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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, sousedé, velmi vám děkuji za spolupráci v
uplynulém roce, kdy jsme společně dokázali zrealizovat mnoho
dobrých myšlenek a nápadů přenesených do projektů, které budou
lépe uspokojovat naše potřeby a poskytnou nám další možnosti ke
zlepšení života v našem městě. Podařilo se obnovit plochy
v nádvoří zámku a můžeme využívat zrekonstruované prostory
bývalého pivovaru. Nyní usilujeme o vybavení části prostorů tak,
aby mohly sloužit jako restaurace, včetně kuchyně a nabídnout
zájemcům možnost konat setkání, srazy, schůze a podobně. Snažili
jsme se vylepšit prostory sportovní haly. Celý objekt byl nejenom
zateplen, opatřen novou fasádou, střechou a okny, ale i vnitřní
prostory dostaly nový nátěr, obnovený povrch palubové podlahy a
nové teplovzdušné vytápění. Snad budou spokojeni naši sportovci i
žáci školy, pro něž jsme také vybudovali novou učebnu Fy, Ch a Př
a nově vybavili cvičnou kuchyň. Podařilo se postavit opěrnou zeď
před školou i nový dlážděný chodník k zadnímu vchodu, v němž
jsou i nové dveře. Částečně byla zrevitalizována lipová alej, okolní
porosty a opravena jedna kaple na Svatém Duchu. I areál
koupaliště byl obohacen o přístřešky, skluzavky a byl rozšířen i
kiosek. Stále se nám nedaří sehnat peníze na dokončení
komunikace od pošty na Kavčinec. Naopak dobře jsou opraveny
cesty z Mojkova do Lštění, zadní cesta do Chluman z Malé
Stránky i cesta pod hřbitovem na Hájky. Snad se také lépe chodí
opravenou ulicí Plánkovou, kde je pod žulovým povrchem ukryta
kanalizace a vodovod. Chtěli jsme udělat radost dětem i rodičům
obnovením dětského hřiště na Parku v Bezručově ulici. Jistě
všichni očekáváte podobné množství práce i v příštím roce. Rád
bych vám to slíbil, pokud však vyjdou dotace. Chtěli bychom se
soustředit na obnovu vodního přivaděče, na výstavbu dalšího
vodojemu a vodovodu II. tlakového pásma. Měla by být provedena
intenzifikace čistírny odpadních vod a rekonstrukce vodovodu a
kanalizace v některých ulicích města. Rádi bychom obnovili funkci

cena 6,- Kč

veřejného osvětlení a části chodníků na Hájkách. A samozřejmě
chceme být připraveni na akce dle vyhlášených dotací. Znovu
využiji této příležitosti a poděkuji všem, kteří se podíleli na
uskutečňování akcí a kteří i nadále přicházejí s nápady a podněty.
Děkuji všem svým spolupracovníkům v RM a ZM, zaměstnancům
úřadu i města, včetně pracovníků veřejně prospěšných prací
vedených paní Janou Kužvartovou. Děkuji všem dodavatelským
podnikům a firmám za jejich práci. Nemohu zapomenout
poděkovat vám všem spoluobčanům za spolupráci, za připomínky i
náměty a zejména za trpělivost a pochopení , při někdy nutném
omezování.
Přeji vám všem krásné a klidné prožití Vánoc.
Mnoho spokojenosti, zdraví, porozumění a štěstí ve vašich
rodinách i mezi blízkými v celém nadcházejícím roce 2016.
Lubomír Dragoun, starosta města
SLOVO OTCE JANA
21. listopadu 2015 byl P. Jan Mikeš ustanoven administrátorem
farností Vlachovo Březí, Lažiště a Záblatí, se sídlem na faře ve
Vlachově Březí. Krom toho dále působí ve farnostech Prachatice,
Husinec, Cudrovice, České Žleby, Chroboly, Křišťanov, Pěkná,
Volary, Zbytiny a Želnava. Navíc pracuje jako kaplan pro mládež
prachatického vikariátu, organizuje spolča, sportovní turnaje,
výlety a víkendové pobyty pro mladé. Přejeme mu hodně sil,
Božího požehnání a ochrany Panny Marie, aby to všechno zvládl.
