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zvítězily, a již reprezentovaly nebo budou reprezentovat
náš kraj na republikových soutěžích. Poté předal všem
členům vítězných družstev upomínkové dary, ženám přidal
květiny a nakonec poděkoval za vzornou reprezentaci
našeho města. Na fotografiích se k těmto okamžikům
vracíme, neboť se jedná o největší sportovní úspěch našich
Mladých hasičů a žen v celé historii vlachovobřezského
spolku dobrovolných hasičů. O tom, jak si vedly naše Ženy
I na republikovém finále ve dnech 19. – 21. září 2008
v Přerově, vás budeme informovat v příštím čísle. (JKH)

HASIČKY OBHÁJILY POHÁR STAROSTY
Na jubilejním X. ročníku Poháru starosty města Vlachova
Březí v hasičském sportu, který se konal v sobotu 19. 7.
2008 na stadionu FC V.B., obhájily Ženy I SDH
Vlachovo Březí své loňské prvenství. Navíc, a zase stejně
jako loni, skončily na 2. místě i místní Ženy II. V jejich
stopách kráčeli i naši Mladí hasiči, když si i oni doběhli
pro vítězství. Ostatně od krajských přeborníků a čerstvých
účastníků celorepublikového finále v Trutnově (tímto
opravujeme místo konání finále, kdy jsme chybně uvedli
město Turnov). Pro úplnost doplníme ještě vítěze Poháru
starosty V.B. v kategorii mužů. Byli to hasiči SDH
Vitějovice, kteří si odváželi domů překrásný pohár. Všem
vítězům, stejně jako všem účastníkům gratulujeme a
děkujeme. Před zahájením hasičských klání se na ploše
stadionu uskutečnil slavnostní ceremoniál. Starosta města
Vlachova Březí Ing. Petr Kubašta při něm ocenil skvělé
výkony Mladých hasičů a Žen I SDH Vlachovo Březí
v krajských kolech hasičských soutěží, v nichž oba týmy

FOTBALISTÉ ZÍSKALI POHÁR STAROSTY
V sobotu 2. srpna 2008 po poledni se na stadionu FC
Vlachovo Březí uskutečnil 38. ročník fotbalového
turnaje O pohár starosty města. V posledních čtyřech
létech jsme tu však nezaznamenali soupeře zvučnějších
jmen . V roce 2005 zvítězili domácí fotbalisté, o rok
později se turnaj z důvodů rekonstrukce hrací plochy
nekonal. Loni vyhráli fotbalisté z Kamenice a letos
zůstal pohár opět doma, když ve finále porazili domácí
fotbalisté rezervu SK Čkyně 1:0. Dále se letošního
turnaje zúčastnily týmy old boys Slavoj Volyně a
tradiční účastník, avšak letos nekompletní, SK
Kamenice. V posledních dvou ročnících jsme na turnaji
postrádali našeho úhlavního rivala-mužstvo Slavoje
Husinec. A přiznejme si, že bez Graciánů byl turnaj
vždycky poloviční. Blahopřejeme našim fotbalistům
k prvenství, ale tentokrát si tu museli připadat jako
jednoocí králové mezi slepými. Přejme si, aby se již v
příštím ročníku objevilo více kvalitnějších soupeřů. A
především pak na tom jubilejním 40. ročníku v roce
2010. (JKH)
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 14. července 2008 se ke svému dalšímu
veřejnému jednání sešli zastupitelé města Vlachova Březí.
