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RESTY Z ROKU 2011 * Ve dnech státního smutku po úmrtí
prvního českého prezidenta Václava Havla (+18. 12. 2011) měli
naši občané možnost projevit svou soustrast nad jeho odchodem
zápisem do kondolenční knihy, která byla umístěna v Infocentru na
radnici. Dnes po roce píšeme : „Děkujeme a Vzpomínáme, Pane
Prezidente“ * Vítězem XII. ročníku tradičního Turnaje ve šnopsu,
který se konal v hostinci U Svatošů 17. 12. 2011, se stal pan
Jaroslav Rauscher z Vlachova Březí. Loni obsadila stupně vítězů
jenom kategorie old boys z V. B., 2. skončil pan St. Vaněček a 3.
pan J. Plachta * Před Vánoci dokončili pánové z firmy Pokorný
rekonstrukci 1. části Jeronýmovy ulice * Ve dnech 22. a 23.
prosince probíhal pod kostelem Zvěstování Páně 4.
Vlachovobřezský vánoční trh. Kapry poprvé prodávali všichni
Rekovi muži i před řeznictvím pana Zdeňka * Pan starosta L.
Dragoun & spol. navštívili před Vánoci v Prachaticích pana Jana
Sýkoru, nejstaršího občana Vlachova Březí, a za nás všechny mu
popřáli hezké svátky a hodně zdraví * Na Štědrý den zasahují naši
hasiči při požáru lesa za Lhotou Chocholatou * 11. prosince byl
v kostele Zvěstování Páně představen nový jáhen naší farnosti pan
Ing. František Benda z Českých Budějovic * Na Štědrý den
odpoledne bylo možno viděti bratrance Kužvartovy, jak vytrubují
před kostelem u vánočního stromu mnoha lidem k tomu. V kostele
pak bylo k mání i Betlémské světlo * Půlnoční mše svatá se
v našem kostele konala od 22 hodin * V roce 2011 se ve Vlachově
Březí a jeho sedmi osadách narodilo 20 dětí ( 2010-16 dětí).
Navždy nás opustilo 15 občanů, v roce předchozím zemřelo 16
občanů. K 31. 12. 2011 tu žilo 1696 lidí, z toho jen ve V. B. 1547
občanů * V měsících březen – říjen 2011 napršelo ve Vlachově
Březí 502 litrů na 1 metr čtvereční. V roce 2010 to bylo 608litrů *
Před, o Vánocích i po nich nám tu chyběl sníh * Vrcholí přípravy
na Novoroční ohňostroj *
LEDEN : * XIV. Novoroční ohňostroj města V.B. v režii pana
Ant. Lence seniora a místních hasičů, odpálený z plochy náměstí
Svobody, podporovaný mnoha lokálními ohňomety, ohňopády,
ohňosvisty a ohňohluchy a tak dále…odstartoval 12. rok 3.
milenia! Tak tedy Pour féliciter, milí spoluobčané! K tomu nám
všem z věže vyzváněl Karel, nejstarší vlachovobřezský zvon, jehož
srdce bude po celý rok 2012. bít již 420 let. Díky, Karle, za to *
Při Tříkrálové sbírce České katolické charity ve městě se bez 10,Kč vybralo rovných 16 tisíc korun českých (v roce 2010 to bylo 12
950,- Kč). Již pošesté byly peníze odeslány za desetiletou
ugandskou dívkou Lidyí v Africe, aby jí posloužily na zaplacení
školného, na nákup pomůcek, jídla a ošacení na celý rok * Částka z
Tříkrálové sbírky, kterou organizovali již po 9. ve škole profesora
Brože a nazvali ji Tři korunky pro Tři krále, se zastavila na částce
5 tisíc korun. 3333 korun poslali tradičně a každoročně do
Dětského domova v Žíchovci a 1500,- Kč do CPK Chrpa
v Rokytně, kde připravují koně pro hiporehabilitaci * 7. ledna se
ve sportovní hale ZŠ PJB uskutečnil nultý ročník Memoriálu Karla
Láda st. v halovém fotbalu. Je určen všem hráčům, co kdy oblékali

nebo nyní oblékají modrožlutý dres FC * V ten samý den zpívá
v kostele Zvěstování Páně místní skupina NO-E-MI Vánoční
příběh * 8.1. zasahují naši hasiči u tragické dopravní nehody na
Škrabáči * 14. 1. pořádají v Sokolovně fotbalisté FC svůj 42.
