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HASIČI NAŠEHO SDH VÍTĚZÍ NA OBLASTI
Dokonce dvojí zastoupení měla družstva SDH
Vlachovo Březí v oblastních soutěžích v požárních
sportech. O tom, že se Mladí hasiči stali okresními
přeborníky, když zvítězili v soutěži Plamen 2008 ve
Volarech a že Ženy zvítězily na okresní soutěži
v Prachaticích jsme naše čtenáře informovali již
v červnovém čísle. Dnes můžeme s radostí psát o tom,
že oba dva týmy Mladí hasiči i Ženy SDH Vlachovo
Březí si svá prvenství zopakovaly i na oblastních
soutěžích a staly se tak přeborníky kraje s právem
reprezentovat Jihočeský kraj na republikových
soutěžích. V sobotu 7. června 2008 se v Netolicích
konala krajská soutěž Mladých hasičů ve hře Plamen
2008. Soutěž se skládá ze 6 disciplín a mohou v ní
startovat i smíšená družstva, což byl právě případ
našeho týmu. Nastoupily v něm Markéta Tischlerová,
Tereza Veberová, Nikola Jarinová, Lucie Bártová,
Kristýna Stropnická a Jana Tomková(posila ze
Žernovic), chlapeckou část tvořili Roman Matoušek,
Marek Dyršmíd, Štefan Mařík a Lukáš Paule(rovněž ze
Žernovic). Tato desítka se vypořádala s nástrahami
obtížné soutěže nejlépe a zvítězila. Mladí hasiči
z Vlachova Březí se tak stali přeborníky kraje pro rok
2008! Ve dnech 2. – 4. července 2008 odjeli
reprezentovat náš kraj na mistrovství republiky do
Turnova. V silné a vyrovnané konkurenci rozhoduje
často i štěstí nebo jen zlomek sekundy. Například
sestřelení nebo nesestřelení 3 špalíčků v závodě
všestrannosti rozhodlo o tom, že naši nebyli v této
disciplíně první. Nejvíce si trenéři i závodníci cení 6.
místa v požárním útoku. To je totiž klasická hasičská
disciplína a být v ní šestí v celé České republice
znamená, že se jedná o pořádný úspěch! V historii
SDH Vlachovo Březí nemá toto umístění obdoby.
Celkově skončili Mladí hasiči na 13. místě a oproti
loňsku si polepšili o 1 příčku. Kdo víc si právě dnes
zaslouží gratulaci a velké poděkování, než právě tento
vlachovobřezský hasičský potěr a jeho trenéři. Dříve
jsme je nazývali také soptíky, ale to dnes již neplatí.
Jsou to mladí hasiči se vším všudy a Vlachovo Březí
na ně může být právem hrdé. Sobota 14. června 2008
se rovněž zapíše zlatým písmem do historie
vlachovobřezského hasičského sportu. Na stadionu
Tatranu Prachatice zvítězily Ženy SDH Vlachovo
Březí ve finále oblastní soutěže v požárním sportu a
staly se tak krajskými přebornicemi pro rok 2008
s právem reprezentovat Jihočeský kraj na mistrovství
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České republiky, které se bude konat od 19. do 21.
září 2008 v Přerově. Mezi jednotlivkyněmi obsadila
skvělé 3. místo Helena Fiedlerová, bývalá nositelka
velitelské pásky, nyní už „jen“ starostka SDH V.B. O
tento historický úspěch ženského hasičského sportu ve
Vlachově Březí se zasloužily : Helena Fiedlerová,
Dagmar Kallová, současná nositelka velitelské pásky,
Olga Stropnická, Veronika Tetalová, Barbora Kallová,
Nikola Jarinová, Kristýna Stropnická, Kateřina
Kofroňová z Radhostic a Lucie Miesbaerová ze
Žernovic. Nemělo by se zapomenout ani na Petru
Hubáčkovou, která se však soutěže v Prachaticích
nezúčastnila. Je to historické první vítězství našich
žen v krajské soutěži a jejich úspěch dojde náležitého
ocenění až s časovým odstupem. Neméně upřímná
gratulace patří také všem členkám týmu a samozřejmě
srdečné poděkování za to, co dokázaly, a nejenom
letos, pro vlachovobřezský hasičský sport vykonat.
Snad by bylo na místě poděkovat i mužské části
našeho SDH. Pánové sice rezignovali na sportovní
vavříny, o to více se však podílejí na technickém
zabezpečení a vytváření tak důležitého zázemí pro oba
týmy. Putovní pohár starosty města Vlachova Březí
v hasičském sportu V sobotu 19. července 2008 se
bude na stadionu FC konat tradiční, a letos i jubilejní,
X. ročník O putovní pohár starosty města Vlachova
Březí, jehož pořadatelem je domácí SDH. Od 14 hodin
se na stadionu představí družstva mužů,
žen i
Mladých hasičů. Diváci tak budou mít možnost uvidět
oba vítězné týmy z krajských soutěží v akci. Můžeme
prozradit, že i město Vlachovo Březí chystá pro
krajské přeborníky malé překvapení. (B podle HEF)

VLACHOVOBŘEZSKÉ SLAVNOSTI 2008 II

Jak jsme slibovali v minulém čísle, ohlédneme se dnes
za Vlachovobřezskými slavnostmi ze 7. – 11. května
2008. Pro ty, co nevědí nebo zapomněli,
připomínáme, že si letos Vlachovo Březí připomíná
470. výročí svého povýšení na městečko a 140.
jubileum od jmenování městem * Prolog ke
Slavnostem obstarala středa 7. května 2008. Nejprve
přijela
odpoledne
na náměstí Svobody kolona
historických vozidel US Army, její účastníci se
pozdravili s občany, nechali kluky prolézat auty a
nakonec spolu se starostou a vicestarostou města
umístili k pamětní desce na radnici věnec se stuhou.
V ten tomu bylo přesně 63 let, co do Vlachova Březí
přivezli američtí vojáci svobodu. Tenkrát byl při tom i
dvanáctiletý Radim Košíček. Ten si proto ani letos
nemohl tuhle parádu a vzpomínku nechat ujít. Při té
příležitosti ještě poslali z radnice e-mail panu Jacku
Kopetzovi do USA, jenž byl u nás v pětačtyřicátém
jako voják a s panem Košíčkem se potkali v roce 1994
v Kašperských Horách při setkání s americkými
válečnými veterány * V podvečer téhož dne se dějiště
Slavností přesunulo do základní školy pana profesora
Brože. V galerii BoMBa tu otevírali výstavu školních
projektů s názvem Vlachovobřezská jubilea. Více než
20 velice zdařilých příspěvků zdejších žáků a učitelů
podává svědectví o tom, že vzdělávací program školy
Tady máme kořeny není jen pouhou frází. Nelze se o
tom všem rozepisovat, lepší je pozvat k prohlídce.
Výstava neskončila a bude otevřena minimálně do
konání MSFHR v říjnu 2008 * Díla více než 30 autorů
představili na vernisáži výstavy v galerii Ve Škole,
která nese název Malíři a Vlachovo Březí 2008. Jedná
se o nově vytvořenou expozici obrazů malířů, kteří se
ve Vlachově Březí narodili nebo měli k našemu městu
blízký vztah. Všechna díla pocházejí z depozitáře
školní galerie nebo města V.B. Jediným, kdo zapůjčil
své obrazy ze vlastní sbírky, byl pan K. Lád sr., čestný
občan města. Organizátoři mu tímto děkují, stejně jako
děkují ZUŠce-paní řed. T.T., panu uč. A. Procházkovi
a Žihadlům za hudební obohacení programu na obou
vernisážích. Ani tato druhá výstava nekončí. U
příležitosti státního svátku 28.10. 2008 bude ještě
doplněna * Žáci školy PJB dostali na pátek 9.5. 2008
ředitelské volno, protože kromě Slavností přijela i
Pouť. Zato ZUŠka se představila na podvečerním
koncertu ve velkém sále na radnici, kde Hrála a
zpívala celá rodina. Do hry se podařilo nenásilně
vtáhnout i rodiče * Večer také přijela do Prachatic