Jistě ho rádi podpoříme svou modlitbou! Jsme vděčni Bohu, že po
dvou létech je vlachovobřezská fara znovu obsazena. Habemus
pana faráře! Vítej mezi námi, otče Jane! Nakonec si dovolujeme
přetisknout závěr z Adventního zamyšlení našeho otce Jana : „Rád
bych nám všem do doby adventu a Vánoc popřál, abychom byli
dobří, abychom měli vlídné slovo pro každého, s kým se setkáme,
a abychom měli srdce otevřené pro všechny, kdo to budou
potřebovat. Přeji vám všem poklidné prožití adventu a požehnané
Vánoce“. (B podle FIATU)
VLACHOVOBŘEZSKÉ OBRÁZKY
Tento příspěvek volně navazuje na část úvodního slova pana
starosty, na stejnojmennou fotografickou přílohu a na článek
z minulého čísla Březin s názvem Stezky, stavby, kříže...O většině
staveb či jiných zařízeních už psáno bylo. Zbývá jen potvrdit
fotografiemi nebo upřesnit některé údaje. Do Plánkovy ulice se
okamžitě po skončení prací vrátily automobily a opět parkují jako
za starých časů. Nepochybně zde bude muset dojít k nějakému
konečnému řešení…Když opustila firma RENO Šumava Plánkovu
ulici, vypravili se její lidé do Dolního Kožlí, aby tu před
klubovnou SDH usadili do cesty štěrbinové vpusti a odstranili tak
letitý problém…A nyní něco víc o židovském hřbitově ve
Vlachově Březí. Předesílám, že o tento prostor se stará Správa
nemovitostí židovské obce, kterou coby vlastníka reprezentuje paní
Mgr. Blanka Rozkošná, která je také v písemném styku s Městem.
Firma Biotop s.r.o. tu na pokyn majitelů provedla regeneraci
památkově chráněných stromů, neboť tyto začaly padat. O úklid
větví se pak postaralo město ve snaze pomoci dobré věci. Nevím,

jak by se na tento odborný zásah – řez tvářil pan B. Chadt (ten, co
řezal na Sv. Duchu), ale i laik tuší, že právě tato podoba korun stromů
nemusí být ta pravá. Většina náhrobků staršího data byla vyčištěna a
září na dálku, což je patrno i z fotografií. Snad to prováděl opět
odborník, ale kam se poděla patina, nesoucí v sobě dech dějin a
kouzlo starobylosti? Odstrašující přístup ke hřbitovu nemá rovněž
spojitost s naším městem, neboť okolní pozemky nejsou jeho
majetkem. V plánu města se ale s novým přístupem odjinud počítá.
Co ale s naším městem souvisí je řádění místních vandalů, kteří již
několik nových náhrobků vyvrátili, posvátné místo znečišťují a
chovají se tu více než nevhodně. Nejstarší z náhrobků tam bude stát
již bezmála 300 let, náhrobky přežily i holokaust. A nyní přicházejí ti,
co pro město ještě ani stéblo nepřeložili a ničí…(JKH)
OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU 28. ŘÍJNA 1918
V předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného Československa se
v úterý 27. října 2015 konala ve Vlachově Březí tradiční oslava. Tu jsme
v novodobé historii spojili s jmenováním nových občanů města, kteří
dovrší v daném roce 18 let. Nebylo tomu jinak ani letos, když se v obřadní
síni radnice sešlo několik mladých lidí narozených v roce 1997. Pan
starosta L. Dragoun všechny přítomé uvítal a zahájil akci, která končí až
večer. Při ní obdrželi letošní osmnáctiletí jmenovací dekrety, pak vysadili
na Svatém Duchu Lípu ročníku 1997, prohlédli si školu, spolu s občany se
zúčastnili pietního aktu u Pomníku padlých, byli přítomni derniéře
výstavy obrazů Mgr. Ludvíka Filipa a křtu jubilejní publikace vydané
městem V. B. u příležitosti 70. výročí osvobození Vlachova Březí vojáky
U. S. Army v květnu 1945 –May was may... Při tom držel hlavní slovo
pamětník těch historických okamžiků pan Radim Košíček z V. B. Večer
zpestřily svými emotivními písněmi paní učitelky J. Koubová a H.
Dvořáková. Nakonec pozvali pan ředitel Novotný a pan starosta Dragoun
všechny do jídelny školy k malému občerstvení. (B)

NÁVŠTĚVA ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH
V souvislosti s dokončením rekonstrukce bývalého zámeckého pivovaru
ve Vlachově Březí rozhodlo ZM vytvořit v jedné z vnitřních prostor
stálou výstavku dokumentů a jiných zajímavostí. Hlavním zdrojem je
archiv velkostatku Vlachovo Březí, který je uložen ve Státním oblastním
archivu (SOA) v Litoměřicích. Studijní návštěva byla stanovena na dny
7.7. – 9. 7. 2015. Badatelský tým tvořily slečna K. Koubová, paní Mgr. H.
Dvořáková a paní L. Kropáčková, všechny s blízkým vztahem k historii a
zkušenostmi se SOA v Litoměřicích. Časový rozsah je úctyhodný –
nejstarší listina pochází z 13. srpna 1698 a k nejmladším dokumentům
patří ty z konce 1. republiky. Většina z nich je psána v německém jazyce,
a proto jsme požádaly o pomoc s překlady paní doktorku P. Stuchlou,
která nám ochotně vyhověla. Ve třech horkých červencových dnech jsme
vyhledaly přes 300 vybraných listin, plánků a obrázků, které jest třeba
doplnit vysvětlujícím textem a instalovat na panelech v malém výstavním
sále do začátku návštěvní sezóny v příštím roce. Vzniklo tak informační
jádro, které obohatí každého, kdo se přijde do nově opraveného pivovaru
podívat. ( B podle LIK)

VÝSTAVA CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
14. listopadu 2015 se ve velkém sále v přízemí našeho pivovaru konala
výstava chovatelů poštovních holubů Oblastního sdružení Prácheň, do
něhož patří i naše vlachovobřezská základní organizace CHPH. Ta byla
založena v roce 2011. O rok před tím získal pan Martin Brejcha z V. B.
