VLACHOVOBŘEZSKÁ KRONIKA
RESTY Z ROKU 2015 : * 14. 12 se na
radnici konalo poslední veřejné jednání ZM
V. B., na kterém zastupitelé schválili
rozpočet města na rok 2016 a rozhodli, že
cena vodného a stočného se měnit nebude a
zůstává na 65,- Kč za kubík * Vítězem XVI.
ročníku tradičního Turnaje ve šnopsu, který
se konal 19. 12. 2015 v hostinci U Svatošů,
se stal pan Oldřich Soumar z V. B. 2. místo
patřilo panu Oldřichu Nováčkovi rovněž z V.
B. a na bronzovou příčku dosáhl pan Jiří
Dejmek z Chluman * 19. prosince zavítala již
potřetí na naše náměstí Ježíškova pošta spojená s trhy a dalšími lákadly,
jež jsou určeny především dětem. Nade vším bděly oči organizátorů :
hasičů a leteckých modelářů * 21. 12. se do kostela Zvěstování Páně vrací
naše ZUŠka Koncertem duchovní hudby * Po roční pauze se přímo na
náměstí Svobody 22. – 23. 12. opět prodávali vánoční kapři. Postarali se o
to zaměstnanci a radní Města V. B. a zasluhují pochvalu * Na Štědrý den
odpoledne se konala v kostele Zvěstování Páně Vánoční bohoslužba pro
děti a bylo tu možno získat plamínek od Světla betlémského * Před
kostelem u stromu a u jesliček pak muzikanti hrají, lid pěje a něco pro
zahřátí těla i duše od turistek dostat může * Přesně o půlnoci pak začíná
v chrámu Zvěstování tradiční „Půlnoční“…* 27. prosince 2015 zazněla již
podruhé v kostele Zvěstování Páně Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v provedení zpěváků a muzikantů z Mirotic * K 31. 12. 2015 ukončili lidé
z vimperské firmy Hanuš výměnu severní části střešní krytiny na budově
zámku. Vše probíhalo v rámci programu Regenerace památkové zóny. O
částku 360 tisíc korun se rovným dílem podělilo Město V. B. a MK ČR *
V prosinci nás navždy opustila paní Anna Cmuntová ze Lhoty Chocholaté.
Bylo jí 93 let * V roce 2015 se ve Vlachově Březí a jeho sedmi osadách
narodilo 11 dětí, což je o 5 dětí méně než v roce 2014. Navždy nás
opustilo 18 občanů, a to je o 9 lidí více než roce 2014. K 31. 12. 2015 zde
žilo celkem 1708 lidí! Magická hranice 17 set duší byla konečně pokořena.
Z toho jen ve V. B. žilo 1548 občanů a to je o 9 lidí více než v roce ´14. *
Vánoce a Nový rok 2016 zůstaly podle tradice posledních let beze sněhu,
ba dokonce na blátě * Vrcholí přípravy na Novoroční ohňostroj… *
LEDEN : *… XVIII. Novoroční ohňostroj města V. B., poprvé bez pana
Ant. Lence sr., zato s pány Jiřím H. a Martinem K. a dalšími místními
hasiči byl opět odpálen z ochozu věžních hodin. Nemělo to chybu a jako
obvykle ho doplnily další ohňomety, rakety a petardy * 1. ledna
v podvečer byl u sochy svatého Jána odpálen Caisův ohňostroj, i ten se
podařil. Šestnáctý rok 3. milenia začal podle tradice! Pour féliciter ´16
všem domorodcům a jejich přátelům z blízka i dáli! * 2. ledna 2016
vystoupila v kostele Zvěstování Páně domácí skupina NO-E-MI
s pořadem Úhel pohledu. Již počtvrté se jí dostalo zasloužených ovací
zcela zaplněného chrámu * 2. 1. se ve sportovní hale ZŠ PJB uskutečnil 4.
ročník Memoriálu Karla Láda seniora v halové kopané. Na šest týmů
vydala ta padesátka přítomných, především místních hráčů, z nichž pak ti
nejzdatnější pokračovali u guláše U Plíšků. Dlužno připomenout, že již o
den dříve začali na Nový rok současní borci fotbálkem na stadionu FC *
Při Tříkrálové sbírce České katolické charity od 3. do 9. 1. vybrali
koledníci ve Vlachově Březí a v Chlumanech rekordních 37 000 korun!
Novodobá historie našich 3králových sbírek to nepamatuje. O výši této
částky se zasloužilo i 18 dětí, 4 dospělí a pan farář J. Mikeš. Část peněz
zůstává ve farnosti, další putovaly do Hospicu sv. Jana Neumanna v PT *
Již po 13. zorganizovali Tříkrálovou sbírku ve škole profesora Brože, tam
jí říkají Tři korunky pro Tři krále a letos tu vybrali 8 100,- Kč, které
poslali dětem do DD v Žíchovci. Organizátoři obou tříkrálových sbírek
děkují všem, co pomohli …* 9. ledna měl v sále panského pivovaru
premiéru 3. Ples pekařů a řezníků. Potřetí byla při tom kapela Kmotr V.