Nejdůležitějším bodem programu bylo stanovení nových
koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti. Z těchto
koeficientů pak vychází nová obecně závazná vyhláška
města Vlachova Březí. Všech 12 přítomných členů
zastupitelstva nakonec souhlasilo s navýšením koeficientů,
s jejichž pomocí se pak násobí základní sazba daně, která je
stanovena zákonem. Zjednodušeně řečeno od 1.1. roku 2009
budou všichni majitelé nemovitostí(pozemky a stavby),
které se nacházejí na katastru města Vlachova Březí a jeho
osad platit vyšší daně než dosud. Nejvíce se toto zvýšení

daní dotýká majitelů nemovitostí na k.u. Vlachovo Březí i
přes to, že všichni zastupitelé mají trvalé bydliště právě ve
Vl. Březí. Svým rozhodnutím tak paradoxně hlasovali sami
proti sobě. Viděno z nadhledu však prokázali nevšední
loajalitu ke svému městu i jeho pokladně. Podrobnosti
najdete v Obecně závazné vyhlášce č.1/2008, která je
k dispozici na MěÚ V.B. Krom této nové městské vyhlášky
se přítomní zabývali rozborem investičních akcí, především
pak rekonstrukcí Husovy ulice, schválili opětovné podání
neúspěšných projektů v rámci ROP (Rekonstrukce ZŠ PJB II
a Rekonstrukce sídliště – I. etapa) a souhlasili
s vypracováním projektu na nový sběrný dvůr a
kompostárnu. Doporučili svolat nové jednání s občany Uhřic
o stavbě vysílače nad jejich osadou a souhlasili s navýšením
kapacity počtu dětí v MŠ Pastelka na 70. Přestože se v tomto
čase stmívá velmi pozdě, opouštěli zastupitelé radnici až za
tmy. (B)

OPRAVA HUSOVY ULICE POKRAČUJE II
S odkazem na povzdech i přání v posledním čísle
Březin můžeme po prázdninách přinést o
rekonstrukci Husovy ulice zprávu opravdu
pozitivnější. 1. etapa (od mostu ke křížku) byla
dokončena ve 2. termínu. Od 21.7. 2008 se začalo
jezdit po podstatně kratší objízdné trase kolem
průmyslové zóny na Dlouhé louce. Rovněž všechny
zastávky autobusů se opět vrátily na náměstí
Svobody. Firma Zvánovec Č.B. pak pokračovala dál
směrem k náměstí v rekonstrukci kanalizace a
vodovodního řadu, když narazila mimo jiné i na
skálu. Přesto se jí daří dodržovat stanovený
harmonogram prací. V současné době postoupila až
na úroveň bývalého Spěváčkova podniku. V brzké
době bude také provizorně zprovozněna další část
Husovy ulice, která ústí do ulice Kozinovy. Takový
je stav nejsledovanější stavby ve městě na počátku
září. Je nabíledni, že všichni obyvatelé Husovy ulice
nesou na svých bedrech velkou zátěž. Svou trpělivost
a odolnost musí také prokazovat všichni motoristé,
kteří jsou nuceni jezdit po nekvalitním povrchu
objížďky. Z toho všeho plyne nervozita a celkové
napětí, které provází stavbu od samého začátku.
Přidáme li k tomu horké a prašné léto, hukot
stavebních strojů, tak se jen obtížně hledají i nepatrné
klady na současném stavu. Snad jedině pohled na
dosud dokončenou část ulice.
Nicméně stavba
postupuje kupředu a doufejme, že se alespoň tímto
tempem dostane na podzim k vyústění do náměstí.
(JKH)

X. SEZÓNA V MOŠTÁRNĚ A PÁLENICI
Na loňskou velice slabou IX. sezónu se v
městské moštárně a pálenici snaží rychle zapomenout.
Již 25. srpna 2008 začal pan vedoucí Ing. Jiří Bernat
vybírat hruška a švestky. To činí v pravidelném čase od
7,3 hodin do 15,30 hodin ve všední dny. Od 15. září
začnou v pálenici přijímat také jablka určená nejprve
pro výrobu kvasu a posléze pak na pálení. S tím
souvisejí i nedělní služby, které zahájí 21. 9. 2008 a v
pálenici bude otevřeno vždy od 14 do 17 hodin.
Zájemci o moštování ovoce by se měli nejprve
domluvit s panem šéfem osobně nebo telefonicky na
čísle: 388 320 220. Moštovat by se mělo vždy v sobotu
nebo po dohodě i v jiný den. Jeden litr jablečné šťávy
bude stát 3,- koruny. Od pondělí 15.9.2008 mohou
dostat sezónní práci hned 2 muži, nejlépe dva fyzicky
zdatní důchodci. Bližší podrobnosti získáte přímo u
zdroje v moštárně a pálenici. Nechť je jubilejní 10.
sezóna v Dejmorově království úspěšná a vyvede se ku
spokojenosti pěstitelů i tamního personálu. (B)
PŘÍPRAVA FESTIVALU MSFHR
Přípravy VIII. ročníku Mezinárodního sborového
festivalu hudebního romantismu se dostaly do cílové
rovinky. Festivalový víkend se kvapem blíží. Již za
necelý měsíc přivítá Vlachovo Březí na 350 účastníků
sborového zpívání z České republiky i ze zahraničí. Do
našeho města přijede 14 sborů (mj. ze Slovenska i
Slovinska, z Ostravy, z Kroměříže atd…), dále pak
členové poroty a čestní hosté. Jako například hudební
skladatel doktor Jiří Laburda, či Miroslav Kubička.