výprava ze Švýcarska, z partnerské obce Erlenbach.
Bylo jich 48 a ubytovali se v penzionu Parkán, kde se
s nimi poprvé přivítali i naši zastupitelé, na čele se
panem starostou Ing. P. Kubaštou, a pozvali je také na
lehké občerstvení * Sobotní dopolední program 10.5.
se odehrával na náměstí Svobody, kam opětovně
přijela kolona historických vozidel US Army. I tato
druhá skupina nadšenců zanechala na přítomný lid
velmi dobrý dojem, zvláště pak na naše švýcarské
hosty, pro něž to byl nevídaný, nečekaný a
nesmazatelný zážitek. Stačilo, že viděli „americké“
vojáky při pořadovém cvičení i jinak… K věnci pod
pamětní deskou na radnici přibyla další stuha * Vlastní
Slavnosti 2008 byly zahájeny odpoledne na náměstí
Svobody, kde nejprve koncertovala lidová kapela ZUŠ
Volyně a potom se u kašny uskutečnilo přivítání hostů
a oficiální zahájení. V tomto případě bychom si měli
přiznat, že máme ještě rezervy. Fyzická přítomnost
všech 15 zastupitelů by měla být samozřejmostí,
neřkuli jejich povinností. Ve skutečnosti jich přímo u
kašny stálo jen několik. Samozřejmě, že by tu tvořili
jen kulisu, ale i ta je důležitá a nutná. Vždyť takovou
kulisu tvořili i pánové K. Lád sr. nebo exministr vlády
ČR Ing. Fr. Benda, jinak oba čestní občané města.
Jestliže si nebudeme své svátky připomínat na úrovni
a s úctou, naši následovníci se to naučí jen stěží.
Přestože naše partnerské obce v Rakousku –
Baumgartenberg a v Německu- Sankt Oswald Riedlhütte dostaly pozvání dvakrát(nejprve mail a poté
oficiálně písemně a v němčině), jejich zastupitelské
sbory nereagovaly vůbec. Zvláště pak u našich
partnerů z Německa nás jejich nepřítomnost opravdu
překvapila. V tomto ohledu zřejmě nebyla chyba na
naší straně. Naopak velice rádi jsme po 10 létech mezi
námi přivítali naše milé hosty ze švýcarského
Erlenbachu, které u kašny zastupovali pánové Ueli von
Niederhäusern, bývalý prezident rady obce a Peter
Brüger, jeho současný nástupce. Bohužel jsme neměli
možnost přivítat ani více hostů z tuzemska, jejichž
prapor tu statečně držel pan Vl. Valíček ,
reprezentující Československou církev husitskou.
Možná, že to bude vzájemné, když my nejezdíme
k nim, oni na oplátku nepřijedou k nám. Vždyť uvidět
a oficiálně přivítat ve Vlachově Březí jedenkrát za pět
let starosty z Prachatic, Vimperka, Netolic, Volar,
Husince, Dubu Strunkovic, Čkyně i všech okolních
obcí by vůbec nebylo od věci a jejich přítomnost by
celé Slavnosti dodala určitě většího lesku. Pozvání
dostali, ale to bylo asi tak vše…Snad se zase vrátí více
klidu do našich životů a na vše, a hlavně na vztahy lidí
mezi sebou, bude času více…* Pak už běžel program
podle plánu. V 16 hodin jsme viděli a slyšeli přímo
v akci na náměstí švýcarské tanečníky a zpěváky
v krojích. Bylo na nich patrno soustředění a odhodlání,
s nimiž chtěli představit sebe a reprezentovat svou
nádhernou a hrdou zemi, což se jim nepochybně
podařilo.* 17 hodina lákala do velkého jednacího sálu
radnice všechny, kteří měli zájem shlédnout
podnikatelskou a živnostenskou výstavu a ještě něco
navíc. Celkem 22 subjektů se tu naší veřejnosti
představilo. Není to málo, ale nejsou to zdaleka
všichni, kteří by se mohli veřejně prezentovat.
V minulých Březinách jsme jako pozitivní příklad
uvedli renomovanou místní firmu Pekařství Cais.

Město se opět obrátilo na naše živnostníky,
podnikatele a firmy a znovu je požádalo o spolupráci.
Rovněž Březiny si dovolují tuto výzvu všem
zainteresovaným připomenout. Výstava proto ještě
zdaleka nekončí, organizátoři ji chtějí ještě průběžně
doplňovat až do termínu 28.10.2008. To by se měl
v sále konat křest knihy o podnikání ve Vlachově
Březí v roce 1936. U příležitosti slavnostního otevření
výše zmiňované výstavy předvedla své klavírní umění
také paní ředitelka ZUŠ T. Tláskalová. Neméně
výrazným způsobem se připomněli i naši švýcarští
hosté z Erlenbachu. Přivezli s sebou tradiční tvrdý sýr,
který pokrájeli na tenké plátky, nakrájeli i svůj bílý
chléb a bílé přírodní víno Spiezer rozlévali do svých
vlastních skleniček. Tato trojkombinace se podává při
slavnostních příležitostech v kantonu Bern, odkud jsou
i naši přátelé. Podle ohlasu přítomných nemohli učinit
lépe a v příhodnější okamžik. Na tento způsob
prezentace kraje Simmental a jeho zvyků se hned tak
ve Vlachově Březí nezapomene. Díky za to, udělali
jste tím radost všem.* Na 18 hodinu zval text
z plakátu na kozlí obyčej. Organizátoři nenapsali, že
se jedná o shazování kozla z ochozu věžních hodin, a
do posledních okamžiků čekali…Nakonec se vše
odehrálo tak, jak v létech 2003 a 1998, pouze nebohý
kozel byl shozen ze střechy radnice. Chrám
Zvěstování Páně je majetkem katolické církve, jejímž
současným reprezentantem ve městě je pan farář Jiří
Kalaš. Bohužel, pan farář svůj názor Březinám blíže
neobjasnil, a tak jen interpretujeme sdělení, že on
spatřuje v tomto zvyku cosi nedobrého, a proto odmítl
pro tento účel kostelní věž i ochoz věžních hodin
poskytnout. I přes několikerá jednání nenašlo město s
panem farářem společnou řeč, a tak poprvé v historii
dostalo finále starého obyčeje jinou podobu. Pro
nezasvěcené jen dodáváme, že z věže by samozřejmě
nebyl shazován živý kozel, ale toliko jeho atrapa. Tu
mimochodem letos znovu restauroval pan Karel Lád
sr., za jehož starostování v roce 1968 byl tento zvyk
obnoven. Březiny nechtějí v celé kauze vystupovat
v roli arbitra. Současně však nemůžeme přejít mlčením
skutečnost, proč vyvrcholení
tradičního
zvyku
zmizelo, že tím byl celý rituál pokažen, ztratil na
věrohodnosti a byla přetržena kontinuita shazování
kozla z ochozu věžních hodin. Ve vztahu k našim
předkům a tradicím to bylo přinejmenším neslušné.
S ohledem na budoucí věky tak
přicházíme o
jedinečnou atrakci, za kterou by jiná města platila
zlatem. Na počátku 3. tisíciletí se takový pohled
církve na tradici a lidový zvyk zdá býti poněkud
nepochopitelný a načichlý inkvizičním odérem
středověku. Dovolíme si poděkovat pánům z
technické čety města za starost a péči o zvíře, které
nám do znaku dal sám král český, uherský a římskýFerdinand I. Habsburský již v roce 1538. Uznání
zaslouží i příslušníci cechu řeznického na čele
s panem Josefem Cardou za to, jak si statečně
počínali při kozlově poslední cestě, pan Antonín Lenc
sr. za neopakovatelné průvodní slovo i odvahu za svůj
osobní postoj a nakonec i část kapely V. Jírovce, bez
níž se taková paráda rovněž nemohla obejít * Mezitím
pod lípou Československé republiky na náměstí
Svobody připravili herci divadla Studna z Hosína vše
potřebné k tomu, aby tu sehráli v grandiózním stylu a

