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VÁCLAV BOUKAL PĚTADEVADESÁTILETÝ
V sobotu 3. června 2017
v podvečer
a
v předvečer
Svatodušní pouti otevírali ve
školní galerii BoMBa výstavu
věnovanou našemu rodákovi a
čestnému
občanu
Mistru
Václavu
Boukalovi
(pro
staromilce také akademickému
malíři). Tentokrát směrovanou
na jeho tvorbu kresebnou a
ilustrační.
Malíř,
kreslíř,
ilustrátor,
tak
výstavu
organizátoři nazvali. Boukalův
vnuk magistr a doktor Jan Mahr,
jinak ředitel oboru fotografie na

Střední umělecké škole svaté Anežky v Č. Krumlově,
tentokrát v budějovickém ateliéru sám celou expozici
v předstihu připravil, zabalil a v sobotu 3. 6. ( dá se říci, že za
pět minut 12 ) do BoMBy přivezl. Tady ji za nezištné pomoci
svého strýce Václava Boukala jr. – mistrova syna a JKH
instalovali tak, aby všechno stihli do 18. hodiny. Vernisáž pak
uvedl pan ředitel školy Mgr. M. Novotný, paní ředitelka T.
Tláskalová se představila coby klavírní virtuózka a něco málo
nebo více slov pak pronesli pan starosta Lubomír Dragoun,
Jan Mahr, Jan K. Horák a Václav Boukal mladší, který také
pozval přítomné k malému občerstvení. Množství koblížků a
preclíčků, které pro tuto příležitost připravilo Pekařství pana
M. Caise, však rozhodně malé nebylo a vystačilo i pro nedělní
hosty výstavy. Díky za ně, mistře Caisi! Krom Boukalových
kresebných studií z mládí, jež citlivě doplnil J. Mahr
dobovými fotografiemi, a ukázek Mistrových ilustrací
připravili pro účastníky autoři překvapení v podobě dvou
olejomaleb. Obraz sedící paní dostalo město V. B. darem a
plátno sedícího chlapečka Stanislava zapůjčil jeho bratr pan
Herman Kopkáně z V. B. a potvrdil, že velkorysost byla rodu
hostinských a hoteliérů vždy vlastní. V březnu se obrátila
škola profesora Brože s galerií BoMBa k žákům i veřejnosti
s výzvou Kreslete jako Mistr Václav. Do května se
pořadatelům sešlo na 111 kreseb nebo ilustrací, které rovněž
tvoří součást výstavy. Každý z účastníků obdržel i děkovný
list s Mistrovou kresbou a podpisem ( viz. úvodní ilustrace ).
18. června 2017 uplynulo 95 let od doby, kdy se v domě
ševcovského mistra v Jeronýmově ulici ve Vlachově Březí
narodil budoucí Mistr malíř, kreslíř a ilustrátor Václav
Boukal. Právě před 10 léty tu ještě byl s námi při vernisáži
své výstavy, když potom 13. října 2007 v Českých
Budějovicích zemřel. Expozice věnovaná Mistru V. B. bude
otevřena do 9. července 2017. (JKH)

cena 5,- Kč

HASIČŮM I AUTŮM BYLO POŽEHÁNO
6. května 2017 se v našem městě konala velká hasičská paráda –
Slavnostní požehnání 2 dopravních automobilů Ford - Tranzit . O
tom, že obě auta dostaly spolky DH z D. Kožlí a Vl. Březí loni
před Vánoci, jsme už v Březinách psali. Na společné sobotní
oslavě se domluvili členové obou spolků, které zastřešuje Město V.
B. Což je dobrý signál pro všechna podobná sdružení. Slavnost
začala v kostele Zvěstování Páně mší svatou, kterou sloužili P.
Šimon Stánčik a bývalý pan farář Jan Mikeš. Když jsem
v přeplněném chrámu odzadu sledoval, kolik mladých mužů
v uniformách jde ku svatému přijímání, radoval jsem se, jak se naši
mladí ohňobijci k víře přimkli. Bylo to jinak. Těmi, co přijímali,
byli hasiči z Německa. Na oslavu totiž dorazilo i čtyřiadvacet
členů z partnerské FFW z Riedlhütte, včetně pana exstarosty J.
Meiningera, který tímto zdraví všechny naše občany. Pak se před
kostelem oba šiky za svými starosty Janem Fiedlerem a Karlem
Jakešem seřadily a oba pánové faráři, mimochodem snad brzy se
oba stanou členy našeho SDH, provedli akt požehnání. Na západ
od nás samozřejmost, u nás spíše pořád výjimka. Nicméně proč by
se z ní časem nemohlo stát i pravidlo. A pak už celý průvod,
v němž nechyběli ani generál Saso z HZS v Praze, skorogenerálové
V. Šimek z PT, M. Mráz z K. Varů a náš rodák pan M. Nagy, jenž
bdí nad vybavením hasičů okresu PT a mnoho dalších, nabral
směr Pražská do areálu U Hasičů. Tady se ke všem připojili páni
radní v čele se starostou panem M. Dragounem. Dál už psát
nemohu, dál už neumím, protože dobrému truňku nerozumím. A
toho není při takové parádě a slávě nikdy dost. O dalších
hasičských skutcích a plánech se dočtete na jiném místě.(JKH)

CO SE STALO OD DUBNA DO ČERVNA 2017
DEN TANCE 2017 VE VLACHOVĚ BŘEZÍ V pondělí 24.
dubna
se uskutečnila ve velkém sále Panského pivovaru
Regionální přehlídkaTanečnívh oborů ZUŠ nazvaná Den tance
2017. Naše ZUMŠka převzala po čtyřech předešlých ročnících
pomyslnou štafetu a ujala se role pořadatele. Úderem 14. hodiny
přijelo do Vlachova Březí na 140 účinkujících ze ZUŠ Vimperk,

