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RESTY Z ROKU 2014 : * 17. 12 se na radnici konalo první a
současně i poslední veřejné jednání nového ZM V. B., na kterém
schválili naši zastupitelé rozpočet města na rok 2015 a rozhodli, že cena
vodného a stočného se měnit nebude * Vítězem XV. ročníku tradičního
Turnaje ve šnopsu, který se konal 20.12. 2014 v hostinci U Svatošů, se
stal pan Petr Rapčani z Chluman, 2. místo patřilo panu Miloši
Jeřábkovi z V. B. a bronzovou příčku má zřejmě předplacenou domácí
borec pan Jaroslav Rauscher senior * Vlachovobřezský vánoční trh se
jaksi kamsi vytratil a s ním bohužel i tradiční prodej vánočních kaprů což byla „novinka“, kterou pamětníci nepamatují * Vánoční trh číslo 2
v režii farníkům, modelářů a hasičů se konal 20. 12. * 24. prosince na
večer hasí naši hasiči louku za Hubáčků na Velké Stránce * Na Štědrý
den se ve 14 hodin konala v kostele Zvěstování Páně Vánoční
bohoslužba pro děti a bylo tu možno získat plamínek Světla
betlémského * Před kostelem u stromu a u jesliček pak muzikanti
vytrubovali, pak i po městě chodili a známou píseň lidem hráli * Přesně
o půlnoci pak začala v kostele tradiční „Půlnoční“…* 27. prosince 2014
zazněla v kostele Zvěstování Páně Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby v provedení zpěváků a muzikantů z Mirovic * K 31. 12. 2014
byly ukončeny všechny práce firmy Protom ST na rekonstrukci
pivovaru v hodnotě 17 617 000,- Kč a firmy RENO Šumava V. B. na
úpravě komunikací a zámeckého dvora v hodnotě 11 758 000,- korun.
Tyto jsou hrazeny z peněz Evropských fondů - 85%, Město V. B. se
na nich podílí 15% * V roce 2014 se ve Vlachově Březí a jeho sedmi
osadách narodilo 16 dětí, což je o 3 více než v roce 2013. Navždy nás
opustilo 9 občanů, v roce předchozím zemřelo 14 občanů. K 31. 12.
2014 tu žilo celkem 1690 lidí, to je o 14 více než loni. Z toho jen ve V.
B. žilo 1537 občanů a to je o 9 duší více než v roce ´13. * Před, o
Vánocích, po nich sněžilo jen málo, a tak nám tu na Nový rok nám
chyběl sníh * Vrcholí přípravy na Novoroční ohňostroj *
LEDEN : * XVII. Novoroční ohňostroj města V.B. v režii pana Ant.
Lence seniora a místních hasičů, byl po sedmi létech odpálen
s posledním úderem dvanácté z ochozu věžních hodin. Jako obvykle byl
doplněn dalšími ohňomety. 1. 1. v podvečer byl u sochy svatého Jána
odpálen ohňostroj číslo 2 od pana M. Caise, majitele Pekárny. Patnáctý
rok 3. milenia odstartoval! Díky všem, co alespoň jedinou rachejtlí
potěšili ty druhé! Pour féliciter ´15, milí spoluobčané! * 3. ledna 2015
vystoupila v kostele Zvěstování Páně domácí skupina NO-E-MI
s pořadem Nejen vánoční čas pro každého z nás. Již potřetí se jí dostalo
zasloužených ovací zcela zaplněného chrámu * 3. 1. se ve sportovní
hale ZŠ PJB uskutečnil 3. ročník Memoriálu Karla Láda seniora
v halové kopané. Na pět týmů vydala ta sešlost především místních
hráčů, z nichž pak ti nejzdatnější pokračovali U Plíšků * Při Tříkrálové
sbírce České katolické charity od 3. do 11. 1. vybrali koledníci ve
Vlachově Březí a v Chlumanech 28 800 korun! Byla to rekordní částka
v novodobé historii místních III králových sbírek. Peníze putovaly
k matkám s dětmi, do hospicu v PT a do azylového domu v Záblatí * Již
po 12. zorganizovali Tříkrálovou sbírku ve škole profesora Brože, tam jí
říkají Tři korunky pro Tři krále a letos tu vybrali 7 200,- Kč, které
poslali dětem do DD v Žíchovci. Organizátoři obou tříkrálových sbírek
děkují všem, kteří pomohli …* Na Tři krále se narodil Tomáš Sýkora
z Dáchova – 1. dítě vlachovobřezského rajónu v roce 2015. Vítáme
Tomáše mezi námi a přejeme mu hodně zdraví, štěstí, síly a přehršli
selského rozumu! * 10. ledna se v Sokolovně konal 2. Ples pekařů a

řezníků. Podruhé byla při tom kapela Kmotr V. Jírovce a pořadatelé
přivítali na 250 hostů, nichž někteří se zajímali více o excelentní
tombolu, než o tanec * 11. ledna se běžela Jizerská padesátka, byl u toho
i pan Vladimír Kotrc a poprvé v životě tento závod vyhrál, byť to bylo
v kategorii „Nad 70“! Děkujeme a gratulujeme * V Klubu 90 má
premiéru paní Anna Hálková z V. B. a již třetí reprízu paní učitelka
Marie Řehková z V. B. = dvaadevadesátiletá! Gratulujeme a dobré
zdraví vinšujeme Oběma! * 16. – 17. 1. se konal Zápis dětí do školy a
dostavilo se jich 66! Rekordní počet pamětníci nepamatují * Na valné
hromadě našeho SDH došlo k následujícím změnám. Starostou sboru
byl zvolen pan Jan Fiedler starší a novým velitelem jednotky požární
ochrany pan Jiří Hůrský. Ať se jim v jejich staronových či nových
rolích daří * Posledního ledna skončila ve své poslední kantorské štaci
paní učitelka Mgr. Růžena Balková. Na ZŠ PJB působila více než 20 let
a se svými děvčaty dobyly pro školu nejeden sportovní vavřín, stejně
tak úspěšně utvářela v žácích základy němčiny a rozvíjela kontakty dětí
se školou v Riedlhütte (N) a BGB (A). Díky za vše, milá Rose * Byl
založen spolek Pro vás (dříve Přátelé MŠ) s cílem pořádat kulturně
společenské akce * 24. 1. pořádali nohejbalisté TJ Sokol turnaj trojic.