Jírovce. Pořadatelé měli radost z plného sálu a hosté se těšili z excelentní
tomboly. Ádié Sokolovno, kdo si při tom na Tebe vzpomněl? * 9. ledna
startuje pan Vladimír Kotrc na Jizerské padesátce a skončil na 2. místě,
bylo to v kategorii nad „70“! Stejně jako na Jilemnické 50 a Kašperské 30
se i tady se sněhem téměř nepotkal * V Klubu 90 má 1. reprizu paní Anna

Hálková z V. B. a 93. narozeniny si v Prachaticích připomínala paní
učitelka Marie Řehková, jinak ale stále tělem i duší z V. B. Gratulujeme a
dobré zdraví vinšujeme. Oběma! Pan Malíř Jindřich Boška jr. jest v lednu
pětaosmdesátiletý a 17. ledna roku 1866 se na velké Stránce narodil Josef
Brož, až později pan profesor * 15. – 16. 1. se konal Zápis dětí do školy a
dostavilo se k němu 25 adeptů základního vzdělání * 15. ledna se v sále
školní jídelny uskutečnil jubilejní 20. Společenský večer ZUMŠ opět
s Přímým přenosem pana M. Předoty. Tentokrát dokonce se dvěma
překvapeními – 1. Českobudějovické gymnastky s obručemi a 2.
Flakšinet- muzikantské duo ze z Plzně hrálo na láhve. Večer se vydařil ke
spokojenosti všech * 20. ledna 2016 se U Hasičů v Pražské uskutečnil
rovněž jubilejní, tentokrát 80. Hasičský bál. Pět let si dali naši hasiči
odmlku a chvála svatému Floriánu, že ten svůj 80. ples připravili a udělali.
Hrál jim při tom Dynamics z PT a tombola byla kvalitní a bohatá. Nechme
se překvapit, jak to budou mít naši ohňobijci se svými bály dál… *
Počasí v ledna polovině dává naději na opravdovou zimu, však jen trocha
sněhu i mrazu přišla jinak nic *
ÚNOR : * Od 1. 2. byl náš pan farář Jan Mikeš přeložen do Velešína…
„ Za vaši podporu v posledních dnech jsem vám opravdu vděčný a děkuji
za všechno dobro, které jsem od vás přijal a s vámi ho prožíval“, napsal a
odešel…Děkujeme i my * 5. února otevírají v BoMBě velkou výstavu
Pan profesor Josef Brož 1866-2016 věnovanou 150. výročí narození
našeho rodáka, jehož jméno nese od roku 2004 místní základní škola. Po
10 létech u toho byl opět i samotný profesor, respektive pan A. Lenc st.
Souhrnná výstava potrvá až do květnové Svatodušní pouti a obsahuje
množství materiálu z Brožova díla i života. Je dobře, že ani dnes
nezapomínáme na velké osobnosti města i regionů * Žákyně IX. A Daniela
Bláhová zvítězila v ok. kole Soutěže v německém jazyce v PT * 6. 2.
pořádají nohejbalisté v domácí hale turnaj trojic juniorů * V ten samý den
se průvodu masek v „USA“ (D. K., H. K., M. a D.) objeví na 30 masek!
Snad i proto, že v Mojkově na ně čekaly vepřové hody * Od 7. do 12. 2.
absolvují žáci 7. tříd lyžařský výcvik poprvé v historii školy na Zadově,
když přijali pohostinství chaty Mládí. Až dosud jezdili na Nové Hutě * 13.
2. se koná U Hasičů valná hromada členů SDH V. B. Vedení zůstává beze
změn * V polovině února vítězí Aneta Diblíková z naší ZUŠky v okresní
přehlídce ve hře na akordeon * 22. 2. se koná 1. veřejné jednání ZM v roce
2016. Zastupitelé schválili, že město koupí od TJ Sokol sokolovnu a celý
okolní areál. Svůj poslanecký mandát ukončil pan Josef Předota (SNK pro
Březí). Za dlouholetou práci se mu sluší poděkovat * 23. 2. přednáší
v komorním sále ZUŠky spisovatel Hynek Klimek O Šumavě * 27. února
se koná v pivovaru 46. Sportovní ples s Kmotrem V. J., Atlantikem, se
střelbou na branku a s velkou tombolou * 28. 2. zvítězil Vl. Kotrc na
Šumavském maratónu na Kvildě * Les pod Kančovem, alias Báby
Stránské lesík zmizel z povrchu kvůli kůrovci * Od Silvestra do Silvestra
tak se jmenoval veselý divadelní kus, který sehrál DS Čelakovský ze ST
29. 2. v pivovaru * Ani 17. sezóna v palírně pana Babického nepatřila
k těm vyvedeným. Vypálil tu 1 600 litrů 50% kořalky- 400 litrů
hruškovice, 500 l slivovice a 700 litrů jabkovice. * Počasí, až na výjimky,
téměř beze sněhu i mrazu *
BŘEZEN : * Prvním vlachovobřezským dítětem roku 2016 je Jakub
Hojdekr z Vlachova Březí! Gratulujeme rodičům, vítáme ho mezi námi a
voláme.: „Konečně!“ * Městská knihovna J. V. Plánka v právě začínajícím
Měsíci knihy, internetu atd… hlásila, že v roce 2015 měla zapsáno 228
čtenářů, z toho více než stovku žáků ZŠ PJB, kteří si vypůjčili na 9 000
titulů * V krajském kole Soutěže v Nj, které se konalo 2. března v ČB,
obsadila Daniela Bláhová 6. místo. Děkujeme a gratulujeme jí, stejně jako
paní učitelce L. Šverákové * 4. března probíhal na ZŠ PJB Den pro pana
profesora J. Brože, včetně výtvarné soutěže o jeho nejlepší portrét * 5. 3.
se konal ve sport. hale nohejbalový turnaj trojic dospělých * 12. března
končí v pivovaru plesová sezóna 2016 tradičními Sokolskými šibřinkami
s kapelou Milenium z Vodňan, jimž předcházel odpolední Dětský karneval
s DJ em Toushim. Masek přišlo hodně * 11. 3. po dlouhé době Město V.