Prachatice, Volyně a Baletního studia PT. Samozřejmě, že
nechyběli ani žáci tanečního oboru místní ZUŠky. Nejprve
proběhla v sále pivovaru prostorová zkouška všech choreografií.
Tu navštívil i náš pan starosta a pozdravil všechny účastníky Dne
tance ve V. B. Od 17 hodin začalo velké taneční představení pro
veřejnost. Ve dvouhodinovém programu se představilo celkem 21
choreografií, v nichž se prezentovaly různé taneční žánry. Diváci
odměňovali každé vystoupení dlouhotrvajícím potleskem. Velký
sál pivovaru byl zaplněn až po strop a takovou návštěvu snad tento
prostor ještě nezažil. (T.T.) MÁJKA U KOSTELA
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ VYDRŽELA Konečně snad všem
kácečům a májkobijcům došlo, že tato májka je symbol a umělecký
artefakt, který ovšem žádné bodygardy nemá, takže není komu ho
brát. (B) VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA K OSVOBOZENÍ JZ
ČECH Jako každoročně dorazila i letos v neděli 7. května 2017
do Vlachova Březí na dvoranu zámku a pivovaru kolona
historických vozidel US Army. Stalo se tak od půl jedné do jedné
hodiny po poledni. Pro účastníky jízdy připravilo město již potřetí
luxusní prostory k parkování, gulášové občerstvení a komfortní
toalety. Kde jinde to hoši , ale i dámy mají? Tradiční vzpomínkový
akt se letos poprvé odehrával pouze před pivovarem. Kopie
pamětní desky z budovy radnice však byla při tom, stejně jako
vzpomínkový věneček. Ten byl potom umístěn k desce na radnici.
Je potěšitelné vidět, že i naši nejmladší se přijdou podívat. Těch
dříve narozených nebo dokonce přímých pamětníků ubývá…
Oceňme úsilí všech, co jedou na historických vozidlech, i vstřícný
přístup vedení našeho města. (B) MÁJOVÁ PŘEHLÍDKA
MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ

Ve dnech 11. – 14. května 2017 se v sále panského pivovaru ve
Vlachově Březí konala Přehlídka mysliveckých trofejí ulovené
zvěře v okrese Prachatice v roce 2016. Spolu se členy domácího
Mysliveckého spolku Hradějn – V. B. se na organizaci, propagaci,
realizaci a konečně i celém průběhu čtyřdenní akce probíhající pod
záštitou ČMMJ z. s. podíleli lidé z OMS PT, z Města PT a z Města
Vimperk. Pan Josef Předota, předseda MS Hradějn, nás provedl
celou rozsáhlou expozicí a velmi ochotně, ale především
srozumitelně vysvětlil pro čtenáře Březin, že v současné době jest i
pro myslivce téměř nemožné ulovenou lesní zvěř zatajit a nepřiznat
trofej. Snad proto tu mohli členové 50 mysliveckých spolků
z Prachaticka a Vimperska vystavit na 222 jeleních trofejí a 540
srnčích paroží nebo lebek. V sobotu 13. května procházela výstava
zatěžkávající zkouškou. Probíhalo totiž slavnostní odpoledne
Okresního MS v PT, v jeho části byl velký prostor spolu
s množstvím tiskovin s mysliveckou tématikou věnován dětem. Pro
dospělé byly připraveny lovecké pochoutky, hudbu pak obstarali
špičkoví trubači z Hluboké a nakonec duo Návraty potěšilo
všechny nimrody, ale i ty další zájemce o trofeje lovců z celého
Prachaticka. Návštěvníků se tu od čtvrtka do neděle vystřídalo na
800! Pan J. Předota byl nadmíru spokojen s jejich hodnocením,
stejně jako s neskrývaným obdivem a superlativy z úst odborné i
laické veřejnostiveřejnosti. Děkoval všem domácím myslivcům, co
přiložili ruku k dílu a podíleli se tak na velmi zdařilém loveckém

podniku, potažmo však i na propagaci celého rekonstruovaného
objektu pivovaru, stejně jako na zviditelnění města V. B. Aby té
chvály nebylo málo, přidáme ještě informaci pro rok příští –
osmnáctý, vlachovobřezský jubilejní. Podobná přehlídka se
v prostorách sálu, který jako by byl pro tuto mysliveckou slávu
„ušit“ na míru, se tu v květnu 2018 uskuteční znovu a tentokrát
bude trvat celý týden od 14. 5. do 20. 5. A při tom našem těšení
nutno nezapomenout poděkovat všem, co pro nás tuhle nevšední
výstavu připravovali a udělali. (JKH) DĚTSKÝ DEN V sobotu
27. května 2017 odpoledne pořádali na stadionu FC V. B. členové
TJ Sokol v tradiční spolupráci s fotbalisty a hasiči tradiční oslavu
svátku Dne dětí. Po úvodních hromadných vystoupeních i
tanečních sólech dostaly prostor veselé hry a soutěže celkem na 12
stanovištích! Divák s podivem sleduje, kolik lidí dokážou
organizátoři přizvat ke spolupráci. Jejich snažení se ani letos
neminulo účinkem, a tak si mnoho spokojených dětí odnášelo
hodnotné výhry, ale především netušené zážitky. Nemalou měrou
k tomu přispěli i sponzoři celé velmi dobře zorganizované akce:
RENO Šumava, Pekařství Cais, UMMAK Mráz, RaJ Kalčíkové,
INOS Šlemar, VZP PT, Otherm Husinec, ZEFA Volary a další.
Sokolové své poděkování dále směrovali všem ostatním, kteří
jakýmkoli způsobem přispěli či pomohli. Březiny pak dodávají, že
poděkování zaslouží také ti, kteří toho každým rokem pro Den dětí
připraví a odvedou nejvíc- tedy Sokolům. (B)

BYDLENÍ MADE IN VOLYNĚ To je název výstavy, jejíž
vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 1. června 2017 ve výstavní síni
panského pivovaru ve Vlachově Březí. Kdo z nás se ještě nesetkal
s pojmem volyňská průmyslovka? Věru zbytečná otázka. Všichni
o ní víme, mnoho našich obyvatel v ní prožilo svá nejkrásnější
studentská léta. Její absolventi neměli problém uplatnit se v práci
nebo studovat na vysoké škole. Letos se u nás škola prezentuje
jako VOŠ a SPŠ (1864-2017) s více než 150-letou tradicí, ale také
s pevnou vazbou k současnosti, bene nota s velkým přesahem do
budoucna. Tak o své škole hovořil při vernisáži její pan ředitel
RNDr. Jiří Homolka. Vyzdvihl také velký podíl Ing. arch. Olgy
Gálisové, paní učitelky odborných předmětů, na přípravě a
instalaci celé expozice. Ta je tvořena ukázkami prací studentů
hned ze 4 oborů, které se vyučují střední průmyslové škole a
následně pak i výstupy ze dvou oborů, které nabízí vyšší odborná
škola. Výstavu uvedl pan starosta L. Dragoun, mimochodem též
absolvent školy ve Volyni. Stejně jako přítomní dva páni radní –
promovaní inženýři P. Kouba a J. Růžička. Svou polívečku
ohříval i pan Mgr. M. Novotný, ředitel zdejší ZŠ PJB, neb naše
škola má uzavřeny s volyňskou SPŠ oficiální partnerské kontakty.
Kulturní program i s bohatým občerstvením (chcete- li rautem)
obstarávali současní studenti školy. Našince potěšila hojná účast
veřejnosti, ale především náměty, úroveň i technické zpracování
vystavovaných objektů, studií a plánů. To vše je pro nás opravdu
nové a přínosné, kvalitní a inspirující. Toužíte li po podobných
pocitech, neváhejte a navštivte výstavu Bydlení made in Volyně
v galerii našeho pivovaru. Expozice je otevřena do konce září 2017
a informace vám podají v Infocentru na radnici. (JKH)
PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY MALÝ PRINC V pátek 26. 5.
se od 17 hodin uskutečnila ve velkém sále Pivovaru premiéra
divadelního představení Malý princ na motivy knihy SaintExuperyho v podání žáků tanečního oboru a souboru DRAK.
Scénář vytvořily paní uč. O. Pilátová (taneční choreo) a paní řed.T.
Tláskalová (divadelní vstupy). Devadesátiminutové představení

