Občasník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

* květen, červen, červenec, srpen 2013 *

200. VÝROČÍ JAKUBA BURSY ZEDNÍKA–UMĚLCE
Červencové
Březiny
vycházejí
mimořádně na počest 200. výročí narození
Jakuba Bursy (dále jen J. B.), což se událo
21. 7. roku 1813 v Dolních Nakvasovicích.
Velký Den pro J. B. se blíží. Stane se jím
sobota 20. července 2013. Obyvatelé obce
Bušanovice a samozřejmě lidé z Dolních
Nakvasovic tu zahájí
dopoledne
vzpomínkové oslavy na jejich slavného rodáka. Již v půl deváté
se sejdou při společné modlitbě u kapličky svatého Karla
Boromejského na návsi. Po zahájení slavnosti v 9,30 hodin
dostanou prostor vimperští divadelníci a folklórní soubor ZUŠ
Volyně. Na závěr ve 13 hodin se představí smíšený pěvecký
sbor Česká píseň z Prachatic. Poté se těžiště slavnosti přemístí
do Vlachova Březí, aby tu počínaje 14 hodinou odstartovali na
náměstí Svobody Den pro Jakuba Bursu. V příloze Březin
objevíte celý program slavnostního vzpomínání na J. B. My
bychom chtěli naše čtenáře toliko upozornit, že od 15 až do 17
hodin bude z Český rozhlas Č. B. vysílat z náměstí přímý
přenos, kdy budeme mít možnost vidět v akci pány
redaktory ing. V. Malinu z D. N. a doktora V. Žmolíka
z Prahy. V půl sedmé večer se u pamětní desky na budově
radnice uskuteční závěrečný vzpomínkový akt věnovaný
památce J. B. V příloze Březin se objeví i Pohádka o
Bursovi, které poprvé vyšla v létě roku 2003. Letos ji
doplní kreslený seriál, který pod vedením JKH vytvořili
žáci 6. tříd ZŠ PJB v roce 2013. A jelikož do toho kreslení
dali i kousek-kus svých srdcí-srdíček, vznikla práce velmi
hodnotná. Stejně jako portrét J. B., který namalovaly v r.
1999 Lenka P. a Pavla L. Originály uvidíte na výstavě ve
škole. Tímto si vás dovolují Březiny jménem
Zastupitelstva obce Bušanovice a jejich paní starostky M.
Zítkové a jménem zastupitelů města Vlachova Březí na
čele s panem starostou M. Dragounem srdečně pozvat na
celý Den pro Jakuba Bursu, zedníka a umělce : na sobotu
20. 7. 2013. (JKH)

VÝSTAVY NA RADNCI A V BOMBĚ OTEVŘENY

cena 5,- Kč

Vernisáže obou výstav proběhly již v květnu 2013 před
Poutí. Přesto je na nich k vidění ještě mnoho zajímavého a
dosud neobjeveného. Dovolujeme si naše hosty a všechny
zájemce pozvat do obou výstavních prostor dvěma záběry
z vernisáží. Zvláště pak chceme upozornit na přednášku
Mistrů Fibicha a Řandové O životě a díle J.B. ve velkém
jednacím sále radnice, která začíná od půl čtvrté. (B)

REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST
V březnu a dubnu 2013 probíhala za přispění společnosti Agro
Team cz s. r. o. realizace projektu Rekonstrukce lesních cest. Na
finálním provedení stavby se pak podílela firma Kvint z V. B. Celý
projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a celkové náklady se
pohybují kolem 6,5 milionu korun, když polovinu z toho platí
město Vlachovo Březí . Cílem je zajistit obslužnost lesního
komplexu. Čtenáři nám laskavě prominou výše uvedené formulace
a výrazy, neboť tento „jazyk“ až příliš připomíná odporně znějící
fráze z konce 80. let z éry vyspělé socialistické… Pryč od toho a
vraťme se k prostému upřesnění, že se jednalo o dva úseky lesních
cest. Ten první začíná pod Kulhavých chatou na Kančově a končí u
prvního stavení – u Tůmů v Dolním Kožlí a měří 2050 metrů.
Druhý úsek objevíme až na zadní Doubravské cestě, začíná v Pod
Dubí a končí velice blízko Doubravy, měří 1450 metrů. Šířka cest
je 3 metry a jsou v nich vybudovány propustě regulující odtokové
poměry. Nejprve byly pokáceny nevhodně rostoucí stromy, po nich
byly odstraněny nevhodné vrstvy podloží cesty, pak byl položen
makadam, a použita penetrace. Nakonec byly provedeny dva
asfaltové nátěry a na ně pak posyp z drceného kameniva. Místo
dlouhého psaní přinášíme alespoň dvě ilustrační fota: 1. směr
z Kančova do H. K. a 2. od Doubravy k Pod Dubí. (B)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 10. června 2013 se ke svému 2. veřejnému jednání sešlo
Zastupitelstvo města Vlachova Březí. Mimo jiné projednávalo a
schválilo : závěrečný účet města, stav projednávání územního
plánu, zařazení území V. B. do působnosti ISU Chance in nature
LAG na období 2014-2020,
rozpočtové změny, změny
v katastrální hranici ČOV, koupě, prodeje a směny, podání žádosti
na rekonstrukci objektu pivovaru ve V. B., podání žádosti na
rekonstrukci místních komunikací, informaci o poplatku za
bankomat, převzetí komunikace, vodovodu a kanalizace v oblasti
ZTV Sokolovna do správy města. (B)

ZMIZENÍ ŠEDÉHO TOPOLA

Z NAŠICH ŠKOL

Rostl na Vaňkově louce postaru (nyní u vrbovny) Strom –
Topol šedý. Rostl dlouho a všichni nejstarší
Vlachovobřezští si ho pamatují. Napíšu li, že byl stoletý,
nespletu se vůbec. Napsal jsem byl, protože po
Velikonocích Topol šedý pokáceli. Chlapíci z budějovické
firmy Stromolezec pana Drbohlava se činili a po tři dny
postupně ukrajovali větve, až tam zůstal ležet Kmen,
připomínající torzo člověčí. Nedávno ho kdosi rozřezal,
snad na špalky, a nechal je tam ležet. Můžeme s tím
nesouhlasit, můžeme to schvalovat. Vždy se najdou
argumenty pro a proti a „každej bude dělat mazanýho“…
Kdyby třeba stovka lidí řekla porazit a 99 neporazit, vezmu
to na vědomí a nad posledním mohykánem zapláču.
V našem případě zapláču taky, ale smířit se s tím nemohu.
Fotoseriál o zmizení Šedého Topola můžete objevit
www.vlachovobrezi.cz (JKH)