Sjelo se 8 mužstev, vyhráli hoši z Vodňan, domácí V. B. II skončili
druzí * Autobusové spojení V. B. – Praha a zpět se jeví býti pro všední
dny dostačující, o víkendech je to horší * Počasí v lednu je slabým
odvarem zimy a samozřejmě beze sněhu * V lednu roku 1991 vyšlo 1.
číslo Březin (dříve Naše noviny). První vlachovobřezské noviny tak
vstupují do svého 25. roku života *
ÚNOR : * 1. vydání Březin v roce 2015 vychází po 17 létech bez
přílohy Hasičský věstník. Celkem 16krát ho sestavovala, psala i tiskla
bývalá starostka místního SDH paní Helena Fiedlerová. Za tuto
nevšední a obětavou práci jí Březiny posílají upřímné poděkování *
Mistr Bohdan Chadt z Majdalény zahájil Regeneraci stromového
porostu na Svatém Duchu * 4. února zvítězila Kateřina Tetalová, žákyně
9. třídy v OK Soutěže v německém jazyce v PT a postoupila do
krajského kola * 7. února se v sále školní jídelny uskutečnil již 19.
Společenský večer ZUMŠ opět s Přímým přenosem pana M. Předoty.
Tentokrát nejvíce zaujal Matěj „Bublinář“ s půlnoční show * 7. 2. vítězí
pan Vladimír K. v rakouském St. Johannu na 40. ročníku Koasalaufu!
22. února se jel Šumavský maratón s pozměněnou trasou-kvůli sněhu.
Reprezentant v dresu Město Vlachovo Březí Kotrc končí na 2. místě za
budějčákem Bezděkou. Díky za to, pane Vladimíre, i za to, že se o nás
(V. B.) píše i v zimě! * 14. 2. se vydal Maškarní průvod po „Spojených
státech“ a v ničem si nezadal s těmi předchozími – bylo tam fajn, hlavně
pak v klubovně místního SDH * 21.února se konal v Sokolovně 45.
Sportovní ples fotbalistů FC. Pro velmi slušnou návštěvu hrál V. Jírovec
se svým Kmotrem o premiérové předtančení se postaralo mládí ze
skupiny Atlantik * Paní Anna Cmuntová ze Lhoty Chocholaté
třiadevadesátiletá! Gratulujeme a dobré zdraví vinšujeme, vážená paní
Anno! * Domácí stavební firma Kalčík zahajuje Rekonstrukci sportovní
haly * Dvakrát se letos v únoru objevili na svazích Nových Hutí lyžníci
z naší školy – nejprve 1. – 6. 2. se učili lyžovat sedmáci a potom 15. –
20. 2. to zkusili osmáci, kteří loni kvůli sněhu nemohli vyjet * Ani 16.
sezóna v palírně pana Babického nepatřila k těm vyvedeným. Z 56, 2
tun ovoce vytvořil 3 345 litrů 50% kořalky. Je to sice téměř 2x tolik, co
v roce 2013, ale žádný zázrak to nebyl…* Koncem února vyjeli žáci ze
školy PJB do Pasova na výstavu Ausbildungmesse, stalo se za přispění
paní Christýnky R. z AB P., jinak také dlouholeté patronky naší školy *
27. 2. se uskutečnilo oficiální setkání VIP lidí a těch, co se přímo
podíleli na Rekonstrukci pivovaru a zámeckého dvora. Poprvé tak ožil
velký a malý sál v přízemí budovy * Druhý týden v měsíci něco sněhu
přinesl, před Valentýnem nic, pak slunce, taky zataženo, sníh však
nikde…*
BŘEZEN : * Knihovna J. V. Plánka v právě začínajícím Měsíci knihy,
internetu atd… hlásila, že má zapsáno 222 čtenáře, z toho 107 žáků
školy a 20 studentů, že si půjčili 9 881 knih, že za uplynulý rok přibyly
do knižního fondu 404 knihy v hodnotě 54 tisíc korun a že, ve
spolupráci se školou a s MŠ, se podíleli na vytvoření rekordu Jč regionu
v počtu posluchačů předčítané pohádky. Na besedě tu byl i pan

spisovatel O. Fibich ze ST * V krajském kole Soutěže v Nj, které se
konalo 9. března v ČB, Katka Tetalová nezklamala a obsadila 4. místo.
Děkujeme a gratulujeme jí, stejně jako paní učitelce L. Šverákové * 12.
března vyzpívala sl. Klára Tažejová ze třídy paní ředitelky T.