Sportovní ples. K tancování jim hrála kapela Václava Jírovce, což
bylo z pohledu patriota jen dobře. K odskočení posloužily hostům
zbrusu nové toalety, jež posunuly tento stánek kultury, potažmo i
V.B. zase o něco blíže k EU * 21. 1. se ve velkém jednacím sále
radnice konala valná hromada místního SDH, byl tam i starosta
města * 20. –21. 1. probíhal v ZŠ PJB zápis dětí do školy a spolu
s rodiči k němu přišlo více než 40 adeptů 1. třídy * Až teprve
konec 2. dekády ledna s sebou přinesl narození prvního dítěte
roku 2012. Stalo se jím děvče - Terezka Dubovská z Vlachova
Březí. Tak ať se jí ta jednička drží pořád * Z nedalekého
Bavorova došla zpráva, že tam koncem měsíce vstoupili do svazku
manželského E. a D. Teichmanovi. Byla to rovněž první svatba
roku * Pan Lyžař Vladimír Kotrc startoval na kultovní Jizerské
padesátce a obsadil 2. místo v kategorii veteránů * V místní
pálenici skončila 13. sezóna a byla 2. nejhorší v historii. Celkem
vyrobili 2 600 litrů pálenky, z toho 1450 litrů slivovice, 420 litrů
jabkovice a 360 litrů hruškovice a 360 litrů pálenky z domácích
kvasů * Sněhu bylo v lednu málo, zato mrazy uhodily, až…*
ÚNOR : * 1. 2. uvádí ZUŠ ve velkém sále radnice MěÚ premiéru
pořadu Holduj tanci pohybu – 1. příspěvek k 20. výročí trvání
ZUŠky ve V. B. * 1. vydání Březin roku 2012 vychází s tradiční
přílohou Hasičský věstník číslo XIV. a představuje firmu RENO
Šumava, se sídlem ve V. B. * 4. 2. se v hasičské klubovně
v Dolním K. konala výroční schůze místního SDH, byl tam i
starosta města * 9. 2. vítězí žákyně naší školy Nikol Bobková v
okresním kole Soutěže v němčině v PT a 22. 2. končí Nikol
v krajském kole v Č. B. na 3. místě. Dvojnásobný úspěch skromné
dívky z Bušanovic nás všechny potěšil, ale nepřekvapil * Pánové
Keito a Flavio opět zavítali se svou Ságou Afrikou do sportovní
haly školy. Bubnovalo se, zpívalo a povídalo * Paní Anna
Cmuntová ze Lhoty Ch. vstupuje do Klubu 90. Vítáme ji v něm,
přejeme pevné zdraví a ještě mnoho šťastných let * V sobotu 17. 2.
se koná v sále jídelny ZŠ PJB 16. Společenský večer ZUMŠ, který
představí taneční pár z Č. B., kejklíře Vojtěcha V. a především
novou píseň kapely Přímý přenos Kozel, kozel, od autorské
dvojice Noha, Předota * V sobotu 18. 2. vyráží tradiční Maškarní
průvod z Dolního K. do H. Kožlí, odtud do Mojkova, z M. pak do
Dáchova a nakonec zas zpět do D. K., do klubovny v hasičské
zbrojnici, kde to končí tancovačkou. ExKoželák Toni L. sr. tam
byl i s vozembouchem a mnozí další z Vlacháče * 23. 2. dosahuje
ZUŠka v okresní soutěži v PT mnoha dobrých výsledků, když
z vlachovobřezských to byli tito klarinetisté : stříbrný J. Noha a
bronzoví M. Předota a H. Frčková. Tanečníci ze ZUŠky si v ST
vybojovali postup do kraj. kola * 26. 2. se na Kvildě
při Šumavském Skimaratonu stal Vladimír Kotrc z V. B. Mistrem
Evropy veteránů v běhu na lyžích. Podařilo se mu to již potřetí za
sebou a 2. Italovi Pietrovi nadělil 23 vteřin! Fanynky šílely štěstím
* 27. 2. schválilo Zastupitelstvo města Vlachova Březí na svém 1.
veřejném jednání rozpočet města na rok 2012 * … do února
poskočily, k rekordům se blížily, až voda mrzla v potrubí…Od 18.
2. tálo, až to za to stálo a koncem měsíce - není sněhu více…*
BŘEZEN : * V březnu Měsíci knihy a internetu jsou v naší
knihovně J.V. Plánka zapsáni 203 čtenáři, kteří si za rok vypůjčili
téměř 10 tisíc knih nebo časopisů a mohli vybírat ze 14 000 svazků
* V D. K. slavili i MDŽ, protože tam slaví rádi * 16. března
zasahovali naši hasiči u 3 požárů a to se hned tak někomu
nepovede * 18. 3. zvítězil Pan Skilaufer - Vladimír Kotrc na
Lyžařském maratónu v německém Bodenmaisu a tolik úspěšná
sezóna pro něho skončila * Basketbaloví hoši z Brožovy školy
skončili na okresním turnaji v PT třetí a tým děvčat byl jen o jedno

místo horší * Filip Toušek, žák naší ZUŠky, zvítězil 23. 3.
v krajském kole v Jindřichově Hradci ve hře na bicí nástroje * 24.
března byl na II. Vlachovobřezské kraslici stanoven nový rekord
v počtu 17 15 zavěšených vajíček na bříze krasavici. Loňský první
zápis se podařilo překonat o více než 400 kusů a psali o tom
v pražských novinách Metro * 25. 3. vystoupila Poetická čtyřka
HeFrTáTo v 9. pokračování hudebně dramatického večera, který
byl věnován Karlu Havlíčku Borovskému * 29. března se fotbalisté
z naší školy představili na tradičním halovém turnaji v kopané
v bavorské MS Perlesreut. Tentokrát nebylo vítězů ani poražených.