Základní škola profesora Josefa Brože: * Doplňujeme
informace o Botanické zahrádce, která byla vybudována za
finanční podpory ve výši 64 tisíc korun z Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí. Tento příspěvek
dostala škola na základě podaného projektu z podzimu 2012,
který byl následně vyhodnocen mezi nejlepšími. Letos
dostala ZŠ PJB zelenou-peníze na jeho realizaci. Tu
provedla firma Zahradnictví paní Radmily Lebedové
z Uhřic. Botanická zahrádka obohatí nejen výuku
přírodovědy našich žáků, ale nabídne i všem ostatním
zájemcům pobýt v přítomnosti více než 100 druhů bylin a
květin * Po celý školní rok sbírali žáci naší školy papír a
plasty v soutěži škol, kterou organizovala firma F. I. I. 10.
června poslední sbírání skončilo s výsledkem : 3630
kilogramů papíru a 450 kg plastů. Suma sumárum, neboli
dohromady, za celý rok jsme nasbírali 11 750 kilo papíru a
celkově se umístili na 13. místě. Ve sběru plastů jsme byli
ještě úspěšnější, 890 kilogramů vydalo na 2. místo!
Celkový obnos peněz získaných za sběr se přiblížil ke 23
tisícům korun! Členové Sněmu školy i kantoři se rozhodli
zakoupit za ně kvalitní ozvučovací techniku, což se také
stalo. Krom toho sbírali žáci zvlášť ještě uzávěry
plastových lahví na nákup invalidního vozíku pro Kristýnku
Hodboďovou ze Čkyně, což se také podařilo. Kluci a holky
ze školy profesora Brože tak úspěšně navázali na tradici
z uplynulých let-dělání dobrých skutků. Děkujeme všem,
kteří alespoň jednou něco sebrali a přinesli, avšak bez
tahounů a pravidelných sběračů bychom se však k takovým
výsledkům nikdy nedopracovali * Koncem měsíce května
pasovali v BoMBě paní ředitelka knihovny J.V. P. H.
Fraňková a pan ředitel M. Novotný za přítomnosti paní
učitelek M. Diblíkové a J. Krankušové žáky našich 1. tříd
na čtenáře. Pasování se konalo již podruhé a prvňáci
obdrželi čtenářský dekret a stali se tak doživotními čtenáři *
V červnu se na stadionu FC V. B. uskutečnilo tolik
očekávané vystoupení členů kynologického spolku PT a ST
s jejich svěřenci, což bylo výsledkem organizačního snažení
paní učitelky L. Šverákové. Děti měly možnost poznat, co
všechno mohou psi dokázat a čemu se naučí. Děkujeme
všem psovodům, kteří se u nás se svými svěřenci představili,
a paní učitelce dvojnásob i za odborné konferování celého
programu * V úterý 11. 6. se ve sportovní hale školy
představili Pernštejni z Pardubic. Herci a šermíři v jednom
přiblížili žákům dobu českých knížat. Za formu a nápady,
kterými se o pokoušeli, se zaslouží naše poděkování * 11.
června pokračovaly Atletické sportovní soutěže v PT pro
žáky 2. stupně ZŠ okresu Prachatice. My se radujeme
z úspěchu sprinterské štafety (4x60m) mladších žáků (M.
Kukla, M. Mikeš, R. Bauer a M. Troller), kteří vybojovali
2. místo. Mezi st. žákyněmi skončila Kl. Ungureanová

HASIČI PO PATNÁCTÉ O POHÁR STAROSTY
V sobotu 29. června 2013 odpoledne se na stadionu FC V.
B. představilo na 40 hasičských týmů, aby tu soutěžily v
disciplínách hasičského sportu. Konal se zde již XV. ročník
Poháru starosty města V. B. Přinášíme toliko strohé
výsledky, neboť část prostoru
věnujeme představení
vlachovobřezského hasičského mládí s jeho trenérkou
Markétou Tischlerovou. Mezi ženami bylo nejúspěšnější
Áčko z Vitějovic, na 2. místě skončily reprezentantky
našeho města a 3. byly ženy z Osek. Prvenství mezi muži
patřilo letos mužstvu Osek, druzí skončili muži z Vitějovic
A, 3. místo patřilo Těšovicím. Letošními držiteli putovního
poháru starosty Vlachova Březí jsou Vitějovice a Oseky.
Soutěžily také hasičské děti a mezi těmi staršími bylo pořadí
následující: Jáma,
Čkyně a
V.B.
(na snímku) Mladší
děti se umístily
takto: Vitějovice,
Jáma a Netolice.
Domácí pořadatelé
zasluhují jedničku
za perfektní
organizaci,
technické zajištění a
dobré i rychlé občerstvení * Ženy
SDH V. B., vítězky okresního kola hasičské soutěže
z Prachatic, obsadily 22. 6. 2013 v krajském kole v Č.
Budějovicích 2. místo! Gratulujeme, býti druhý v kraji se
jen tak každému nepodaří! * Členové našeho SDH se starají
i o prázdninovou kulturu. V sobotu 6. 6. se v jejich objektu v
Pražské ulici uskutečnilo divadelní představení hry I. A.
Krylova Trumf v podání ochotníků z Děčína. Kdo tam byl,
velmi dobře se bavil…* (B podleHAFA)