B.
oficiálně slavilo MDŽ * * 20. 3. jel v sousedním bavorském
Bodenmeisu Vl. Kotrc tradiční Skadilopet a zvítězil. Stal se tak
nekorunovaným králem dálkových laufů a jejich veteránů na obou

stranách Šumavy a Böhmerwaldu * V polovině měsíce se novým
duchovním otcem naší farnosti stal jahen Mgr. Šimon Stánčik ze
slovenského Oravska. Vítáme ho mezi námi *19. března se konal VI.
ročník Vlachovobřezské kraslice s 3 tisíci a 279 vyfouklými vajíčky * 17.
3. se ve Vimperku konalo ok. kolo v basketbalu. Dívky skončily na 2.
místě a chlapci byli čtvrtí * V ten samý den zajeli naši žáci k sousedům do
Německa. Chlapci se tu zúčastnili již 12. ročníku fotbalového turnaje
v hale v Schönbergu a 2. skupina putovala po vyhlídkovém okruhu
v Neuschönau * 22. 3. se konal již 8. Velikonoční trh v BoMBě, kde
nechyběl kulturní program a prodalo se zboží za 12 tisíc korun * 22.
března získala Aneta Diblíková ze třídy paní učitelky Maříkové 2. místo
na krajském kole ZUŠ v Třeboni. Díky a blahopřání oběma * 23. 3. se
v jídelně školy scházejí bývalí a současní kantoři, by si připomněli Den
učitelů a vzpomněli na Jana Ámose – 424. výročí narození * 25. 3. se
konal v Husinci volejbalový turnaj, na němž naši hoši z TJ Sokol obsadili
5. místo * 28. 3. se uskutečnil v chrámu Zvěstování Páně Koncert
duchovní hudby v podání učitelů a žáků ZUŠ * Ve věku 90 let nás navždy
opustila paní Stanislava Vojtová z Vlachova Březí * Počasí se vším
možným tu je, sníh padal víc než v únoru. Po celý měsíc, jak na Apríla…
DUBEN : * Začátek s sebou slunce nese a na Apríla i čápa Huga, co na
čápici čeká a taky se dočká. A Sokolové lovili rybník. Ale na Vojtěchově
pouti ve Lštění sněhu bylo dost a podal i den poté…* 3 dubnové prohry
FC v řadě nikomu radost neudělaly * 14. 4. Až teprve prohra se ZŠ TGM
Písek ukončila vítězné tažení našich fotbalových žáků v soutěži škol Coca
cola cup * 18. 4. startuje ve škole projekt Král Karel IV.- 700 let * 22.
dubna si ve škole připomínali Den Země, až poté vysazují deváťáci stromy
u staré cihelny a vodojemu * Paní Jiřina Pešková úspěšná v televizním
Milionáři u Marka Vašuta na Nově * 30. 4. KPP uvedl v komorním sále
ZUŠ pořad Žena a poezie jedno jsou * Ve věku 74 let zemřel pan docent
Bohuslav Čermák , profesor ZF JčU v Č. B. – rodák ze Lhoty Chocholaté
* 29. 4. pod vedením Sokolů putují děti s lampióny na Hájky *
Posledního dubna vztyčili pánové z města májku před kostelem…*
KVĚTEN : …Májka u kostela Zvěstování Páně se prvomájového rána
nedočkala. Po třech létech klidu to
vandalové nevydrželi…Zato v Dolním
Kožlí májku hasiči a spol. prostě
neuhlídali… * Na 1. máje poprvé a
naposledy v jarní části I. B třídy zvítězili
fotbalisté FC doma 3: 1 na Stachy * 7.
května
dorazili lidé a vozidla
Vzpomínkové jízdy na počest 71. výročí
osvobození JZ Čech vojáky U. S. Army
do V. B. Podruhé zastavili ve dvoře
zámku, občerstvili se, spolu s radními položili věnec k pamětní desce na
radnici a od pana starosty dostali publikaci May was may 1945-2015 Let´s
remember * V části Vaňkova palouku, neboli v „Bažinách“ zahájili a
dokončili pracovníci Města úpravu terénu * 9. května se konalo 2. veřejné
jednání ZM. Paní Ivana Veberová ( SNK pro Březí), vedoucí týmu paní
učitelek v MŠ, složila slib zastupitele a stala se novou členkou ZM.
Přejeme jí hodně sil a úspěchů. Zastupitelé schválili závěrečný účet a
účetní uzávěrku města. Vybrali návrh vlajky pro město V. B.* Pod heslem
„Když se síly spojí, dokážeme mnoho“ změnil termín konání - 11. 5. další
ročník lehkoatletické olympiády žáků 1. stupně naší ZŠ na stadiónu FC *
13. května se žáci ZŠ PJB zúčastnili již 13. setkání žáků 3škol, 3 měst a 3
zemí v bavorské Riedlhütte, kam němečtí kolegové pozvali i všechny
bývalé ředitele z těchto škol. Naši výprava, kterou vedli pan ředitel
Novotný M. a paní uč. Šveráková Lea, byla již podruhé za sebou celkově
nejúspěšnější, za což zaslouží všichni zúčastnění velkou pochvalu *
Svatodušní pouť ´15 měla předpremiéru v tradičním vystoupení ZUŠky
v sále radnice Zpívá celá rodina, poté v sobotním minifestivalu rockových
kapel na náměstí Svobody, kterému dala večerní vítěznou tečku
skorodomácí kapela Narttu. V sobotu 14. 5. se konaly hned tři vernisáže
výstav. Ve vstupu do velké galerie v pivovaru představil svou sbírku
fotoaparátů pan Ing. Josef Florian z V. B. Další části prostoru patřily
fotografiím a fundovanému a dokonale připravenému komentáři pana Ing.
