávy nazval Ametyst * Židovský
hřbitov se stal obětí nájezdu vandalů * V sobotu 6. 5. Velká
hasičská sláva před kostelem, kde nová vozidla SDH z D. K. a
V. B. slavnostně požehnal P. Šimon Stánčik. Bylo přitom
mnoho lidu našeho, VIPového i čtyřiadvacet kolegů z FFW
z Riedlhütte. Po průvodu se pak všichni sešli U Hasičů *
V neděli 7. 5. půl hodiny po poledni dorazili na zámecký dvůr
lidé ze Vzpomínkové jízdy historických vojenských vozidel
k osvobození JZ Čech vojáky U.S. Army. Vzpomínka zůstává,
pamětníků ubývá * Ve dnech 11. – 14. 5. se ve velkém sále
pivovaru konala Májová přehlídka mysliveckých trofejí
ulovené zvěře v okresu PT. Pro velký úspěch ( exponáty z 50
MS - 800! návštěvníků – 222 jeleních trofejí- atd…) tu bude

příští rok přehlídka znovu * 23. 5. Na stadionu Tatranu v PT se
konala okresní olympiáda v LA žáků 1. stupně. Naši žáci
získali 10 medailí, z toho 3 zlaté * 26. 5. Divadlo Drak ze
ZUŠky hraje po létech opět Malého prince, premiérově v sále
pivovaru * 27. 5. Dětský den na stadionu FC pořádají
sokolové, fotbalisté, hasiči a modeláři. Kolik dalších je ochotno
pomoci, se však ztěží spočítá * 30. 5. zpívá a hraje v sále
radnice se ZUŠkou Celá rodina a všichni tak podpořili 1.
ročník ZUŠ OPEN, včetně Paní Pěvkyně M. Kožené * Lidé
z Města dokončili rekontrukci vodovodu se 12 přípojkami ve
Lhotecké ulici *
Paní Žofie Předotová z V. B.
třiadevadesátiletá. Jen samá blahopřání a květiny * V počasí se
střídá slunce s deštěm a po Serváci už jen slunce svit *
ČERVEN : * Ve čtvrtek 1. 6. se ve výstavní síni pivovaru
konala vernisáž výstavy Bydlení made in Volyně. Své práce tu
představili studenti SPŠ i VOŠ ve Volyni. Byli přitom pan
ředitel volyňské průmyslovky RNDr. Jiří Homolka, náš pan
starosta L. Dragoun, páni radní a především mnoho bývalých
absolventů školy, ale také i jejích příštích studentů * V sobotu
3. 6. v předvečer Pouti se v BoMBě konala vernisáž výstavy
Václav Boukal – malíř, kreslíř, ilustrátor, kterou
vlachovobřezští
uspořádali
na
počest
nedožitých
pětadevadesátin svého rodáka a čestného občana města. Svůj
prostor dostaly i práce žáků školy-viz. výzva „Kreslete jako
Mistr V. B.“ * Svatodušní pouťová slavnost 2017 v neděli 4. 6.
nabídla hostům například 4 výstavy ( Boškové, Bydlení
z Volyně a Fotografové v Pivovaru a Boukal v BoMBě).
Sobotní koncert pěti rockových kapel pod širým nebem na
náměstí. Tři sváteční pouťové mše a všechno ostatní, na co
jsme již navyklí. A k tomu ještě prima počasí. Kde jinde to
mají! * 9. 6. i naše farnost připravila pro všechny tzv. Noc
kostelů a 18. 6. se 3 ( slovy tři!) děti zúčastnily svého prvního
svatého přijímání. Před 57 a více léty chodilo ke svému
prvnímu svatému přijímání až 25 dětí * 22 žáků-prvňáků bylo
v BoMBě pasováno na čtenáře * 7. 6. se v PT konala okresní
olympiáda v LA 2. stupně základních škol, naši vybojovali
celkem 5 medailí, žádná z nich však nebyla ze zlata * Zato ze 4.
Sportovních her seniorů v Č. Budějovicích přivezli naši
reoprezentanti hned 5 zlatých, 2 stříbrné a 2 bronzové.