titul Mistr OS Prácheň. Připomínáme, že výstava podobného rozsahu u
nás ještě k vidění nebyla. Díky místním členům výstavního výboru panům
Standovi, Martinovi a Michalovi Brejchovým, Milanu Kušnírovi,
Františku Lagronovi a Vlast. Kopřivovi se v sále objevilo na 151 klecí se
vzácným obsahem. Ten posuzovali pánové Ing. V. Kasal a Judr. P.
Opatrný. Mezi vystavovateli byli členové ZO z Protivína, Horažďovic,
Volyně, Sušice, Blatné, Písku, Vodňan, Velice, Strakonic a Vlachova
Březí. Laika potěšil pohled na plný sál v přilehlé restauraci, na precizně
upravené klece s holuby, na čistotu panující vůkol, pohled na zlaté a
stříbrné plakety s holubem, podívání, jak si místní pořadatelé skvěle
počínají a starají se o spokojenost všech a dále také radost z toho, že tu
například vystavoval své zboží i pan František Kouba, rodák z Malé
Stránky ve V. B., nyní reprezentant ZO Strakonice, že tu byli k vidění i
mladí pokračovatelé v chovu holubů jako např. M. Bursa z V. B. Díky za
krásné zážitky, projevenou péči i za katalog a hodně zdaru v dalším
holubím konání. Určitě to není lehká práce a bez srdce se to dělat nedá.
(JKH)

SPOLEK VESELÝCH TURISTEK A TURISTŮ
Každé pondělí vyráželi členové i nově příchozí do Spolku TT Seniorů
z V. B. a okolí na své „túry“ za dalším poznáním krás Šumavy, ale i
jiných míst našeho kraje. Občas jsme zmokli, občas se i ohřáli, ale vše
jsme ve zdraví ustáli. Díky tomu můžeme dnes prohlásit, že jsme ušli asi
624 kilometry. Poznali jsme nová místa na Šumavě, ale vrátili se i na ta
pro nás „stará“, jako Nebe a Peklo nebo Na Radosti. Vystoupali jsme na
Javorník, Skočický Hrad či Svatobor. Úspěšný byl i zájezd do Velhartic a
okolí. Nyní se těšíme, že nám naše zdraví dovolí, abychom i v příštím
roce navštívili místa, do nichž jsme se ještě za ty roky našeho putování
nestačili podívat. Doufáme, že nám bude nakloněna i veřejná doprava, a
my zajedeme i do vzdálenějších lokalit. A co víc si přát? Jen aby nám to
pořád šlapalo dál…Hodně zdraví a štěstí v roce 2016 přeje čtenářům
Březin Spolek veselých turistek a turistů. (B podle VAN)

NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ DO PRAHY
V tomto článku se Březiny chystaly pět oslavné ódy na vimperskou
cestovní agenturu Švarctrans, která počínaje 13. prosincem 2015 zahájila
nové autobusové spojení z Prachatic, respektive z Vlachova Březí do
Prahy a zpět. Cesta trvá bez 7 minut jen 2 hodiny. To by byla skvělá
zpráva, kdyby se hned v zápětí nepotvrdily nepodložené zprávy o tom, že
lidé z ČSAD Autobusy a. s. všechny linky z Prachatic směr Praha přes
V.B. zrušily, respektive přesměrovaly na Vodňany. Z toho plyne, že teď
se přímo z V.B. dostanete do Prahy jen ráno a zpět pak večer, v sobotu
tento spoj nejede vůbec, v naděli pouze odpoledne a hned večer zpět.
Bohužel v dnešním vydání Březin se nemůžeme této problematice věnovat
zevrubněji. Věříme, že se s námi čtenáři podělí o své názory a že příště už
budeme moudřejší a snad i spokojenější. (B)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Poslední veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskutečnilo v pondělí 14. prosince 2015 od 19 hodin ve velké
jednací síni MěÚ ve V. B. na náměstí Svobody. Řeč byla vedena
především o schvalování rozpočtu na rok 2016, což se stalo, stejně
jako byla schválena Vyhláška o provozování výherních automatů
ve městě a také byla schválena cena vodného a stočného, která
zůstává na loňské výši- 65,- Kč za kubík vody, což bylo kvitováno
s uznáním. Poté si naši obecní oudi popřáli hezké svátky a pan
starosta jednání ukončil. (B)
Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 22. září se reprezentanti naší
školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Vimperku na
Vodníku. Velmi dobře si vedla Adéla Mikešová v kategorii starších
žákyň, když vybojovala 2. místo. Ostatní naši závodníci se pod vedením
pana učitele Karla Marka umístili do 10. místa. Blahopřejeme Adéle a
všem děkujeme za velmi dobré výkony * Pan Van der Auwera, tatínek
žáka Jakoba, vyprávěl jeho spolužákům z 2. A o Belgii * Na fotbalovém
turnaji v PT 13. 10. obsadili naši starší žáci pod vedením pana ředitele
Novotného 3. místo. Michal Mikeš z 9. B se stal nejlepším střelcem
turnaje * 20. 10. se naši starší žáci stali mistry okresu PT ve stolním
tenisu. Stalo se v Prachaticích pod vedením pana ředitele Novotného a
byli to tito hoši: Michal Mikeš, Josef Capůrka, Martin Kadlec a Vladimír
Mráz. Děkujeme a gratulujeme. Mladší žáci skončili na 5. místě * Vedení
školy děkuje panu Mgr. Ivanu Laudovi, který ve dnech 19. a 26. 10.