uchvátilo diváky nejen snovou atmosférou vzdálených vesmírných
světů a poetikou Exuperyho jazyka, ale i originální francouzskou
hudbou a zajímavými tanečními choreografiemi. V titulní roli
Malého prince zazářila Lenka Michalicová, která tak důstojně
završila své sedmileté působení jak v tanečním, tak i
v dramatickém souboru. Tento společný projekt patří k největším
programům, jež tvoří vrchol oslav 25 let trvání naší ZUŠky. Na
přípravě se podílelo celkem 35 žáků i další spoluúčinkující. Všem
patří velký obdiv a uznání za náročnou práci, kterou dovedli
k úspěšnému konci. (T.T.) CELOSTÁTNÍ HAPPENING „ZUŠ
OPEN 2017“ I naše ZUŠka se zapojila do celorepublikové akce
na podporu uměleckých škol, která proběhla v úterý 30. 5. 2017. U
nás ve Vlachově Březí se happening uskutečnil ve velkém sále na
radnici, kde jsme se představili s tradičním programem Hraje a
zpívá celá rodina, jehož se letos zúčastnilo 15 rodinných sestav.
Patronka projektu ZUŠ OPEN paní Magdalena Kožená, přední
světová sopranistka nám poté napsala: „ Je mi velkou ctí, že ZUŠ
Vlachovo Březí byla součástí 1. ročníku ZUŠ OPEN a tím
přispěla k růstu tohoto jedinečného typu škol. Velmi si vážím
práce vašich pedagogů, která má nejen v mých očích velký smysl.“
S úctou Magdalena Kožená, patronka a zakladatelka Nadačního
fondu. (T. T.) SVATODUŠNÍ POUŤOVÁ SLAVNOST 2017 *
Letošní Pouťová slavnost vrcholila nedělí 4. června 2017. O něčem
již psáno bylo nebo bude, avšak jeden primát(chcete li rekord)
připomenout našim čtenářům musíme, neb úzce souvisí s kulturou,
a ta nám přec život koření. Právě o nedělní Svatodušní pouti byly
ve Vlachově Březí otevřeny (může být it´s open) 4 (slovy čtyři )
výstavy. 3 v Pivovaru : Malíři Boškové, Bydlení made in Volyně,
Fotografové od Vlachova Březí. A čtvrtá pak v galerii BoMBa ZŠ
PJB : Mistr Václav Boukal-malíř, kreslíř a ilustrátor. Ve kterém
jiném městě s 1 500 obyvateli to mají ? * Sobotní odpolední a
večerní program rockových kapel : Náhodný výběr, Na Plech,
Euphonix, Narttu, a Metallica Czech Tribute Band na náměstí
Svobody pod širým nebem(může být open air) musel potěšit ty,
kteří za tím šli nebo přijeli. Ti ostatní se mohli věnovat věcem
jiným. Avšak společně do pouťové noci letní dotázat se musí :
„ Ve kterém jiném městě s 15 sty obyvateli to mají?“ * Lunapark
v zámeckém dvoře přivezl s sebou atrakce pro všechny a všeho
druhu. Nebylo jich málo, ba skoro víc než dost. Taková malá
Matějská se tu letos představila a počasí jim přálo, když podvakrát
předtím zima byla. A proč se znovu nezeptat. Kde jinde to mají?*
Tři sváteční Svatodušní pouťové mše : v sobotu, v neděli a
v pondělí a všechny v kostele Svatého Ducha na stejnojmenném
vrchu. Kde jinde to mají? O Svatodušních svátcích jedině
v Německu. Tam mají ještě volné pondělí a Pfingsten jsou tam
pojmem * Připomeňme ještě fotbalová klání na stadionu FC,
klasickou nabídku trhovců a uměleckých řemesel. A to vše jste
mohli vydýchat a osvěžit se ve stanu (das Zelt) na náměstí, kde pití
a krmi nabízeli členové našeho SDH. Takže nakonec se již ani
nemusíme ptát. Kde jinde…? (JKH) NOC KOSTELŮ
V CHRÁMU ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ V pátek 9. června 2017 se
naše farnost připojila k celorepublikovému snažení věřících po
dialogu s těmi, co do kostelů a k víře zatím cestu nenašli. Proto
byl kostel Zvěstování Panny Marie otevřen po celé odpoledne až
do hodiny třiadvacáté. Vlachovobřezská Noc kostelů začala
hodinou Božího milosrdenství, pokračovala programem pro děti a
prohlídkou kostela. Následovaly dva hudební příspěvky – o ten
prvý se postaral Volyňský chrámový sbor Všech svatých
a po
něm se představili také učitelé a žáci zdejší ZUŠky se sólisty
Matrinou Spišskou na violoncello a varhanním doprovodem
Tatjany Tláskalové. Pan farář Šimon Stánčik několikrát provedl
návštěvníky kostelem, aby pak vše zakončil celebrováním mše
svaté a eucharistickou adorací. Byl to příjemný večer i noc, a
Březiny mohou za tento čin všem zainteresovaným jen poděkovat *
Jako bychom slýchali hlas zvonů našeho kostela čím dál více
silněji i častěji. P. Mgr. Šimon Stančík, náš pan farář, podal našim
novinám následující vysvětlení. Začátek Nedělní mše svaté jest
posunut až na 11 hodinu dopolední. Každé pondělí probíhá