Miroslava Haise z PT, který nám tak přiblížil Norsko, Faerské ostrovy a
Madeiru ( B se omlouvají za chybnou Malajsii). V podvečer před Poutí
otevírali výstavu i v BoMBě. Po 5 létech tu představil své obrazy a grafiku

jubilující Pan malíř Jindřich Boška jr., jemuž přišli pogratulovat a
poděkovat mimo jiných i paní ředitelka T. T., pan ředitel M. N. a pan
starosta L. Dragoun. V neděli 15. 5. o Pouti probíhal na náměstí tradiční
jarmark a ve velkém stanu s občerstvením kralovali naši hasiči. Ve dvoře
pivovaru našel azyl rozsáhlý Třískův lunapark a v sále pivovaru zpíval K.
Komenda, degustovat se tu dalo víno ze sklepů Kern a sýr ze Škarezu.
Sváteční dopolední mši svatou u Svatého Ducha celebroval P. Jan Mikeš,
náš „host“ z Velešína. A tak jen kdyby trochu více tepla bylo…* 19. 5.
pořádala ZUŠka v komorním sále tradiční jarní koncert učitelů a žáků *
Až v máji se narodila první vlachovobřezská děvčata patnáctého roku –
Nela Koutná a Ellen Schönová * U nás dole skoro nic, ale 23. května
v odpoledních hodinách přihnala se zkáza do Uhřic. Bouře a krupobití
zničily všechny vysázené sazenice na zahrádkách i květy na stromech.
Proto tu letos nesklidili žádnou zeleninu ani ovoce. Po kroupách přišel
silný liják a ve vsi způsobil záplavu. Připravená cesta na Doubravu byla
značně poškozena, druhý den ji měli silničáři asfaltovat. Domorodci –
pamětníci nepamatují a lidé z okolí i V. B. se nestačili divit * 24. 5. získal
v ok. kole Pythagoriády náš žák Jakub Šefl 1. místo a F. Beránek a R.
Mikešová se dělili o 2. a 3. místo. To mnoho lidí na škole také nepamatuje
a my gratulujeme * Na přelomu května a června bojovali na prachatickém
tartanu na stadiónu Tatranu o tituly přeborníků okresu v LA žáci škol
okresu PT. Náš Vojtěch Kautman byl 2x zlatý( dálka a sprint), jeho bratr
Václav vyhrál dálku a Kristýna Schmidtová byla nejlepší v dálce. Další
naši reprezentanti z 1. stupně k tomu přidali ještě dalších 7 medailí. Žáci 2.
stupně si odvezli 4 medaile, ale tu nejcennější žádnou * 25. 5. vítali
v obřadní síni na radnici děti narozené od listopadu ´15 do máje ´16. bylo
jich pět a s patřičným doprovodem se dostavily všechny * 26. května bylo
62 prvňáčků pasováno na čtenáře. Tento rekord bude jen ztěží k překonání.
Stalo se tak v sále pivovaru díky dobré spolupráci MěK JVP a paní
učitelek z 1. stupně *
27. května odjelo 12 našich farníků do polského
Krakova na Národní pouť českého národa * Paní Žofie Předotová
z Vlachova Březí dvaadevadesátiletá! Gratulujeme a dobré zdraví přejeme
* V naší ZUŠce absolvovalo letos 11 hudebníků. Ti své studium zakončili
ve třech slavnostních koncertech. Blahopřejeme * V první dekádě bylo
teplo a sluníčko, pak se to zvrtlo maličko na zimu a deště a co ještě?
Kroupy veliké *
ČERVEN : * Koupaliště je díky zaměstnancům města a našim hasičům
od konce května připraveno na novou sezónu * Dobré počasí pokračuje a
umožnilo lidem z TJ Sokol uspořádat v sobotu 5. 6. na stadionu FC
vydařený Dětský den, na němž se podílelo mnoho sponzorů, fotbalisté a
hasiči * 8. 6. Sestava HeFrTáTo v tradičním složení realizovala již 19.
večer Kruhu přátel poezie věnovaný veršům Fr. Halase Já se tam vrátím *
10. 6. se i v našem chrámu Zvěstování konala Noc kostelů. Koncertoval
chrámový sbor Schola z Volyně, naše paní učitelky ze ZUŠ,
komentovanou prohlídkou se zaskvěla paní doktorka Pavla Stuchlá a vše
uzavřela mše svatá za obyvatele města a jeho osad * 12. 6. zavítala
výprava našich hasičů na velkou slávu až do dvou obcí s jedinou radnicí,
školou i spolkem hasičů - Sankt Oswald- Riedlhütte. Zdejší FFW tu
otevíral novou hasičskou zbrojnici. Naši patřili mezi nejvýznamnější VIP
postavy a do rukou W. Gollise, dlouholetého šéfa tamních dobrovolných
hasičů, předali sochu svatého Floriána * *18. 6. se dopoledne na Letišti u
Lhoty Chocholaté konal 16. Letecko-modelářský den a pošesté coby
memorial Pana Modeláře Oldřicha Mareše sr. Chválu velikou slyšeti
odevšad bylo * V ten samý den ale odpoledne připravili Sokolové rybářské
závody pro děti. Hlavně, že se lidé domluvili a nekonkurovali sobě
navzájem * Na setkání Uhřic tentokrát v Uhřicích u Kroměříže 18. - 19. 6.
naši Uhřičané chyběli. Marodka je tam nahoře všechny postihla * 22. 6. se
konala seniorská olympiáda v Kaplici. Naše „seniorky“ tu získaly celkem
10 medailí! Gratulujeme * 25. června byl v katedrále svatého Mikuláše
v Č. B. vysvěcen na kněze Mgr. Šimon Stánčik. O den později sloužil
nový otec v našem kostele Zvěstování Panny Marie svou Primiční mši.