přednášel žákům 1. a 2. stupně o své lásce – Geologii * V pátek 23. 10.
byla na chodbách školy zahájena Podzimní výstava rukodělných
výrobků. Rozvoji manuální činnosti přikládáme ve škole velký význam,
pracují tu 2 kroužky: Kutílek-1. st. a Kutil – 2. st. V 19 hodin začal
Dýňový průvod v botanické zahrádce, kde svítilo na 40 vyřezávaných
dýní, zazněly písně a radost udělalo i občerstvení od paní kuchařek ze
školní jídelny. O tom, jakou měla celá akce odezvu mezi žáky a rodiči,
svědčí 500 přítomných! * 27. 10. se ve sportovní hale ZŠ PJB konalo
okresní finále mladších žáků v sálové kopané. Zvítězili hoši ze školy
TGM ve Vimperku. Naši obsadili 4. místo * Počátkem listopadu se naši
deváťáci spolu se žáky 9. ročníku ZŠ MJH v Husinci zúčastnili exkurze
do SPŠ ve Volyni a moc si to pochvalovali * 5. 11. si žáci 2. stupně
vybojovali ve Volenicích postup do regionálního kola Coca Cola Cupu,
které se bude hrát až v dubnu příštího roku * V pondělí 9. listopadu se
v galerii BoMBa konalo již po 13. recitování vlastních veršů žáků – Den
poezie. Tento svátek poezie probíhal letos v celé ČR již po17. U nás
vystoupilo naživo 55 účastníků a dohromady se sešlo 111 příspěvků. Jako

host vystoupil JKH s básní Pana malíře Jana Pillveina, věnovanou
Vlachovu Březí a jeho lidem * Žáci 4. A si při celodenním projektovém
vyučování připomínali pravěk. Byl to opravdu náročný den * Ve 2.
listopadovém týdnu přispívali žáci školy na charitativní účely.
Hyporehabilitace - Chrpa, dětská oddělení v nemocnicích – Sidus a Život
dětem – k nim směřovalo celkem 5 582 koruny. Děkujeme všem za dobré
skutky * Někteří z našich deváťáků si zajeli 20. 11. do Písku, aby tu řešili
úlohy z aplikované fyziky v soutěži Náboj Junior * 29. 11. se o první
adventní neděli konal již počtvrté Zvonečkový průvod. O pořadatelství se
dělí všechny tři školy : MŠ, ZUŠ a ZŠ PJB a to už je záruka, že přijde
hodně lidu. Letos se na 600 duší vydalo od školy na náměstí až ke stromu
u kostela. Ten byl rozsvícen v pravý čas a nikdo z těch VIP person při tom
nechyběl * 2. 12. ve sportovní hale přiblížili pardubičtí Pernštejni našim
žákům dobu husitskou * 4. 12. odstartoval již 13. ročník školního projektu
Od Barborek do Tří králů. Před prázdninami se uskuteční Vánoční
besídka v režii deváťáků a po novém roce se bude konat tradiční
Tříkrálová sbírka Tři korunky pro Tři krále * Ve škole probíhal až do
poloviny prosince sběr papíru. K 10. 12. přinesli žáci celkem 4 720
kilogramů papíru a 460 kilo kartonů… Chválíme je a jejich rodiče za
pomoc * Na vědomost se dává, že Zápis dětí do 1. ročníku základní
školy se bude konat v pátek16. 1. 2016 od 13 do 17 hodin a v sobotu 17.
1. 2016 od 9 do 10, 30 hodin. Milí budoucí školáci a jejich vážení rodiče,
těšíme se na vaši návštěvu ! * ( B podle MIN)
Základní umělecká a mateřská škola : * Stalo se již tradicí, že s blížícím
se státním svátkem pořádá škola Slavnostní koncert žáků a učitelů s
partnerskou školou ZUŠ Stachy. I letos se tento koncert konal 27. 10. v
komorním sále naší ZUŠ * Ve dnech 27. – 29. 11. 2015 se ve Vlachově
Březí konal již 14. ročník MSFHR. Jeho pořádání je ctí pro naši školu.