Druhá skupina našich se setkala s kamarády z riedlhüttské školy
v Domu pana H. E. v BNP poblíž Neuschönau * Lidé z Lesostaveb
Vimperk dokončili opravu západní části tarasu pozemku před
školou * V pátek 30. 3. si všichni současní a bývalí ze školy PJB
připomněli 420. jubileum narození Jana Ámose K. a životní jubilea
paní učitelek M. Buškové a Sl. Jírovcové. Stalo se v BoMBě a
v sále jídelny za přítomnosti pana doktora M. Dědiče z Chluman *
31. 3. se v Sokolovně konaly tradiční Sokolské šibřinky, na kterých
hrála kapela V. Jírovce. I masek přišlo dost. … březen začal
velkým teplem, 8. sněpršelo a pak dlouho nic. Až 17. naměřili
v Husinci 23° Celsiových!, pořádně sprchlo až 29…*
DUBEN : * 1.4. zahájili fotbalisté FC jarní část sezóny I. B třídy
remizou 2:2 s Mirovicemi * 2. 4. se konalo 2. veřejné jednání ZM
V. B. * 4. 4. odstartoval 4. Velikonoční trh v BoMBě s bohatým
kulturním programem a 3 výstavami na počest Komenského
jubilea : 1. JAK-Tvář, Život a Dílo, 2. Jak o JAK-projekty žáků
školy a 3. V. Kuneš-sakrální motivy. Prodalo se dílo za téměř 5
tisíc korun * Byla zahájena rekonstrukce druhé části Jeronýmovy
ulice v režii firmy Pokorný * 17.4. zahájili nohejbalisté T. J. Sokol
okresní soutěž – Jih * 19. 4. Pan Fotograf Vl. Hošek ze Čkyně
prezentuje veřejnosti své umění v BoMBě – Šumava a NP v USA
* 20. dubna si ve škole připomínali Den Země, mimo jiné
vyučováním v lese Hraditě-Ing. F. Holub z H. K. „Deváťáci“, věrni
tradici nejstarších žáků školy, sázeli smrčky v lese Záhorská *
23.4. uskutečnili učitelé ZUŠky svůj tradiční Jarní koncert * 25.
dubna navštívili kostel a BoMBu ve V. B. čeští spisovatelé, které
sem z Vodňan pozvala paní doktorka P. Stuchlá a paní ředitelka
naší knihovny H. Fraňková * V ten samý den vyhráli fotbalisté-st.
žáci z naší školy okresní kolo Coca cola cupu a postoupili do
krajského kola * 26. 4. vyhráli mladší žáci ze ZŠ PJB ok. kolo
McDonald cupu ve Vimperku a postoupili do kraje * 27. 4. se na
Hájkách pálily čarodějnice, až když tam došel lampiónový průvod
* Aprílové počasí odradilo čápy, takže tu zůstal pouze jeden…*
Posledního dubna vztyčili pánové z města májku před kostelem…
KVĚTEN : …Májka se ale již podruhé nedočkala prvomájového
rána * 5. 5. na okrskové hasičské soutěži v Chlumanech byly oba
týmy našich žen suverénní * 7. 5. přijel na náměstí Svobody
konvoj historických vozidel US Army při své tradiční
Vzpomínkové jízdě. Na den přesně to bylo 67 let, co američtí
vojáci přivezli svobodu do V.B. * 10. 5. se starší žáci blýskli 3.
místem v kraj. kole Coly cupu v Trhových Svinech * V kraj. kole
Cupu Mc Donaldů v Písku se neztratili ani naši mladší kluci, když
tu porazili Kaplici vysoko
5:0! * 11. května si lidé v
ZUŠce připomínají 20 let
jejího
trvání.
Připravili
výstavu, uspořádali slavnostní
koncert
a
dali
prostor
dramatickému a tanečnímu
oboru v BoMBě. Pak už jen
slavnostní posezení v sále
školní jídelny a vzhůru do
dalších 20 let práce pro
kumšt…* Páteční májová
jedenáctka byla šťastná i pro
kluky a holky - hráče vybíjené
z 5. tříd naší školy. Ti se po
dlouhé době dočkali úspěchu

v okresním finále Preventan cupu
v Husinci, kde obsadili 2. místo *
19. 5. se konalo ok. kolo
v hasičském sportu pro dříve
narozené v Budilově. Po dlouhé
době skončily naše ženy bez
medailového umístění, nedařilo
se * 23. 5. se uskutečnilo Vítání
dětí I (narozených od října do
dubna) v obřadní síni radnice.