v kostele od 7 do 20 hodin eucharistická adorace. V úterý, ve
středu a ve čtvrtek se v kostele Zvěstování Páně slouží mše svatá
v letním čase od 18 hodin v zimním pak o hodinu dříve. Každou
první sobotu v měsíci od 9 hodin je celebrován obřad Fatimské
večeřadlo. V čase církevních svátků, jakými byly bezpochyby
červnové svátky Svatodušní, se rozezní i největší z našich zvonů
Karel * V neděli 18. června 2017 byli věřící přítomni Prvnímu
svatému přijímání v kostele Zvěstování, jehož se zúčastnily tři děti.
Poté následovalo procesí Božího těla. Na tento svátek si JKH a
jeho vrstevníci určitě velmi dobře pamatují. Ještě na konci 50. let
to bývala sláva veliká a v průvodu šly pospolu s věnečky děti
komunistů, kulaků i všelijakých živnostnických bejválků. Ve Březí
se to tak nebralo. Třídní pohled i konec s procesími se dostavily
později a normalizace to dokonala. (B). LETOŠNÍ SETKANÍ
OBYVATEL UHŘIC proběhlo 10. června 2017 v Uhřicích od
Sedlece u Prčic. Prapor našich Uhřic z Pošumaví tam držela rodina
Hnátova. Někdy i méně, může znamenat více, ale hlavně že byli při
tom. (B) DEN LETECKÝCH MODELÁŘŮ se konal již po 17.
na letišti u Chocholaté Lhoty v sobotu 10. 6. 2017. Odstartoval již
o deváté hodině dopolední a končil 19 hodinou večerní. Zní to
neuvěřitelně, ale již posedmé si tu vlachovobřezští letečtí modeláři
připomínali osobnost jejich velkého učitele a tahouna (nově lídra)
pana Oldřicha Mareše st. A dívá li se na to hemžení tolika lidí,
letadélek i letadel, tak má určitě ze svých následovníků radost
velikou. Stejně jako ji mají oni, když ke L. Ch. „přiletí“ jejich
kamarádi z Volyně, H. Plané, Č. Budějovic, Č. Krumlova i
odjinud, třeba i z Pardubic a když jim pomohou i sponzoři jako
Město V. B. , kapela Přímý přenos, UMMak, Hostinec U Svatošů
nrbo Jindra Parus. Letošnímu sletu RC modelů přálo i počasí.
Březinám proto nezbývá než toto poctiví úsilí všech místních i
cizích aviatiků ocenit a spolu s diváky jim poděkovat (B)
III. ROČNÍK RYBÁŘSKĆH ZÁVODŮ pro děti pořádali
v sobotu o svatojánském svátku na rybníce u Sokolovny
volejbalisté TJ Sokol V. B. Ještě než to všechno o 14 hodině
začalo, museli pořadatelé vzít do rukou pily motorové a připravený
prostor upravit. I tady si uplynulé noci živly zařádily a práci
přidělaly * Přišlo léto horké léto, a tak nebylo od věci dát do
pořádku koupaliště (oficiálně protipožární nádrž). Svou roli při
tom každoročně hrají hoši našeho SDH od stříkaček, vodnické duo
Šimeg P.+ Vaněček B. a přízeň počasí, respektive stav vody
v Libotyňském potoce. Nelze se proto divit, slyšíme li tvrdá slova
odsuzující čin našeho občana, který si do koupaliště pro vodu i s
fekálem zajel. Svědci to viděli, kamery to točily. Jen počkej příště,
zajíci nezdárný! (B)

REKONSTRUKCE VODOVODU VE LHOTECKÉ
Zub času se ozval a vodovodní potrubí ve Lhotecké ulici, respektive ještě
pořád v části Pražské ulice, si vyžádalo výměnu. Oba pánové městští
vodohospodáři B. Vaněček a P. Šimeg pochopili, že stojí před nelehkým
úkolem, když se letos v dubnu seznámili s havarijním stavem vodovodu.
Dostat se k němu přes změť jiných kabelů a rozvodů bylo velice obtížné,
pracné a zdlouhavé. Tito chlapíci to po měsíci dokázali a na novou rouru
z polyetylenu umístili 12 nových přípojek. Jen lidé od fochu vám potvrdí,
že hoši odvedli dobrou práci. Deset dní před Poutí měli v ulici vedoucí na
Lhotu Chocholatou opět nový asfaltový povrch. (B)

OPRAVY NA HÁJKÁCH A NOVĚ NA KANČOVĚ
Ještě v prvních dvou měsících letošního roku dokončovali pánové
z firmy Pokorný rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Hájky,
kde vyměnili kabely, stožáry a svítidla, do nichž instalovali
úsporné 50 W LED žárovky. Celkem tak učinili 22krát a opět je tu
k vidění dobře odvedené dílo. Ještě v letošním roce položí v této
ulici kabel vysokého napětí a město V. B. tu postaví nový chodník
* Na protějším svahu souběžně s místní komunikací položila firma
Pokorný při úpatí Kančova téměř 1100 metrů kabelu nízkého
napětí. Tato připojení pozemků se uskutečnilo v rámci projektu
Zahrady nad stadionem, které zainvestovala firma EON. (B)

VANDALISMUS NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ

Z NAŠICH ŠKOL

Před několika léty byla zrekonstruována významná kulturní
památka našeho města – židovský hřbitov. Je smutné, že ten se
od nedávné doby stává místem nájezdu vandalů, kteří tu
porážejí a ničí náhrobky. Někteří z našich spoluobčanů zase
chodí na toto místo venčit psy. Toto navýsost hanebné chování
by měla většina našich občanů a vedení města odsoudit a
společně najít řešení, jak tomu zamezit. Vždyť neúcta
k mrtvým a k památkám historie se může stát tragickou
budoucností našeho národa. (podle LIK) Na dotazy občanů,
kam zmizely památné stromy javor mléč a jasan ztepilý, se
podařilo Březinám získat následující stanovisko odboru ŽP
z Prachatic : „ V roce 2014 byla certifikovaným arboristou
provedena redukce obou stromů na přežívající torza. Když ani
po tomto zásahu se jejich stav nezlepšil, vydal MěÚ v PT odbor
životního prostředí rozhodnutí o zrušení ochrany památných
stromů. Na základě žádosti vlastníka pozemku Židovské obce
v Praze a na základě odborného posudku dendrologa
z Agentury OPK ČR bylo rozhodnuto o jejich pokácení.
Židovský hřbitov tak přišel o jednu ze svých dominant.
Vzhledem k špatnému stavu stromů je však nebylo možné je
nadále ponechat na místě.“ Bývalo v kraji dobrým zvykem
vysadit za poražený strom jiný, a nejlépe hned dva. Židovská
obec v Praze bude bezpochyby ctít nápis nad vchodem do
hřbitova a nezapomene. (B)