Tláskalové v kategorii sólového zpěvu 2. místo na krajském kole ZUŠ
v Táboře, když před tím suverénně zvítězila v OK v PT-26. 2. To samé
pouze v kategorii bicích nástrojů se povedlo Anetě Králové ze třídy
pana učitele Ambrože. Gratulujeme a děkujeme! I další žáci z naší
ZUŠky byli úspěšní v okresních kolech, mimo jiné i tanečníci paní
učitelky Pilátové * 14. března končí v Sokolovně plesová sezóna 2015
tradičními Sokolskými šibřinkami, jimž předcházel odpolední Dětský
karneval. Ta večerní a noční maškaráda přilákala na 170 lidí, z toho více
než stovka z nich měla masku! * 14. a 15. 3. jel v sousedním bavorském
Bodenmeisu Vl. Kotrc 2 závody o titul mistra Evropy veteránů.
V bruslení i klasice skončil vždy druhý. Sen o 5. titulu evropského
šampióna se rozplynul…* 24. 3. besedoval pan Kotrc v BoMBě
s našimi lyžníky z N. H. a poněkud netradičně tak zakončil letošní
úspěšnou sezónu * 16. března se konal Jarní koncert žáků ZUŠ nazvaný
Z pohádky do pohádky * 22. března vystupuje již po 15. Poetické
kvinteto v pořadu Pocta pánům Suchému, Šlitrovi a divadlu Semafor *
22.3. zasahují velmi účinně naši hasiči u požáru domu v Horních
Nakvasovicích * 26. 3. jedou naši žáci do opět do Bavor. Jedna skupina
s pí uč. Šverákovou zůstává v Neuschönau a druhá parta - fotbalová
s panem řed. Novotným hraje ve Spiegelau na 11. ročníku tradičního
halového turnaje v kopané, kde končí na 3. místě * 27. 3. se u
příležitosti 423. výročí narození JAK scházejí ve školní jídelně bývalí i
současní lidé ze ZŠ PJB *
28. března se koná 5. ročník
Vlachovobřezské kraslice v režii spolku Provás. Začíná se v pivovaru a
končí se při zdobení břízy u kostela. Loňský rekord opět překonán o
1 355 kusů vajec, což znamená, že na břízu zavěsili 3 702 vajíček! * 28.
3. se konal v Husinci volejbalový turnaj, na němž naši hoši z TJ Sokol
obsadili 2. místo * Ve věku 73 let nás navždy opustila paní Ing. Jiřina
Ščigelová, rodačka z V. B. Studovala a pak žila v Ostravě, poté v Praze,
aby se nakonec vrátila domů, věnovala se léčitelství, práci v Senior
klubu a 4 roky byla i v ZM V. B. V našich myslích srdcích však zůstává
napořád * 27. – 29. 3. probíhalo v ZŠ PJB školení fotbalových trenérů.
OFS v PT vyšli vstříc naši z FC a mezi 30 adepty bylo i 5 lidí od nás *
Na halových turnajích pořádaných OFS v PT v naší sportovní hale
dvakrát zvítězili naši mladší i starší žáci * 29. 3. startuje jarní část I. B
třídy a naši prohrávají doma s Osekem 0:2 * 30. 3. jedná poprvé ZM V.
B. Byl schválen závěrečný účet města za rok 2014 i pronájem
Sokolovny městu * 31. března se v BoMBě konal Velikonoční trh číslo
7 spojený s kulturním programem. Nakonec se pořadatelů dobrali
k neuvěřitelné částce 12 tisíc korun * Počasí se vším možným tu je, i
sníh i prška…a čáp černý (ceconia negra) letí do Hradišťska *
DUBEN : * 1. 4. Ještě tam budem... počasí o Velikonocích bylo
náladové až aprílové * Velikonoční prohra FC V. B. ve Volyni 0:1
rovněž náladu nepozvedla * Až 16. to byl sen- opravdu 1. letní den! * 6.
4. Učitelé a žáci ze ZUŠky provedli v kostele Zvěstování Páně
Velikonoční koncert duchovní hudby * O Velikonocích odešla na
věčnost paní učitelka Marie Holíková z Vlachova Březí, bylo jí 82 let.
Do V. B. přišla v padesátých létech z Chýnova a už nám zůstala věrná
až do smrti. Mnoha generacím žáků vštípila lásku k mateřskému jazyku
a historii, ale především také úctu k obyčejným lidským vztahům a
hodnotám. S láskou a pokorou vzpomínají žáci i kantoři *19. 4. skončil
plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd v bazénu v PT, který začal v únoru a
sestával se z 9 lekcí * 22. dubna si ve škole připomínali Den země, poté
vysadili deváťáci za asistence pana Kovaříka, správce městských lesů, a
pana ředitele Novotného v lese Pod Dubí na 200 smrků * 24. 4.
pokračují adaptační hodiny pro budoucí prvňáky a budou končit
v červnu * První jarní vítězství v I. B třídě pro FC doma nad Poříčím *
Posledního dubna vztyčili pánové z města májku před kostelem…
KVĚTEN : * …Májka u kostela Zvěstování Páně do třetice přečkala a
dočkala se prvomájového rána! * Ve čtvrtek 5. května v pravé poledne
dorazili lidé a vozidla Vzpomínkové jízdy na počest 70. výročí
osvobození JZ Čech vojáky U. S. Army do Vlachova Březí. Nezastavili
na náměstí Svobody, ale v nově rekonstruované dvoraně na zámku. Ve
velkém sále pivovaru (v přízemí) se jim dostalo občerstvení a mohli

také prověřit funkčnost nových toalet… a nakonec došlo i na dvojí
kladení věnců – 1. podle tradice k pamětní desce na radnici a 2. po novu
na zámeckém dvoře. Odpoledne byla ve velkém sále (1. patro) pivovaru
otevřena výstava May was (is) may 1945- 2015 – Let´s remember.