Přijedou také významní sólisté, mezi nimi holandská
sopranistka Christine Beeker, barytonista a sólista
Jihočeského divadla v Č.B. pan Svatopluk Sem,
houslista a violista pan Bohuslav Matoušek. Nebude
chybět ani saxofónové kvarteto Bohemia Praha a
samozřejmě dlouholetý, věrný partner festivaluorchestr Pošumavské komorní filharmonie na čele
s dirigentem panem Karlem Haymannem. Ti z vás,
kteří jsou pravidelnými návštěvníky festivalu, se
mohou těšit nejen na 7 festivalových koncertů a další
doprovodné programy, ale především na nevšední
umělecké zážitky. Příští Březiny vyjdou s mimořádnou
festivalovou přílohou, ve které naleznete podrobný
program na celý víkend : 3.- 5. 10. 2008. (T.T.)
CO DĚLALI NAŠI HASIČI V LÉTĚ
Ještě 26. července 2008 zajely naše Ženy I do Přechovic,
kde se zúčastnily soutěží Šumavské hasičské ligy. Jako
jediné tu použily bezpečnostní přetlakový ventil, a přesto
dokázaly zvítězit v čase 23,54 sec.a nadělit druhé Sudoměři
5 vteřin! * 2. srpna však dostalo za pravdu přísloví, že i
mistr tesař se utne. Na hasičském poháru v Nišovicích měly
favoritky Ženy I z V.B. uvedeno v zápisu 2x N = Nesplněno
a bylo po ohni! * Pak již přišel srpnový víkend - 8., 9. a 10.
a s ním již tradiční splouvání Vltavy. Tentokrát sjeli hasičtí
dospěláci a děti řeku z Vyššího Brodu až do Zlaté Koruny! *
Ve dnech 16. – 23. 8. 2008 vyrazily na společnou dovolenou
ženy a dorostenky do Lipnice u Třeboně. Mimo jiné také
navštívily J. Hradec, N. Hrady, Terčiino údolí, zatopené

pískovny, atd. Ve sportovním hasičském souboji dokázaly
porazit muže - hasiče z Cepu! * Od srpna Ženy I SDH V. B.
pravidelně 4x v týdnu trénují na stadionu FC a připravují se
na mistrovství ČR v hasičském sportu, které se uskuteční 19.
– 21. září 2008 v Přerově. Budeme jim určitě držet palce! *
Muži SDH měli oproti minulým létům klidnější léto, když
„jenom“ čistili koupaliště nebo zasahovali proti sršánům.
Díky svatému Floriánovi nemuseli vyjíždět k žádnému
požáru! (B podle HAF)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože : * V pondělí
1. září 2008 byl ve škole pana profesora Brože
slavnostně zahájen nový školní rok
2008/2009.
Největší pozornosti se v tento den tradičně dostává
žákům 1. třídy. 30 děvčat a chlapců prošlo v doprovodu
rodičů a žáků 9. tříd tleskajícím špalírem těch ostatních
a za vyzvánění školního zvonu dorazili až do galerie
BoMBa. Tady jim na uvítanou zahrála na klavír jejich
bývalá paní ředitelka ze školky T. Tláskalová a předala
vládu nad prvňáčky pánům rektorovi a konrektorovi
Ho&Ho. Skutečnou královnou, bohužel jen v jediné 1.
třídě, se stává paní učitelka Jindřiška Krankušová. Ta
však bude potřebovat zvláště dobré zdraví, trpělivost,
sílu i velkou lásku, neboť 30 žáků v 1. třídě si tu nikdo
ani nepamatujeme! Nové prvňáky oslovil i pan starosta
města Ing. Petr Kubašta a vyzval je k toleranci a lásce.