Nevídané! Gratulujeme! * Setkání Uhřic se konalo 10. 6.
v Uhřicích u Prčic * V ten samý den se na lhoteckých drahách
konal již po 17. Den leteckých modelářů * A do třetice
uspořádali o této sobotě již po třetí volejbalisté TJ Sokol
Rybářské závody * 17 dětí-předškoláků se rozloučilo se
školkou Pastelkou * 26. 6. se konal závěrečný koncert žáků
hudebního oboru v sále ZUŠ * Se školním rokem se ZUŠka
rozloučila tradičním Kabaretem cestou necestou v sále MěÚ na
radnici * 21. 6. se v obřadní síni radnice uskutečnilo Vítání
dětí, narozených od prosince 2015 do konce dubna 2016. Spolu
s rodiči a blízkými se jich dostavilo celkem 5, což znamenalo
stoprocentní účast! * 26. 6. schválili na svém 3. jednání naši
zastupitelé mimo jiné i vyhlášku o nočním klidu * Koncem
měsíce skončila ve škole PJB jarní část ( 12 840 kg) soutěže ve
sbírání papíru, když součet s podzimem činil 24 310 kilo! * Na
7. ročníku dlouhodobého Turnaje ve stolním tenisu o Mistra ZŠ
PJB zvítězili : J. Aleš, E. Diblíková a J. Dejmek * Žákyní roku
2017 se stala Barbora Bártíková z 9. třídy. Gratulujeme jí a
přejeme hodně úspěchů ve studiu na SPŠ ve Volyni * 25 žáků
jedné IX. třídy se rozloučilo s paní učitelkou třídní M.
Jungwirthovou, ostatními kantory a se všemi žáky školy
tradiční Derniérou a rituálem Loučení…Ať se jim vede pořád
jen dobře! * Celkem 322 žáků školy si odnášelo vysvědčení
( 199 na 1. st. a 123 na 2. stupni) * Z důvodů náročné
rekonstrukce školní kuchyně se poslední 3 dny v měsíci

ve škole nevyučovalo * Na červnovou výzvu v Březinách k
150. výročí města V. B. až do 12. 12. ´17 nikdo nereagoval *
Fotbalisté FC se zachránili v I. B třídě. Dorost v I. A také. Zato
žáci FC vyhráli OP PT a postupují do I. třídy. Gratulace veliká!
Snažili se i kluci v obou přípravkách i old boyové FC * Celý
měsíc jen málo prší, zato před svátkem sv. Jana si to velká
bouře vynahradila a stromy tuze kácela (Svatý Duch i
Sokolovna). Čápata od Huga a Ivanky jsou opravdu jen 2,
potvrdil to doktor z roudnické Ceconie *
ČERVENEC : * Noční hasičská show 1. 7. na stadionu FC
odstartovala letní vagace. Každoroční soutěž (letos již po 19.)
O pohár starosty města v hasičských sportech měla u nás noční
premiéru. Potřetí za sebou vyhráli muži SDH Oseky, mezi
ženami byly nejlepší Nebahovy, naše paní a dívky skončily 3.
Poprvé závodily i Dětí. Všechno korunoval a osvítil závěrečný
ohňostroj * Počátkem července se konaly v Plzni celostátní
Sportovní hry seniorů. Naše ženy tu byly 3x bronzové.
Gratulujeme! * 22.7. se na stadionu FC přestavili old boys
Slavie Praha. Proti nim nastoupili domácí dorostenci z konce
80. let. Zvítězil fotbal, pěkné počasí a divácká pohoda * Paní
Marie Pěstová ze Lhoty Chocholaté vstupuje do „Klubu 90“ *
Paní Bedřišce Vaněčkové z Doubravy bylo třiadevadesát!
Oběma paním posíláme kytice veliké a přání dobré pohody na
duchu i po těle * Počasí na půl polo i jasno až do konce *
SRPEN : * 5. 8. vzpomínali i lidé z V.B. v Dolních
Nakvasovicích u kamene na Jakuba Bursu * 12. 8. se konal již
43. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty, jehož vítězem
se stali rivalové ze Slavoje Husinec * Židovská obec v Praze
zajistila opravu náhrobků na židovském hřbitově * Po pravé
straně Nerudovy ulice směrem od Plachtů až k Sekaninům
položila firma Pokorný elektrické kabely a instalovala stožáry
veřejního osvětlení pro budoucí chodník *19. 8. zahájili
fotbalisté FC I. B třídu remizou 3:3 ve Zdíkově * Koncem
srpna si vedli velmi dobře naši mladí nohejbalisté na turnaji ve
Strakonicích * V Žižkově ulici dokončila firma StaVimperk
výměnu hlavního vodovodního řadu, včetně 22 přípojek * Ve
školní kuchyni to skoro stihli do začátku školního roku.