Gratulujeme a přejeme panu faráři jen samé dobré skutky a dny…*
V sobotu 25. 6. se na stadionu FC konal 18. ročník Poháru starosty města
v hasičských sportech. Ani přívalový déšť a extrémní podmínky
nezabránily hasičům a hasičkám z Osek obhájit svá loňská prvenství *
Vítězi 6. ročníku Turnaje ve stolním tenisu o titul Mistr ZŠ PJB se stali
Jakub Dejmek –za 1. stupeň a Josef Capůrka a Eliška Nohová – za 2.
stupeň. Gratulujeme * Žákyně Daniela Bláhová z 9. A se může pyšnit

titulem Žákyně roku 2016 za velmi dobrou reprezentaci školy, chování i
prospěch. Ať se jí daří stejně i na Gymnaziu ve Strakonicích * Se školou
PJB, se žáky, s paní uč. třídními H. Dvořákovou a L. Šverákovou, s
ostatními kantory a s vedením školy se rozloučilo 32 letošních deváťáků,
nejprve tradiční středeční Derniérou Deváťáků a ve čtvrtek 30. června
tradičním rituálem Loučení s Deváťáky. Ať se jim v životě daří. Zdrávi a
šťastni ať jsou pořád * Celkem 327 vysvědčení si letos odnesli žáci naší
školy a nikdo „nepropadl“ * Závěrečné koncerty ZUŠky se konají na třech
místech- V. B., HU a ST * Ve velkém sále radnice se uskutečnil i
Závěrečný kabaret této školy s názvem Stroj času * 16. 6. se konal se
konal v zahradě školky Pastelky rozlúčkový večer předškoláků a 23. 6. se
v pivovaru uskutečnilo jejich pasování na školáky * Vlachovobřezský
Eduard Vojan, ale i profesor Brož a nestor všech zdejších čundráků
Antonín Lenc starší vstupuje do Klubu 70 * Fotbalisté FC A uhráli na jaře
jen 4 body a jen díky dobrému podzimu se udrželi v I. B třídě! Dorost FC
skončil v I. A tř. v dolní polovině tabulky a Přípravka uprostřed tabulky
OP PT. Mladší žáci skončili 7., když dopláceli na nedostatek hráčů.
Nejúspěšnějším týmem byli starší Žáci FC, když skončili na 2. místě
tabulky I. A třídy a o prvenství bojovali až do posledních kol. Za odměnu
pro ně připravili soustředění na Lipně, kam vyrazili společně se svými
trenéry Beránkem a Novotným. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v příští sezóně! * Počasí na střídačku a tráva vysoká, na konci i vedra
veliká a končí to bouřemi a kroupami * Čápi jsou pod kontrolou lidí
z roudnické Ceconie a ti v hnízdě viděli 3 mladé *
ČERVENEC : * Pánové z UBK Stavby Vimperk dokončili stavbu
silnice z Uhřic do Doubravy * Cirkus Alana Kellnera dává dvě představení
u Sokolovny * V úterý 5. 7. se ve velké galerii pivovaru konala vernisáž
výstavy Malíři Boškové. K vidění jsou tu obrazy Jana, Jindřicha st. a
Jindřicha ml. Souznění rozměrných pláten, s interiérem galerie a
přítomnými návštěvníky snad nemělo chybu. O realizaci se zasloužil
nejmladší z rodu Bošků, který také zapůjčil většinu z vystavených prací.

Katalog k výstavě, jehož autorem je JKH, vydalo město V. B. * Paní
Bedřiška Vaněčková z Doubravy dvaadevadesátiletá! Gratulujeme! *
Vladimír Kotrc pětasedmdesátiletý! Blahopřejeme! * Okurková sezóna
zasáhla i nás, a tak alespoň přinášíme přehled o tom, co se o nás letos
napsalo, nebo co jsme o sobě napsali sami. V knize Jana Kavaleho
Příběhy šumavského lesa objevíte povídku Průvodce ( o A. L. sr.).
V časopise Vítaný host 03/16 narazíte na článek JKH Panu profesoru s
láskou (o J. B. ). V MF Dnes z 15. 7. 2016 vzpomíná paní Anna N. na rok
1974, kdy zde pan režisér Zd. Podskalský natáčel film Drahé tety a já.
Město V. B. vydalo propagační tisk Panský pivovar Vlachovo Březí. O
prázdninách vyšlo 1. číslo časopisu Maliní, občasníku z kraje Jakuba
Bursy. Duchovním otcem jest pan Ing. Václav Malina, redaktor ČR a
starostlivou matkou paní PaedDr. Ivana Bečvářová, oba z D. Nakvasovic.
Tento počin je milý a velmi pěkně vyvedený, přestože se tam o nás mnoho
nepíše…* Téměř až do poloviny vedra veliká a sluníčko, 23. bouřilo, ale
houby žádné *
SRPEN : * O vagacích dokončila firma HOPI z PT práce na opravě
schodišť ve věži kostela Zvěstování Páně, které vedou až k hodinám.