Více se dočtěte na jiném místě v Březinách * Od 7. 12. si můžete v naší
školce Pastelce zakoupit vánoční dekorace a dárečky. Těšíme se na vás *
15. 12. zahrálo v komorním sále naší školy českobudějovické divadlo
Zvoneček Vánoční pohádku * Projekt Vánoce 2015 se bude jako
každoročně odehrávat na 3 místech v HU, STR a ve V. B. Informace o
konání pořadů ve V. B. naleznete zde nebo v příloze Březin Kronika V.
B. 2015 * Středa 16. 12. 2015 Veselme se, radujme se, předvánoční
program žáků ZUŠ v komorním sále od 16, 30 hodin * Pátek 18. 12. 2015
Taneční akademie v komorním sále ZUŠ od 16, 30 hodin * Neděle 20. 12.
Náš Karel Čapek v komorním sále ZUŠ. Komponovaný pořad KPP od 17
hodin * V pondělí 21. 12. 2015 Slavnostní Koncert duchovní hudby
ZUŠ v kostele Zvěstování Páně od 19 hodin * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ač v prosinci noviny píšeme, povinnost nám káže vrátit se až do
Září * a doplnit poslední záznam o dvě smutné zprávy. Navždy
jsme se museli rozloučit s paní Janou Turkovou z Vlachova Březí,
která nás opustila ve věku 71 let. Bez ní si nikdo nedokázal chod
zubní ordinace paní doktorky Kovářové na náměstí představit. Ve
věku 74 let odešel na věčnost pan Zdeněk Kulhavý, matrikou
z Prachatic, avšak srdcem a bydlištěm pravý kančovský
velkostránečák. Všem jejich nejbližším a přátelům si dovolujeme
vyjádřit projevy naší upřímné účasti nad jejich ztrátou… * Říjen *
S radostí zaznamenáváme dva říjnové příchody na svět. Vítáme
mezi námi Věrušku Hubrovou z Vlachova Březí a Elišku
Malinovskou z Dáchova. Oběma dívenkám přejeme hodně zdraví a
štěstí, plno krásy a lásky kolem nich. Šťastným rodičům
gratulujeme a maminkám barevné podzimní kvítí posíláme *
Svatby v barvách podzimu tu letos nehledejte + Bohužel jsme
museli zaznamenat čtverý odchod bez návratu. Ve věku 47 let nás
opustila paní Marcela Chlandová ze Lhoty Chocholaté. 86 let bylo
panu Jaroslavu Haisovi z Vlachova Březí, neodmyslitelnému
strážci Jeronýmovy ulice. Stejného věku se dožila paní Růžena
Ládové z Vlachova Březí, která trávila několik posledních let
v domově pro seniory v Netolicích. Rodačka z Horout napevno
zakotvila ve Vlachově Březí. V krejčovské dílně komunálu vyučila
řemeslu mnoho děvčat, aby se potom spolu se svým mužem
Karlem seniorem věnovali krejčovině na plný plyn v dílně
v Nerudově ulici. Všechny blízké, pozůstalé a přátele si dovolíme
potěšit naší hlubokou soustrastí nad ztrátou jejich nejbližších… Za
paní Boženou Holíkovou V září si paní Holíková připomínala
třiadevadesátku a měsíc poté už mezi námi není. Vzpomínají ti, co
si ji pamatují jako opravdovou ženu za pultem a ti mladší si

nemohou nevybavit její milý úsměv. To a ještě mnohem víc, nám
tu po Vás, paní Boženko, zůstane napořád…* V 10. měsíci roku
můžeme blahopřát toliko dvěma jubilantkám. Neuvěřitelnou
osmdesátku si mezi svými nejbližšími připomínala paní Růžena
Lukešová z Jeronýmovy ulice ve Vlachově Březí. Přejeme jí hodně
zdraví, klidu, pohody a radosti ze žití v kruhu rodiny. Paní
Anastázie Krupičková devadesátiletá ! Přání mnoha gratulantů,
mezi nimiž nechybí ani kocour Zdena, už nemíří za paní Stázičkou
do chaloupky u mostu na Malé Stránce, ale do domova seniorů
v Netolicích, kde paní Krupičková již několik let pobývá. Dobré
zdraví a dobrá nálada ať Vás pořád provázejí, vážená paní Stázi! *
Listopad * Listopadové společenské pohyby zahájíme dvěma
dobrými zprávami. Můžeme mezi námi přivítat Dominika
Schmidta a Kláru Danielovou – tento nejmladší pár je z Vlachova
Březí. Buďte vítáni, buďte zdrávi a šťastni a svým rodičům, a
stejně tak i všem lidem, dělejte pořád jen radost…Vašim rodičům
blahopřejeme a vašim maminkám předáváme dva velké pugety *
Blahopřání k sňatku posíláme Aleně a Janu Fiedlerovým
z Vlachova Březí. Nechť je vaše další společná životní dráha právě
taková, jakou ji máte ve svých představách. Hodně zdraví, štěstí a
radosti, milí novomanželé * + Bohužel i v listopadu jsme se 5krát
loučili navždy. Ve věku 68 let odešel pan Karel Švancar
z Vlachova Březí a s ním jakoby odešla i ta stará Plánkova ulice,
stejně jako jeho každodenní pohyb a rozmluvy na našem náměstí.