Základní škola profesora Josefa Brože: * V pátek 21. 4. jsme si
v naší škole připomněli Den Země. Žáci ze všech 16 tříd se řídili
individuálními programy, o nichž poté informovali své spolužáky
na školní nástěnce. Připomínáme, „deváťáci“ zůstali věrni tradici a
vysazovali buky v lokalitě u lomu V Hradišti za Velkou Stránkou *
Letošní zápis dětí do 1. tříd proběhl v pátek 28. a v sobotu 29.
dubna 2017. V doprovodu svých rodičů se k němu dostavilo 32
dětí, 5 z nich požádalo o odklad školní docházky. Vedení školy
děkuje všem paním učitelkám 1. stupně za přípravu programu u
zápisu * V pátek 12. května se ve škole konala přednáška na téma
Energie budoucnost lidstva. Páni inženýři T. Hubálek a T. Hejl
povídali, promítali a diskutovali se žáky 8. a 9. tříd o energiích a
energetice, o zdrojích obno i neobno-vitelných atd. Byl to kvalitní
a poučný příspěvek pro naše nejstarší žáky * 12. května se
v Husinci konal tradiční turnaj ve vybíjené pro žáky 5. tříd. Po
úvodním vítězství nad ZŠ Čkyně se již našim tolik nedařilo a
obsadili konečné 6. místo mezi 9 týmy. I přesto zasluhují pochvalu
za bojovný výkon * 16.5. se na stadionu Ta PT uskutečnilo okresní
kolo soutěže družstev mladších žáků a žákyň v lehké atletice O
pohár Českého rozhlasu. Naše žákyně tu vybojovaly 3. místo * 17.
5. 2017 zavítal do naší školy pan Zdeněk Tulis z Prahy. Muž, který
mimo jiné konferoval program sira N. Wintona v pražském
PAKULe. V galerii BoMBa uvedl projekci filmu Síla lidskostiNicholas Winton. Snímek obdržel řadu prestižních ocenění. Pro
naše mladší i starší žáky to byl bezesporu velký zážitek plný
emocí, stejně jako následná beseda * 23. 5. 2017 se na stadionu
Tatranu Prachatice konalo okresní kolo lehkoatletické olympiády
žáků 1. stupně. Naši reprezentanti si vedli velmi dobře a přivezli
z PT celkem 10 medailí. 1. místo : Adam Mráz (3. tř.)-dálka,
Vojtěch Kautman (4. tř.)-dálka a Kristýna Schmidtová(4. tř.) –
sprint 50 m. 2. místo : M. Bušková (3. tř.)-míček, V. Kautman (4.
tř.) – sprint 50m, D. Mikešová (5. tř.)- míček a L. Kužvartová (4.
tř.)-sprint 50m. 3. místo : A. M. Ulejová (3. tř.)-dálka, T.
Tomanová (2. tř.)-míček a J. Pícha (5.tř.)-600m. gratulujeme a
děkujeme za výbornou reprezentaci školy * 7. 6. se opět na
stadionu Ta PT konala okresní lehkoatletická olympiáda žáků 2.
stupně. I tentokrát jsme vybojovali několik medailí. Adéla
Mikešová (9. tř.) – 2. místo v běhu na 800m, Michal Novotný (9.
tř.) – 3. místo v běhu na 1500m, T. Sellnerová ( 8. tř.) – 3. místo ve
vrhu koulí. Štafeta starších žákyň (Marková, Mikešová A.,
Homolková a Veselková ) 3. místo- 4x60m. Štafeta mladších
žákyň ( Mikešová R., Jeřábková, Bízková a Svachová) 3. místo
4x60m. i další naši závodníci předvedli hodnotné výkony zaslouží
uznání a poděkování * 5. června bylo v galerii BoMBa Pasováno
na čtenáře 22 žáků 1. třídy. Stalo se tak za přítomnosti pana
ředitele školy Michala Novotného, paní třídní učitelky Markéty
Horákové a paní ředitelky Městské knihovny J. V. Plánka ve V. B.
Heleny Fraňkové, která každoročně tuto akci organizuje. Věříme,
že si děti ponesou z 1. třídy lásku ke knihám a čtení po celý život *
Koncem měsíce června 2017 byla uzavřena soutěž ve sběru starého
papíru. Firma Jihosepar oznámila, že v jarní části soutěže odvezla
z naší školy 12 840 kilogramů papíru. Spolu s podzimním sběrem
- 11470 kg činí celkový součet 24 310 kilogramů! Mezi jednotlivci
obsadil Marek Študlar 1. místo se 1140 kg, 2. místo Jan Hubr –
1114 kilogramy a na 3. místě se umístili Karolína a Filip
Vaněčkovi, každý se 704 kilogramy. Mezi třídami zvítězila 2. C –
4533 kg, 2. místo 3. A s 3258 kg a 3. místo patří 2. B – 2547 kg.
Děkujeme všem, kteří přineslitřeba i 1 kilo starého papíru * E ON
Energy truck zajel zaparkoval 19. a 20. 6. před naší školou a budil
pozornost všech. Pro třeťáky přivezl program Vesmírní ufounci a
pro žáky 4. a 5. tříd program Tajní agenti. Hlavním tématem obou
programů byla energie a ochrana životního prostředí. Děti při tom
soutěžily, aby si nakonec odnesly mnoho cen * Skončil již 7.
ročník turnaje ve stolním tenisu dvojic o mistra ZŠ PJB. Zúčastnilo
se ho celkem 74 soutěžících. Na 1. stupni byl nejlepší Jiří Aleš, 2.
místo patří Vojtěchu Kautmanovi a 3. místo Anetě Diblíkové. Na

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Třetí veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí v roce
2017 se uskutečnilo v pondělí 26. června v jednací síni MěÚ ve V.
B. na náměstí Svobody. Zastupitelé schválili závěrečný účet za
rok 2016, stejně jako účetní uzávěrku, rozpočtové změny, dodatek
k vyhlášce města o nočním klidu a konečně i příspěvek města pro
Mikroregion V. B. na naučnou stezku. (B)