pod vedením principála Pepina Kašpara komedii dellarte Kozlí muž. Hru o rohatém lakomci, roztoužené
čarodějnici, zákeřných milencích a jednom nebohém
kanibalovi. I tento divadelní kus potřeboval více
prostoru a času, aby zaujal i ty, kteří se v nedalekém
stanu občerstvovali lahodným mokem. * Večerní a
noční taneční pouťová zábava v režii kapely Václava
Jírovce udělala pak za pěkným sobotním odpolednem
důstojnou tečku. Jen by se při jejím psaní nesměly
tanečníkům klepat ruce. Taková zima se udělala
s příchodem večera, a tak nebylo divu, že se tanečníci
zahřívali i jinak. Kroutící se a tančící had z člověčích
těl už dokáže pořádně krev rozproudit * Nedělní
Svatodušní pouť zahájilo procesí z chrámu Zvěstování
Páně až ke kostelu Svatého Ducha, kde se konala
tradiční sváteční pouťová bohoslužba. Atmosféra na
vrchu Svatý Duch byla neopakovatelná. Škoda jen, že
se hosté ze Švýcarska nedostali také do kostela. Stejný
úděl však potkal většinu účastníků bohoslužby, kterou
celebroval pan farář V. Klíma. Lidí přišlo k Duchu
mnoho. * Dopoledne se na náměstí a v přilehlých
ulicích rozproudil pouťový jarmak, který byl tentokrát
rozšířen o prodej řemeslných a rukodělných výrobků.
Své zboží tu dokonce nabízelo i centrum Stroom
z Dubu a v jeho stánku jsme nemohli přehlédnout
našeho rodáka a občana pana Vaška Růžičku jr. Na
zámku už po několik dnů lákal hlavně tu mladší
populaci Třískův inovovaný lunapark. Na náměstí
Svobody promenádovaly vimperské mažoretky a
vyhrávala Kozlovka. Představili se tu i šermíři
prachatického Utheru. Po obědě koncertovala
Kozlovka, Švýcaři si dali repete v tancování a zpívání
a Uther v šermování. Slunečné, ale větrné nedělní
odpoledne na náměstí Svobody končilo, stejně jako
končily Slavnosti a Svatodušní pouť, jen jejich
dozvuky se odehrávaly v přilehlých hostincích.*
V neděli v podvečer se ve velkém jednacím sále na
radnici konalo i rozloučení s našimi švýcarskými
hosty. Došlo na projevy, přípitky, slova díků a na vše,
co se při takových příležitostech odehrává. Naši hosté
neskrývali dojetí, že tu mohli s námi být a veselit se.
Velmi si vážili našeho pozvání, péče a pohostinnosti,
kterých se jim u nás dostalo a nešetřili slovy uznání a
upřímných díků. Na závěr všem domácím hostitelům i
nefalšovaně zajódlovali. Návštěva z Erlenbachu byla
nepochybně přínosem pro obě strany. Po deseti létech
jsme si mohli společně říci, že naše partnerství, které
mnohdy přerostlo v opravdové přátelství, trvá a
pokračuje. Letos se poznali zase další noví a také
mladší lidé. (JKH)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 2. června 2008 se ke svému dalšímu
veřejnému jednání sešlo Zastupitelstvo města
Vlachova Březí. Krom schválených rozpočtových
změn i celoročního hospodaření města se na program
jednání dostaly ještě investiční akce-zateplení školy,
odbahnění Ládů rybníka, 1. etapa výstavby
komunikace na sídlišti a komunikace Jeronýmova a
Komenského.
Zastupitelé
schválili
odkoupení
pozemku 309/1 na sídlišti od paní Matouškové i
odkoupení pozemku 128/2 na sídlišti od České pošty,
které budou využity na výstavbu komunikací apod.
Dále byla schválena změna užívání budovy bývalého
kina na bytové prostory a záměr vybudovat studnu na
novém hřbitově. Pan starosta podal zprávu o strategii
MAS Chance in nature a následně pak dali zastupitelé
souhlas se zařazením města do plánu LAGu na léta
2008-2013. Po diskusi pan starosta Ing. Kubašta
jednání ukončil. Další veřejné jednání Zastupitelstva
města se připravuje na pondělí 14. července 2008 na
19 hodinu do velkého jednacího sálu MěÚ ve
Vlachově Březí. Jedním z důležitých bodů programu
bude projednání výše daně z nemovitostí fyzických a
právnických osob pro rok 2009. (B)

OPRAVA HUSOVY ULICE POKRAČUJE
Březiny předpokládaly, že právě v době jejich
prázdninového vydání budou skončeny práce na
1.etapě rekonstrukce Husovy ulice a že tuto zprávu
přinesou svým čtenářům jako první. Termín dokončení
měl být 4. červenec 2008. Kdo staveniště v posledním
čase viděl, ten se může oprávněně obávat, zda bude
dodržen alespoň 2. termín dokončení, kterým je
pondělí 21. července 2008. Tuto, veřejností velmi ostře
sledovanou, stavbu provázejí problémy již od samého
počátku, kdy se práce jaksi nehýbaly z místa, a přesto
se již vesele objíždělo. Co to znamená jen pro
obyvatele Chluman, kteří najednou najedou 8 km? Pro
občany V. B. platí v opačném směru to samé. Lidé,
kteří od nás denně dojíždějí za prací do Prachatic
autobusem, zaplatí za obě cesty 48,- Kč. 12 korunový
rozdíl není zanedbatelný, stejně jako větší peníz vydaný
automobilistou za benzín. A raději nechtějme vědět,
jaké finanční ztráty postihly majitele čerpací stanice u
Hálků? Bylo proto v zájmu všech, aby se práce

