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Zvon Karel ve věži
chrámu Zvěstování Panny
Marie bude mít v roce
2012 kulaté narozeniny.
Slovutný pražský zvonař
Brikcí z Cinperka odlil
zvon v roce 1592. Ve
stejném roce se narodil i
Jan Ámos Komenský. Jan
pak musel z Čech a
Moravy odejít, Karel
zůstal a téměř 420 let nás
jeho nádherný hlas spojuje
s našimi předky. Nechť
nám všem zvěstuje božský Karel krásné a požehnané Vánoce a
první údery jeho srdce v roce 2012 nás opět spojí a přinesou
nám všem pevné zdraví, mnoho štěstí a dobrou vůli naslouchat
sobě a pomáhat si. Vaše Březiny

se to za čtvrtek 1. 12. a pátek 2. prosince 2011 stihlo a velká
část cest i volných ploch byla vyasfaltována. Ještě teď se na
sídlišti pracuje, dodělávají se chodníky, část silnice, palisádová
opěrná zeď před poštou, další prostranství a parkoviště.
Uvidíme, co do příchodu paní zimy Reno ještě stihne.A co
nestihne letos, to dodělá příští rok… Uprostřed ostrůvku v
prostranství před obchodem Jednoty Coop z ničeho nic
vyrostla lípa krasavice. Na Kavčinec doputovala od Svatého
Ducha za pomoci té nejjemnější techniky a lidských rukou.
Držme jí palce, ať se „chytí“ a něco z tamního genia loci předá
i lidem na sídlišti…V části ulice vedoucí od pošty dolů asfalt
chybí. Místo něho tu prý bude dlažba. Jen čas a praktické
užívání neomylně prověří záměr páně architekta… Ať na
sídliště dlouho zima nepřichází a lidem je tu zase dobře. (JKH)

KOMENSKÉHO ULICE
Vše podstatné jsme o rekonstrukci části této ulice napsali
v posledním čísle Březin. Vše se také odehrávalo v režii
firmy Lesostavby Vimperk. Ve finále v polovině října 2011
pak pomohli i hoši a technika od Strabagů a bylo hotovo.
Jako první se ulicí prošly dětské duše ze ZŠ PJB.(JKH)

SLOVO STAROSTY

SÍDLIŠTĚ KAVČINEC
Naše poslední zprávy o postupu prací na sídlišti Kavčinec byly
z počátku října 2011. Tehdy
firma Kvint dokončovala
propojení vodovodního řadu při vjezdu na sídliště, když
rekonstrukci kanalizace zdárně zvládla již dříve. Tím pro Kvint
dílo na Kavčinci skončilo. Firma Reno Šumava prováděla
komplikované práce v úseku nového propojení z Husovy ulice
a chystala se nastoupit na stavbu chodníků, opěrných zdí, zídek,
parkovišť a volných prostranství. Čekalo tu na ni ještě mnoho
práce. Pro člověka odjinud bylo zajímavé sledovat, jak dílo na
sídlišti přibývá, avšak jeho konec byl stále v nedohlednu.
Pomocnou ruku podalo i počasí, a tak koncem listopadu stojí
pánové z Rena před pokládáním asfaltových povrchů. Nakonec

Vážení spoluobčané, všechny vás chci jménem svým a
zastupitelů pozdravit. Možná, že právě s končícím rokem
očekáváte hodnocení uplynulého období. Nechci bilancovat, co
se podařilo a co nikoliv. Jste součástí života našeho města, a tak
jistě víte své. Vyzdvihnu však rozsáhlou obnovu vodovodu a
kanalizace na Sídlišti a následnou rekonstrukci komunikací.
Tady musím zvlášť poděkovat obyvatelům Sídliště za velkou
trpělivost, kdy byli omezováni nejen ve vlastním pohybu, ale i
provozem strojů, hlukem a prachem. Doufáme, že po skončení
všech prací bude lidem v této část města zase o trochu lépe a
budou zde spokojeněji žít. Jistě jste zaznamenali i změnu
provozovatele vodovodu a kanalizace. Od nového roku
přebíráme správu jako město a věříme, že budete s touto
službou nadále spokojeni. Vše, co se podařilo, je rozhodně
zásluhou spolupráce celého zastupitelstva a zaměstnanců, ale i
všech pracovníků, kteří se podíleli na zvelebování prostranství
v rámci veřejně prospěšných prací. Je nutné poděkovat i všem
dodavatelským podnikům a institucím, bez jejichž vstřícnosti
by nemuselo mnohé dopadnout vždy dobře… Ještě jednou
děkuji spoluobčanům za spolupráci a pochopení a všem
upřímně přeji ničím nerušený klid Vánoc, mnoho spokojenosti
a zdraví a šťastné vykročení do nového roku.(L. Dragoun, starosta)