V roce 1995 měla výstava premiéru v BoMBě, její 4. – inovovaná –
repriza měla premiéru v sále pivovaru. A lidu přišlo dost… * V máji
skončil svou regenerační misi na stromech Svatého Ducha pan Bohdan
Ch., jeho ruka byla citlivá ke všem starým mohykánům, nově tu pak
vysadil 20 stromů a 105 kusů křovin. Svatý Duch stál v myslích lidí,
kteří rozhodli, že některé části lipových alejí se káceti vůbec nebudou *
Na okrskové požární soutěži v Pěčnově 9. 5. závodili i naši muži. Ml. =
3., St. = 2. místo! Ženy vítězí a postupují do okres. kola * Rekonstrukce
stěn a střechy sportovní haly v podání firmy Kalčík je u konce * Až 11.
května přiletěli dva čápi bílí (ceconia alba) a už tu zůstali – Hurá a
chvála jim! * Na okresní olympiádě v lehké atletice v PT byla Lucie
Kužvartová z 2. tř. 2x zlatá! a čtvrťák Václav Kautman na tom byl úplně
stejně! Dalších 5 žáků z naší školy a 1 štafeta získali medaile * 21.
května se škola profesora Brože ve V. B. stala pořadatelem 12. setkání
žáků 3 škol, 3 měst a 3 zemí. Byli při tom žáci z Riedlhütte (D),
Baumgartenbergu(A) a domácí, dále učitelé a ředitelé a místní diváci.
Ve sportování – fotbal, florbal a vybíjená - si vedli naši nejlépe *
21. května hraje a zpívá celá rodina v sále na radnici * 21. 5. Kontrola
No.: 1 na Rekonstrukci komunikací v areálu zámku dopadla dobře *
Neděle 24. 5. - to byl letošní termín Svatodušní pouti ve V. B. Ta
získala prostory v nově rekonstruovaném dvoře a v zázemí nových sálů
a toalet v pivovaru. Ve škole v BoMBě se v sobotu 23. 5.. konala
vernisáž výstavy obrazů a kresleného humoru Jana Pillveina. Celkem 5
výstav tu mohli naši hosté o Pouti shlédnout. První z nich byla ta ve
škole, ostatní 4 pak v pivovaru: 1. May was may 1945, 2. Pivovar a
zámecký dvůr před a poté, 3. Podpisowatel mena ge Gakub Bursa a 4.
Život a dílo mistra zednického Jakuba Bursy * O Pouti porazili po
dlouhých létech naši oldboyové z FC stejně staré „Peckáře“ ze Lhenic
4 : 2! * 23. 5. skončily ženy z našeho SDH na ok. kole Soutěží
v hasičině v PT na 2. místě * Svá studia na zdejší ZUŠce zakončilo 6
žáků slavnostními absolventskými koncerty, které se konaly ve dnech
26. –28. 5. * 27. navštívil školu strakonický antikvář a spisovatel pan O.
Fibich a pobesedoval se žáky 1. st. * 28.5. byli již počtvrté pasováni na
čtenáře prvňáci z naší školy. Stalo se tentokrát v pivovaru za
přítomnosti třídních učitelek, vedení školy, pana starosty a v režii paní
H. Fraňkové, ředitelky knihovny JVP * 27. května se 13 nejmladších
Vlachovobřezďánků v plném počtu a v doprovodu svých nejbližších
dostavilo do obřadní síně radnice na slavnostní uvítání dětí narozených
od máje do máje * 30. května má premiéru nový pořad ZUŠky
věnovaný Karlu Čapkovi, v podání Ant. Lence sr. * Paní Žofie
Předotová z V. B. se dožívá jednadevadesáti let! Gratulace za ní letí
veliká *

ČERVEN : * 1. června se uskutečnil již 16. večer Kruhu přátel poezie
věnovaný tvorbě Karla Kryla, nově mohli diváci uvidět a uslyšet sl.
Kláru Tažejovou a pana učitele Zíku * 6. 6. se na Letišti u Lhoty Ch.
konal 15. Letecko-modelářský den a popáté coby memorial Oldřicha
Mareše sr.* 7. 6. pořádali na stadionu FC V. B. členové TJ Sokol
Dětský den. Mezi mnoha atrakcemi měla svou premiéru lezecká stěna
hochů z Písku * 12. 6. kontrola No.: 2 na Rekonstrukci památkového
objektu Pivovaru dopadla dobře a celkový výsledek je v globálu
pozitivní, takže pro veřejnost už se bude moci otevřít také…* Na

setkání Uhřic tentokrát do Uhřic u Blanska vyrazila letos na Moravu
toliko tříčlenná výprava z Uhřic na Šumavě, alias rodina Hnátova *
22.6. se konalo 2. veřejné jednání ZM , jednalo se tam o Územním
plánu i o Společných zařízeních v Uhřicích a Mojkově * Vítězi 5.