Nakonec se všichni odebrali do opravdové třídy a
doopravdy zahájili…Ať se všem novým žákům ve
škole líbí a dobře se jim vede! * 1. září přišlo do školy
celkem 286 žáků, z toho na 1. stupni je jich 150 a na
2. stupni 136 žáků. Ve dvou 9. třídách je dohromady
44 žáků. Žáci 1., 2., 6. a 7. tříd se budou učit podle
nového Školního vzdělávacího programu Tady máme
kořeny. Ti ostatní se vzdělávají podle programu
Základná škola. Ke změnám v pedagogickém sboru
nedošlo * Žáci obou 6. tříd se budou učit za novými
stoly a sedět na nových židlích. Ve školní kuchyni a
jídelně vymalovali o prázdninách do bíla * Do konce
měsíce srpna 2008 vypracoval a podal projekt Strom
života pan uč. M. Novotný, v němž se snaží získat
finance na rozšíření vinohradu na jižním svahu za
kotelnou. Snad bude jeho úsilí spravedlivě
vyhodnoceno * Ve středu 17. září 2008 si budou ve
škole připomínat 109. výročí otevření první budovy
školy pod Svatým Duchem. Věříme, že při tomto
Památném dni školy přivítáme ve škole i hodně rodičů
našich žáků. Stále ještě mohou shlédnout velmi
zajímavou výstavu školních projektů našich žáků
s názvem Vlachovobřezská jubilea 1538*1868*2008
v galerii BoMBa nebo výstavu obrazů a grafik Malíři a
Vlachovo Březí v galerii Ve Škole * (JKH)
Mateřská škola Pastelka : * Do nového školního roku
tu vstoupili se dvěma pozitivními změnami. Jednak se
paní ředitelce T. Tláskalové podařilo během letních
prázdnin vyjednat na KÚ v Č.B., a posléze na MŠMT
ČR, navýšení kapacity předškolního zařízení ze
stávajících 60 dětí na 70 dětí, s platností od 1. září
2008. Druhá změna je nástup nové kolegyně-paní uč.
Markéty Laudové, která začne v MŠ školce působit

rovněž od 1.9. 2008. V Pastelce se mohou radovat ze
69 zapsaných dětí, 5 paní učitelek a 2 provozních
zaměstnankyň * Již od letošního dubna usiluje MŠ o
získání grantu z Evropských fondů. V případě
pozitivního výsledku by zde mohli zahájit plán
modernizace stávajícího vybavení a rozšíření
dosavadních prostor. V současné době je předložený
projekt v rámci programu ROP zařazen do 3. výzvy *
Základní umělecká škola :* I tady zahájili školní rok
s elánem, pustili se do zkrášlení stávajících prostor a
vymalovali komorní sál a třídu TO. Natřeli také
všechny židle a lavice pestrými barvami a chystají se
na úpravu zcela nové učebny HN a bicích nástrojů *
S novým školním rokem nastaly i drobné změny
v pedagogickém sboru, který již čítá 12 pedagogů
hudebního a tanečního oboru, přičemž pouze jeden
učitel je externí. Na škole dále působí 1 provozní
pracovnice a v jednání je rovněž posila v podobě
samostatné účetní * Co se počtu žáků dotýká, tak se
ZUŠ rozrůstá. Od 1.9. 2008 se nově otevírá SPD, tj.
studium pro dospělé, jak v HO, tak v TO. V tomto
školní roce tu bude studovat na 188 žáků, z toho 7
dospělých. Hudební obor má 148 žáků, z toho 10 PHV,
taneční obor má 40 žáků, z toho 18 PTV. Ve středu 3.9.