posouvaly kupředu alespoň rychle, když ne rychleji.
Opak je však tvrdou a velmi nepříjemnou realitou.
Město V.B. pověřilo výběrem stavební firmy
specializovanou firmu, která nakonec vybrala firmu
Zvánovec Č.B. Ta má realizovat rekonstrukci
kanalizace a vodovodu a poté předat stavbu firmě
Znakom Sousedovice, která připraví spodní i vrchní
konstrukci vozovky, včetně finálního povrchu a
vystavění obrubníků. Celá komunikace totiž nepatří
městu, ale SÚS České Budějovice. Ta je také
investorem kompletní rekonstrukce vozovky. Po mnoha
jednáních se nakonec město V.B. a SÚS Č.B. dohodly
na harmonogramu prací i na koordinovaném postupu
obou stavebních firem. SÚSka tlačí na město, které
však říká : „ Předali jsme staveniště a odpovědnost za
dohodnuté termíny leží na stavení firmě.“ Stavební
firma Zvánovec se zaštiťuje objektivními potížemi. A
firma Znakom čeká…Situace, ne nepodobná té z dob
budování vyspělé socialistické… vypovídající o nízké
zodpovědnosti lidí i o jejich vztazích mezi sebou a
k „odvedenému“ dílu. Bohužel, zatím na to nejvíce
doplácejí ti, o kterých již byla řeč, a samozřejmě také
všichni, co bydlí v přímé blízkosti stavby nebo v jejím
dosahu. Stačí ještě vzpomenout na nedávný požár
skladu v Chlumanech, kdy místo 3 kilometrů
jich
najeli naši hasiči 8 a k požáru přijeli s časovou ztrátou a
velkým rozhořčením. Zaplať pán Bůh, že nebyly
v ohrožení lidské životy. A tak pro tuto stavbu platí
dvojnásob, že čas jsou peníze. Nikdo asi nepochybuje o
tom, že rekonstrukce komunikace i technických sítí
byla nutná, avšak způsob jejího provádění a čas při tom
spotřebovaný
zatím
k žádným
chvalozpěvům
nevybízejí. Ke slovu by měl přijít finanční postih. Jinak
se nově opravené Husovy ulice letos nedočkáme. Půjde
– li vše podle nově upraveného harmonogramu stavby,
měla by se od 21.7. 2008 objízdná trasa zkrátit jen na
průjezd průmyslovou zónou na Dlouhé louce a všechny
zastávky autobusů se vrátí opět na náměstí Svobody.
Věřme, že se tak brzy stane a Březiny přinesou ve svém
zářijovém vydání pozitivnější zprávy. (JKH)
Z UHŘIC U NÁS DO UHŘIC U BLANSKA
Jakoby to bylo včera, co se loni vrátili naši Uhřičané z Uhřic
u Vyškova. Uplynul však celý rok a obyvatelé malebné
vísky zpod vrchu Uhřice jsou už zase zpátky doma.
Tentokrát navštívili Uhřice u Blanska a stalo se tak v sobotu
14. června 2008. Dvacítku skalních domorodců tam jako
tradičně odvezl autobus DPMVB, který kočíroval pan Vl.
Důra, neboť starosta byl zaneprázdněn. V tradičních
disciplínách kopané a hasičském sportu nepatří naši Uhřičáci
k favoritům. Jejich možnosti jsou totiž limitovány počtem
obyvatel této osady. Přesto se poctivě snaží a zúčastňují se.
A to se počítá a obyvatelé z těch ostatních Uhřic to tak
berou. Vždyť to nejdůležitější je, že si k sobě lidé po roce
najdou cestu, pozdraví se, povídají, něco pojí a popijí,
zazpívají a ujistí se v tom, že všude máme chleba o dvou
kůrkách a těžko se na něj vydělává. Tak nám o tom vyprávěl
naturalizovaný „Uhřičák“ pan Milan Hnát, přímý účastník
letošního setkání v Uhřicích. I v příštím roce vyjedou naši

Uhřičané do Uhřic. A zase to bude na Moravu, tentokrát do
Uhřic u Hodonína. (B podle MIH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * Měsíc květen a
červen využívali žáci a kantoři k výletům. Počínaje těmi
nejbližšími místy – Dub, Helfenburk, Husinec, Prachatice
Mářský vrch, pokračujíc Šumavou, Kašperkem, Vimperkem
a konče Prahou, Plzní, Píseckem, Sudoměří Jindřichovým
Hradcem, Táborem…a bylo jich ještě mnohem víc… * 10.
června 2008 se konala na stadionu Tatranu v Prachaticích
lehkoatletická olympiáda pro žáky 1. stupně. Naši
reprezentanti si odtud pod vedením paní uč. J. Tažejové
odvezli medaile
všech tří kovů. Zlato patřilo D.
Kapuscinskému ze III. třídy za vítězství v hodu míčkem, ve
stejné disciplíně skončil páťák R. Oláh na 2. místě. Dvě
bronzové medaile získali naši druháci Ema Hojdarová a
Martin Kukla, když v běhu na 50 metrů obsadili 3. místa.
Všem patří poděkování za velmi dobré výsledky a vzornou
reprezentaci školy. Méně radosti nám udělali žáci 2. stupně,
když o pár dní později odjížděli z Prachatic s prázdnou…*
5. sportovní setkání žáků 3 škol ze 3 zemí v rakouském
Baumgartenbergu Ve čtvrtek 12. června 2008 ráno odjela
z Vlachova Březí pod vedením pana zást. řed. Fr. Holíka,
paní uč. R. Balkové a pana uč. M. Novotného výprava 24
chlapců a dívek k tradičnímu sportovnímu měření sil, jehož
5. ročník se konal na půdě Hauptschule Baumgartenberg
v Rakousku. Po slavnostním uvítání, které v BGB
obstarávají tamní mažoretky, občerstvení a rozdělení žáků
do rodin se všechny 3 týmy ( 3. školou byla HS Riedlhütte
z Německa) pustily do sportování. Letos jim však počasí
nebylo nakloněno, a tak muselo dojít ke změnám disciplín a
jejich přesunutí pod střechu sportovní haly. Po skončení
programu prvního dne strávili naši žáci zbytek času
v rodinách svých rakouských přátel, zatímco pro učitele a
vedení všech tří škol uspořádali domácí organizátoři
společnou večeři a posezení. Ani druhý den v pátek 13.6.
neukázalo počasí svou lepší tvář, přesto byl plánovaný
harmonogram sportovních soutěží dodržen. V případě
sportovního zápolení 3 škol platí beze zbytku, že není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A proto jen pro pořádek a
úplnost připomínáme, že nejúspěšnější školou byla letos
škola domácí, ZŠ PJB V.B. obsadila ve všech disciplínách
vždy druhé místo a bronzové příčky vyšly tentokrát na naše
německé partnery z Riedlhütte. Dívky i chlapci soutěžili
v atletických disciplínách, v překážkovém běhu, v hodu
míčem na koš, v basketbalu, fotbalu i basebalu. V závěru 2.
dne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, slavnostní
zakončení a rozloučení. To letošní - 5. sportovní setkání
žáků 3 škol se neslo ve znamení právě probíhajícího
fotbalového Eura 2008, jehož pořadatelskou zemí bylo právě
Rakousko. Tenkrát ještě nebylo nic rozhodnuto, a tak mezi
účastníky nebyla nouze o sázení i pravé sportovní hecování
a fandění. Ze všech tří zúčastněných zemí se pak na konci
měsíce června nejvíce radovali stříbrní Němci. Všechny 3
sportovní výpravy s uznáním ocenili dobrou organizační
práci a pohostinnost HS Baumgartenberg a vyjádřili
společné přání opět se sejít při 6. sportovní setkání, které se
uskuteční příští rok v červnu 2009 u nás ve Vlachově Březí
* V pondělí 23. 6. se konala na ZŠ PJB závěrečná
klasifikační pedagogická rada, a proto si na závěr školního
roku dovolíme připojit některá zajímavá čísla. Do školy
chodilo celkem 290 žáků, 154 z nich navštěvovalo 1. stupeň.
Žáci chodili do 15 tříd. 8 tříd bylo na 1. stupni, 7 tříd na 2.