Dostavilo se, respektive rodiče a
spol. sem přivedli šest dětí * 24.
5. se ve V. B. uskutečnilo již 9.
Setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3
zemí : ZŠ Vlachovo Březí-CZ,
PFM Riedlhütte-D a HS
Baumgartenberg = BGB-A. Tentokrát se pořadatelé-domácí škola
pokusili o naprosto nový způsob dorozumívání a spolupráce. Místo
sportovních disciplín přišli s tzv. Vlachovobřezskou rallye, kde
smíšená družstva žáků 3 škol pracovala na 12 stanovištích.
Domácím se to líbilo, uvidíme, jak zareagují příští rok v Riedlhütte
* Do Svatodušní pouti dokončili Pokorného muži 2. část
Jeronýmovy ulice. Možnost odklonit dopravu od náměstí se o
Pouti hodí *V pátek před poutí zpívá a hraje na radnici celá rodina
v režii ZUŠky * V sobotu 26. 5. odpoledne se uskutečnila vernisáž
výstavy obrazů a fotografií Václava Boukala a Jana Mahra. Ještě
že nám tu velký Václav zanechal syna Václava, hlavně také vnuka
- fotografa Jana a především své nesmrtelné dílo. O premiéře bylo
plno,veselo a živo * Odpoledne koncertovaly v premiéře na
náměstí křesťanské kapely * V neděli 27. května se koná
Svatodušní pouť ve Vlachově Březí, největší domácí sláva v roce.
Letos nevybočilo nic z obvyklých ustálených pořádků, a tak
dodáme, že i počasí nám bylo nakloněno více než v létech
minulých * Ještě v květnu stihli v profesorově škole provést
celostátní testování žáků 5.a 9. tříd * Další dobrý skutek žáků
školy se naplnil koncem května, když poslali 2 tisíce korun
českých na konto OS Život dětem, které podporuje dětská oddělení
nemocnic * Květnové počasí opět potvrdili muži ledoví a Bonifác
to dokonal, a stejně jako loni, ořešáky mrazem spálil…*
ČERVEN : * Páteční Noc kostelů se připomínala i ve V. B., když
pan děkan J. Kalaš sloužil mši svatou, následovala přednáška paní
doktorky P. Stuchlé a chrámové zpívání No-E-Mi * 2.6. se konal
na stadiónu FC Den dětí, o ně tu rozhodně nouze nebyla, přišlo
jich sem na 160. Zato pořadatelé se na děti připravili více než
dobře a krom skvělé organizace zvládli oslovit hodně sponzorů a
připravit pro dětské duše mnoho cen a odměn a když počasí není
proti, dětským dnům se u nás daří * Ve stejný den, ale na tartanu
Tatranu v PT vybojovaly, respektive obhájily naše ženy-hasičky
juniorky prvenství v okresním kole soutěže v hasičském sportu * 9.
6. se na Lhoteckých drahách vzpomínalo na pana Oldřicha Mareše
při XII. Setkání leteckých modelářů a při III. ročníku Memoriálu
tohoto buditele leteckého modelování ve V. B. Více než stovka
diváků, kapela Přímý přenos a bezkonkurenční občerstvení
vytvořily důstojnou kulisu pro ukázky modelů letadel všech druhů i
kategorií a pan Mareš z toho měl na nebeském letišti radost * I
letos 13. 6. získali ocenění žáci páťáci za své obrázky pro Muzeum
české loutky v PT v soutěži Dostaveníčko zvířecích loutek * 7. a
14. 6. vybojovali na okresních lehkoatletických soutěžích
v Prachaticích žáci naší školy slušnou sbírku medailí. 4 bronzové,
4 stříbrné a 4 zlaté : Michal Bartůněk 2 –sprint a dálka, Filip
Beránek – sprint a Dušan Kapuscinský v hodu míčkem. Medailisté
i ti další zaslouží poděkování a blahopřání * 16. června navštívila
delegace z našich Uhřic v Pošumaví Uhřice u Kroměříže na
Moravě * 17. 6. navštívila delegace ZŠ PJB partnerskou školu
HS BGB v Rakousku, aby se tu zúčastnila slavnostního otevírání
zmodernizované a zrekonstruované školy. Pracovalo se tu od
povodní na Dunaji v roce 2002 * Soutěže fotbalové sezóny 20112012 skončily 16. června. FC A obsadil v I. B třídě 5. místo a
rozloučil se s trenérem M. Kamarýtem. FC B v OP PT ve skupině

o udržení obsadil 2. místo. Později bylo rozhodnuto, že B tým
nebude od příští sezóny přihlášen do soutěže. Dorost FC hrál I. A
třídu a skončil na 7. místě. Žáci skončili v OP PT na 4. místě a
tým starší přípravky FC obsadil v OP PT 3. místo. *18. června by
se dožil Pan Malíř Václav Boukal, náš rodák a čestný občan města,