proběhl ještě dodatečný nábor žáků do pěveckého
sboru, TO a SPD. Ve čtvrtek 4.9. se konala úvodní
rodičovská schůzka všech nových dětí z PHV a PTV
s paní ředitelkou ZUMŠ a učitelkami obou předmětů *
A tak na závěr už zbývá než přání paní ředitelky všem,
aby nový školní rok 2008 - 2009 byl úspěšný, klidný,
dobrý a … * (T.T.)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V zářijové statistice přinášíme údaje z obou
prázdninových měsíců. * Zaznamenali jsme
červencový příchod na svět Eleny Pudivítrové
z Vlachova Březí a v srpnu pak narození dvojčat
Karolíny a Filipa Vaněčkových rovněž z Vlachova
Březí. Vítáme tuto letní trojku mezi námi a přejeme
všem hodně zdraví, štěstí, krásy i moudrosti. Ať
vzkvétají ku radosti svých rodičů, jimž si touto cestou
dovolujeme pogratulovat a oběma maminkám poslat
letní puget * Kolonka, kterou obvykle uvádíme
křížkem, zůstala prázdná. Nikdo nás navždy neopustil,
a proto je hvězdička na znamení této radostné zvěsti na
místě. * Potěšující a příjemná je zpráva o šesti
prázdninových, respektive srpnových svatbách. Jako
první řekli počátkem 8. měsíce své ano Jana
Vozabulová Jakoubková a Ladislav Vozabule na
zámku Hluboká. Magické osmičky se staly osudnými
Marcele a Jiřímu Rezkovým, kteří spojili své životy
před oltářem v kostele Zvěstování Panny Marie ve
Vlachově Březí. Na tom samém místě, jen o týden
později, je následovali Jitka a Karel Kohutovi. A do
třetice a znovu po týdnu řekli v našem kostele
Zvěstování Páně své ano Gabriela a Daniel Bízkovi
( oba pocházejí z Volyně). V kostele Jména Panny
Marie v Lomci spojili 23. srpna své životní dráhy

Libuše a Michal Petrů. Tak dlouho podávala slečna
Libuše, jinak současná matrikářka našeho MěÚ, zprávy
o svatbách těch druhých, až se z ní nakonec stala
mladá paní a skončila v chomoutu i ona. A proto
speciálně ji Březiny upřímně zdraví a děkují za zprávy
o ostatních srpnových svatbách. O poslední srpnové
sobotě řekli v obřadní síni vlachovobřezské radnice své
ano Pavla a Karel Bělohlavovi. Všem šesti
novomanželským párům si dovolují Březiny popřát jen
samé slunné dny prožité ve štěstí a lásce. Nechť se pro
vás stane léto roku 2008 tou nejkrásnější a
nezapomenutelnou životní etapou. * Letošní červenec
neměl v řadách svých jubilantů nikoho, kdo by se mohl
pyšnit kulatým výročím. Pro pořádek prozradíme, že si
své narozeniny připomínalo celkem osm lidí
z Vlachova Březí nebo jeho osad. V srpnu si můžeme
pomoci dvěma sedmičkami, které se přiklonily k paním
Ludmile Haislové z Mojkova a Marii Bursové
z Vlachova Březí. Paní Věře Turkové z Vlachova Březí
bylo osmdesát pět let a paní Marii Těťourové ze Lhoty
Chocholaté dokonce osmaosmdesát! Všem jubilujícím
ženám si dovolujeme popřát pevné zdraví, klid a mír
v duši a mnoho radosti mezi svými nejbližšími.
K našemu skrovnému přání připojujeme i symbolickou
kytičku. (B podle PET)
BRATŘÍCKU, ZAVÍREJ VRÁTKA - 4 0 LET
Články v zářijových číslech Březin z let 1993 a 1998
jsme se pokusili připomenout osudové chvíle, které
následovaly po okupaci sovětskými vojsky z 21. srpna
1968 ve Vlachově Březí i v celém Československu.
Vždyť právě vlachovobřezské oslavy 100. výročí
povýšení na město vzaly v srpnu 1968 za své. Na tom
letošním výročí potupné okupace jako by se již usadil
prach 40 let. A tak ani přímého účastníka oněch
pohnutých časů
nenutilo nic
k psaní dalších
poznámek. Vše podstatné bylo již v našich novinách
sděleno před deseti, respektive 15 lety. Nebýt ovšem té
letošní srpnové „bratrské pomoci“ ruských tanků v
Gruzii. Ta by nás měla probudit a připomenout, jak
může být, třeba jen dočasná, ztráta paměti pořád ještě
nebezpečná! A proto stále platí slova refrénu známého
hitu ze srpna 1968 : „ Běž domu Ivane, čeká tě Nataša.
Běž domu Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domu
Ivane a už se nevracej!“ (JKH)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná na prázdniny : Těch 14 dní prvních –
červencových se sluncem pyšnilo, Markétu však deštěm
zalilo. Potom se střídá slunce s deštěm, ochlazení a větru
stopy se koncem juli mění v tropy. 1. august je zatažený,
pak ale přichází teplo a slunce záplava, dobře se suší
votava. Od 13. trocha deště i chlad, nebylo vidět
hvězdopád. Třetí týden srpnový o létu něco napoví.
Letošní dočasný pobyt čápa bílého končí symbolicky –
jednadvacátého. Od Bartoloměje se slunce nesměje a
chladno je. Však na konci měsíce zas je tepla povíce.