Provedli náročnou rekonstrukci téměř všeho, co opravit šlo a
nakonec instalovali nové vybavení. Vystřídalo se tu hodně
firem, velký kus práce odvedli i lidé z Města V.B., které tuto
náročnou rekonstrukci školní vývařovny také financovalo * Ve
škole se o prázdninách také malovalo, byl instalován kamerový
a zabezpečovací systém * Lidé z Města zbourali garáže pod
zámkem a úklidili jeho okolí * Počasí je více než letní s velkou
noční bouří 18. 8., jejíž následky likvidovali naši hasiči plných
14 hodin! *
ZÁŘÍ : * Školní rok začal až 4. září tradičním přivítáním
Prvňáčků. Těch nastoupilo letos 28 a jejich první paní učitelkou
je Mgr. Jindřiška Krankušová. Celkem chodí do školy 322 žáků
(189 na 1. st. a 133 na 2. st.) a učí je 22 kantorů včetně vedení,
2 vychovatelky a 4 asistentky pedagoga * Škola získala 5 000
Euro na realizaci projektu Těšíme se na setkání v roce 2018,
který je určen k podpoře partnerství s německou školou
v Riedlhütte * MŠ Pastelka hlásí 79 dětí, 4 třídy a 6 paní
učitelek i povinnou předškolní docházku * V ZUŠce mají plno
= 180 žáků ( 133 HO- 10 učitelů a 47 TO-1 paní uč.) * 7. 9.
uspořádal na koupališti Mikroregion Vlachovo Březí Sportovní
štafetový trojboj pro děti mladší 15 let. Tato soutěž je nová a
putovní. U nás vyhrály děti ze Strunkovic, naši skončili sedmí
* 15. září slavila škola v předstihu své 118. narozeniny. 17.9. je
Památným dnem školy a na programu jsou i volby do Sněmu
školy. Letos se stala prezidentkou Romana Mikešová z IX.
třídy, vice prezidentkou Lucie Dědičová z 8. A. Po slavnostním
obědu žáci končí, kantoři a zaměstnanci pokračují setkáním se

všemi bývalými, položením kytice ke hrobů ucti památku
kantorského rodu Kopečků, prohlédnou si novinky v kuchyní a
nakonec končí v BoMBě. Letos tu na ně čekala vernisáž
výstavy fotografií Václava Maliny-Vysvědčení 2017 a obrazů
paní doktorky Ivany Bečvářové. O hudební zpestření se
postarala paní uč H. Dvořáková a dostalo se i na dvojí křest
knih. Pan Malina představil tu svou s příběhy hrdinů Šumavy a
pan Oldřich Nováček zase tu jeho : Vlachovo Březí na
dobových pohlednicích. Byl to příjemný podvečer mezi
příjemnými lidmi. Oslava končí rautem v pivovaru * Počátkem
měsíce se vydali naši volejbalisté kolmo až do Znojma a ujeli
při tom 222 km. Zpět domů se svezli vlakem * 25. 9 se konalo
čtvrté veřejné jednání ZM V. B. a jednalo se mimo jiné i o psí
vyhlášce, ale také o tom, ze pan Arnošt z Hosína má zájem
obnovit v našem panském pivovaru vaření piva * Den poté se
už v panském pivovaru konala II. Václavská veselice, na níž se
sjely tři autobusy hostů *Již poosmé pořádal 30. 9. LMK V. B.