stupni. Žáky vyučovalo, vychovávalo nebo jim pomáhalo
celkem 22 pedagogů, včetně vedení školy. Ve školní
kuchyni pracovalo 5 zaměstnankyň, o úklid a údržbu se
staralo 5 zaměstnanců, včetně pana školníka Kocmánka. V
průběhu školního roku odešla na zasloužený odpočinek
ekonomka školy paní Ing. Jaroslava Eliášová. Na její místo
nastoupila paní Ing. Marie Capůrková, kterou vítáme
v našem kolektivu a přejeme jí dobrou pracovní pohodu a
úspěšné roky. Žáci obou 1. tříd a žáci 6. třídy byli
vzděláváni podle nového vzdělávacího programu ZŠ PJB,
který nese název Tady máme kořeny. Cekem 161 žák má na
vysvědčení v kolonce celkový prospěch napsáno, že prospěli
s vyznamenáním, 121 z nich bylo na 1. stupni. Vynikající
prospěch – samé výborné mělo 70 žáků, z toho 63 na 1.
stupni. Pět žáků neprospělo, všichni z 2. stupně. Ti budou
v posledním týdnu srpna skládat opravné zkoušky. Učitelé
udělili žákům 40 pochval, vždy po 20 na každém stupni.
Podstatně ubylo i kázeňských trestů, i když reálné chování a
vystupování žáků o tom příliš nevypovídá. Bylo uděleno 6
napomenutí tř. uč., 13 důtek tř. uč., 11 důtek ředitele školy a
jeden 2. stupeň z chování, žádná trojka z chování se na
vysvědčení neobjevila! To je oproti předchozím létům
vpravdě historický výsledek. Stejně jako nulová hodnota v
kolonce neomluvených hodin! Ve 2. pololetí zameškali žáci
celkem 14 229 hodin, což činí průměr 49 hodin na žáka.
Z obou IX. tříd vychází letos 31 žák, z 8. ročníku odchází 1
žák. 2 z nich odcházejí studovat na gymnasium, 18 na
střední školy, 2 žáci na 4letý učební obor s maturitou a 10
žáků bude navštěvovat 3letý učební obor. Ať se vaše sny a
přání vyplní a vy všichni se stanete dobrými lidmi a
uznávanými odborníky ve svých profesích * Nejlepším
žákem školy pro rok 2008 se stal Luděk Veber z IX. B.
Tomu se podařilo obhájit tento čestný titul z loňského roku.
Luděk Veber byl vítězem okresního kola Soutěže
v německém jazyce a na jeho vysvědčení se častokrát
objevovalo vyznamenání. Čestný titul s diplomem a
upomínkovými dárky mu byl předán vedením školy za
přítomnosti obou paní třídních učitelek. Od nového školního
roku se stane Luděk studentem Gymnasia v Prachaticích.
Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a studijních úspěchů a
věříme, že bude i nadále dělat čest své základní škole pana
profesora Brože * Ve čtvrtek 26.června odpoledne se
v galerii BoMBa konala 2. Derniéra Deváťáků. Po loňské
premiéře posledního představení žáků nejvyššího ročníku
v jejich škole se i letos deváťáci pokusili ukázat svým
hostům v čem vynikají, co je zajímá a baví, co se ve škole i
jinde naučili apod. Ač se jim zpočátku nechce a brblají,
výsledek již podruhé předčil očekávání. Deváťáci z let 1999
– 2008 zaujali, pobavili a dočkali se zaslouženého aplausu
na otevřené scéně. Nezbývá než poděkovat jim i oběma
paním učitelkám třídním - Lee Šverákové a Aleně Weberové
a těšit se na DD číslo III v příštím roce * Konec školního
roku 2007/2008 se odehrával v pátek 27.6. a opět se
v hlavních rolích představili žáci IX. ročníků. Tradiční
vyzvánění školního zvonu, tleskající špalír všech žáků školy,
krom deváťáků, kteří jím právě procházejí, ustrojení jako na
svatbu. Předání putovní tužky osmákům, loučení a stisky
rukou s učiteli, s kamarády, spolužáky a nakonec poslední
podpisy v éře jejich působení na zdejší škole…Adié,
Deváťáci, celý život je před vámi. Tak si ho užívejte ve
zdraví a radosti z bytí na tomto světě…* V pondělí 9. června
2008 se i vlachovobřezští kantoři připojili k celorepublikové
stávce, kterou organizovaly učitelské odbory. Bylo to poprvé
v historii školy, co zůstala její brána z těchto důvodů

uzavřena. Ať byly výzvy ke stávce od pánů Štěcha a
Bobšíka z Prahy a soudruha Novotného ze Lhenic
sebenaléhavější a nespokojenost kantorů sebevětší, před
kritickým pohledem veřejnosti naše učitele neochránily.
Učitelé by nikdy neměli řešit své pracovní problémy na
úkor žáků. (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * Měsíc červen byl
na obou úsecích školy doslova nabit událostmi. Na úseku
ZUŠ odstartovaly již 5.6. závěrečné postupové zkoušky žáků
hudebního oboru. K velké radosti všech žáků, jejich rodičů a
pedagogů převažovaly v hodnocení nástrojových dovedností
a znalostí z hudební nauky zasloužené jedničky a dvojky,
což potvrzuje dobrou úroveň vzdělávání na naší ZUŠ.
Postupové zkoušky trvaly až do 15. 6. a zúčastnilo se jich
120 žáků * Letošní absolventi hudebního oboru vykonali
závěrečnou zkoušku již tradičně formou slavnostního
veřejného
koncertu. V letošním školním roce bylo
absolventů deset, proto se konaly absolventské koncerty
hned dva. Ten 1. se uskutečnil ve středu 11.6. v galerii
BoMBa a kromě flétnistů a kytaristy zde vystoupily i dvě
absolventky tanečního oboru. Druhý koncert
proběhl
v pátek 16.3. komorním sále ZUŠ a patřil především
kytaristkám a flétnistkám. Všichni absolventi obdrželi
pamětní list, květiny a dárek na rozloučenou. Nechybělo ani
společné foto do školního archivu * V posledních dnech se
uskutečnily závěrečné koncerty žáků na všech pobočkách:
20.6 ve Strunkovicích, 24.6. v Husinci a ve středu 25. 6.
jsme se školním rokem rozloučili ve Vlachově Březí. Jak
jinak než tradičním závěrečným kabaretem ve velkém sále
MěÚ. Letošní téma bylo Z pohádky do pohádky, aneb Bylo
Nebylo. Dvouhodinovou revue plnou hudebních a tanečních
čísel a scének v podání DRAKu provázeli průvodci
nejpovolanější- Dlouhý, Široký a Bystrozraký, alias pan
uč.Zíka, pí uč.Spišská a pí řed. Tláskalová. Pestrá všehochuť
více méně známých pohádkových postav přinesla všem
divákům i účinkujícím hodně radosti * I úsek MŠ Pastelka
byl bohatý na události. 11.6. vyjely děti na školní výlet do
ZOO Hluboká a o týden později na exkurzi do prostor sídla
prachatické policie * Ve třetím červnovém týdnu završily
děti plavecký výcvik a dojely si do prachatického bazénu
pro mokrá vysvědčení * Čtvrtek 26.6. patřil v Pastelce všem
Knoflíkům-dětem které opouštějí mateřskou školu a od září
se z nich stanou prvňáčkové. Paní učitelky z MŠ pro ně
připravily zábavné odpoledne na školní zahradě, kde na ně i
na jejich rodiče čekaly zábavné hry, soutěže a úkoly na téma
pohádka. Poté přišlo na řadu opékání buřtů, dále pak dort
s překvapením a nakonec dárečky na památku. Ti
nejodvážnější pak mohli zůstat nocovat se svými učitelkami
v MŠ Pastelka až do druhého dne * (T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Červnová statistika přináší následující. * Zaznamenali
jsme narození Jana Kučery z Vlachova Březí. V měsíci
Tvých jmenin si na svět přišel, a tak bude pro Tebe
šestý měsíc dvojnásob šťastný. Milý Jeníčku, vítáme Tě
mezi námi a přejeme hodně zdraví, štěstí a síly.
Rodičům gratulujeme a mamince posíláme puget
letních kytek + Odešel Pan Fotograf Ve věku
jednadevadesáti let nás navždy opustil pan Josef
Sedlecký z Vlachova Březí. Je to s podivem, ale ti
mladší z nás už nemohli zažít jeho nezapomenutelný
ateliér s výlohou, kde vystavoval své „úlovky“. Ten se
nacházel v přízemí „ostrovního domu“ na soutoku