JAK NA RENO ŠUMAVA MÍSTO NEZBYLO
Měla to být reportáž na první stranu o tom, co se dlouho ukrývalo
v zeleni napravo od výpadovky na Volyň pod Škrabáčem. Listí
opadalo a ten objekt mě přitahoval ještě víc. Nakonec jsem
neodolal a sídlo firmy Reno Šumava a.s. navštívil. Předseda
představenstva firmy pan Ing. Václav Princ se mě ochotně ujal…
Bohužel, noviny nenafoukneš a povídání o lidech z Rena šidit
nechci. Tak si to necháme na příště… (JKH)

OHLÉDNUTÍ ZA XI. ROČNÍKEM MSFHR
Letošní 11. ročník Mezinárodního sborového festivalu
hudebního romantismu se uskutečnil ve dnech 7. – 9. října 2011
ve Vlachově Březí, Husinci a Vimperku. Zúčastnilo se ho na
300 účastníků, tj. 11 pěveckých sborů, 1 z nich byl ze
Slovenska, členové odborné poroty, 40 hráčů Pošumavské
komorní filharmonie Prachatice pod vedením Karla Haymanna
a řada čestných hostů. Festival byl zahájen v galerii BoMBa ,
kde představil své obrazy malíř Pavel Fiedler, rodák z V. B.
Současně tu byl prezentován profesor V. Matoušek i doktor L.
Vežvald. Na slavnostním zahajovacím koncertu se mimo
jiných představilo i Benewitzovo smyčcové kvarteto. Jeho
účast byla pro festival velkou poctou. Sobotní dopolední
program byl věnován nácviku společných sborových skladeb
pod vedením pana dirigenta Haymanna. Spisovatel Ondřej
Fibich uvedl v BoMBě pořad Orchestrální vidění krajiny,
doplněný fotografiemi paní Ivany Řandové. Soutěžní přehlídky
odpoledne v BoMBě se zúčastnilo 7 sborů. Hlavní cenu získal
pěvecký sbor Vox Nymburgensis, cenu za romantickou
skladbu si odvezlo pěvecké sdružení Rozkvet z PrievidziSlovensko a cena za nejlepší komorní sbor putovala do
Prachatic se souborem Maraveja. Podvečer patřil v zaplněné
BoMBě Saxofónovému kvartetu Bohemia, které k nám jezdí
již od roku 2005 a má zde i svůj fanklub. Závěr programu
festivalu vrcholil závěrečných koncertem všech sborů
s doprovodem orchestru. Pro všechny přítomné to byl
mimořádný hudební zážitek a důkaz
úžasné lidské
sounáležitosti. V neděli dopoledne se v BoMBě představilo
místní Poetkvarteto v pořadu Vším jsem byl rád. MSFHR se
stává místem nejen pro setkávání lidí, co milují sborový zpěv,
ale snoubí se tu i kulturní hodnoty různých uměleckých oborů.
Děkuji všem, kteří pomáhají těmto myšlenkám existovat a již
11 let tvoří organizační tým festivalu. (kráceno podle Tatjany
Tláskalové, ředitelky MSFHR)