90 let. Výstava jeho obrazů a kreseb v BoMBě stále trvá *
V polovině června dokončila firma RENO chodníky a parkoviště
na sídlišti Kavčinec * Firma Kvint rekonstruuje vodovod a
kanalizaci v ulici U Sídliště, když tam již v předstihu obnovila
veřejné osvětlení firma Pokorný * V červnu si připomínala
devadesátiny paní Věra Kotrcová z Vlachova Březí * 23. 6. slavili
v Dolním Kožlí Dětský den, protože je tam o víkendech spousta
dětí a ty slaví také rády * 25. 6. se uskutečnilo 3. veřejné jednání
ZM V. B. * 27. 6. bylo 33 prvňáčků slavnostně pasováno na
čtenáře a z rukou paní ředitelky knihovny dostali jmenovací listy *
Ve škole skončil 2. ročník turnaje v ping pongu o titul Mistra ZŠ
PJB. Na 1. stupni zvítězil Josef Capůrka z 5. tř. a na 2. stupni
Václav Holík ze 7. tř. * 28. 6. se již po 7. konala v BoMBě
Derniéra Deváťáků – těch bylo letos 28 * 29. června vyvrcholilo
před školou Loučení s Deváťáky * Žákyní roku 2012 se stala
Kateřina Ulejová z 9. třídy. Půjde studovat na Gymnazium do PT a
my jí přejeme hodně úspěchů, pevné zdraví a hodně štěstí * Školní
rok zakončilo 269 žáků * K poslednímu červnu 2012 skončil na
postu ředitele školy pan Mgr. Jan Horák a po 40 létech kantořiny,
včetně 13letého ředitelování, odešel do důchodu. Díky, JKH * 28.
6. probíhal konkurz na místo nového ředitele školy. V něm si
úspěšně vedl dosavadní učitel naší školy Mgr. Michal Novotný a
konkurz vyhrál. Poté byl s platností od 1. 8. 2012 jmenován
starostou města novým ředitelem ZŠ PJB. Gratulujeme a přejeme
pevné zdraví a hodně úspěchů * S radostí jsme zaznamenali
tradičně úspěšné červnové sportovní aktivity mládeže TJ Sokol V.
B., které by se bez nezištné práce paní cvičitelky Marie Velkové a
pana trenéra florbalu Ant. Lence juniora vůbec neuskutečnily *
V sobotu 30. 6. se konal na stadionu FC již XIX. ročník Poháru
starosty města V. B. V kategorii mužů si pohár odvezli hasiči
z Vitějovic, když 2. byl SDH Šipoun a 3. další z týmů Vitějovic.
Suverénní vitějovické ženy svůj vítězný pohár přibalily k mužům a
spokojeně a společně po dvojnásobném úspěchu odjeli slavit
domů. Ženy z V.B. skončily 3. za druhou Ktiší. V kategorii dětí
byly naše Mladší Děti první a Starší Děti 4. Toť tedy výsledky
prvního pohárového závodu z dlouhodobé soutěže, která se nazývá
Prachatická hasičská liga = PHL. Díky za vzornou organizaci,
pohostinnost a pořadatelskou
profesionalitu při vlastních
hasičských soutěžích. Nashledanou za rok při jubilejním XX.
Poháru starosty *…počasí zprvu dubnové, pak se to ale lepší a
nakonec končí tropickými vedry, posledního června tu máme 45
°Celsia na slunci, ve stínu jsme to neměřili. Když pařák, tak
pořádnej…*
ČERVENEC : * Začala okurková sezóna * Pánové z CEV
Ceconia z Roudnice přijeli letos ke komínu pivovaru zbytečně,
mláďata čápa bílého nebyla. Čáp si nakonec družku našel, ale na
všechno další už bylo příliš pozdě…* 1.7. startují oba týmy žen
SDH V. B. na Poháru v Sudslavicích a končí na 2. a 4. místě. a
STD jsou 3. * Začátek měsíce je ve znamení kultury v podání
SDH V. B. 4.7. u nové hasičské zbrojnice- kultura pod širým
nebem, divadlo K. Čapka z Děčína tu hraje kus I. A. Krylova
Trumf. Hned v pátek 6. 7. festival Rockový kozel V. B. 2012 na
zámeckém dvoře * Na sídlišti a v ulici U Sídliště se pilně pracuje a
vše se ke koncům blíží * 28.7. Hasičský pohár ve Vitějovicích
přinesl našim ženám první vítězství a 4. místo pro STD * Jen
krátce devadesátiletá paní Věra Kotrcová z V. B. nás opouští
navždy * …červenec přivál vítr a na Cyrila a Metoděje padly
kroupy, moc jich bylo a úrodu to poničilo, hlavně pak třešně, a jak
se ukázalo později, také jablka a hrušky… Hasiči vyjížděli 3x a
hlavně na ty stromy…*
SRPEN : * 41. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města
se měl konat v sobotu 4. 8. Bohužel poprvé v historii klubu se
neturnajovalo. Čekalo se na slibovanou rekonstrukci hrací plochy,

ale nedočkalo se
* Před koncem 1.