Nerudovy a Jeronýmovy ulice. Tady byla jeho
poslední pracovní štace, než odešel na zasloužený
odpočinek Mladý fotograf Sedlecký začal působit
v našem městě od konce 30. let minulého století. Jeho
fotografie nepochybně zachytily celou historickou
epochu života lidí ve Vlachově Březí a okolí v průběhu
celého půl století : 1940 - 1990. Škoda jen, že svůj
fotoarchiv postupně rušil. Skladovat a třídit takové
množství materiálu snad nebylo ani v lidských silách.
Připomeňme kolik jenom zvěčnil manželských párů,
kolik asi zachytil dětských portrétů a postaviček, žádná
škola v okolí si nenechala dělat fotografie svých tříd od
nikoho jiného, než od Sedleckého, a stejně tak tomu
bylo s fotografiemi budoucích maturantů. Za svými
klienty se vydával na starém motocyklu - péráku a
náčiní si vozil v batohu na zádech. Používal starý
fotoaparát na skleněné desky! Což už byla rarita sama
o sobě i v 80. létech 20. století. Bez účasti Pana
Fotografa Sedleckého si nikdo nedokázal představit
konání jakékoliv společenské akce. Kolikrát asi za celý
svůj
život zmáčkl spoušť, kolik záběrů a kolik
fotografií, které samozřejmě sám v svém ateliéru
zpracovával, vytvořil? Ty počty by byly neuvěřitelné.
Vzpomínáme na Vás, Mistře Fotografe, my všichni,
které jste alespoň jedenkrát v životě vyfotil. A je nás
neskutečně moc, kteří Vám děkují a vždycky si
vzpomenou, neboť fotografové odcházejí, ale jejich
dílo tu zůstává…* V červnu uzavřeli v Prachaticích
sňatek Vladislava a Leoš Hesovi. Na jejich společné
životní cestě jim přejeme mnoho radostných zastavení a
nekonečná potkávání se štěstím, zdravím a láskou…*
Mezi červnové Březinové jubilanty počítáme od
letošního roku i pana Ladislava Svacha z Vlachova
Březí, který se čerstvě zapsal do klubu sedmdesátníků.
Panu Ladislavu Nuskovi z Mojkova bylo již o 10 let
více
a paní Marii Lagronové z Vlachova Březí
dokonce neuvěřitelných osmdesát pět roků. Třem lidem
z Vlachova
Březí
přinesl
letošní
červen
sedmasedmdesátku- paní Zdeňce Nárovcové, panu
Josefu Havrdovi a panu Štefanu Jurčíkovi. Jim všem i
těm dalším, kteří si připomínali svá narozeniny nebo
jmeniny, posílají Březiny přání dobrého zdraví,
spokojeného žití ve štěstí, lásce a harmonii. Paní Květa
jubilující Jen stěží můžeme přehlédnout usměvavou
tvář paní Květušky Kulhavé, kterak o poutích po celém
širokém okolí nabízí pletené zboží vlastní výroby.
Rukodělná práce i obchod se jí staly nerozlučnými
přáteli, s jejichž pomocí se probíjí životem a současně
se z něho raduje. Obojí dělá tak dobře i nenápadně, že
bychom jí nikdy nehádali jejích červencových sedm
křížků. K upřímné gratulaci pana chotě Zdeňka,
početné rodiny i přátel z Velké stránky se připojují i
Březiny, které posílají paní oslavenkyni pravé
kančovské hříbky, borůvky a jahody. (B podle LIS)
PŘÍPRAVA VIII. ROČNÍKU MSFHR 2008
Již od února připravuje Organizační výbor MSFHR nový 8.
ročník Mezinárodního sborového festivalu hudebního
romantismu, který se uskuteční ve dnech 3. – 5. října 2008.

Letošní ročník bude celý ve znamení 100. narozenin
profesora Václava Matouška . Připravuje se Slavnostní
koncert k poctě našeho rodáka, v němž vystoupí jednak
sbory, s nimiž profesor Matoušek spolupracoval, a jednak
vzácní hosté – holandská sopranistka Christa Breker, český
houslový virtuóz Bohuslav Matoušek nebo barytonista Jč
divadla v Č.B. Svatopluk Sem. V obnovené premiéře bude
provedena nejvýznamnější skladba Václava Matouška,
kantáta Máchův Máj. Dramaturgie dalších koncertů také
připomene významná výročí romantiků Fr. Schuberta, G.
Verdiho, Ch. Bizeta, z českých autorů pak Leoše Janáčka.
Svou pomoc a spolupráci opět nabídla Pošumavská komorní
filharmonie s dirigentem K. Heymannem. K dnešnímu dni se
k účasti na 8. ročníku přihlásilo 12 sborů, z toho 3
zahraniční (Slovinsko, Moldavsko a Slovensko). Další
informace o blížícím se MSFHR přineseme v příštím čísle
Březin. (T.T.)