28. ŘÍJEN S KUNEŠOVÝMI OBRAZY
Každoroční vlachovobřezská slavnost na počest vzniku
samostatného Československa v roce 1918 si podržuje svou
jedinečnost na míle daleko od nás. Pravidelně se koná v předvečer
státního svátku. Letos ve čtvrtek 27. října, kdy se v obřadní síni
MěÚ sešli letošní 18letí se zástupci města. Za přítomnosti pana
starosty L. Dragouna, všech radních, rodičů, hostů a paní
matrikářky Mgr. L. Svěchotové byli všichni pozvaní, ročník 1993,
jmenováni novými občany města a obdrželi o tom patřičný doklad
i další dokumenty, včetně Ústavy ČR. Poté se společně odebrali k
Svatému Duchu, kde vysadili svou Lípu. Další dějství slavnosti se
odehrává u Pomníku padlých rovněž na Svatém Duchu. Tady se už
k mládí připojují i ostatní občané města a společně tak uctí
památku našich padlých z 1. světové války, položí kytice,
zazpívají hymnu a pošlou poselství plamínků. Letos u Pomníku
držel řeč pan Ing. Martin Malý, starosta Prachatic A domorodce
vždycky potěší, když naši hosté konstatují, že takovou sešlost oni
doma nemají. Vyvrcholením kulturní části slavnosti bývá vernisáž
výstavy. Ve čtvrtek tu zahajovali výstavu Mgr. Václava Kuneše,
rodáka i občana Prachatic a ředitele ZŠ MJH v Husinci. Malíř a
grafik Václav Kuneš se u nás prezentuje rozměrnými akrylovými
malbami s přírodními motivy či dojmy, které v něm pobyt
v krajině vyvolává. Pomocí abstraktního ztvárnění plně využívá

sílu a symboliku barvy. Ta je zase umocněna dynamikou tvarů i
pevnou kompozicí. Jeho plátna nám přinášejí jednu velkou
přírodní impresi, když právě nenesou poselství víry a ducha, což
platí pro olejomalbu Vzkříšení. Velice silný protipól k obrazům
představují rozměrné linoryty, v nichž znovu objevíme uchvácení
přírodou, krajinou, Šumavou i architekturou. Technická
vytříbenost, pohyb, světlo, nešizený fundament a konečně i
dokonalá adjustace posunuly tuto Kunešovu grafiku do stejných
poloh
s jeho malbou. Celá expozice pak působí velice
vyrovnaně… Krom hudebních vstupů paní T.Tláskalové a její paní
kolegyně L. Kováčové jsme slyšeli průvodní slovo pana ředitele
J.Horáka, pocity Mistra Kuneše i glosy starostů L. Dragouna a M.
Malého. Závěr slavnosti se odehrával v sále školní jídelny, kde
osmnáctiletí čekali, až se sem všichni přesunou a dojde na volnou
zábavu a trochu toho občerstvení. Dočkali se a dokázali, že i mládí
umí být trpělivé…(JKH)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 28 listopadu 2011 se ke svému 5. veřejnému jednání
sešlo Zastupitelstvo města V. B. Jednání řídil starosta města
pan L. Dragoun. ZM vzalo na vědomí informaci o průběhu
rekonstrukce sídliště i o dokončených pracích v Komenského
ulici a o rekonstrukci úseku Na Vršku. Zastupitelé dále
schvalovali koupě, prodeje, směny a dary. Pan starosta
seznámil přítomné s Programem obnovy venkova, který se týká
revitalizace ploch na sídlišti Kavčinec. Projednávaly se dotace
na úhradu povodňových škod a dotace na opravy lesních cest.
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 2012,
finanční výpomoc Mikroregionu V.B a potom také cenu
vodného a stočného na rok 2012. Ta bude činit 56,40,- Kč bez
DPH. Po diskusi veřejné jednání ZM skončilo.*) Všechny vaše
dotazy o vodě a platbách za ni vám poskytnou na MěÚ
Vlachovo Březí. (B)

HASIČKY Z VLACHOVA BŘEZÍ VÍTĚZÍ V PHL
Začneme červnovým výjezdem mužů našeho SDH k požáru
autojeřábu u Husince. V červenci 13. zasahovali dokonce
5krát, když po bouři odstraňovali stromy spadlé
do komunikací. V srpnu již tradiční, letos dvojnásobný, zásah
proti sršňům a havárie vysokého napětí na Škrabáči. V září
likvidovali požár v Dubu a v listopadu dodávali vodu stromům
na náměstí. V období červen až listopad 2011 zasahovali hasiči
opět 14krát. Dohromady s letošní zimou a jarem to představuje
28 zásahů, nepočítáme li ty malé výjezdy nebo plané poplachy
* 7.10. soutěžily mladší a starší děti našeho SDH ve Ktiši
při podzimním kole soutěže Plamen. Před jarní částí je to zatím
3. a 6. místo. Na zimu, kterou tam mladí hasiči zažili, však
budou vzpomínat zase až do podzimu. * Našim čtenářům ještě
dlužíme závěrečné výsledky našich žen ve druhé
části letošního ročníku Prachatické hasičské ligy = PHL. 27.
srpna při noční soutěži v PT obsadila obě družstva 1. a 2.
místo. Ve Ktiši 3. 9. obsadily hasičky z V.B. 1. a 3. místo.
Nakonec se znovu závodilo 17.9. v PT, tentokrát ve dne a naše
reprezentantky obsadily 2. a 3. místo. Sečteno a podtrženo,
celkově se dva ženské týmy z Vlachova Březí umístily na
prvních dvou místech PHL v roce 2011. Chcete li se dozvědět,
který tým je A nebo B, přijďte na valnou hromadu našeho
SDH, která se bude konat v sobotu 21. ledna 2012 ve velkém
jednacím sále radnice, anebo si počkejte na nové vydání
Hasičského věstníku, který by se měl objevit v Březinách
v únoru roku 2012. My si dovolíme těm něžnějším a hezčím
polovicím hasičského sboru vlachovobřezského pogratulovat a
současně poděkovat za dlouhodobě úspěšnou reprezentaci
sboru i Vlachova Březí. * Přejeme veliteli SDH V.B. panu
Janu Fiedlerovi brzké uzdravení, aby zase běhal tak jako dřív!
(B podle HAFA)