dekády bylo paní
Marii Tetourové
ze Lhoty
Chocholaté
92
let. Gratulujeme
a přejeme dlouhé
a dobré zdraví *
Nebylo li dosti
čápa
bílého,
zastoupil ho čáp
černý – ceconia
negra. Ti měli hnizdo v lese Hradiště, poblíž chaloupky baby Jagy,
a vyvedli 3 mláďata. Vítr jim však domov odnesl * 18.8. zahájili
novou sezónu I. B třídy fotbalisté FC porážkou 0:3 ve Zlivi *
Firma RENO dokončuje finální povrchy na sídlišti. Zbývá
dotáhnout vjezdy k domům 401 a 402, položit asfalt za prodejnou
a upravit prostor nad dětským hřištěm * Ve spolupráci s panem
ředitelem Novotným upravili pánové Dragoun a Pokorný prostor
před školou PJB, objevila se dlažba, sedátka, záhonky, buk, sakura
atd. * 25. 8. se v Milevsku konalo setkání obcí a měst Jihočeského
kraje a kantonu Bern u příležitosti 20letého trvání českošvýcarského partnerství. I město Vlachovo Březí tu mělo své
zastoupení a vzpomínalo se tam na Erlenbach * 25. 8. pokračovala
PHL noční verzí přímo v PT. Tady skončil jediný tým z V.B. –
ženy na 2. místě * Koncem měsíce zahajují v místní pálenici již 14.
sezónu s aktuálním heslem : „Prohibici léčíme slivovicí“. Pan šéf
Bernat povolal do zbraně ještě pány J. Školníka a J. Maříka, aby se
zvládlo i sobotní moštování …Přes den hitze, v noci bouře, což je
celkem fajn. Pouze čápům bílým se to nelíbí a předčasně odletí.
Jejich letošní mise nebyla úspěšná. Hoši SDH vyjeli 4x, z toho 5.
8. měli v cestě 12 stromů u Lipovic …*
ZÁŘÍ : * 1. září 1997 zahájil svou činnost Dopravní podnik města
Vlachova Březí. Za těch 15 let najeli pan šéf L. Zdichynec a páni
šoféři s minibusy DPMVB 750 000 kilometrů bez nehody a
přepravili více než 300 000 pasažérů. Březiny připravily k tomuto
výročí mimořádné číslo * 1.9. pořádali Hasičský pohár PHL ve
Ktiši. Ženy SDH V. B. končí druhé a STD čtvrté * V pondělí 3.
září začal nový školní rok 2012/2013 pro 278 žáků, 21 učitelů,
včetně 2 paní vychovatelek a 1 nového pana ředitele. Jedinou
novou tváří v učitelském sboru je paní učitelka Mgr. Lucie
Pokorná, čerstvá absolventka PF JČU v Č. B. s aprobací Ch-Př a
bydlištěm ve Svaté Máří. Ať se jí na první štaci daří a líbí se jí u
nás * Ve škole profesora Brože tradičně a slavnostně přivítali 36
nových žáků 1. tříd, k nimž promluvil pan starosta L. Dragoun a
pan ředitel M. Novotný. Ten jim rovněž představil jejich první
paní učitelky – Mgr. M. Diblíkovou a Mgr. J. Krankušovou.
Třídní učitelkou 22 žáků 9. třídy je Mgr. P. Albertová * Rovněž
ZUŠka zahájila 21. školní rok svého působení ve V.B. Nastartovali
nový Školní Vzdělávací Program = Šikovná Volba Pro talentované
děti ve Vlachově Březí. V MŠ je plno = 80 dětí a do ZUŠky chodí
180 dětí, rovněž maximum * 8. 9. pořádají v D. K. Sportovně
hasičskou merendu, protože už se nemohli dočkat konce prohibice
* 15. září- Prachatická
hasičská liga se vrací zase do
PT, tentokrát však ve dne a
navíc ke svému poslednímu
dějství. Naše ženu tu jsou do
třetice druhé, STD soutěž
nedokončily. Celkově se Ženy
SDH V. B. umístily na 2.
místě, STD z V. B. na 5.
místě. V kategorii mužů se pro
rok 2012 stali vítězi PHL Muži
SDH Šipoun a mezi ženami
byly
první
Ženy
SDH Vitějovice. Hold to tam

vzal do rukou pan P. Liška. Gratulujeme * 17. 9. Památný den
školy - před 113 lety byla otevřena 1. budova školy. Je vyhlášena
celoroční sběrová akce spolu s F.I.I. group Praha na papír a plasty,
dále také Soutěž o nejhezčího Draka, žáci volí Sněm školy, ten pak
později i prezidentku : Kláru Tažejovou z 9. třídy a viceprezidenta
Václava Holíka z 8. A. V jídelně je připraven slavnostní oběd, poté
je tu vzpomínka u hrobu kantorů Kopečků a nakonec vernisáž
výstavy obrazů paní Veroniky Neumitkové a pana Karla Svatoše,
bývalých žáků školy. Nechybějí dokonce ani živé modelky-žákyně
školy. Mládí si našlo cestu do školy * 24. 9. probíhá 4. veřejné
jednání ZM V. B. * Práce na sídlišti Kavčinec nabírají dech *
Vlachovobřezští rybáři - otec Z. a syn J. Švancarové vítězí
v mezinárodní rybářské soutěži na Panském rybníku u Zruče n. S.