na lhoteckých drahách, alias na Letišti LCH tradiční Drakiádu *
Náš pan farář Mgr. Šimon Stánčik obdržel Apoštolské
požehnání od papeže Františka * Paní Věra Dragounová
jednadevadesátilétá! Květiny a gratulace míří do Kůsova * Paní
Doktorka Anna Fadrhoncová, naše slavná rodačka žijící
v Praze, slaví 98. narozeniny! Pozdravy z V. B. míří do
hlavního města * Počasí příjemné i houby rostou. Čápi odletěli
se začátkem školy a konec září babím létem září *ŘÍJEN : *
11. října zemřel v Č. Budějovicích Pan Malíř Jindřich Boška
mladší, třetí z malířského rodu Bošků, jehož zakladatel Jan se
narodil v roce 1854. Mistru Boškovi bylo 86 let a zanechal tu
rozsáhlé dílo, jehož význam nejlépe zhodnotí čas. Za práci pro
naše město, školu i hudební festival a také za renovaci
církevních památek mu byl udělen titul Čestný občan města.
Vážený Mistře Jindřichu, Tvé dílo
nám nikdy nedovolí, abychom
zapomněli…Děkujeme * O víkendu
13. – 15. 10. se konal XVI. ročník
Mezinárodního sborového festivalu
hudebního romanismu. Sjelo se k nám
na 12 pěveckých těles, včetně
Pošumavské komorní filharmonie a
řady významných hostů. Hlavní cenu
profesora Václava Matouška získal
sbor Musica oeconomica Pragensis a
jeho sbormistryně M. Spiritová
získala rovněž ocenění. Organizační
výbor děkuje všem, kteří poskytli
festivalu sponzorské příspěvky
a
zasloužili se tak o zdárný a úspěšný průběh letošního MSFHR
* 17. 10. se v PT konalo ok. kolo ve stolním tenisu žákovských
družstev. Naši hoši obsadili 1. a 2. místo. Dívky vyhrály také!
Gratulujeme a děkujeme * Ve dnech 20. –21 10. se konaly
volby do Poslanecké snémovny Parlamentu ČR. Ve Vlachově
Březí se volilo v jednom volebním okrsku a volební místností
se stal již podruhé malý sál panského pivovaru. Volební účast
byla téměř 58 %, což odpovídá počtu téměř 800 voličů z 1350
možných. Výsledky jsou následující : 1. ANO – 232 hlasy, 2.
ODS 112 hlasů, 3. – 4. Piráti a SPD - 89 hlasů, 5. KSČM – 71
hlas, 6. ČSSD – 46 hlasů, 7. STAN – 43 hlasy, 8. KDU-ČSL –
39 hlasů, 9. TOP09 – 24 hlasy. Výsledky v celé ČR : 1. ANO –
29,64%, 2. ODS – 11,32%, 3. Piráti – 10, 79%, 4. SPD – 10,
64%, 5. KSČM – 7,76%, 6. ČSSD – 7, 27%, 7. KDU-ČSL –
5,8%, 8.TOP O09 – 5,31%, 9. STAN – 5,18%. Poslední volby
do Sněmovny v roce 2013 u nás vyhráli komunisté, nechť si to
vážený čtenář s letoškem porovná sám. Překvapili Piráti i SPD
a nakonec svým náskokem i vítězné ANO. Březiny připomínají,

že okres PT bude mít ve sněmovně svého zástupce – Ing. Jana
Bauera(ODS), exposlance a exstarostu PT. To by nás mělo
všechny těšit. V době uzávěrky Kroniky ´17 máme premiéra
Babiše i jím vybranou vládu. Obé zatím bez důvěry nové PS
Parlamentu. „Keď ste si to upiekli, tak si to aj zjedzte, voliči,
hej?“ * Mistr Vladimír Voborník z Č. K. dokončil opravu kaple
č.: 8 křížové cesty na Svatém Duchu * Firma Pokorný dokončila
stavbu sedmnácti nových stožárů veřejného osvětlení v ulici
Nerudově. Vše je připraveno k osvícení budoucího chodníku *
Společný slavnostní koncert žáků dvou uměleckých škol ze Stach
a z V. B. se konal 23. 10. v sále naší ZUŠky. Byl věnován na
počest blížícího se státního svátku ČR * 22. 10. slaví fotbalisté
FC první podzimní vítězství, když porazili doma Vacov B 4:1.
Alespoň, že tak! * Nohejbalisté TJ Sokol jsou v konečném pořadí
okresní soutěže za rok 2017 na 8. místě z 15 účastníků * V pátek
27. 10. se ve Vlachově Březí konala oslava 99. výročí vzniku
Československa. Naše oslava má tradici i jedinečnost, neb jen v
málo místech kraje si tento svátek připomínají. Osmnáctiletí z V.