KONCERT UČITELŮ K SVÁTKU SV. CECÍLIE
V pátek 25.11. 2011 se od 18 hodin uskutečnil v komorním sále
ZUŠ tradiční Koncert učitelů ZUŠ ke svátku svaté Cecílie,
patronky všech muzikantů. Ten byl součástí rozsáhlého cyklu
programů k 20letům trvání ZUMŠ ve Vlachově Březí.
V programu vystoupili L. Kováčová – flétna, klavír, M. Spišská
– violoncello, T. Tláskalová – čembalo, klavír, F. Ambrož –
bicí, M. Kadeřávek – saxofon, F. Procházka – klarinet a M.
Zíka- housle, kytara. Více jak hodinový hudební program se
setkal u posluchačů s velkým ohlasem. Protagonisté večera
děkují všem posluchačům za přízeň a těší se na příští setkávání
v roce 2012. (T:T.)
TURISTKY-SENIORKY Z VLACHOVA BŘEZÍ IV
Vlachovobřezské turistky seniorky vyrážely každé pondělí bez
ohledu na počasí na své „túry“ do blízkého nebo vzdálenějšího
okolí. Poznávaly obce, vsi, osady, samoty, poutní místa.
Vystoupaly na vrcholky kopců, rozhleden, aby se nechaly unášet
krásami naší krajiny-nejen Šumavy, ale i např. Zbudovských Blat.
Byly i u sousedů ve skanzenu Finsterau, Haidmühle a jejím okolí.
Na Bučině tradičně promokly až na kost, zato poznaly řadu
dobrých lidí. Na svých toulkách si všímají i proměn vsí, jak se
mění k lepšímu. Vidí opravené kaple, kapličky, boží muka i
kostelíky. Avšak kůrovcová Šumava se jim nelíbila. V letošním
roce navštívili 196 míst a ušly asi 520 km. Vše mají
zdokumentováno ve své kronice i na internetu. Naše turistky
nezapomínají na kulturu, pravidelně navštěvují koncerty ZUŠ i
pořady KPP, také zavítaly do divadel v Č. Budějovicích a
Prachaticích. Vydařil se i poznávací zájezd na Novohradsko. Do
příštího roku mají řadu plánů a rády mezi sebou přivítají další
zájemce. Vše najdete ve vývěsní skříňce a na stránkách :
www.estranky.turistky.cz (VAV)