ročníku Turnaje ve stolním tenisu o titul Mistr ZŠ PJB se stali Adam
Novotný – 1. stupeň a Josef Capůrka – 2. stupeň. Gratulujeme * Žák
Josef Capůrka z 8. třídy má tu čest pyšnit se čestným titulem Žák roku
2015, mimo jiné je i mistrem okresu PT ve stolním tenisu * Se školou
PJB, se žáky, s paní uč. třídní S. Hodinovou a s ostatními kantory se
rozloučili letošní deváťáci, nejprve tradiční čtvrteční Derniérou
Deváťáků a v pátek poté tradičním rituálem Loučení s Deváťáky. Bylo
jich dohromady 27. Ať jsou jim jejich osudy budoucí jen příznivě
nakloněny * Celkem 288 vysvědčení si letos odnesli žáci naší školy *
Závěrečné koncerty ZUŠky se konají na třech místech- V. B., HU a
STR * Ve velkém sále radnice se uskutečnil i Závěrečný kabaret této
školy s názvem Zahradníkův rok, opět coby pocta K. Č. * Za pozornost
stojí hned 3 červnové svatby, v nichž alespoň jeden ze snoubenců patřil
do naší matriky * Paní Stanislava Vojtová z V. B. je nejmladší členkou
„Klubu 90“. Hodně štěstí a zdraví přejí Vlachovobřezšťané * Pan
Zdeněk Fiedler z V. B. má o jeden rok více. Co jiného přát více než
pohodu, zdraví a klid * Bohužel navždy nás opustila vážená paní Marie
Lagronová z V. B. , které by bylo téměř 92 let. Všem jejím nejbližším si
dovolujeme vyjádřit upřímnou soustrast * Fotbalisté FC „A“ končí v I.
B třídě na 3. místě! Dorost FC v I. A tř. uprostřed tabulky a Přípravka
v popředí tabulky OP PT. Žáci FC vítězí v OP PT a postupují do krajské
soutěže I. A třídy. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v příští
sezóně! * Počasí a povětří : zpočátku léto jak má být, pak zima a od sv.
Jána zase somertime * Čápi jsou pod kontrolou lidí z roudnické Ceconie
a ti v hnízdě viděli 2 mladé a 2 vejce. Stihnou to ještě? *
ČERVENEC : * První červencová sobota 4. 7. 2015 – historický
okamžik – Pivovar se otevírá pro veřejnost! Lidu přišlo hodně a jen se
divili , co všechno lze v té severozápadní polovině stavby objevit : 2
sály obrovské a 2 menší a půdní prostory k tomu, to všechno propojeno
schodištěm, které jen tak nikde k vidění není. Sociální prostory a
technická zázemí- stručněji to popsat nelze, takže jedině vidět a urobit si
svůj obrázek. A hned 4 výstavy(píše se o nich jinde) tu mohou naši
hosté spatřit. Zatím byla doba otevírací jen testem pro budoucí
návštěvníky – úterý dopo-, a sobota odpo-ledne s tím, že nelehký a
nevděčný chomout hlídací, otevírací i prováděcí vzala na sebe paní
Libuše Kropáčková. Bůh ji za to požehnej. A přitom všem jest třeba míti
na mysli, že se tu jedná jen o polovinu zpřístupněné velkostavby. Co ta
druhá půlka s mnohem hezčím štítem? Co vedle stojící zámek,
architektonicky i zubem času poškozený? Zatím ať dojde náš dík ku
všem, co se o současnou podobu dvora, jeho cest a také o vzhled,
vylepšení a využití těchto částí interiéru, stejně jako celého exteriéru,
pivovaru zasloužili * V neděli 5. července v předvečer 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa hranice vzplála i na Hájkách. Tradici, srdce i
hrdost na morální odkaz člověka, který snad měl býti pokřtěn v našem
svatostánku, nebylo možno neoslyšet. Hasiči tak učinili a udělali dobře.
Dokonce až tak, že pohled na všechny ty hořící vatry po okolních
kopcích dal zapomenout na zcela nepatřičný ohňostroj…* I Březiny
nezapomněly a Husovým oslavám věnovaly celou stránku a do
vchodu Brožovy školy umístili kantoři poutač s mistrovým vyznáním
pravdě… * Ve dnech 7. – 9. 7. navštívily 3 dámy z V. B. SO archiv
v Litoměřicích, by vybádaly cosi z historie vlachovobřezského statku,
respektive z dějin pivovarnictví u nás * 11. 7. se na stadionu FC konal
17. ročník Poháru starosty města v hasičských sportech. Nejúspěšnější
byli hasičky a hasiči z Osek, dva týmy našich žen skončily na 2. a na 3.
místě. Organizace závodu i občerstvení neměly chyb * Velký sál v 1.
patře pivovaru se stal svědkem první svatby ve své historii. Poprvé si
řekli své ano novomanželé Jana a Michal Hávovi, poprvé tu oddávali
pan starosta L. Dragoun a paní matrikářka Mgr. L. Petrů a poprvé se na
to koukali i čápi z hnízda na komíně * Poslední den červencový – v
pátek byl u Sokolovny zahájen 3. ročník festivalu Rockový kozel a
nechyběli při tom ani skoro domácí pánové z Narttu se svým
frontmanem Radkem Mánkem Mrázem * Paní Bedřiška Vaněčková
z Doubravy se dožívá neuvěřitelných jednadevadesátin. Až tam nahoru
musela slyšet přání od nás všech tady zezdola…* První dvě dekády

měsíce teploty k rekordům stoupají velice a poslední noci z vyšší moci
na obloze vidět úplněk celý modrý( a to vždy jednou za 3 léta a po vodě
je letos veta) *
SRPEN : * Vedra letošního léta byla více než trapná, a tak mohli 13. 8.
na koupališti U Bílé labuti napsat : 36°C = vzduch, 24°1C = voda * 8.