Navždy jsme se loučili s panem Václavem Urbanem z Vlachova
Březí, který nás opustil ve věku 80 let. Starost o rodinu, šéfování
v místní traktorové stanici, práce na obecní hroudě, volejbal v TJ
Sokol, fandění hochům našeho FC, to je jen několik cukrátek,
kterými si sladil život. Bojoval o něj, jak se na chlapa sluší…
Bohužel musíme přinést smutnou zprávu o odchodu paní Marie
Mrázové, rozené Koubové z Vlachova Březí, která nyní žila
v Karlových Varech. Žena s pevnými vazbami k našemu městu a
jeho lidu nás po dlouhé těžké nemoci opustila ve věku 57 let.
Březiny si dovolují projevit truchlící rodině upřímnou lítost… Za
paní Anastázií Krupičkovou Před měsícem devadesáté
narozeniny a potom tato smutná zpráva. Dobří pamětníci stále
vidí milou poštovní doručovatelku a ti mladší pak paní od mostu na
Malé Stránce, kterak rozmlouvá s návštěvami nebo krmí početný
houf kočičí. Bez paní Stázičky už Žižkova ulice nebude taková,
jako bývala…Za panem Zdeňkem Fiedlerem Do třetice se
loučíme s člověkem, který si teprve nedávno (v červnu 2015)
připomínal jednadevadesát let. Dlouhá léta působil v lékárnách
v PT a ve V. B., i v pokročilém věku udivoval vitalitou, jasnou
myslí a zájmem o vše, co bylo milé jeho srdci-cestování, město,
housle, fotbal…a každý den o tom chodil vyprávět paní Mařence,
své lásce největší, ke Svatému Duchu. Naši milí devítikřížkoví
přátelé, budete nám tu všem hodně chybět… * Listopadových
kulatých jubilantů se tu sešlo nemálo. Ti nejmladší – všechny
členky Klubu 70 jsou. Paní Marie Koubová ( U Sídliště) a paní
Marie Růžičková (Nerudova), obě z Vlachova Březí. Dvě
sedmičky vedle sebe se přikulily k paní Alexandře Smirnové ze
Lhoty Chocholaté, k paní Margitě Jeřábkové z Vlachova Březí a
panu Zdeňkovi Švancarovi (Pražská) z V. B. Neuvěřitelná
osmdesátka se přitočila k paní Marii Kučerové (Jeronýmova) z V.
B. a k panu Josefu Růžičkovi (Bezručova ) z V. B. Všem, kteří si
v listopadu připomínali svá životní výročí, si dovolíme popřát
hodně zdraví, hodně sil a stálou radost ze života mezi vašimi
nejbližšími i mezi námi všemi * Prosinec * Poslední měsíc v roce
bude z hlediska všech námi sledovaných záznamů nebohatý, tedy
neúplný. Počkejme si na příští vydání Březin a věřme, že rubrika
narozených se ještě hodně zvětší…Zatím můžeme, u někoho
s předstihem,
poblahopřát
prosincovým
jubilantům.
Pětasedmdesátku si už neodpáře pan František Bestrejka
z Vlachova Březí. Již zakrátko si budou ve Lhotě Chocholaté
připomínat osmdesátiny pana Josefa Capůrky a paní Marii
Třískové z Vlachova Březí bylo ještě o 5 let více. Všem
prosincovým oslavencům, stejně jako všem Evám, Adamům,
Štěpánům, Davidům a Silvestrům posíláme přání pevného zdraví,

štěstí a Boží lásky * Vítání dětí Ve středu 25. listopadu 2015
odpoledne se v obřadní síni MěÚ ve Vlachově Březí uskutečnilo
vítání dětí, které se narodily od máje 2015 až do konce října, anebo
se teprve se narodí do máje 2016. 8 dětí a jejich rodiče byli
pozváni a všichni se dostavili v plném počtu! Přišly jim k tomu
zapět i zarecitovat děti z MŠ Pastelka, vítací řeč držel pan starosta
L. Dragoun a nakonec jim spolu s paní matrikářkou Mgr. L. Petrů
předali tradiční dárky, avšak s jednou výjimkou. Vkladní knížky
nahradily symbolické čtyřlístky ze zlata. Buďte vítáni, naši
nejmladší! Ať je vám u nás dobře, mějte se rádi, buďte zdrávi,
šťastni a plni radosti. ( B podle LIP)
CO NÁS ČEKÁ A CO SE CHYSTÁ
* V sobotu 19. prosince 2015 chystají společně naši hasiči a
modeláři od 16 hodin na náměstí Svobody Ježíškovu poštu a
mnoho dalších zajímavých činností pro děti i dospělé * Opět
v sobotu 19. 12 2015 se v hostinci U Svatošů bude konat již 16.