VÁNOČNÍ VLACHOVOBŘEZSKÝ TRH IV
Ve čtvrtek 22. prosince a v pátek 23. prosince se bude pod
kostelem Zvěstování Páně u stromu vánočního a před
Řeznictvím
Hojdekr
konat
již
tradiční
Vánoční
vlachovobřezský trh, letos již po IV. K dostání bude vše, co
před Vánoci k dostání býti má. Přijďte a uvidíte. (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Stejně jako
v uplynulých létech byla ve dnech 7.-9. 10.
škola PJB
spolupořadatelem XI. ročníku MSFHR (píše se o tom jinde) * 11.
10.
se starší žáci naší školy zúčastnili okresního finále
v minifotbalu.v Prachaticích na umělé trávě ZŠ – Národní. Pod
vedením pana učitele M. Novotného obsadili R. Bartůněk-kapitán,
T. Cvach, M. Zámečník, V. Krejsa, J. Vozandych, L. Vojta, J.
Kouba a D. Kapuscinský 2. místo. Mladší žáci ve složení D.
Kapuscinský-kapitán, V. Holík, F. Veselka, J. Rauscher, L. Vlk, F.
Lácha, J. Fürbach, M. Kukla, Z. Staněk vedeni trenérem M.
Novotným získali rovněž v okresním finále na stejném místě a
trávě 2. místo, Bylo to 13. 10.. Oběma týmům a jednomu trenérovi
děkujeme a blahopřejeme. A do třetice starší žáci v podobném
složení, ale s trenérem P. Cvachem, zvítězili 13. 10. na turnaji SŠ
Vimperk v sálovém fotbalu * V sobotu 22. října odjeli někteří z
naší školy - Mgr. J. Horák, Mgr. F. Holík, Mgr. M. Novotný, Mgr.
P. Albertová a Ing. L. Šveráková na návštěvu naší partnerské školy
v bavorské Riedlhütte. V ten den dostala tamní škola jméno po
Paulu Friedlovi, známém bavorském sběrateli lidové poezie, písní i
autorovi mnoha etnografických studií a knih. Naše delegace byla
poctěna, že jsme mohli být při jejich slávě a při tom se setkat
s našimi starými dobrými známými B.Bachhuberem, K.
Feuereckerem, J. Meiningerem, H. Vogelem, W. Stiegerem a
mnoha dalšími. Od 22.10. 2011 se naše partnerská škola jmenuje –
Mittelschule Paul Friedl Riedlhütte * Jako každoročně tak se i letos
odehrávala ve škole část oslavy na počest 28. října 1918. Píšeme o

tom na jiném místě * Mgr. M. Novotný doprovázel 8.11. dvě
reprezentantky naší školy na okresním přeboru v plavání
v prachatickém bazénu. Žákyně 6. třídy Eliška Vaníčková a Zlata
Šandová se tomuto sportu závodně věnují právě tam. Udělaly nám
všem radost, neboť přivezly celkem 4 medaile, z toho 3 zlaté a
jednu stříbrnou v disciplínách delfín a volný způsob. Gratulujeme a
děkujeme, děvčata z V. Stránky! * Ve čtvrtek 10.11. vyjelo na 30
žáků školy do Bavorského národního parku, kde si poblíž
Neuschőnau prohlédli Stromovou věž a prošli Stezkou v korunách
stromů. Vše se jim snažily zprostředkovat paní učitelky L.
Šveráková a P. Albertová, které spolu s panem M. Lomem, řidičem
autobusu z Volyně, naše žáky doprovázely. Při této příležitosti
neopomněli zajet do naší partnerské školy MS Paula Friedla
v Riedlhütte. Tady si odpočinuli, občerstvili a také si prohlédli
školu s novým jménem. Do Riedlhütte posíláme ještě jednou
upřímné blahopřání a poděkování. Stejně tak si dovolíme
poděkovat Společnosti tří zemí, jejíž administrace sídlí v budově
JčK – KÚ v Č. B. za to, že obě výše zmiňované cesty do Bavorska