srpna pořádali fotbalisté tradiční turnaj O pohár starosty města , hrálo
se již po 43. a nedostavili se plejeři z Bavorovic, a tak cesta domácích
za prvenstvím vedla přes 2 výhry nad dorostem SKP Č. B. a „béčkem“
Vodňan, že ani radost nebyla veliká * Zahájila také fotbalová I. B třída,
ale naši dobře nezačali – tři srpnové porážky v řadě * Jaksi ve stínu
zůstalo vydání rozměrného tisku, který byl věnován 70. jubileu
osvobození V. B. vojáky U. S. Army v květnu 1945 * Hasiči zasahovali
v létě celkem 10x!, z toho na Vavřince dokonce 2x- na poli u Tourova a
pak v noci v lese u Osule * Sám pan ředitel HZS Jč kraje Ing. L. Bureš
je chválil a napsal to i našemu panu starostovi * Pan Miroslav Urban
vydal vlastním nákladem spisek Příběh seniorů z Vlachova Březí * Ač
se zdánlivě nic nedělo, tak se naopak dělo-dělalo hodně z pohledu
Města V. B. : 1. cesta od Koubů-Malá Stránka směrem na Chlumany, 2.
cesta v chatové oblasti u cihelny ve V. B., 3. cesta od Mojkova na
vrchol Bělče, 4. rekonstrukce Plánkovy ulice, 5. cesta od školy směrem
k Božímu hrobu, 6. renovace 2 křížů u cest, 7. rozšíření kiosku a další
vybavení na koupališti, 8. dětské hřiště na „parku“ na Velké Stránce, 9.
renovace pomníků a regenerace stromů na židovském hřbitově, 10.
nový opěrný taras se zábradlím před vchodem do ZŠ PJB, 11.
Přístupový a bezbariérový chodník k zadnímu vchodu do školy, 12.
učebna Fy, Ch a školní cvičné kuchyně, 13. nové vytápění a úprava
interiéru ve sportovní hale… více o tom v prosincové fotografické
příloze Březin *
ZÁŘÍ : * V pondělí 1. začal nový školní rok i pro 62 žáků 3 prvních
tříd! a jejich rodiče úplně na jiném místě - ve velkém sále v přízemí
pivovaru. Byly u toho 3 paní učitelky : M. Diblíková, J. Dubovská a E.
Zíková, pan ředitel M. Novotný, pan starosta L. Dragoun a paní M.
Jůzková, předsedkyně RŠ. Do školy vstupovali zadním vchodem po
novém dlážděném chodníku. Po dlouhé době se počet žáků opět
přehoupl pře 3 stovky-přesně 329, z toho 209 na 1. st. a 120 na 2. st.
Učitelský sbor posílily paní učitelky E. Zíková, T. Rákosníková, paní
asistentka G. Vaněčková-Pudivítrová a pan učitel K. Marek. Celkem tu
máme 23 kantorů, včetně vedení, 2 vychovatelky ŠD a 3 asistentky
pedagogů. Po dlouholetém působení v naší škole přestoupila paní
učitelka Pavla Nováková, mimo jiné i výchovná poradkyně školy, do
místa svého bydliště na ZŠ TGM ve Vimperku. Děkujeme jí za dobrou
práci a přejeme hodně úspěchů na novém působišti * Mateřská škola
Pastelka zahájila s plnou kapacitou 80 dětí a 6 paními učitelkami, do
ZUŠky chodí 180 žáků, 149 na HO a 31 do TO a učí je 12 učitelů,
včetně vedení * 11. 9. se na stadionu FC konala neobvyklá olympiáda
v LA pro žáky 1. stupně, když například 133 žáků naskákalo
dohromady 214 metrů…Preventivní zásah našich hasičů vzal vosám vítr
z plachet * 7. září se konalo 3. veřejné jednání ZM V. B. , na němž
kompletní patnáctka zastupitelů
schválila Územní plán města i
přilehlých osad i studii Strategie
programu rozvoje města 20152020. * 17., respektive letos až 18.
září si ve škole připomínali116 let
od otevření první budovy školy
pod Svatým Duchem. Vše
probíhalo
podle
ustáleného
scénáře , včetně volby žáků do nového sněmu školy. Prezidentem se
stal Josef Capůrka z 9.A a jeho zástupcem Michal Mikeš z 9. B. Po
společném obědě žáků pak spolu poobědvali i všichni bývalí a současní.
Ti se pak položili kytici na hrob kantorů Kopečků. Od 17 hodin se
konala vernisáž výstavy obrazů Mgr. Ludvíka Filipa, kantora, který na
zdejší škole působil v letech 1985-1990 a v současnosti je zástupcem
ředitele ve škole MJH v Husinci. Na závěr pozval pan ředitel Novotný
všechny hosty k prohlídce školy. 22. 9. uskutečnila ZUŠka Slavnostní
koncert k zahájení školního roku * Paní Božena Holíková z V. B., toho
času v Domově seniorů v PT, dospěla do požehnaného věku
třiadevadesáti let. Posíláme jí upřímné pozdravy od nás všech s přáním