v běhu na 800 m čtvrtá, stejně jako Z. Šipon ve skoku
dalekém. Když už nepršelo, tak alespoň kapalo. Díky i za to
* V závěru měsíce probíhal na dvou betonových ping
pongových stolech před školou III. ročník turnaje o titul
Mistr ZŠ profesora Josefa Brože ve stolním tenisu. Letos se
přihlásilo 68 soutěžících, a mezi nim i jedna dívka-L.
Vodičková. Pořadí žáků 1. stupně bylo následující : 1.
Michal Novotný (5.tř.), 2. Michal Honomichl (4. tř.), 3.
Martin Le (5. tř.) . Na 2. stupni bylo toto pořadí : 1. Dušan
Kapuscinský (8. B), 2. Josef Capůrka (6. A), 3. Luboš Majer
(8. A). Gratulujeme oběma novým držitelům titulu Mistr ZŠ
PJB i všem medailistům! Těšíme se s našimi vyznavači ping
pongu nashledanou v příštím roce * Ve čtvrtek 27. 6. 2013
se konala v BoMBě tradiční Derniéra Deváťáků, každoroční
rozloučení nejstarších žáků se školou spojené s jejich
prezentací. Paní učitelka třídní Pavla Albertová přivedla
všech 22 svěřenců až k tomuto slavnému odpoledni a mohla
být na jejich výkon patřičně hrdá, stejně jako všichni jejich
učitelé, včetně těch z 1. stupně a samozřejmě i jejich rodiče,
přátelé a známí. „Plný dům“ viděl mladé muže a slečny,
kterak zpívají, tančí, deklamují a bůh ví, co dalšího ještě
dělají. A přitom s bravurou a šarmem. Díky za to všem
z „IX-tky“. Měli jste jednu z nejlepších derniér v historii *
V pátek 28. června pak Loučení s Deváťáky pokračovalo
tradičním rituálem ve škole a před školou. My už jim
můžeme jen popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů do
krásných příštích let! * Žákyní roku 2013 ve škole
profesora Josefa Brože se stala Nikol Bobková z 8. A
třídy. Dodejme, že to bylo podle očekávání, neboť o jejím
letošním vítězném tažení Soutěží v německém jazyce jsme
psali podrobněji už v minulém čísle. Nikol se zastavila až
v národním kole této soutěže, kde obsadila 3. místo! Díky
skvělé reprezentaci naší školy ji nemohl čestný titul na
konci školního roku uniknout. Ještě jednou skromné žákyni
blahopřejeme a věříme, že ani příští školní rok pro ni nemusí
být bez nadějí na obhajobu titulu Žákyně roku…
Gratulujeme a děkujeme Nikol, té správné super dívce
z Buše! * ( B podle MIN). Na poslední hodnotící poradě
končícího školního roku se pak ve čtvrtek 27. 6. odpoledne
sešli v sále školní jídelny všichni současní i bývalí kantoři i
zaměstnanci školy. Nejpodstatnějším bodem programu bylo
tentokrát loučení, a to hned trojí. Po ročním působení
odchází ze školy paní učitelka Lucie Pokorná. Děkujeme jí
za vše a na novém působišti na ZŠ ve Čkyni jí přejeme
hodně úspěchů. Po 14 létech se loučila se školou i paní
Ludmila Holíková, která tu působila nejprve jako vedoucí
školní kuchyně a poté coby ekonomka školy. Rovněž jí
patří naše slova díků s přáním pevného zdraví pro to, aby si
mohla plnými doušky vychutnávat zasloužený důchod. Třetí
odchod a třetí loučení patřil do kategorie těch nejvíce
oplakávaných. Do důchodu vykročil zástupce ředitele pan
Mgr. František Holík Po absolvování PF v Č. B. obor MTv v roce 1972 nastupuje na svou první štaci v ZŠ Vimperk
I. Jeho kantorská kariéra pokračuje doma na základní škole
ve Vlachově Březí. V osmdesátých létech působil jako
zástupce ředitele na ZŠ Mistra Jana Husi v Husinci. Léta
devadesátá ho opět přivádějí do vlachovobřezské školy, kde
se stává znovu zástupcem ředitele a v této funkci vytrval až
do 28. 6. 2013. Snad jen on, nedostižný analitik a počtář, by
spočítal kolika žákům vysvětloval matematické či
geometrické taje, kolik dětí naučil výmyk nebo krátký
oblouk na lyžích. Třeba ani jeho dnešní nebo byvší kolegové