jsme mohli financovat z projektu, kterému dala STZ zelenou letos
v červnu * S ohledem na souběh státního svátku ve čtvrtek 17.
listopadu s pátkem 18. měli ve škole PJB tento den ředitelské volno
* Sběr starého papíru se tentokrát ve škole nekonal. Podmínky,
které nám ze Šropatexu Č.B. nabídli, by sotva obstály v Číně.
Bohužel, loni není letos * V pondělí 21. 11. měli ve škole napilno.
Začalo to odpolední pedagogickou radou, poté se konalo
shromáždění rodičů, pak probíhaly schůzky učitelů s rodiči a
nakonec byl pro příznivce veršů a básní připraven Den poezie
v BoMBě. Ten se na naší škole konal již po deváté a opět před
zcela zaplněným sálem. Vystoupilo tu na 40 účastníků „naživo“ se
svou nebo převzatou tvorbou. Počet příspěvků z vlastní tvorby se
vyšplhal k číslu 57 a ještě se sešlo „něco navíc“. Letos probíhal DP
ve znamení 200. výročí narození K. J. Erbena. Proto paní ředitelka
T. Tláskalová recitovala jeho Polednici. Děkujeme za ni i za
všechna ostatní vystoupení našich žáků * 24.listopadu navštívili
výstavu obrazů Václava Kuneše v BoMBě jihočeští páni doktoři a
zdravotníci od rychlých záchranek * Okresní finále v halovém
fotbalu mladších žáků (6.a 7. třída) se tentokrát konalo ve sportovní
hale ZŠ PJB ve V. B. v úterý 29.11. 2011. Po organizační stránce
jistil celou akci Mgr. M. Novotný, který současně působil v roli
trenéra domácího týmu. Ten nastoupil ve stejném složení, které
jsme uvedli výše. Potěšitelné bylo, že panu učiteli přišli pomoci a
rolí rozhodčích se s úspěchem zhostili jeho bývalí svěřenci a nyní
dorostenci FC - A. Dejmek, R. Kalčík a R. Lauda. Ve finálové
skupině se nakonec ocitly vítězné týmy ze skupin : ZŠ PT Národní,
ZŠ MJH Husinec a ZŠ PJB V.B. A v tomto pořadí se mužstva
nakonec umístila. Nezbývá než poblahopřát dvěma lepším týmům a
mít radost alespoň z bronzové příčky. Trenére, rozhodčí a domácí
hráči, Děkujem! * V ten samý den přijel do naší školy i televizní
štáb ze SŠ Vimperk. Spolu se žáky IX. ročníku pracovali
v improvizovaném televizním studiu v pořadu Spanilá jízda *
V rámci plnění programu OPVK MŠMT-EUpenízeškolám.cz tzv.
Šablon byla škola vybavena notebooky, interaktivní tabulí a
knihami pro společnou četbu * Opět byl zahájen školní projekt Od
Barborek do Tří králů, letos již po desáté. Adventní věnec pro 1.
neděli adventní připravila paní učitelka J. Krankušová. V pátek
2.12. se objevily v předstihu Barbory, v pondělí 5.12. vyšel
Mikuláš, pekelníci i dva andělé a na 13. se chystají Lucie.
Připravujeme předvánoční programy a vše zakončí školní sbírka Tři
korunky pro Tři krále v novén roce * V sobotu 3. 12. měl ve škole
1. reprízu Kurz zdobení perníčků, která vedla paní Scherlingová
z Vodňan. Akci pořádali místní včelaři * 7.12. se žádná stávka ve
škole nekonala * Zato jsme vzpomněli na kulaté životní jubileum
paní učitelky Evy Hubáčkové. Hodně zdraví a štěstí!* (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Na první adventní
neděli 27. listopadu připravili lidé a děti z MŠ Pastelka i jejich
přátelé Adventní trhy na náměstí Svobody. Nejprve prodávali