NAŠI HASIČI NEUSÍNAJÍ NA VAVŘÍNECH
Ještě před velkou květnovou slávou vyrazili 28. dubna 2017
likvidovat následky sněhové kalamity. Začali ve 3 ráno u
Budilova a pokračovali přes Libotyni, Uhřice na Chlumany,
Husinec, přehradu až do Prachatic. Odstranili na 53 padlých
stromů a tato šichta dokonale prověřila jejich fyzickou
kondici. Koncem května zasahovali na „domácí“ půdě,
respektive na půdě Schmiedtova pivovaru ve V. B. díky
včasnému zásahu zabránili větším škodám, museli však
překonávat nástrahy dezolátního stavu budovy. Dotřetice
likvidovala jednotka požární ochrany i následky bouře a
silného větru v pátek 23. 6. na trase Konopiště – Tvrzice Předslavice * 13. května 2017 soutěžili naši hasiči na
okrskové soutěži v Budkově. Naše ženy tu vyhrály a muži
skončili pátí, když členem týmu byl i pan starosta sboru Jan
Fiedler st. * V červnu pak obsluhovali ve stanu na náměstí
pouťové hosty, zajeli do Putimi na oslavy 120 let tamního
Spolku DH a 24. 6. odjeli blahopřát ke 130. výročí založení
svým kamarádům do Čkyně * Na závěr si hasiči nechali
zprávu, že připravují pro své fanoušky a všechny
diváky skutečnou BOMBU. V sobotu 1. července 2017
se na stadionu FC uskuteční již 19. ročník Poháru
starosty v hasičských sportech. Tentokrát to bude
premiéra NOČNÍ SOUTĚŽE, která začne ve 22 hodin a
bude rozšířena i o kategorii Dětí. Výjimku z rušení
nočního klidu Město V. B. povolilo. A tak se můžeme
těšit na zajímavou podívanou, kdy na konec Možná
přijde i Ohňostroj. NEZAPOMEŇTE NA NOC z 1. na
2. 7. 2017 ! (B)

2. stupni se rozdělily kategorie na dívky a chlapce. Mezi dívkami
zvítězila Eliška Diblíková, 2. místo patří Elišce Nohové a 3. místo
obsadila Michaela Bošková. V kategorii chlapců se stal vítězem
Jakub Dejmek, 2. místo obsadil Michal Honomichl a na 3. místě
skončil Jan Capůrka. Blahopřejeme všem úspěšným hráčům a
děkujeme všem za účast * Žáci 9. ročníku vytvořili své poslední
školní tablo a dali ho na odiv veřejnosti u Kamilovy zmrzliny *
Žákyní roku 2017 se stala Barbora Bártíková z IX. třídy. Úspěšně
reprezentovala školu v mnoha soutěžích, rovněž její prospěch ve
škole byl vynikající a chování vzorné. Gratulujeme jí a přejeme
podobné úspěchy i při studiu na SPŠ ve Volyni * V pondělí 26.
června odpoledne
se v galerii BoMBa uskutečnila tradiční
Derniéra Deváťáků - Poslední představení * V úterý 27. 6. proběhl
tradiční rituál Loučení s Deváťáky. Pětadvacet žáků jedné deváté
třídy se rozloučilo se svými spolužáky, učiteli a se svou paní třídní
učitelkou Makétou Jungwirthovou, dále také s vedením školy a
provozními zaměstnanci. Ať se jich štěstí drží a zdraví slouží… *
Na konci školního roku obdrželo vysvědčení 322 žáků, z toho 199
na 1. stupni a 123 na 2. stupni * S naší školou se loučí paní
asistentka Jaroslava Sonntagová, paní učitelka Mgr. Michaela
Karešová a paní učitelka Mgr. Stanislava Zíková. Děkujeme jim za
odvedenou práci a na nových působištích jim přejeme mnoho
zdaru a štěstí spolu s pevným zdravím * Ředitel školy vyhlásil
podle platných předpisů tyto volné dny. Pátek 2. 6. před Poutí a
28., 29. a 30. 6. 2017. Ty poslední 3 dny vyplynuly z rozsáhlých
stavebních úprav ve školní jídelně. Proto také byl letošní 27.
červen posledním dnem vyučování na ZŠ PJB. Hezké prázdniny
všem! * (B podle MIN) Základní umělecká a mateřská škola : *
V úterý 16. 5. se uskutečnila celodenní odborná exkurze ZUŠ do
Prahy pro starší žáky hudebního a tanečního oboru. Letos na téma
Po stopách českého filmu, když se díky kontaktům paní ředitelky
T.T. podařilo zajistit odborný výklad ve FS Barrandov, včetně
muzea filmu Karla Zemana. Pro všechny účastníky to byl nevšední
zážitek * V úterý 23. 5. vyjeli žáci naší ZUŠ do Stach na společný
koncert s žáky tamní umělecké školy V hodinovém programu se
vystřídaly rozličné hudební žánry včetně sólového zpěvu. Tradice
našich společných vystoupení trvá již 12 let a přináší radost ze
společně prožitých chvil * K naší ZUŠce patří neodmyslitelně
soubor DRAK. I jeho členové přispěli svým dílem do programu
oslav 25. výročí školy. Krom projektu Malý princ připravil Drak
ještě 2 malá divadelní představení Střevíčky a Přeběhlík, která
odehrál v neděli 28. 5. v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ. Ač
„malá“, tak potlesk byl veliký * V letošním školním roce završilo
studium hudebního oboru celkem 7 absolventů, kteří se představili
na dvou koncertech. V pondělí 29. 5. vystoupily v koncertním sále
ZUŠ Zuzana Koubová (bicí), Klára Podlešáková ( klavír), Klára
Tažejová ( zpěv) a Václav Plachta ( kytara).Ve čtvrtek 1. 6.
účinkovali ve stejném sále M. Homolková, M. Mareš (oba klavír) a
K. Musilová (zob. flétna). Ve středu 7. 6. ještě proběhlo
absolventské vystoupení žákyň tanečního oboru, na němž se
představily Lenka Michalicová a Jaroslava Vejtasová * Krom
vystoupení v kostele Zvěstování Páně ve V. B. vystoupili v rámci
celostátní akce Noc kostelů naši žáci a učitelé i v kostele Svatého
Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí * Vždy na konci školního
roku pořádá škola závěrečné koncerty žáků hudebního oboru.
Nebylo tomu jinak ani letos. 15. 6. Koncert mladších žáků ve V.
B., 19. 6. koncert v KD ve Strunkovicích, 20. 6. koncert
v Modlitebně CB v Husinci. 26. 6. závěrečný koncert starších žáků
v sále ZUMŠ ve V. B. * Tradiční závěrečný Kabaret ZUMŠ
proběhl ve velkém sále MěÚ ve V. B. a nesl název Doprava či
doleva aneb Cestou necestou. Průvodci programem Policajt (p.uč.
Zíka) a Popletený semafor pí řed. T. T.) uvedli všehochuť toho, co
se v ZUŠče vaří. A pak se všichni s diváky rozloučili, aby vyrazili
na šťastnou cestu do prázdnin…* Zprávičky ze školičky aneb
MŠ Pastelka ve finále : * Ve školce se v červnu rozloučili se 17
budoucími prvňáčky tradiční akcí Loučení se školkou, která měla 2
části. Nejprve to byl 15. 6. zábavný podvečer pro všechny
předškoláky a jejich rodiče na školkové zahradě, potom slavnostní

raut, zpívání, hry a dárečky ve školce, kde pak mohli ti
nejodvážnější přespat. V pátek 16. 6. se konala 2. část
s představením divadla KOS z Č. B. a vše končilo slavnostním
šerpováním. Všem předškolákům přejeme od září hodně zdraví,
štěstí, radosti a úspěchů ve škole * Děti z Pastelky absolvovaly od
dubna do června plavecký výcvik v bazénu v Prachaticích a
přivezly si odtud Mokrá vysvědčení * Všechny 4 třídy Koťátka,
Hvězdičky, Stonožky a Knoflíci vyjely v průběhu června na třídní
výlety a přivezly si s sebou mnoho zážitků * (B podle T. T.)