(CM) * Jen co vyšly prázdninové Březiny, kde se psalo o
„vylepšování“ vody v kašně, způsobili zatím neznámí

vandalové na tomto zařízení doslova spoušť. Vytrhali
kabely elektrického vedení a zničili osvětlení kašny. Voda
pak začala protékat až do prostoru pod nádrží a hrozilo
jeho zatopení. Proto byla kašna po celé prázdniny bez
vody a Vlachovo Březí se opět vrátilo do smutných časů
pohádek se žábou a prameni. Navíc vandalové zničili i
osvětlení lípy, takže ani tuto atrakci oči večerních
návštěvníků náměstí spatřit nemohly. Rok po slavnostním
otevření celého prostranství nám zbývají jen oči pro pláč
a našim milým kazisvětům jsme pro smích. Bez
komentáře, zde je škoda i mlčet * Vrty pro novou studnu
na novém hřbitově skončeny. Příště snad více * Přírodní
kurty T. J. Sokol u Sokolobny znovu slouží svému účelu.
Příště snad více * Tréninková plocha za východní brankou
na stadionu FC připravena. Příště snad více * Již v září by
měla začít fungovat obě výkupní místa na padaná jablka.
Jedno v zámecké zahradě u Ovčína. To druhé
v průmyslové zóně na Dlouhé louce. Podrobnosti získáte
přímo na místě * Žactvo TJ Sokol pod vedením paní
cvičitelky Marie Velkové za nezištné spolupráce s O.S.
Hradiště a MěÚ Vl. Březí prožilo koncem srpna 2008
několik dní i nocí na tradičním táboření v amfiteátru
lomu v Hradišti. Krom stanování a vaření se věnovali
soutěžím a hrám v přírodě, a to ve dne i v noci. Na závěr
si zajeli s DPMVB až do horažďovického Aqua parku.
Všichni táborníci děkují touto cestou dobrým lidem
z Hradiště, Města a pánům Ant. Lencovi sr. a M. Pěstovi
za obětavou pomoc * Fotbal FC: Letošní fotbalová
sezóna začala oproti minulým létům dříve, a tak má 1.
mužstvo FC za sebou vyřazení v Českém poháru
v Šumavských Hošticích a již 4 mistrovské zápasy ve
skupině B krajské fotbalové I.B třídy. Zatím mají na svém
kontě jedno vítězství a tři prohry. Ta první přišla hned
v úvodním kole, když na domácí půdě prohráli
s Vitějovicemi 1:2, stejného výsledku dosáhli i
v Prachaticích, kde podlehli rezervě Tatranu. Teprve ve
třetím kole se na ně usmálo štěstí a po zásluze porazili
doma Vimperk 3:1 a vše nasvědčovalo tomu, že začíná
obrat k lepšímu. Tomu však učinila přítrž až příliš krutá
porážka ve Stachách v poměru 5:0. V tabulce jsme na 10.
místě se 3 body a zlověstným skóre 5:10. Pro naše
fanoušky přinášíme přehled zářijových zápasů A týmu
FC. V neděli 7. září 2008 hostíme od 17 hodin
Žabovřesky, neboli Jakov B. V 6. kole 17.9. se FC
představí opět doma v zápase proti Zlivi, který začíná již
v 16,30 hodin. V sobotu 20. září zajíždí naše mužstvo do
Zdíkova, kde se hraje rovněž od půl páté. Ve stejném čase
bude i výkop 8. kola, v němž se v neděli 28. září
střetneme doma se Štěkní. Stále se v Březinách opakuje to
samé a stejné přání jako v uplynulých sezónách. Hrajte
hezký fotbal a získávejte body! Ani B mužstvo nemá
příliš důvodů k radosti, neboť po dvou odehraných
zápasech ve skupině A OP Prachaticka je bez bodu se
skórem 2:10. Zatím, bohužel, nebodovali ani dorostenci
v I. A třídě, když prohráli doma s Blatnou 1:0, ani
přípravka FC v OP PT, která prohrála 3:5 v Prachaticích
s béčkem Tatranu. Jediní, kteří nám v posledním
srpnovém víkendu udělali radost, byli žáci FC. Ti ve své
premiéře v I. A třídě zvítězili vysoko nad mužstvem
Slavoje Volyně 13:0! Před našimi mužstvy je ještě velký
počet utkání, v nichž mohou zahájit svou pouť za lepšími
výsledky i důstojnějším umístěním v tabulce * (B)
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