výrobky z vánoční dílny-věnce, svícny, perníčky a svařák. Pak se
všichni odebrali ke stromu u kostela, kde zpívali koledy a čekali až
se vánoční strom poprvé rozsvítí. Setmělo se a stalo se! * Z pestré
předvánoční nabídky ZUŠ a MŠ vybíráme: * Neděle 18. 12. 201117 hodin – komorní sál ZUŠ V.B.- v pořadu Nastal adventní čas
recitují členové Poetkvarteta z tvorby J. Š. Baara, K. J. Erbena a K.
Klostermanna * Úterý 20.12. 2011 – 17 hodin – komorní sál ZUŠ
V.B. – v předvánočním programu Veselme se, radujme se! vystoupí
žáci ZUŠ * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Až do září musíme ještě vstoupit, abychom doplnili záznam
v kolonce narozených dětí. V tomto měsíci se narodila Eliška
Procházková z Vlachova Březí. V říjnu 2011 se k ní připojili Adam
Bouda a Klára Koubová, oba rovněž z Vlachova Březí. V listopadu
se narodila Veronika Petrů z Vlachova Březí. A v prosinci těsně
před uzávěrkou k nám došla zvěst o narození Viktorie Boškové
z Vlachova Březí. Všech pět mezi námi rádi vítáme a přejeme jim,
aby byli zdraví, šťastní a cítili se mezi námi dobře. Jejich rodičům
blahopřejeme a maminkám posíláme puget květin. Věříme, že
součty roku ´11 nejsou zdaleka konečné… + Co se nenávratných
odchodů našich obyvatel dotýká, rádi zapisujeme říjnovou nulu. V
listopadu jsme se bohužel museli rozloučit s panem Stanislavem
Novákem z Vlachova Březí. Tento excelentní expert na RMP i na
řadu dalších věcí nás opustil ve věku 67 let. Ve věku nedožitých
devadesáti let odešla na věčnost paní Vlasta Jírovcová, stále
usměvavá hodná paní z Pražské ulice. Počátkem prosince se skončil
padesát let žitý příběh pana Františka Holečka z Vlachova Březí,
jehož si všichni pamatujeme coby poctivého a pracovitého strážce
pořádku na náměstí, před tím působil coby tvůrce pravidel v naší
moštárně a ještě před tím vidíme siláka a dříče na mnoha
staveništích v našem okolí i v dáli. A již vůbec nemůžeme
zapomenout na jeho taneční kreace při plesech a slavnostech.
Samostatnou, málokomu známou, kapitolu tvoří jeho obrazy na
sádře, které také vystavil v září roku 2007 v galerii BoMBa. Už jen
pro toto bude nám všem pan František chybět… Všem
zarmouceným rodinám a přátelům si dovolujeme vyjádřit upřímnou
účast nad ztrátou jejich nejbližších + Hvězdy v měsících říjnu a
listopadu nebyly nakloněny sňatkům, svatbám, hochzeitům, ani
sobášům. Žádný jsme nezaznamenali…* Vydejme se nyní zpětně
pátrat po říjnových jubilantech. Nejčerstvější člen Klubu 70 pan
Adolf Němeček z Dáchova tam vstoupil až na konci října. Před ním
si připomínal pětasedmdesátku pan Václav Bártík z Vlachova Březí.
A svůj vstup do Klubu 80 hlásil nejprve pan František Švancar
z Vlachova Březí a po něm pak i paní Růžena Dejmková z Uhřic.
Pátráme – li v listopadu, kdo se může kulatinami pochlubit, nikoho
nenajdeme. Toliko jeden pán si zaslouží naší zvýšené pozornosti
(píšeme na jiném místě). Abychom uzavřeli rok 2011. beze zbytku,
přinášíme přehled jubilantů za měsíc prosinec. Tři čtvrtiny století
mezi námi žije paní učitelka Eva Hubáčková z Vlachova Březí.
Kolik jejích bývalých žáků se asi nyní připojuje k naší gratulaci?
Stejný počet let si právě v těchto dnech připomíná i pan František
Předota z Vlachova Březí. Všem výše jmenovaným si dovolujeme
poslat upřímné pozdravení s přáním pevného zdraví a dobré vůle
s námi, kteří tu s vámi rádi žijeme * (B podle LIP)
Vítání dětí na radnici Ve středu 19. října 2011 se v obřadní síni
radnice uskutečnilo uvítání dětí narozených letos v květnu a
později…Letos již podruhé celebrovala tento slavnostní akt paní
magistra Jindřiška Krankušová za asistence paní magistry Libuše
Petrů, matrikářky našeho městského úřadu. Šest dětí v doprovodu
svých rodičů a nejbližších obdrželo pamětní list, nově založený
finanční účet u Poštovní spořitelny a další upomínkové předměty.
Podstatnější byla vřelá slova uznání a díků i pocit, že na naše
nejmladší jejich město nezapomíná. (B)
Pan Jan Sýkora čtyřiadevadesátiletý V neděli 27. listopadu 2011
bylo panu Janu Sýkorovi z Vlachova Březí devadesát čtyři let. Pan
Elektrikář, Včelař a Motorista ještě donedávna žil v domě s