OCENĚNÍ PANÍ CVIČITELKY MARIE. VELKOVÉ
V říjnu loňského roku vstoupila paní Marie Velková z Vlachova
Březí do Klubu 70. A letos se k ní ocenění ze všech stran jen
hrnou. Koncem března 2017 obdržela od OS České unie sportu
v PT titul Zasloužilá cvičitelka a potom v dubnu získala od ČUS
v Praze další čestný titul Trenérka a cvičitelka roku 2016.
Březiny připomínají, že již v dubnu 2011 se paní Marie Velková
stala držitelkou zlatého odznaku Dr. M. Tyrše. My všichni, co
paní Marii známe, dobře víme, kolik volného času věnuje práci
s mládeží. A nejlépe to však vědí její svěřenci, kolegyně
cvičitelky a vedení z TJ Sokol V. B. A právě proto podali návrh
na její ocenění. Skromnost by totiž paní Marii nedovolila na
takové mety ani pomyslet. I Březiny radují, že se na naši Paní
Cvičitelku nezapomnělo, spolu se svými čtenáři se připojují ke
gratulantům a přejí paní M. Velkové ještě mnoho cvičitelských
let mezi mladými. (B)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Duben
+ Doplňujeme název místa, kde naposledy
pobývala paní Marie Zatočilová – Olešná u Písku. V tomto
měsíci od nás navždy odešel ve věku 71 let pan Josef Kovář
z Vlachova Březí. Byl to první průkopník kulturistiky u nás
a generace jeho obdivovatelů nikdy na vlachovobřezského
Stalloneho
nezapomene. Březiny si dovolují vyjádřit
zarmoucené rodině a jeho blízkým upřímnou soustrast nad
jeho ztrátou. Květen * Dva chlapce jsme v máji mezi námi
přivítali, shodou okolností dva Vlachovobřezšťánky. Tomáš
Hrdlička a Jan Daniel rozšířili naše řady a my jsme za to
velmi rádi. Ať je vám tu u nás, klucí zlatí jen dobře, ať
rostete ku radosti svých rodičů. Těm posíláme gratulaci
s fanfárou a oběma maminkám pak dva pugety kytek *
Bohudík žádné úmrtí * Ale Bohužel i žádná svatba. V tomto
ohledu zůstává náš člověk věrný tradici * Zato jubilantů
s kulatými i kulatějšími daty narození máme dost.
Nejmladšími členy Klubu 70 se staly paní Věra
Štefanovičová ze Lhoty Chocholaté, paní Marie Schönová
z Vlachova Březí a pan Rudolf Matoušek z Vlachova Březí.
Kdo z nás by hádal panu Františku Tischlerovi z Vlachova
Březí pětasedmdesát? A paní Julii Capůrkové ze Lhoty
Chocholaté osmdesát? Paní Blažena Mrázová z Dolního
Kožlí a pan Antonín Spěváček z Vlachova Březí si v plné
svěžesti připomněli neuvěřitelné pětaosmdesátiny. Jim všem
patří naše velká gratulace spolu s přáním pevného zdraví a
radosti
ze
života
*
Paní
Žofie
Předotová
třiadevadesátiletá Paní Předotová z Jeronýmovy ulice ve
Vlachově Březí tráví svůj klidný život mezi svými
nejbližšími a my všichni z toho máme upřímnou radost.
Škoda, že má paní Růža odvedle přes ulici zavřeno. To by
se pak u Předotů sešlo kytek! Tak „jenom“ dobré zdraví a
hodně štěstí, vážená paní Žofie, od nás všech! Červen *
Těsně před uzávěrkou k nám došla zvěst, že i červen bude
mít své novorozeňátko. Narodila se Pavlínka Kýbusová
z Vlachova Březí. Vítáme Tě, Pavlínko, mezi námi a
přejeme Ti, abys tu u nás byla pořád zdravá a šťastná! Tvým
rodičům blahopřejeme a mamince posíláme desatero