* 29. 9. se na „Letišti“ u Lhoty Ch. uskutečnil III. ročník drakiády.
Bohužel letos poprvé bez větru, o to více a lépe se opékaly buřty a
bylo veselo * Fotbalisté FC v září vůbec nevyhráli * Paní Božena
Holíková vstupuje do Klubu 90 v plné síle ducha i těla. Gratulace
ode všech z V.B. * …počasí nádherné, indiánský podzim přímo,
přeháňky časté, teploty přiměřené – ideální podmínky pro
neskutečný Houbařský sen. Machři, co sbírají jen hřiby, teď po
podzimkách zatoužili…*
ŘÍJEN : * Ze sídliště Kavčinec hlásí firmy RENO a Kvint, že je
prozatím doděláno. Dostalo se i na prostor pro sport a rekreaci nad
dětským hřištěm * 12. ročník MSFHR se letos neuskutečnil jednak
pro nedostatek finančních prostředků pro důstojné a kvalitní
zabezpečení zázemí účastníků festivalu a také proto, že některé
soubory začaly svou účast během prázdnin odříkat * Ve dnech 12.
a 13. 10. se konaly Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Z 1355 možných voličů jich ve Vlachově Březí přišlo volit 491=
36,24 % volební účast. Platných hlasů bylo odevzdáno 475, s tímto
výsledkem : 1. ČSSD – 128 hlasů-27%, 2. KSČM – 94 hlasů19,8%, 3. ODS – 61 hlas-12,8% ,4. JIH12 – 44 hlasy-9,3%,5.
KDU-ČSL – 41 hlas-8,6%, 6. TOP09 – 24 hlasy-5% Výsledky
v celém Jihočeském kraji : 1. ČSSD-28%, 2. KSČM-19,4%, 3.
JIH12-14,6%, 4. ODS-12,6%, 5. KDU-ČSL-6,4% 6. TOP09-5% *
Za podstatného přispění Města V. B. dala ČSOB do provozu
bankomat. * Fotbalisté FC v říjnu vůbec nevyhráli * Podzimní část
hasičské soutěže pro mládež Plamen se konala 6. 10. ve Ktiši.
Mladší Děti skončily na 4. místě a Starší Děti obsadily 2. místo *
Chlapci ZŠ PJB hrají 2x na turnajích v sálové kopané, deváťáci
navštěvují ÚP v PT a plzeňskou Techmanii * 20. 10. přivítali
hasiči SDH V. B. své partnery z FFW Riedlhütte-St. Oswald na
přátelské návštěvě. Ukázali jim výlov rybníku v Putimi, povodili je
po V. B., nezapomněli při tom vystoupit na věž a nakonec spolu
poseděli v místní hasičárně * 24. 10. slavnostní koncert žáků dvou
ZUŠek-ze Stach a z V.B. k státnímu svátku v komorním sále u nás
* 24. 10. Vítání dětí II. Těch, co se narodily od máje do září,
přivedli rodiče sedm * Království pana Šálka z Němčic-„Šálkov“
otevřelo v pátek 26. 10. brány Sokolovny. Zvědavost mladých
byla velká, když prý dosáhla čísla 777 návštěvníků * V sobotu 27.
října 2012 se ve Vlachově Březí konala tradiční oslava na počest
vzniku samostatného Československa. Nejprve byli letošní
osmnáctiletí v obřadní síni jmenováni panem starostou novými
občany města a poté vysadili na Svatém Duchu svou Lípu ročníku
1994. Spolu s dalšími občany uctili památku našich padlých z 1.
světové války u Pomníku, zúčastnili se vernisáže výstavy obrazů
Františka Polického a nakonec poseděli u malého pohoštění v sále
jídelny školy * Úroda jablek je neskutečná a hned se přetahují
ZEO trade z Vodňan a čkyňský pan Kainc a cena stoupá *
V sobotu 27. napadlo sněhu dosti, byl první v tomto roce, stromy
se lámaly a hasiči to 28. řeší u Chluman a Sv. Ducha. 31. sníh už
zase nebyl…*
LISTOPAD : * Celkem 119 draků se 1. 11. představilo na
vernisáži Dračí výstavy ve spojovací chodbě školy J. Brože * 4.