netuší, kolik energie vkládal do toho, aby každému „udělal“
alespoň trochu snesitelný rozvrh hodin. A zas jen on ví,
kolik nocí bezesných si prožil při pomyšlení na finanční
krytí celého chodu školy. My všichni, co ho známe, víme,
jak jsou mu tato či podobná slova protivná a jak se před
nimi kroutí a říká, že to byla jen jeho práce…Zůstaňme u
jeho přání a alespoň skromně poděkujme jménem všech,
kteří by poděkovat měli. Mezi prvními přišel poděkovat i
starosta města V. B. pan M. Dragoun. Za jeho skromnost, za
vždy perfektně odvedenou práci i za lidský přístup ke všem
ze svého okolí na něho budou ještě dlouho vzpomínat
dlouhé řady kantorů, provozáků a ještě delší řady vděčných
žáků. Magistře Františku, chyť v důchodu rychle druhej
dech a umocni ho na druhou. Buď zdráv! (JKH)
Pozn.: Na místo svého zástupce jmenoval pan ředitel školy M.
Novotný paní učitelku Mgr. Martu Kadlecovou, až dosud učitelku
1.stupně ZŠ PJB. I jí gratulujeme, přejeme pevné zdraví a hodně
štěstí a úspěchů v nové roli. (B)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Červen : Co se šestého měsíce třináctého roku dotýká,
s radostí zapisujeme, že jsme mezi námi přivítali Viktorii
Bubíkovou z Vlachova Březí a Jana Kaločaie rovněž
z Vlachova Březí. Oběma přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a nekončící radost z toho, co před ně života běhy
připraví. Viktorko a Jeníčku, ať je vám tu s námi dobře a
pokud možno ještě lépe. Šťastným rodičům gratulujeme a
maminkám posíláme po kytičce + Ve věku 54 let nás
navždy opustil pan Milan Kubiš z Horního Kožlí.
Zarmouceným blízkým a všem jeho přátelům si
dovolujeme vyjádřit hlubokou účast nad ztrátou této dobré,
skromné a upřímné lidské duše * Závěr měsíce s sebou
přinesl sňatek Michaely a Václava Štabrňákových, kteří si
pověděli své ano v obřadní síni vlachovobřezské radnice.
Na jejich společné životní pouti jim přejeme plno štěstí,
hodně zdraví a věčnou lásku! * Červnové jubilanty jsme
vám představili v minulém čísle, a tak nezbývá než předat
vládu měsíci júlu * Červenec : * Uzávěrka tohoto čísla
novin vyšla na polovinu měsíce, a tak zdaleka ještě není
všem červencovým dnům konec…* Velmi bychom si
přáli, aby statistika úmrtí již žádných změn nedoznala,
neboť až doteď byla nulová * Naopak velice rádi
doplňujeme červencové zápisy v kolonce narozených.
Těsně před uzávěrkou jsme zaznamenali další dvě
narozené děti. Jsou jimi Hana Švancarová a Matěj
Pokorný, oba z Vlachova Březí. Haničko a Matěji, vítáme
Vás mezi námi, přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Vašim šťastným rodičům blahopřejeme a oběma
maminkám posíláme puget kytek navrch. * Zato už
dvakrát zaznamenáváme červencovou svatební slavnost.
Na zámku v nedalekém Dubu si nechali spojit své životy
Šárka a Ladislav Matouškovi z Vlachova Březí. V kostele
jen o něco později a jen v o něco vzdálenějším Lomci
pak vykročili na společnou životní pouť Věra a Martin
Petrů. Oběma novomanželským dvojicím přejeme do
jejich společného životního putování jen samé šťastné dny
i noci podepřené porozuměním a důvěrou. To vše
umocněné pevným zdravím s věčnou trvanlivostí * Mezi
červencovými jubilanty objevíme pouze jednu jedinou
s kulatým výročím. Sedmdesát let přikvačilo i k paní
Ludmile Harvalíkové z Vlachova Březí. Vítáme ji v Klubu
„70“, přejeme pevné zdraví a ještě mnoho roků tady mezi
námi (B podle LIP)