hvězdou v Jiráskově ulici a proháněl se po náměstí na babetě. Po
letošních bolestných odchodech paní Marie Pillveinové-96 let a paní
Justiny Kordíkové-95 let je pan Jan Sýkora nejstarším občanem
Vlachova Březí a jeho osad. K jeho nedávným neuvěřitelným
narozeninám mu přejeme hodně zdraví a stále tak dobrou náladu a
optimismus, které ho provázejí po celý život. (JKH)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Říjen Zpočátku tu slunce bylo, na fesťák se
ochladilo. I potom zas - vítr, déšť a mráz. Týden poslední nosím
frak, nad Březím visí černý mrak. Listopad Nejprv mlha týden
vládu drží, až se z toho zatáhne. V polovině měsíce kousek slunce
běží a 16. zlehka sněží. Pak zataženo, deštivo a mlha, sice žádná
louže, moc to ale klouže. Prosinec Začátek ten vyšel, déšť
s Barborou přišel. Čert do toho pích a Mikuláš veze sníh. Víkend
s trochou sluníčka a z jinovatky spodnička do mlhy se zahalí…
(CM)* Město Vlachovo Březí oznamuje, že v roce 2011 získalo od
Jihočeského kraje granty na vybavení MŠ Pastelka, konání
MSFHR, vybavení SDH, renovaci budovy MěÚ a na stavbu
zastávky v Dáchově v celkové hodnotě 221.800,- Kč
*
Tělovýchovná jednota Sokol Vlachovo Březí získala v roce 2011 v
rámci grantového programu Rekonstrukce stávajících sportovišť
od Jihočeského kraje grant na rekonstrukci šatny pro sportovce a
skladu herního nářadí na st. parcele č.: 405 k.ú. Vlachovo Březí ve
výši 150 tisíc korun. Rekonstrukce objektu byla zahájena koncem
září 2011a byla dokončena koncem října 2011. Díky tomu došlo
ke zlepšení hygienických podmínek pro sportovce a zlepšily se
podmínky pro uskladnění sportovního materiálu * Koncem měsíce
listopadu otevřela na náměstí Svobody svůj obchod Káva, Čaj a
Koření slečna Klára Koubová. Popřejme jí hodně úspěchů a hlavně
si tam něco kupme * Počátkem prosince došlo v části Jeronýmovy
ulice(mezi Mášlů a Ščigelů) k havárii vodovodu. Firma Pokorný
z V. B. zde opravila vodovod a vyměnila kanalizaci. Pánové nyní
pokračují v dláždění silnice a chodníků a věří, že jim počasí bude
ještě nějaký den příznivě nakloněno * Hostinec U Svatošů
potvrdil, že se v sobotu 17. prosince 2011 stane hostitelem letos
již XII. ročníku Turnaje ve šnopsu. Pořadatelé zvou všechny
přátele karetního sportu * (B)
FOTBALOVÝ PODZIM FC 2011
V našem posledním zpravodajství o šňůře 7 zápasů FC A v I. B třídě
bez porážky jsme se radovali i z 2. místa v tabulce. Tahle „plzeňská“
euforie vydržela ještě jedno kolo, když 8. 10. dokázali naši vyhrát
3:2 ve Zdíkově a v tabulce měli 20 bodů stejně jako vedoucí
Mirovice!, které v tomto kole jen remizovaly. Pak už se dostavily
tyto výsledky: doma s Kestřany 1:2, v Poříčí 0:3, doma s Bělčicemi
1:1, v Chelčicích 1:2 a nakonec předehrávka 1. jarního kola skončila
v Sousedovicích debaklem 1:5. Z 15 možných bodů jsme získali
pouhý 1 bodík a v tabulce se propadli na téměř předplacené 7. místo
s 21 body. Po podzimu vede suverénně Vimperk, který jsme jako
jediní porazili u nich 3:0! Třikrát bohužel, takto se tak skvěle
rozehraná soutěž a přízeň diváků neopouští…Je zajímavé, že když
se přestalo dařit A týmu, začalo béčko FC sbírat body. Nicméně
jejich 7. místo ve skupině A OP PT se ziskem 11 bodů nastoluje
otázku, co to komu přináší a kolik to stojí peněz…Z hlediska
budoucnosti klubu je nutno vyzdvihnout 6. místo dorostenců v I. A
třídě krajské soutěže, 8x vyhráli, získali 26 bodů při skóre 36:20 a to
hráli se soupeři zvučných jmen…V OP PT žáků si naši hoši počínají
se střídavými úspěchy, a proto jsou uprostřed tabulky na 4. místě…
Radost nám dělají i oba týmy přípravek. Starší chlapci z přípravky
FC jsou na 3. místě v OP PT. Mladší přípravka zatím jen pilně
trénuje a nastupuje k přátelským zápasům. Závěrem poděkujme
všem, kteří fotbalu FC V.B. věnují svůj čas, organizují, trénují,
pomáhají mu i peníze do něho strkají. V dnešní době to nemají
vůbec lehké * 42. Sportovní ples FC se bude konat v sobotu 14.
ledna 2012 od 20 hodin v Sokolovně. Na plesovou klasiku
s taneční kapelou Václava Jírovce a bohatou tombolou si vás
dovolují pozvat Fotbalisté FC (JKH)
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