PALETA BAREV VERONIKY
NEUMITKOVÉ
Ve dnech 20. – 29. června 2008 vystavovala své obrazy
paní Veronika Neumitková z Vlachova Březí. Učinila
tak v místech, které opustila Česká spořitelna – v 1.
patře budovy MěÚ ve Vlachově Březí. A takové motto
si zvolila pro svou premiérovou výstavu : „ Přirozeností
radosti je šířit se.“ A již při prvním setkání s její
tvorbou se potvrzovalo, že své dílo nepochybně
s radostí tvořila a s nemenší radostí ho spolu se svými
přáteli tady instalovala a nakonec představila divákovi.
Čtyřiadvacetiletá Veronika Neumitková byla žákyní
vlachovobřezské základní školy a v roce 2004 úspěšně
zakončila studium na SPgŠ v Prachaticích. Již na této
škole v ní uzrála představa věnovat se vlastní výtvarné
činnosti. Od počátečních kreseb tužkou přešla později
na tzv. tečkované obrazy, až se nakonec dopracovala
k malbě na sádrokartonu. Námětem jejích prací je
portrét, především ženský nebo dětský, dále pak
dekorativní motivy, prostorové kompozice i abstraktní
výjevy
dokumentující autorčinu
obrazotvornost.
Přestože její portréty vycházejí z fotografie, forma ,
kterou je vytváří, jest originální. K dosažení jemného
výrazu používá až několika tisíců teček. A tak složila i
maturitu z trpělivosti. Němci by řekli, že má vynikající
sitzfleisch. Můžeme s ní polemizovat, zdali je
sádrokarton tím nejvhodnějším podkladem pro
malování, ale to je tak vše, co s tím lze dělat.
Podstatnější jsou její malby na něm, z nichž některé
nepostrádají plastičnost i cit pro barvy. Odtud také
název výstavy, s jejíž realizací jí pomáhali kamarádi
Petr Samek, Jan Rafač a Jitka Pauchová, kterým za to
moc děkuje. Veronika Neumitková nemluvila do větru
a své obrazy opravdu představila veřejnosti. A když
bylo v galerii BoMBa obsazeno, zvolila jiný prostor. I
to vypovídá o její cílevědomosti a touze něco dokázat.
V závěru jí popřejme hodně volného času a nápadů při
dalším hledání nových výtvarných cest, námětů i
materiálů. Každý začátek je těžký, ten už má Veronika
právě za sebou, a proto všechny další namalované
obrazy
a realizované výstavy budou o poznání
snadnější…(JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Červen začal na slunce hon, od
Medarda nastal zlom a pršelo…Ten, kdo sušil, tak si
užil… Teprve 19. naskočilo zase léto. Na svatého Jana
Křtitele veliký kroupy padají vesele, hlavně v Újezdci a
Tvrzicích. Čápata se maj k světu a pomalu se chystaj
k letu. O jejich počtu nejsou při, známe ho přesně-ve
hnízdě jsou tři! (CM)* V červnovém vydání jsme
vyzvali naše čtenáře ke spolupráci na tomto vydání
Březin, bohužel výzva je minula bez ohlasu, a tak se
musí spokojit s tím, co vzniklo v redakci * Koncem
června bylo kolem kašny na náměstí Svobody rušno.
Jakýsi šprýmař(ka) obohacoval(a) vodu koupelovou
pěnou, a tak se mohli kolemjdoucí čím bavit. Co to
stojí úsilí i peněz takovou závadu odstranit, už vidí jen
málokdo. Navíc hrozí poškození čerpadel. Podobným
způsobem se chovají i někteří návštěvníci našeho
koupaliště, když si udělají ohniště uprostřed travnaté
plochy. Poslední den, respektive večer a noc, školního
roku opět nabídly nepěkné obrázky oslavujících
nezletilců. Jak se vypořádat s lidskou bezohledností,
vandalstvím, hloupostí i nezájmem rodičů? * V pondělí
30. června 2008 navštívil Vlachovo Březí cirkus
Kellner. Svůj stan postavili na zámeckém dvoře, kol
udělali ležení a odehráli jedno představení. Čtyřčlenný
ansámbl nabídl necelé stovce místních diváků všechno,
co se od cirkus očekává a co k němu patří. Živobytí
současných žonglérů, drezérů, artistů, klaunů atd…
určitě žádná idyla nebude * V souvislosti s tím, že
firma E-on opouští své sídlo v Prachaticích, nabízí paní
Zídková zprostředkování kontaktu s firmou, která
sídlila v Krumlovské ulici. Na telefonní číslo : 606 778
433 můžete volat v Po, Út, Čt a Pá vždy od 8,30 hodin
do 13,30 hodin. Ve středu pak až do 15 hodin* Od 1.7.
2008 došlo v DPMVB k výměně šoférů minibusu. Pan
Vladimír Důra odchází a na jeho místo nastupuje pan
Milan Pěsta ze Lhoty Chocholaté. Vedení dopravního
podniku děkuje touto cestou panu Důrovi a současně
přeje panu Pěstovi hodně úspěchů a tisíce najetých
kilometrů bez nehody * LAG-MAS Leader Chance in
Nature
upozorňuje
podnikatele,
neziskové
organizace, obce a města, že 26. 6. 2008 byla podána
výzva k předkládání projektů na téma Rozvoj
Prostor Zázemí. Bližší informace v kanceláři MAS,
pan archivář Teplý, tel.: 383 390 134, nebo
www.chanceinnature.cz * (B)
Žactvo TJ Sokol Jen obtížně bychom hledali druhou
paní cvičitelku, která by se podobala té naší-paní Marii
Velkové z TJ Sokol. Po desítky let poctivě a obětavě se
svými svěřenci cvičí, aby s nimi v květnu a červnu
navštěvovala sportovní soutěže v kraji i dál a v srpnu
pro ně dokonce chystá letní táboření v lomu Hradiště.
Dnes přinášíme pohled na letošní červnové sportování
oddílů mládeže TJ Sokol. 14.6. se zúčastnili krajské
soutěže v lehké atletice, která se konala v Českém
Krumlově. Přestože podmínky pro lehkou atletiku
nejsou
ve
Vlachově
Březí
příznivé,
rádi
zaznamenáváme 3. místo Lucie Chánové v kategorii