Domorodým i našim hostům se tak otevírají nevídané výhledy z ochozu
věžních hodin. * Oba augustové podniky – 4. ročník festivalu Rockový
kozel a 44. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty města museli
pořadatelé zrušit. Důvody objevíme v malém zájmu hostujících kapel,
respektive mužstev * 13. 8. zahajuje fotbalová I. B třída a domácí FC
s novým trenérem Rokůskem z PT remizuje 1: 1 s Lažištěm. Poprvé po
47 létech se pro tuto sezónu stává hracím dnem sobota. To se již od 1. kola
promítlo do poklesu návštěv * Roztáčet pivo U Pána Boha odešel pan

Karel Karel Svatoš (+63), služebně nejstarší Pan Hostinský ve V. B. i
v okolí. Nezapomeneme ... * 20. srpna uspořádali u Sokolovny volejbalisté
TJ Sokol malé vlachovobřezské Rio i s medailemi * V měsících červenec
a srpen probíhala rekonstrukce silnice z V. B. do Čkyně, což s sebou
přinášelo nemalé problémy pro obyvatele Doubravy a Uhřic, stejně jako
dalších obcí na trase. V srpnu už byli cestáři za Radhosticemi* Ve škole
profesora Brože se také pilně pracovalo. Vyměnili tu světla, vymalovali,
opravili stolky na kreslení a instalovali bezpečnostní zařízení ve vchodech
a na stadionu FC mají žáci nové doskočiště * V první polovině měsíce
bylo tu chladu povíce, ale od Hanina svátku máme tu vedra dávku, co
k rekordům se blíží, až to lidi tíží *
ZÁŘÍ : * Ve čtvrtek 1. 9. začal nový školní rok i pro 22 žáků jedné první
třídy. Oproti loňskému roku je to pokles o 40 žáků. Vše se odehrávalo
opět na starém místě před školou a v BoMBě, kde všechny přivítal pan
ředitel M. Novotný, prvňáky pozdravil pan starosta L. Dragoun a pak už je
vzala pod ochranu jejich první paní učitelka Markéta Horáková. Vítáme je
ve škole a přejeme dobrý start. Počet žáků opět se drží nad 3 stovkami přesně 321, z toho 197 na 1. st. a 124 na 2. st. Učitelský sbor opustilo 5
pedagogů a 5 nových přišlo, celkem tu letos působí 22 učitelů, včetně
vedení, 2 vychovatelky ŠD, 4 pedagogické asistentky a 12 provozních
zaměstnanců. * Mateřská škola Pastelka zahájila s plnou kapacitou 80 dětí,
se 4 třídami a 6 paními učitelkami, do ZUŠky chodí 180 žáků, 139 na HO
a 41 do TO a učí je 12 učitelů, včetně vedení a pracují zde 4 provozní
zaměstnanci. ZUŠ ka má ještě 2 pobočky v Husinci a Strunkovicích * 17.
září je Památným dnem školy a letos 16. 9. si ve škole připomínali již 117
let od otevření 1. budovy školy pod Sv. Duchem. Slavnost má svůj řád a
program. Žáci také volili 12 zástupců školního sněmu. Prezidentkou se
stala Zuzana Matušková z IX. tř. a její zástupkyní Romana Mikešová z 8.
tř. Odpoledne se setkali bývalí a současní lidé ze školy v sále jídelny,
uctili památku kantorské dynastie Kopečků a pak se odebrali do BoMBy
na vernisáž výstavy obrazů Pavla Fiedlera, bývalého žáka školy a rodáka,
dnes doktora zvířat. Ten zde vystavoval již potřetí. Letošnímu velmi
kulatému jubilantovi (50) zazpívali kantoři Jindřiška K., Helena D. a
Martin H. Dominantním motivem Fiedlerových obrazů je krajina
tuzemská i zahraniční. Slavnostní den končí komentovanou prohlídkou
školy v podání pana ředitele Michala N. * 8. – 11. 9. vyrazili volejbalisté
TJ Sokol na bicyklech až na Moravu za vínem. Zpátky už jeli vlakem *
10. 9. hráli nohejbaloví žáci TJ Sokol na turnaji ve Strakonicích * Na
Dlouhé louce začíná agentura FiJan vykupovat padaná jablka (1 korunu a
50 h. za kilo) * Rovněž pan M. Babický přijímá v pálenici ovoce na
moštování nebo k výrobě kvasů pro pálení kořalky * Naši aktivní důchodci
uspořádali 20. září v sále pivovaru První Václavskou veselici a pozvali na
ni své přátele z Vi., Č. K., Kaplice i odjinud. * 24. září se v malé galerii
pivovaru konala vernisáž výstava fotografií Evžena Janouška z Prahy. To
je speleolog, kameraman a potápěč, který nám na velkých formátech
představil tureckou jeskyni Altinbesik * 24. 9. se konal na Lhoteckých
drahách již 7. ročník populární Drakiády v režii LMK V. B. Všechno se
to sešlo k sobě: děti s draky, vítr a nakonec i buřtíci u ohýnků. A tak si
také všichni pochvalovali * 26. září se konalo 3. veřejné jednání ZM
V. B. Město prodalo část pozemku bývalé MŠ Společnosti sv.
Zdislavy z PT pro zamýšlenou stavbu domu pro seniory * 27. 9. se
ve Vimperku v areálu sportovního střediska Vodník konalo ok.
kolo v přespolním běhu. Starší žákyně i žáci nám udělali velkou
radost, když Adéla Mikešová zvítězila a Michal Novotný skončil
druhý. Družstvo pak obsadilo 3. místo. Děkujeme a blahopřejeme i
panu uč. Pavlu Pechkovi * 28. 9. uspořádala místní farnost pro děti
Svatováclavský turnaj v ping pongu k poctě našeho velkého světce
* Paní Věra Dragounová vstoupila do Klubu 90. Gratulace veliká
míří za ní do Kůsova * Paní profesorka Anna FadrhoncováVoldánová, rozená Maříková se dožívá 97 let. Tato věhlasná
kapacita v oborech dermatologie a
venerologie je rodačkou z V. B.