lučních květů * Velká svatba se konala v pivovaru, nikdo
z jejích protagonistů však nenáleží do naší matriky. +
Navždy nás opustila paní Marie Hubáčková z Vlachova
Březí, bylo jí 69 let. Po celý život skromná a tichá, takovou
zůstala i ve chvílích posledních. Jejím nejbližším si
dovolujeme vyjádřit upřímnou účast nad jejím odchodem. +
* K letošním červnovým jubilantům se v Březinách poprvé
připojili dva čerství sedmdesátníci : paní Zdeňka Králová
z Dolního Kožlí a pan Pavel Majer z Vlachova Březí. O let
pět více si připomínali paní Slávka Jírovcová a pan Karel
Jírovec, oba z Vlachova Březí, oba z Hájek, z čehož plyne
jediné-jsou to manželé! Stejného věku dosáhla i paní Anna
Rauscherová z Vlachova Březí. Odtud a přímo z Pražské
ulice je i paní Anna Fiedlerová, k níž se přikulila
neuvěřitelná pětaosmdesátka. Se dvěma osmičkami pospolu
se pozdravil pan Václav Kaštánek z Vlachova Březí. Celé
této sestavě oslavenců a všem ostatním jůju (jůnovým
jubilantům) posílají Březiny přání dobrého zdraví. K tomu
ať přidají to, co sami sobě přejí, a štěstí ať při nich pořád
stojí * Vítání dětí Ve středu 21. června 2017 se v obřadní
síni MěÚ ve Vlachově Březí konalo vítání dětí, které se
narodily od prosince 2016 do konce dubna 2017. Bylo jich
pět a všechny se „dostavily“ v doprovodu svých nejbližších
a známých. Básní a písní je přivítaly děti z MŠ Pastelka a
navodily tu pravou atmosféru pro vítací řeč pana starosty
města
Lubomíra
Dragouna.
Ten
pak
spolu
s paní matrikářkou Mgr. Libuší Petrů předali rodičům
květiny polštářky, pamětní listy a dětem zlaté čtyřlístky.
Březiny se připojují s gratulací a všem, co byli v horkém
středečním odpoledni při tom hodně zdraví, štěstí a radosti
ze života (B podle LIP)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Duben 2017 *…26. a 28. apríla sněgin
nám stromy rozkývá a taky poláme, to známe * Květen 2017 *
Na prvního máje, běží slunce i holky v háje. Pak se to střídá
s deštěm. Do Háje. A 13. na Serváce bouřka a po ní až do
konce už jen hit – Slunce svit * Červen 2017 * Pokračuje
stejný hit se stejnými akordy-pro teplotní rekordy. A jen málo
zaprší (celkem 4x). Nevídáno, že se seno suší samo, ale
neposeče se. Tu noc přec tou Svatojánskou přišla bouře se svou
maskou. Blesků v celém Česku dohromady s hromy na 300
tisíc bylo, málo lilo, ale vítr dul a stromy kácel. Na Duchu i
v Sokolovně, nechoval se vůbec skromně. Pod Kančovem také
řádil. A jak Na Dlouhé louce? Tam si žáhu zchladil. A co čápi?
Hugo s Ivankou mají 2 malá mladá. Doktor z roudnické
Ceconie za pravdu nám dává, v pondělí 26. 6. u komína byl,
hlavně, že se nezabil…(CM) * 8. června se v Č. Budějovicích
konaly 4. Sportovní hry seniorů. Naše výprava byla, stejně jako
loni, velice úspěšná. V družstvech jsme získali 3 zlaté: za
štafetu 4x50m a to hned 2krát a za hod granátem. Dále pak
jedno 2. místo ve slalomu a jedno 3. místo v bollo ballu.
V jednotlivcích 2 zlaté ve slalomu pro paní Pechovou a
Nohovou, 1x stříbro za hod granátem pro paní Florianovou a
1krát bronz za nordic walking pro paní Kluibrovou.
Gratulujeme a chodíme se na to dívat do výlohy ve Večerce *
Průvod, lampiony a oheň v režii Sokolů a hasičů před
dubnovými Čarodějnicemi se nekonaly, neb pršelo, jen se lilo *
Na Okresní soutěži v hasičských sportech ve Vitějovicích 24. 6.
skončili muži z SDH Dolní Kožlí na 7. místě. Nicméně pak
doma slavili jako skuteční mistři. PeJa nám o tom napsal a dík
mu za to posíláme * (B)
Měsíčník Březiny vydáv á

V roce 2018 si bude Vlachovo Březí připomínat 150 let od
svého jmenování městem v roce 1868 a 480 let od povýšení
na městečko v roce 1538. Mimo jiné naše republika, tenkrát
Československá, oslaví 100 let od svého vyhlášení v roce
1918. To vše nejsou zanedbatelná výročí a měli bychom si je
náležitě připomenout. Se svými nápady, náměty, ale i
s různými materiály s vlachovobřezskou tématikou se
obracejte na pana V. Touška v Infocentru na radnici nebo
na redakci našeho listu. Za vaši pomoc předem děkujeme.
Infocentrum a Březiny

FOTBAL FC PO SEZÓNĚ 2016- 2017
FC A-I. B tř. Po podzimní části měli naši jen 9 bodů a 12. příčku.
Díky Bohu jejich záchranářské práce se vydařily, a proto v I. B
třídě zůstávají. To je jediný klad celé uplynulé sezóny, přestože hra
našeho týmu nebyla nepohledná, výsledky, a hlavně vítězství, se
dostavily až v závěru soutěže. 2:1 se Záblatím a 7:2! se Zliví doma
rozhodly. Snad pan hlavní trenér Fr. Lagron, donedávna ještě
aktivní opora týmu, spolu se svými asistenty dotáhne mužstvo
k vyšším příčkám v tabulce. FC dorost- I. A tř. Oslabený kádr,
výsledky nelichotivé, body téměř žádné. Přesto se nesestupuje, a to
je hlavní. Páni trenéři J. Kouba a M. Novotný očekávají posily od
žáků a věří v lepší sezónu, než byla tato uplynulá. FC žáci – OP
PT Konečně radost v podobě vítězství v přeboru Prachaticka s 51
body před 2. Vitějovicemi se 44 body. Díky rozhodnutí vedení FC
žáci postupují do krajské soutěže, kde dostali od kraje výjimku a
nemusejí mít k sobě mladší žáky. Blahopřejeme trenérům panu Fr.
Fenclovi a R. Hůrskému a věříme, že se jim bude dařit i nadále.
FC Přípravka starší - OP PT Výsledky střídavé, tabulka se pro
mladé přestala sestavovat, aby je to prý neodrazovalo a nebralo
chuť. Trenéři pánové Fencl a Novák. FC přípravka mladší- OP
PT Chuť a snaha se počítají a radost ze hry také. Trenéři pánové
Friš a Knop. Březiny vyslovují obdiv, že si klub dokáže udržet
takový počet družstev, když jinde se kluci ztrácejí nebo prostě
nejsou. Poděkovat všem trenérům se sluší, odvádějí obrovský kus
práce a určitě to nedělají pro peníze. Smekám před vámi, hoši zlatí,
neb si ještě pamatuji, co to obnáší * Old boys FC dostávají
pochvalu za vítězství v pouťovém zápase 3. 6. doma nad
Lhenicemi 2:1. 15. 7. 2017 je čeká turnaj v Dubu * Příští
program FC : * V sobotu 22. 7. se můžeme těšit na příjezd
pražské Slavie (kombi tým), proti které nastoupí hoši z bájného
týmu dorostenců ročníků 1987, 88 a 89. Viz. plakáty * Po Slavii
začíná společná příprava dorostenců a 1. mužstva FC (vždy
v pátek) * Konečně se uskuteční
tradiční turnaj O pohár starosty
města . Termín je stanoven na sobotu
12. srpna na 12,30 hodin. Na stadionu
přivítáme tato mužstva TJ Cehnice, TJ
Praktic Pištín, Slavoj Husinec a
samozřejmě
domácí
*
První
mistrovský zápas nové sezóny 20172018 sehraje 1. mužstvo FC ve
Zdíkově 19. 8. 2017. Sportu zdar
a Fotbalu zvlášť!* (JKH)

a t iskne J.K. Hor ák, gr a f . úpr av a V . Tou še k *

4, 5, 6, 7 a 8 /2017
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