mladší žákyně II v lehkoatletickém čtyřboji a
dorostenky Pavly Lencové ve stejné disciplíně. Velmi
pěkná jsou tři čtvrtá místa Marie Zídkové, Marie
Beránkové a Jana Bonesche, opět v lehkoatletické
čtyřboji i 2 pátá a dvě 6. místa. Mladým sportovcům
blahopřejeme
a paní cvičitelce Marii Velkové
přinejmenším děkujeme * Ve dnech 25.–29.6. 2008
pobývalo žactvo a dorost TJ Sokol na Festivalové
Medvědí stezce v Olomouci. Ta se letos konala místo
republikové soutěže, na níž si účast naši poctivě
vybojovali. Naše čtyři dvoučlenné hlídky se umístily
v polovině druhé desítky startovního pole. Pro
zajímavost přinášíme našim čtenářům názvy některých
sportovních disciplín : Indiaca, Trangleball,
Speedminton, Tchoukball, Varpa, Frisbee, Ringo,
Beach volejbal, Trikke, Kanoe, Lanové aktivity,
Plavání, Woodball, Petanque, Kubb, Koloběžky…Kdo
se bude chtít naučit některou z výše uvedených
novinek, nyní už ví, za kým má jít. Buďte fit a díky za
vzornou reprezentaci naší tělovýchovné jednoty a
města, našeho okresu i kraje v Holomócu .(B podle
M.V.)
Volejbal TJ Sokol Přestože v okresním přeboru
Prachaticka spolu soupeří jen tři týmy, zatím se
nepodařilo dokončit jeho jarní část. Po vítězství
v Prachaticích mají vlachovobřezští ještě sehrát své
zápasy s Husincem a Vimperkem.(B)
FOTBALISTÉ FC PO SEZÓNĚ 2007/2008
O třetím červnovém víkendu skončily fotbalové soutěže
v našem okrese i kraji. Začněme tentokrát prvním
mužstvem, o jehož výsledcích jsme čtenáře Březin
informovali průběžně. Muži FC A – I. B třída Pro
úplnost zbývá doplnit výsledky mužstva v posledních 3
zápasech. 8. 6. remizovali doma se Lhenicemi 0:0, potom
přivezli 3 body za vítězství 4:1 ve Vitějovicích a
nakonec prohráli v posledním zápase soutěže neslavně
5:1 ve Strunkovicích. Jediným kladem z působení 1.
mužstva v B třídě zůstavá, že se, stejně jako loni,
v soutěži zachránilo. Je na vedení mužstva a trenérech,
zdali v tom vidí úspěch nebo…A tak po skončení sezóny
došlo ke změně na postu trenéra a od nové sezóny povede
1. mužstvo pan Jaroslav Hule ze Zlivi. Dovolíme si mu
z tohoto místa popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů a
současně poděkovat dosavadnímu trenéru panu Fr.
Fenclovi, koneckonců I.B třídu pro V.B. udržel a
trénovat tak náladový tým jako je FC A asi nebude žádný
med. Každý příznivec vnímá citlivěji výsledky svého
mužstva v derby. Podívejme se proto, jak se našim dařilo
v zápasech s týmy Strunkovic a Husince. Ze čtyř zápasů 4
prohry, žádný bod a celkové skóre 2 : 13! Přičemž jsme
si ze soupeřových hřišť přivezli dvakrát „bůra“! Už jen
za toto bych 1. týmu FC za právě skončenou sezónu
příliš netleskal. Muži FC B - OP PT Rezerva FC dokáže
alespoň jedenkrát v sezóně příjemně překvapit- letos na
jaře zvítězili na půdě vítěze přeboru Zdíkova 1:0! Častěji
se ta překvapení dějí na náš úkor, a proto je béčko FC
v OP ze všech béček, co v něm hrají, nejhorší. Podstatné
je, že si v okresním přeboru Prachaticka stále svou

příslušnost udržuje. Dorost FC – I. A třída Loni
nejúspěšnější mužstvo celého klubu (6. místo v I.A tř.)
skončilo letos na 12. místě ze 14 mužstev. K chystané
reorganizaci krajských dorosteneckých soutěží nedojde, a
tak bude mít FC V. B. svého zástupce v I.A třídě i v příští
sezóně. Snad se nebudou dorostenci tolik trápit jako letos
na jaře. Žáci FC – OP PT Podle umístění v tabulce,
podle počtu získaných bodů i úctyhodného skóre ( žáci
hráli svou soutěž čtyřkolově) můžeme považovat žáky FC
za nejúspěšnější tým letošní sezóny. Škoda jen, že se na
jaře více nedotáhli na týmy Vimperka a Volar. Dík patří
trenéru P. Cvachovi, kapitánu J. Láchovi a všem hráčům!
Nakonec ještě jedna radostná zpráva. Výše jmenované
kluby nereflektují na postup svých žákovských týmů do
I.A třídy, a tak se v ní od příští sezóny objeví žáci FC V.
B. Bude to návrat žáků do krajské soutěže po 10 létech.
Přípravka FC – OP PT Po loňských rozpacích se
projevily výsledky úsilí pana trenéra V. Holíka jr. a
přípravka stoupala v tabulce vzhůru. Snad se v příští
sezóně dočkáme ještě jejich dalšího zlepšení.
Minipřípravka FC Celý rok se naše nejmladší naděje
pod vedením pana Mgr. M. Novotného věnovaly jen
tréninku. Kluci chodili pravidelně a poctivě se
připravovali na své první zápasy. Jejich přání se jim
vyplní a klub je od příští sezóny přihlásí do mistrovské
soutěže. Vůbec 1. zápas ve své kariéře však sehrají naši
nejmenší již v sobotu 2. 8. 2008, kdy v 11,30 hodin
nastoupí proti svým vrstevníkům ze Š. Hoštic. Tento
zápas obstará ouverturu k turnaji dospělých. Muži FC
„nad 35 let“ Naši old boys již soutěžní zápasy nehrají, a
tak se sejdou jen při tzv. pouťácích. Letos na jaře to bylo
poprvé o domácí Svatodušní pouti ve V.B., když podlehli
svým vrstevníkům ze Lhenic 2:3. V sobotu 5. 7. 2008 se
zúčastnili turnaje starých gard na stadionu Slavoje
Husinec, kde kromě domácích startovala mužstva
Příbrami B a Lhenic. Slavoj potvrdil vzpomínku na lepší
časy husineckého fotbalu a zvítězil, na old boys FC zbyly
jen bramborové medaile. Nestěžovali si a byli spokojeni.
Nyní na ně ještě čeká odveta ve Lhenicích 29. 7. 2008,
kdy se střetnou s domácími při tamní Anenské pouti.
Letošní přátelský zápas s old boys německého TSV
Schőnberg se neuskuteční pro nedostatek volných
termínů našeho soupeře. Snad až v příštím roce * Po
skončení sezóny 2007/208 se konalo na stadionu FC hned
několik
tzv.
dokopných-slavnostních
ukončení
mistrovských zápasů. V sobotu 28.6. 2008 probíhala ve
stejných místech také velká brigáda na úklid větví, které
ve východní části stadionu vyřezali pánové z firmy
Kosina&Řepka z Písku z obrovských, ale přestárlých olší.
Ztrouchnivělé větve ohrožovaly
bezpečný pohyb
sportovců na tréninkovém hřišti, a proto musely být
odstraněny v pravý čas. Krom toho se fotbalisté ještě
pustili do velkého úklidu, který se projevil především
v místech za šatnami a pokosením trávy v celém areálu.
Dále provedli venkovní nátěr kabin a rekonstruovali stoly
a lavičky. Činy a dobré skutky, které jsou v dnešních
časech již málo k vidění. * Fotbalový turnaj O pohár
starosty města se uskuteční v tradičním termínu – o
první srpnové sobotě 2. srpna 2008. Letos se bude hrát již

38. ročník, kterým místní fotbalisté zahajují sezónu 2008
– 2009. Svou účast potvrdili obhájci loňského prvenství
fotbalisté SK Kamenice, dalšími účastníky turnaje budou
mužstva Slavoje Volyně a SK Čkyně B. Zahájení turnaje
se uskuteční ve 12,30 hodin a bude mu předcházet zápas
domácí minipřípravky se Š. Hošticemi. * Zahájení
mistrovských fotbalových soutěží
v nové sezóně
2008/2009 se uskuteční již velice brzy. Zatím můžeme
napsat, že premiéra FC A v I.B třídě se odehraje již
v neděli 10.8. 2008 v 17 hodin na domácím hřišti, kdy
budeme hostit mužstvo Vitějovic * (B podle LI)
TABULKY FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Měsíčník Březiny vydává a tiskne J.K. Horák, graf. úprava V. Toušek *

7-8/2008

* ZN : MK ČR 12495

*