Blahopřejí a dobré zdraví přejí všichni,
kteří na ni pamatují, ostatní s úctou
obdivují * Počasí: sluníčko pálí, až čápi
odletí raději, chvíli chladno bylo, pak
dny teplé přikvačily a houby to
roztočily…*

ŘÍJEN : * Teprve 1. října zaznamenáváme první podzimní výhru
fotbalistů FC v I. B třídě doma nad Sousedovicemi 2:1. Ta byla také
poslední * 5. 10. se uskutečnil tradiční turnaj starších žáků v malé kopané
na umělé trávě v ZŠ PT Národní. Naši ve finále podlehli až v penaltovém
rozstřelu družstvu ZŠ Volary * 10. října podalo vedení školy žádost o
dotaci na podporu mimoškolních činností žáků * 7. – 8. října se konaly
volby do krajských zastupitelstev. U nás poprvé v historii probíhaly mimo
prostory MěÚ ve V. B. Bylo to v sále panského pivovaru. Zvítězila ČSSD77 hlasů, 2. ANO- 76 hlasů, 3. ODS- 54 hlasy, 4. KSČM- 49 hlasů, 5. Jč
HASIČI- 36 hlasů, 6. KDU-ČSL- 32 hlasů, 7. PRO JČ+TOP- 24, 8. piráti21 hlasů, 9. SPD-SPO-17, 10. Jihočeši-15 hlasů. Volební účast byla
31,31%. Z 1348 voličů jich přišlo 422. Závěr si utvořte sami. Senátora
jsme nevolili * 14. – 16. října se konal 15. ročník Mezinárodního
sborového festivalu hudebního romantismu. Sjelo se k nám na 370
účastníků, včetně 16 pěveckých sborů, orchestru Pošumavské komorní
filharmonie a celé řady významných hostů. V úvodu nedělního
odpoledního koncertu byli vyhlášeni vítězové. Hlavní cenu profesora V.
Matouška si odvezli do Prahy členové studentského sboru Besharmonie a
oceněn byl i jejich sbormistr L. Sládek. Organizační výbor děkuje všem,
kteří poskytli festivalu sponzorské příspěvky a zasloužili se o zdárný a
úspěšný průběh letošního MSFHR * V pondělí 17. 10. provedli velmi
úspěšný zásah naši hasiči při požáru nákladního auta Masa a uzenin
z Písku, které vzplálo přímo před Řeznictvím Hojdekr v Jeronýmově ulici.
* Společný Slavnostní koncert žáků dvou ZUŠek ze Stach a V. B. se
uskutečnil 24. 10. v komorním sále naší ZUŠ. Účinkující ho věnovali
státnímu svátku ČR * Ve čtvrtek 27. října 2015 se ve Vlachově Březí
konala tradiční oslava na počest 98. výročí vzniku samostatného
Československa. Od roku 1995 jsou nedílnou součástí slavnosti
osmnáctiletí v působnosti naší matriky. Ti byli i letos v obřadní síni
radnice jmenováni panem starostou a radními novými občany města a poté
vysadili na Svatém Duchu svou Lípu ročníku 1998. Spolu s dalšími
občany uctili památku našich padlých z 1. světové války u Pomníku
padlých na Sv. Duchu. Tady se ke všem připojil a promlouval pan Ing. Jan
Bauer, čerstvě zvolený zastupitel v Z JčK za ODS, exposlanec Parlamentu
a exstarosta Prachatic. Slavnost pokračovala vernisáží výstavy obrazů a
objektů letos jubilující Paní malířky Heleny Vanišové v nedaleké galerii
BoMBa. Pan starosta L. Dragoun pozval nakonec všechny přítomné,
hlavně pak nově jmenované občany, do sálu v pivovaru k malému
pohoštění a posezení * Poslední den v říjnu vyšel školní časopis Kozlík *
Meteorolog pan Fr. Novotný z V. B. zaznamenal, že letos od března do
října spadlo u nás 597 litrů srážek na m2, což je o 203 litrů více než loni.