dobrého zdraví a klidu v duši * Fotbalisté FC napravují špatný vstup do
soutěže, když porážejí doma Volyni 1:0! * Naši starší žáci postoupili dál
v Coca Cola cupu a v dubnu budou hrát regionální kolo * Adéla
Mikešová z naší školy obsadila 2. místo na OK v přespolním běhu,
který se konal 22. 9. ve Vimperku. Blahopřejeme i ostatním našim
krosběžcům * Agentura FiJan vykupuje na Dlouhé louce jablka za
2,20,-Kč * Čápům bílým se nakonec narodila 4 mláďata , ta 2 pozdější
byla menší. V polovině měsíce se zvedli a odlétli za teplem. Doufejme,
že se jim to podařilo *
ŘÍJEN : * * 9. 10. vyprávěl žákům 2. A o Belgii pan Van der Auwera,
tatínek jejich spolužáka Jakoba * 13. 10. se v PT na umělé trávě konal
tradiční fotbalový turnaj pro starší žáky ZŠ. Naši vybojovali 3. místo a
M. Mikeš se stal nejlepším střelcem turnaje * 17. 10. se na Letišti u
Lhoty Ch., alias na drahách lhotochocholatých sešli příznivci Draků a
jim podobných létačů na 6. ročníku Drakiády, kterou pořádali lidé
z Letecko modelářského klubu V. B. * Dvakrát (19. a 26. 10.) navštívil
pan Mgr. Ivan Lauda z V. B. školu, aby tu přednášel žákům 1. a 2. st.o
geologii. Dík mu patří veliký * 20.10. se starší žáci naší školy stali
mistři okresu PT ve stolním tenisu družstev. Gratulujeme M. Mikešovi,
J. Capůrkovi, M. Kadlecovi, Vl. Mrázovi a jejich trenérovi Mgr. M.
Novotnému. Mladší žáci skončili na 5. místě * V pátek 23. 10. byla ve
škole zahájena Podzimní výstava rukodělných výrobků našich žáků a po
ní se konal Dýňový průvod v Botanické zahrádce. Snad při tom mělo
být na 500 duší! * 27. 10. pořádala škola ok. finále v sálové kopané
žáků 6. a 7. tříd. Naši skončili na 4. místě * Společný koncert ZUŠek
Stachy a V. B. 27. 10. věnovali účinkující svátku ČR * V úterý 27. října
2015 se ve Vlachově Březí konala tradiční oslava na počest 97. výročí
vzniku samostatného Československa. Osmnáctiletí byli v obřadní síni
jmenováni panem starostou a radními novými občany města a poté
vysadili na Svatém Duchu svou Lípu ročníku 1997. Spolu s dalšími
občany uctili památku našich padlých z 1. světové války u Pomníku,
zúčastnili se derniery výstavy obrazů L. Filipa a křtu jubilejní publikace
May was may 1945…a nakonec poseděli se zástupci města u malého
pohoštění v sále jídelny školy * Paní Anastázie Krupičková z V. B.,
toho času v Domově seniorů v Netolicích, se stala nejmladší členkou
Klubu 90! Všichni jí z V. B. posíláme srdečné pozdravy a přejeme
dobré zdraví * Ve věku 93 let nás navždy opustila paní Božena
Holíková z Vlachova Březí. Téměř až do posledních svého bytí byla
neodmyslitelnou součástí života našeho města…ti starší budou
vzpomínat na příjemnou ženu za pultem, mladší pak určitě na její
každodenní milý úsměv. Díky za vše, vážená paní Boženo...*
Meteorolog pan Fr. Novotný z V. B. zaznamenal, že letos od března do
října spadlo u nás 394 litrů srážek na m2, což je o 278 litrů méně než
loni! Svá měření provádí již 10. rokem * S počasím je to tak akorát, že
si může vybrat každý: vítr, slunce zář, zima, teplo, šedý mrak a déšť *
LISTOPAD : * 3.11. Naši deváťáci společně s husineckými vrstevníky
byli na exkurzi v SPŠ Volyně * 21. 11. pořádalo Rock Bio Na Dolejší
10. ročník festivalu undergroundových kapel pro Unicef s názvem Punk
dětem X * V sobotu 7. 11. pořádali volejbalisté TJ Sokol turnaj ve
sportovní hale. Zvítězili Husinečtí, naši byli druzí * 9. 11. se uskutečnil
v BoMBě 13. ročník Dne poezie. Celkem 55 účinkujících-žáků
vystoupilo „naživo“. Dohromady se sešlo 111 příspěvků. Jako host
zarecitoval JKH Báseň pro pana řídícího od pana „Generálního“ J. P. *
V druhém týdnu listopadu probíhala ve škole PJB charitativní akce na
pomoc postiženým lidem a nemocným dětem. Celkem vybrali členové
ŠS 5 582,- korun * V sobotu 14. 11. pořádali chovatelé poštovních
holubů ze ZO V. B. ve velkém sálu v přízemí pivovaru Výstavu
poštovních holubů. Byla to premiéra, měla velký ohlas a našim
holubářům patří dík i slova uznání* 20. 11. se 4 žáci z 9. ročníku
zúčastnili v Písku soutěže v aplikované fyzice Náboj Junior * 21.
listopadu byl P. Jan Mikeš ustanoven administrátorem farností
Vlachovo Březí, Lažiště a Záblatí, se sídlem na faře ve Vlachově Březí.
Vítej mezi námi, otče Jane * Firma Kvint provedla odvlhčení u kostela
Svatého Ducha * Koncem listopadu bylo panu Janu Sýkorovi z V. B.,
který nyní žije u své dcery paní Heleny v PT, 98 let! Našeho
nejstaršího občana přijeli za nás všechny pozdravit pan starosta
Dragoun a spol. Vážený pane Jane, dovolujeme se připojit k mnoha
gratulacím a dobré zdraví povinšovat * Od pátku 27. do neděle 29. 11.

probíhal ve V. B. 14. ročník MSFHR. I přes objektivní překážky se
domácím organizátorům podařilo připravit kvalitní kulturní podnik a i
v netradičním termínu nabídnout účastníkům i divákům nevšední zážitky.