B. a jeho osad, ročník 1999, se stávají hlavními hvězdami
slavnosti. Nejprve jsou na radnici jmenováni panem starostou a
radními novými občany města, pak vysadí svou lípu na Sv.
Duchu, uctí památku našich padlých z 1. světové války, zúčastní
se kulturního programu v BoMBě a nakonec jsou pozváni na
malý, ale o to víc upřímnější, raut do panského pivovaru. Letos
se k tomu přidala i návštěva a prohlídka právě probíhající
rekonstrukce Sokolovny, kde pan Ing. P. Kouba podával
zasvěcený výklad o celém průběhu bourání i stavění. V BoMBě
se mohli potěšit fotouměním pana redaktora ČR Ing. V. Maliny a
plátny paní doktorky I. Bečvářové. Sešlu se tu hodně lidu i
odjinud, neb Malina-Jahoda, bývalý žák naší školy, jest osobností
věhlasnou. Připravil pro derniéru, respektive finisáž, své výstavy
jedno velké překvapení v podobě kalendáře na rok 2018.
Připomněl nám 12 osobností z V. B. i okolí a dokázal, že ve
spolupráci s Městem V. B. lze nakonec realizovat záležitosti
z říše snů. Dík si zaslouží obě strany a každý, kdo si kalendář
koupí * Nová brána - made in Robert Vaníček – umístěná do
jižního vchodu na zámecký dvůr * Meteorolog pan František
Novotný z V. B. hlásil, že od března do října spadlo v roce 2017 v
rajónu města V. B. 482 litrů srážek na m2, což je o 112 litrů
méně než loni. Své hlášení nám poslal již po 12. Díky za to * Za
celý měsíc to vyhrálo babí léto a 29. 10. vítr sfoukl všechno * Po
větrné bouři vyrážejí naši hasiči v neděli 29. 10. v pravé poledne
k prvnímu zásahu do Setěchovic. Další výjezdy k
odstranění padlých stromů nenechaly na sebe dlouho čekat *
LISTOPAD : * 3. 11. se již pošesté konal před historickou
budovou školy Dýňový průvod s programem. V ten samý den se
uskutečnil hudební pořad pana P. Hraběte a „Deváťáci“ sázeli
ovocné stromy * 6. 11. začína zimní sběr starého papíru v ZŠ PJB
* 12. 11. Fotbalisté FC vítězí 1:0 v Netolicích brankou v 90.
minutě v Netolicích. Byla to vlastně jarní předehrávka. Po
podzimní části I. B třídy jsou v tabulce na 13. místě se ziskem 11
bodů. Ze všech mužstev ve skupině B dali nejméně branek-14!,
když jich 30 obdrželi. Opět je čekají na jaře záchranářské práce...
* V ZUŠce probíhají čtvrtletní koncerty žáků hudebního oboru *
13. 11. uspořádali v BoMBě již po 15. Den poezie. Moderátorka
podvečera paní učitelka J. Koubová přivítala na podiu pětadvacet
recitátorů * 22. 11. – přímo na svátek sv. Cecílie pro ni zahráli
žáci v sále ZUŠ * Volejbalisté TJ Sokol pořádali 25. 11. v naší
sportovní hale tradiční volejbalový turnaj a již podruhé za sebou
v něm zvítězili. Blahopřejeme * V ten samý den večer přivítali
v Baru Na Dolejší v sále Rock Bio 5 punkových kapel na
festivalu Punk dětem XII - a právě tolikrát již podpořili
organizaci Unicef * Firma Kalčík dokončila velmi
komplikovanou rekonstrukci zdi i krovu stodoly v areálu

zámeckého nádvoří * 27. 11. 2017 oslavil pan Jan Sýkora
z Vlachova Březí 100, slovy sto, let! Při této příležitosti předal
pan starosta L. Dragoun nejstaršímu občanu města jmenování
Čestným občanem Vlachova Březí. Vážený pana Jane,
gratulujeme Vám jménem nás všech, ať jsme z blízka nebo
z dáli, jde jen o to, abychom se spolu smáli! * Ve středu 29. 11.