ročník Turnaje ve šnopsu. Prezentace a zahájení v pravé poledne,
vlastní soutěž začíná ve 13 hodin * Město V. B. zajišťuje Prodej
vánočních kaprů v úterý 22. 12. 2015 od 8 do 16 hodin a ve
středu 23. 12. od 8 do 11 hodin na náměstí Svobody * Ve středu
23. prosince 2015 se v místní Sokolovně opět podle tradice
představí skupina Parkán. Začátek ve 20 hodin * Koncert ZUŠ
v kostele 21. 12, dění v kostele Zvěstování Páně na Štědrý den a
pak Rybova mše 27. 12. – podrobnosti v Kronice V. B. 2015 *
1. 1. 2016 - 00 hodin Novoroční ohňostroj odpálený z ochozu
věžních hodin * Sobota 2. ledna 2016 Úhel pohledu, aneb tak
trochu jiný vánoční koncert v kostele Zvěstování Páně od 18
hodin v provedení místní skupiny NO-E-MI * Tříkrálové sbírky
ve městě i ve škole * 9. leden 2016 3. Ples pekařů a řezníků.
Tentokrát premiérově v sále pivovaru od 20 hodin hraje kapela
Kmotr V. Jírovce. Bohatá tombola * 20. jubilejní ples ZUMŠ
v pátek 15. ledna 2016 v sále jídelny ZŠ PJB od 19 hodin, hraje
kapela Přímý přenos, bohatá tombola, mnoho soutěží a překvapení
***(B)
PAN JAN SÝKORA OSMADEVADESÁTILETÝ
Koncem listopadu 2015 se pan Jan Sýkora z Vlachova Březí dožil ve
zdraví 98 let! To je údaj, který z tohoto usměvavého pána činí nejstaršího
občana našeho města i jeho 7 osad. Pan Jan bydlí u své paní dcery Heleny
v Prachaticích (na snímku s dcerou, vnučkou a pravnoučaty) v jednom z
nejstarších domů v Horní ulici. Inu svůj k svému… Dům s hvězdou
v Jiráskově ulici ve Vlachově Březí, v němž pan Sýkora až do nedávné
doby bydlel, patří rovněž k nejstarším domům u nás… Pana Jana
navštívili pan L. Dragoun, starosta, paní Mgr. L. Petrů, matrikářka a pan
JKH. Jménem všech občanů našeho města i okolí mu upřímně
pogratulovali, připili si a pak si povídali. Dlužno připomenout, že pan Jan
nás udivoval svou pamětí, zájmem, ale i tváří téměř bez vrásek. A místo
našeho přání jemu, tlumočíme to, co nám při loučení připomínal :
„ Pozdravujte tam všechny,
co si na mě ještě vzpomenou,
hlavně ty dobré sousedy
Nováků. A ať jste tam všichni
ve Březí na sebe hodní, ať
vám chutná a nebuďte
nemocný!“ Březiny si to
dovolují pootočit také na Vás,
vážený pane Jane. A současně
vyjádřit obdiv i poděkování
Vaší paní dceři a všem vašim
nejbližším za to, s jakou
láskou o Vás pečují. (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Říjen : Po zářijovém chladném konci slunečno
tu máme a pak 12. mráz a po něm déšť,a na konci zase mráz. Listopad :
První půlka slunečná a neobvykle teplá, pak přinesl vítr déšť, co

ve sníh se změnil-poprvé 22. 11. a 26. sněžilo podruhé. Prosinec :
Zataženo, ale teplo, někdy s trochou sluníčka nebo deště… (CM)
* Meteorolog a od roku 2006 zapisovatel srážek pan František
Novotný z Vlachova Březí oznamuje, že od počátku března do
konce října letošního roku spadlo 394 litrů srážek na čtvereční
metr. To je o 278 litrů méně než v roce předchozím. Ještě méně
napršelo v roce 2008-367 litrů/m2. Děkujeme panu Novotném a
příště ať je vody více * 17. října pořádali členové LMK V. B. již
po šesté tradiční Drakiádu na drahách u Lhoty Ch. Pochvalovali
si hojnou účast draků i lidí a tentokrát to i trochu foukalo *
V tuto dobu (X. a trocha XI. měsíce) - tedy
stejně jako
v loňském roce, dokončil Pan štukatér Ladislav Voborník z Č. K.
opravu jedné z kaplí na Svatém Duchu * Nohejbalisté TJ Sokol V.