Zaslouží za to velké uznání a upřímný dík * V neděli 29. 11. nastal čas pro
slavnostní rozsvícení vánočního stromu pod kostelem. Již počtvrté se
k němu vypravil od školy Zvonečkový průvod. I letos při tom nechyběli
ani pan starosta ani pan farář a pak hlavně děti a všichni ostatní. Snad prý
až na 600 lidí přišlo * Vlachovobřezské turistky a turisté-senioři navštívili
v roce 2015 nepočítaně míst a ušli při tom 624 kilometry * Navždy jsme
se rozloučili s panem Zdeňkem Fiedlerem z Vlachova Březí, který
v červnu tohoto roku oslavil své 91. narozeniny. Pamětníci nezapomenou
na jeho působení v místní lékárně, později ho vnímáme jako vitálního
pána se zájmem o vše…Ve věku devadesáti let nás navždy opustila paní
Anastázie Krupičková z Vlachova Březí. Ti, co hodně pamatují,
vzpomenou na poštovní doručovatelku a potom také vlídnou paní od
mostu na Malé Stránce… Letošní rok je poznamenán odchody těch
nejstarších z nás. Byly to nezapomenutelné osobnosti a se všemi ztrácí
V.B. kus svého ducha. Vzpomínáme ... * Počasí jako v listopadu, první
sníh vidět bylo 22., zato teploty se hodně nad průměrem pohybovaly *
PROSINEC : * Vánoční výzdoba náměstí Svobody doznala dalších
vylepšení : světelná fontána na kašně, zjemnění v barevnosti ozdob na
sloupech veřejného osvětlení i postříbření čtyř stromů i celého ochozu u
věžních hodin * 4. 12. odstartoval již po 13. školní projekt Od Barborek do
Tří králů. Chodily Barbory, Mikulášský den s Peklem i Nebem se vydařil,
po Luciích se chystá vánoční besídka a vše vyvrcholí v lednu 2016 Školní
tříkrálovou sbírkou Tři korunky pro Tři krále * V sobotu 5. 12. odpoledne
posílaly děti s dospělými v Dolním Kožlí Přáníčka Ježíškovi * V sobotu
5. prosince odpoledne se v kostele Zvěstování Páně těšily děti s dospělými
z tradiční Mikulášské nadílky. Krom otce Jana, svatého Mikuláše, mnoha
andělů a něco čertů tu měli přehršli balíčků s nadílkou * 5. 12. večer
preventivní zásah našich hasičů v Plánkově ulici udělal ohni čáru přes
rozpočet * Od 7. prosince si mohli zájemci přijít do MŠ Pastelka zakoupit
vánoční dekorace i dárečky * Zpráva I. z Města V. B. – ta špatná :
Bohužel letos vánoční stromky ve dvoře radnice k dostání nebudou.
Nebylo jich kde nařezat. Zpráva II. z Města V. B. – ta dobrá : Bohudík
loňský výpadek v prodeji vánočních kaprů se již opakovat nebude. Rybu
dostanete 22. 12. po celý den i 23. 12. dopoledne * O 3. adventní neděli
20. 12. se odehrál v sále ZUŠ již 17. večer Kruhu přátel poezie s názvem
náš Karel Čapek * Ani v letošním roce se Město V. B. neodříkalo
projektu Veřejně prospěšných prací, a nabídlo tak pracovní příležitost
mnohdy i několika desítkám lidí * V neděli 13. prosince 2015 zahajuje
vimperská cestovní agentura Švarctrans nové a přímé autobusové spojení
PT – Praha a zpět přes Vlachovo Březí. Sláva jim! K uším však doléhají
zvěsti o odvetě ČSAD Autobusy a. s. Zatím se psát ani nechce : H…a jim
* 14. 12. se ke svému poslednímu veřejnému jednání v tomto roce schází
Zastupitelstvo města Vlachova Březí schvaluje Rozpočet na rok 2016,
Vyhlášku o provozování výherních automatů a stanovuje výši poplatků za
vodné a stočné pro rok 2016 * Slavnostní koncert duchovní hudby
v podání žáků ZUŠ se uskutečnil v pondělí 21. 12. v kostele Zvěstování
Páně od 19 hodin * V kostele Zvěstování Páně se bude na Štědrý den od
14 hodin konat Vánoční bohoslužba pro děti, poté tu můžete až do 16
hodin dostat i betlémské světlo. Od 15 hodin budou u vánočního stromu
před kostelem hrát naši muzikanti a můžete se těšit i na jiná hřejivá
překvapení… A přesně o půlnoci mezi 24. a 25. prosincem 2015 začne v
chrámu ta pravá Půlnoční mše svatá * V neděli 27. 12. 2015 od 13 hodin
zazní v našem kostele Zvěstování Páně Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby. Účinkují Mirovický chrámový sbor a Složený komorní sbor, řídí
Marie Filipová a celebruje P. Jan Mikeš * Novoroční ohňostroj 2016
odpálí zatím neznámý Mistr spolu s
našimi hasiči * Vlachovobřezská kronika
končí 14. prosincem roku 2015 * (JKH)
Poznámka: Letošní Vlachovobřezskou
kroniku znovu doplňuje výtvarný kumšt.
Obrazy a kreslený humor Mistra Jana
Pillveina netřeba představovat. V květnu
a červnu 2015
měl opět výstavu
v BoMBě. V naší kronice mají premiéru
obrazy Mistra Ludvíka Filipa. Cyklisty
a Lyžníka u nás vystavoval na podzim.