2017 se v obřadní síni radnice uskutečnilo Vítání dětí,
narozených od května ´17 do října ´17. Z devíti pozvaných jich
v doprovodu rodičů přišlo 8 * 30. 11. se v naší sportovní hale
konalo okresní finále st. žáků v sálové kopané za účasti 9 týmů.
Zvítězili žáci ze ZŠ TGM Vimperk, naši skončili na 3. místě *
Ke 30. 11. 2017 skončila 1. etapa rekonstrukce areálu Sokolovny
ve V. B. * 29. 11. besedovala v BoMBě s dětmi 1. stupně paní
spisovatelka Ivona Březinová, PhDr. * V Kůsově zemřela paní
Věra Dragounová z V. B. ve věku 91 let * Listopadově
podmračeno s deštěm i bez něho. Bílý kůň přiklusal až 26. 11. *
PROSINEC : * Letošní čekání na Kristův příchod patří k těm
nejkratším. O první adventní neděli 2. 12. 2017 v podvečer vyšel
od školy PJB Zvonečkový průvod, když se před tím se před
školou zpívalo, hrálo a nakonec i svítilo. Na náměstí Svobody
před kostelem u stromu a u jesliček, ale i jinde-tady všude čekali
lidé. A dočkali se. Strom se rozsvítil a spolu s ním všechno
ostatní, co k vánoční výzdobě našeho náměstí náleží * V pondělí
4. 12. odstartoval již po 15. Advent ve škole. Tentokrát trochu
jinak než v minulosti. Žáci-osmáci spolu s paní učitelkou H.
Dvořákovou několikrát vystoupili v BoMbě s komponovaným
adventním pořadem * 5.12. měli ve škole Mikulášský den *
V sobotu 9. 12. posílaly děti a ženy z Dolního K. od své kapličky
Psaníčka Ježíškovi, vše v režii Pata a Mata a SDH D. Kožlí * Již
podruhé Česko zpívalo koledy 13. 12. 2017 v 18 hodin a opět u
vánočního stromu u kostela * * 15. 12. v podvečer pořádali naši
hasiči setkání s koledou a muzikanty na náměstí Svobody *
V neděli 17. 12. má premiéru pořad KPP z V. B. nazvaný České
Vánoce Josefa Lady * Ke svému poslednímu veřejnému jednání
se 18. 12. schází ZM V. B. Zastupitelé schválili rozpočet na rok
2018* Lidé z Firmy Pokorný spojili primárním kabelem
vysokého napětí trafostanici u školy s novou trafostanicí za
Plachtů * Zřejmě až do konce roku budou finišovat lidé z RENA
při stavbě chodníků v Nerudově ulici a na Hájkách * 20. 12.
končí zimní sběr starého papíru v ZŠ PJB * Ve čtvrtek 21. 12.
v 18 hodin končí šňůra vánočního programu ZUŠ Koncertem
duchovní hudby v kostele Zvěstování Páně ve V. B. * Paní Eva
Vytisková z V. B. Jednadevadesátiletá posíláme plno kytek a
gratulací * Na počátku měsíce bílo, k sáňkování už to bylo. Od
Mikuláše do Lucie zas ten krtek pěkně ryje * Vlachovobřezská
kronika končí 12.prosince 2017 *
Poznámka: * I letošní přehled nejpodstatnějších událostí končícího roku
2017 doplňuje výtvarný i fotografický kumšt. Úvodní grafika Mistra Jindřicha
Bošky jr. připomíná blížící se výročí našeho města. Dvěma kresbami pak
vzpomínáme na Mistra Václava Boukala a jeho letošní výstavu v BoMBě. A
nakonec nám letošní jubilant Mistr fotograf Václav Malina představil hned tři
„B“, tři čestné občany Vlachova Březí : Malíře Jindřicha Bošku ml. Ten nás
navždy opustil v říjnu tohoto roku. A dotřetice Malíře Václava Boukala, jenž by
se letos v červnu dožil pětadevadesáti let. A dotřetice Exministra Ing. Františka
Bendu, který zemřel letos v lednu, Boška, Boukal a Benda byli k vidění na
Malinově výstavě v BoMBě a jsou i v jeho kalendáři na rok 2018 * (JKH)*