11. První a poslední vítězství fotbalistů FC v podzimní části I. B
třídy, v derby poráží Husinec 2:0 * Nohejbalisté T. J. Sokol
zakončili okresní soutěž Jih * 8. 11. po čase vyšlo 2. číslo
školního časopisu Kozlík * 8. 11. se konal v Prachaticích OP žáků

škol v plavání. Naši reprezentanti : E. Vaníčková, D. Šanda a Zl.
Šandová přivezli hodně medailí * 12. 11. se uskutečnil v BoMBě
jubilejní 10. ročník Dne poezie. Celkem 47 účinkujících-žáků
vystoupilo „naživo“, včetně dvou paní ředitelek H. F. a T. T. * 14.
11. se uskutečnil společný mezinárodní projekt pro žáky ZŠ PJB
V. B. – CZ a PFM Riedlhütte-D. Nejprve navštívili firmu S+S
v Schönbergu, potom firmu Hatz ve V. B. a závěrem také školu
prof. Brože. Garantem projektu byla paní Ch. Reitberger z BAA
v Pasově * 20. 11. zajeli Deváťáci na expozici Vzdělání a řemeslo
do Č.B. * Po důkladné přípravě rozšířila firma RENO ve
spolupráci s Městem V. B. plochu k parkování na náměstí
Svobody * 22. 11. uplynuly již 3 roky ode dne, kdy v kapli na faře
ve V.B. započali věřící s ustavičnou adorací * 23. 11. přivezli z
Prostějova do sportovní haly školy pořad Hudba proti drogám *
23. 11. se konal v komorním sále ZUŠ koncert učitelů této školy
k svátku svaté Cecílie * Listopadová předpremiéra sálu Baru Na
Dolejší 24. 11. patřila charitativnímu koncertu pro děti pod
patronací UNICEF *27. 11. MŠ Pastelka pořádá adventní trhy na
náměstí * Koncem listopadu bylo panu Janu Sýkorovi 95 let, což
z něho činí nejstaršího občana města a okolních osad. 30. 11. si to
náš jubilant užíval v hostinci U Svatošů. I Březiny tam byly,
gratulují a přejí pevné zdraví * Meteorolog pozorovatel pan
František Novotný hlásil : Od počátku března do konce října
spadlo 532 litrů srážek na metr čtvereční, což je o 33 litrů více než
loni *…v první půli-přeháňky a mlhy, pak sluníčko a oteplení.
V závěru zataženo a na Ondřeje sněží… *
PROSINEC : * V sobotu 1. 12. se toho dělo hodně *
Volejbalisté TJ Sokol pořádali Mikulášský turnaj v hale ZŠ PJB *
Ženy SDH V. B. zajely za poslední letošní hasičskou soutěžíHlubocký kapr 2012 a skončily 2. * Večer se pak všichni
vlachovobřezští hasiči sešli v klubovně hasičské zbrojnice na
tradiční Dohasné * V neděli 2. 12. nastal čas pro slavnostní
rozsvícení vánočního stromu pod kostelem * 7. 12. spatřila u nás
na radnici světlo světa Vlachovobřezská výzva, která uvádí rok
2013. jako Rok Jakuba Bursy a mistrů lidových staveb * Do školy
přinesl Advent pokračování projektu Od Barborek do Tří králů. Už
chodily Barbory, Mikulášský den s Peklem se vydařil nadmíru, po
Luciích se chystají vánoční besídky a vše vyvrcholí v lednu 2013
školní sbírkou Tři korunky pro Tři krále * Vlachovobřezské
turistky-seniorky navštívily v roce 2012 163 míst a ušly při tom
526 kilometrů * 8. 12. Bar Na Dolejší pořádá v nově adaptovaném
sále Mikulášskou taneční zábavu s kapelou V. Jírovce a vstupem
zdarma * 8. 12. Děti v D. K. posílají od kapličky balónky
s dopisy pro Ježíška * 10. 12. se ke svému poslednímu veřejnému
jednání v tomto roce schází Zastupitelstvo města Vlachova Březí a
stanovuje výši poplatků pro rok 2013 * 10. 12. se v komorním sále
ZUŠ koná Adventní vyprávění o Šumavě * …sněhu připadává, na
Mikuláše víc, až 11. padá, padá víc a mráz si je tím jist…*
Uzávěrka Vlachovobřezské kroniky 2012 nastala 12. 12. 2012 ve
12 hodin + 12 hodin, abychom to stihli před plánovaným koncem
světa : 21. 12. 2012 * (JKH)
O doplnění Vlachovobřezské
kroniky 2012 se postarali Páni
Malíři Václav Boukal - letos by
se dožil devadesátky, Jindřich
Boška-bez jeho grafiky si nelze
Březiny představit , František
Polickýstále
vystavuje
v BoMBě a Pan karikaturista
Vladimír Jiránek, který nás
letos v listopadu opustil navždy,
a Březiny v minulosti několikrát
jeho kresby přetiskly. Své dílo
letos vystavovali v BoMBě i paní
Veronika Neumitková a pan
Karel Svatoš, bývalí žáci školy
pana profesora Brože. (B)