Svá měření provádí již 11. rokem. Díky za to * Počasí si každý vybrat
může: vítr, slunce, teplo, déšť i kroupy *

LISTOPAD : * Od 2. listopadu může město V. B. používat svou
oficiální vlajku * 4. listopadu se konal v prostoru před starou školní
budovou již 5. Dýňový průvod, který se jako vždy těšil velké přízni
všech zúčastněných * 5. listopadu prohrávají fotbalisté FC ve Zlivi
0:2. Po podzimu jsou v tabulce I. B třídy na 12. místě se ziskem 9
bodů, pouhý bod od sestupu *12. 11. pořádalo Rock Bio Na Dolejší
11. ročník festivalu undergroundových kapel pro Unicef s názvem
Punk dětem XI * V sobotu 17. 11. pořádali volejbalisté TJ Sokol
turnaj v domácí sportovní hale a dokonce zvítězili * 14. 11. se
uskutečnil v BoMBě
13. ročník Dne poezie. Celkem 46
účinkujících-žáků vystoupilo „naživo“. Dohromady se sešlo ke
stovce příspěvků. Jako host zarecitovala paní učitelka J. Koubová
* 15. 11. vystoupil v panském pivovaru zpěvák, kytarista a básník
Lubomír Hrdlička * 22. listopadu na svátek svaté Cecílie
koncertovali žáci ZUŠ ve svém sále na počest této patronky všech
muzikantů * 25. 11. se v obřadní síni na radnici uskutečnilo Vítání
dětí, které se narodily v období květen ´16 - listopad ´16. Celkem
jich mělo být 13. Spolu s rodiči a spol. jich přivítali 10 * Koncem
listopadu bylo panu Janu Sýkorovi z V. B., který nyní žije u své
dcery paní Heleny v PT, 99 let! Našeho nejstaršího občana přijeli
za nás všechny pozdravit pan starosta Dragoun, paní matrikářka a
JKH. Vážený pane Jane, dovolujeme si připojit k mnoha
gratulacím, letos si dokonce vzpomněli i z EONu, a dobré zdraví
povinšovat * Vlachovobřezské turistky a turisté-senioři navštívili

v roce 2016 nepočítaně míst a ušli při tom na 600 kilometrů *
V listopadu dokončil Pan mistr L. Voborník z Č. K. opravu další
z kaplí křížové cesty na Svatém Duchu * 29. 11. vyprávěl v sále ZUŠ
o Cestě pohádkovým Skotskem spisovatel Hynek Klimek * Počasí
jako v listopadu, Martin na bílém koni přijel * V neděli 27. 11. nastal
čas pro slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kostela a spolu
s ním i celé vánoční výzdoby na náměstí Svobody. Opět se ke stromu
vydal Zvonečkový průvod, tentokrát ze zámeckého dvora. Vše tam
začalo odpoledne Adventními trhy MŠ Pastelka v sále pivovaru.
Potom před pivovarem zpívaly děti z MŠ, ZUŠ i ZŠ PJB. A pak už se
setmělo a průvod s ponocným vyrazil…
PROSINEC : * Vánoční výzdoba náměstí Svobody spěje ke své
finální podobě a stává předvánoční chloubou města. * 1. 12.
pořádala naše škola již tradičně okresní finále ml. žáků v sálové
kopané. Tentokrát na nás medaile nezbyly, když vyhráli kluci
z TGM Vimperk * 4. 12. odstartoval již po 14. školní projekt Od
Barborek do Tří králů, který vyvrcholí v lednu 2017 Školní
tříkrálovou sbírkou Tři korunky pro Tři krále * Před Vánoci končí
ve škole sběr starého papíru * V pondělí 5. prosince odpoledne se
v kostele Zvěstování Páně těšily děti s dospělými z tradiční
Mikulášské nadílky * V sobotu 10. 12. dopoledne se v sále
pivovaru konala oblastní výstava poštovních holubů z MS Prácheň,
jehož členy jsou i vlachovobřezští chovatelé * V sobotu 10. 12.
odpoledne posílaly děti s dospělými a hasiči v Dolním Kožlí
Přáníčka Ježíškovi * 12. 12. se ke svému poslednímu veřejnému
jednání v tomto roce schází Zastupitelstvo města Vlachova Březí
schvaluje Rozpočet na rok 2017, stanovuje výši poplatků za vodné
a stočné pro rok 2017 a aktualizuje vyhlášku o nočním klidu * 16.
12. dostávají dva hasičské sbory Města Vlachova Březí: SDH
Dolní Kožlí a SDH V. B. 2 dopravní automobily. Slavnostní
předání se koná na dvoře a pak v sále pivovaru * 14. 12. Česko
zpívá koledy i ve V. B. od 18 hodin u stromu * 17. prosince
pořádali hasiči na náměstí Svobody od 15 hodin Vánoční trh * O 3.
adventní neděli 18. 12. se odehrál v sále ZUŠ již 20. večer Kruhu
přátel poezie s názvem Chvála jižním Čechám * Zpráva 1. z Města
V. B. Ani letos vánoční stromky ve dvoře radnice k dostání nebyly.
Nebylo jich kde nařezat a zájem lidu upadá. Zpráva 2. z Města V.
B. Prodej vánočních kaprů bude. Rybu dostanete 22. 12. i 23. 12.
po celý den na náměstí naproti radnici * Ani v letošním roce se
Město V. B. neodříkalo projektu Veřejně prospěšných prací, a
nabídlo tak pracovní příležitost pro více než dvě desítky lidí *
Slavnostní koncert duchovní hudby v podání žáků a učitelů ZUŠ
se uskutečnil 21. 12. v kostele Zvěstování Páně od 17,30 hodin *
V kostele Zvěstování Páně se bude na Štědrý den od 14 hodin
konat Vánoční bohoslužba pro děti, poté tu můžete dostat i
betlémské světlo. Od 15 do 16 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 *
Novoroční ohňostroj 2017 odpálí zatím neznámý Mistr spolu s
našimi hasiči * Vlachovobřezská kronika 2016 končí 12.
prosincem roku 2015 *
Poznámka: Letošní Vlachovobřezskou kroniku znovu
doplňuje výtvarný kumšt. Kresbu profesora Josefa Brože
netřeba představovat-letošní únorová výstava v BoMBě.
Obrazy Malířů Bošků byly o Pouti vystaveny v BoMBě a
nyní jsou k vidění i
ve velké galerii v
pivovaru.
A
konečně
obrazy
krajin
Pavla
Fiedlera a Heleny
Vanišové jsme na
podzim vystavovali
v galerii BoMBa.
(JKH)