B. byli spokojeni se zářijovým náborem svých nejmladších členů,
a proto hned založili oddíl žáků. Díky „zajímavým“ hracím
podmínkám se jejich týmům nedaří prorazit v tabulce výše, proto
skončili až 13. v okresní soutěži Jih, stejně jako loni. Chuti jim to
neubralo, a tak se s ní pustili do Guláše, protože ho měli hodně,
když přihlášená mužstva na listopadový turnaj nepřijela…* 7. 11.
pořádali pro změnu turnaj jejich kolegové volejbalisté. Zvítězili
Husinečtí, naši byli druzí a třetí skončil Vimperk * 21. 11. se v
Rock Biu Na Dolejší konal jubilejní Festival undergroundových
kapel pro organizaci Unicef Punk dětem X. Hrály tady kapely
Ucházím, AutoNoe, Sartaktarak, Dirty a Lessbian duck a hrály
skvěle pro skvělé publikum * V sobotu 5. prosince odpoledne bylo
na návsi u kapličky v Dolním Kožlí jako v nebi. Děti spolu
s rodiči tam posílali Přáníčka Ježíškovi. Pak se z místní klubovny
SDH stalo peklo a jen ztěží se sem dostal Mikuláš. Březiny a
starosta vědí vše díky PeJovi * V sobotu odpoledne se v chrámu
Zvěstování Páně
ve V. B. konala Mikulášská nadílka. Byla
taková milá a mírná, čertů málo tam postávalo a nezlobili. Zato
Mikulášovi pomáhalo hodně andělů, kteří měli ještě víc balíčků
s nadílkou * Letos ve dvoře
radnice neprodávali vánoční
stromky. V lesích města se nenašla lokalita, ve které by je bylo
možno nařezat * O poslední listopadové neděli se u kostela
Zvěstování Páně rozzářil vánoční strom s hvězdou orion, poblíž
něho se v ozářených jesličkách objevila svatá rodina i s pastýřem
a oslíkem, nasvícená „zpívající“ fontána , koruny stromů se
světýlky, sloupy veřejného osvětlení s rozsvícenou symbolikou
vánoční, zábradlí na ochozu věžních hodin se čtyřmi stromky
v rozích v decentním jemném dekóru i světle. Již po několik let se
město snaží svou vánoční výzdobu vylepšovat i estetický dojem
povznášet. I když autor této poznámky (asi jkh) to má s vánoční
výzdobou trochu jinak, musí objektivně napsat, že ta letošní je
nejpovedenější
v celé
historii
vánočního
zdobení
města,
respektive náměstí, kašny a kostela. Teď už se vánočně ozdobené
a svátečně osvícené Vlachovo Březí nemusí před nikým rdít. Jsme
IN!
Dík za to všem, kteří to vymysleli i těm, co ruku k dílu
přiložili a nakonec to všechno rozsvítili. *
Fotbal FC : *
Fotbalová sezóna 2015/ 2016 je v polovině. FC V. B. vyslal do
mistrovských soutěží 5 týmů, což není s ohledem na jejich
personální i materiální zabezpečení vůbec málo. Všem, kteří to u
nás v FC dělají
zadarmo-jako v televizní reklamě, patří
přinejmenším úcta a upřímné poděkování. Přípravka FC hraje
OP PT a je v polovině tabulky z 11 týmů. Ml. Žáci FC hrají díky
svým starším kamarádům I. A tř. a v tabulce jsou 6. St. žáci FC
Právě tito kluci vybojovali na jaře postup do I. A třídy, což je
krajská soutěž. Daří se jim až neskutečně dobře – vedou tabulku
a jsou nejúspěšnějším týmem FC. Gratulujeme a držíme palce do
jarní části. Dorost FC hraje již několik let I. A třídu a dařilo se
v ní vždy tak, že neměli problémy se sestupem. Až letošní podzim
zastihl kozly juniory v nedbalkách, což je způsobeno střídáním
stráží v tomto mužstvu. Věřme, že na jaře již nikdy s nikým 0:20!
neprohrají, jak tomu bylo na podzim se Čkyní/Vimperk. FC A Po
čistém podzimu, bez jarní předehrávky 1:1 v Hradišti jsou naši
na 4. místě tabulky I. B třídy. Začátek byl nešťastný v podobě tří
porážek v řadě. Od 20. 9., kdy naši porazili doma lídra soutěže
Slavoj Volyni 1:0 jsme prohráli jen jednou v Bělčicích, zato jsme
porazili doma Strunkovice 5 :1 a Vodňany B 4:0 a snad poprvé
v historii klubu jsme v „mistráku“ přivezli 3 body ze Čkyně za
vítězství 2:1. Sázka na vlastní odchovance platí v našem mužstvu
téměř stoprocentně a není proto divu, že diváci jdou raději třeba
na Vlastu T. než na nějakou posilu odjinud. Ať vám to pánové
vydrží nejméně po celé jaro 2016 * Novoroční báčko podle tradice
se schází koktejl hráčů i bafuňářů FC vždy 1. ledna na stadionu
FC, aby si tu pěkně zaběhali a zahráli s míčem a také zahřáli
svařáčkem. Letos je sraz ve 14 hodin v pátek * Hned v sobotu 2.1.
odpoledne na ně čeká již 4. ročník Memoriálu Karla Láda
staršího ve sportovní hale ZŠ PJB v sálovém fotbálku * V únoru
2016 45. Sportovní ples a zimní soustředění v Kovářově a
v březnu už to vypukne nanovo. FC DO TOHO!!! (JKH)
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