Nejmladší vlachovobřezská devadesátnice
28. června se před devadesáti léty narodila paní Marie
Lagronová z Vlachova Březí. Psal se rok 1923 a bylo to
v nedalekém Konopišti. Do školy chodila paní Marie ve
Vlachově Březí a potom se vydala do Ražic k sedlákovi
do služby. V době 2. světové války spojila svůj život
s panem Františkem, mladým mužem z nedalekého
Žabrakova. Po svatbě zakoupili ve Vlachově Březí dům
Na Vršku a spolu tu vychovali 3 děti, které jim přinesly 6
vnoučat a ta zase potom dohromady 10 pravnoučat.
Velkou láskou paní Marie bylo pletení, které dokázala
spojit se svým zaměstnáním v místních Pošumavských
pletárnách. Její muž kočíroval kobylky v podniku Lesy PT
nebo s nimi vypomáhal drobným rolníkům při
zemědělských pracích. Bohužel před 13 léty odešel na
věčnost. Paní Marie se pak těšila z návštěv svých dětí,
vnuků i pravnuků. Před rokem si však zlomila krček na
noze, a pak začaly velké problémy s pohybem po bytě.
Nyní je v péči nemocnice ve Vimperku na oddělení
sociálních lůžek. Tady ji také navštívili i lidé z naší
radnice a pan starosta M. Dragoun jí za všechny
Vlachovobřezšťany pogratuloval a popřál pevné zdraví a
paní matrikářka Libuše Petrů ji pozdravila s kyticí. Dojatá
paní Lagronová vzpomínala na své milované město a
nešetřila slovy chvály na
všechny své děti a děkovala
jim za péči, s níž se jí věnují a
pravidelně
ji
navštěvují.
S úctou také hovořila o všech,
kteří se o ni ve Vimperku
starají. Mezi nimi je i paní
sestřička Anežka FrejováVarausová z V. B. I Březiny
přejí vážené paní Marii to, co
všichni – zdraví a dodávají, že
tak
krásná
a
milá
devadesátiletá paní hned tak
k vidění není. (JKH)

ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Po velké vodě déšť ustává i
Medard o tom ví, pak ale kapky povolí. Teprve 11.
slunce vykukuje a o týden později tropy nasazuje.
Seno se samo suší až do Svatého Křtitele, pak zase
chlad a vítr. Červenec v počátku na půl to řeší-slunce
i prší. A od Markéty skvělé dny to jistí, slunce nebe
čistí – máme tu pravé léto! (CM) * Nohejbal T. J.
Sokol V. B. V sobotu 6. července 2013 se konal
v Husinci již 8. ročník Turnaje v nohejbalu trojic o
Putovní pohár starosty města. Naše trojka ve složení
L. Chochola, Zd. Kavan a K. Križanik nenašla
v turnaji přemožitele a slavně na kurtech rivala od
Blanice zvítězila. Důkazy
objevíte v hostinci
U Svatošů : Pohár, medaile a diplom. Výše
uváděným pánům děkujeme za skvělou reprezentaci
vlachovobřezského nohejbalu * Podzimní část
mistrovské sezóny zahajují naši nohejbalisté
v Mladějovicích 27. srpna 2013. Ať jsou
přinejmenším tak úspěšní jako v Husinci * (B)

FOTBAL FC NA KONCI SEZÓNY 2012-2013
Před 10 léty a téměř na den zažíval vlachovobřezský fotbal
chvíle nevídané fotbalové radosti. 14. 6. 2003 slavili hoši
FC postup do I. B třídy a obsadili 1. místo v OP PT. Když
nasbírali 69 bodů a nastříleli soupeřům 124 gólů, tak se
všichni sebrali, vyběhli na náměstí Svobody a naskákali do
kašny bez rozdílu věku. Kdo to pamatuje, ví, že to tak bylo.
Ti později narození si o tom mohou nechat jenom zdát…
Celých deset let pak hráli naši tuto krajskou soutěž a více
méně neměli problém se v ní udržet. Sezóna 2012-2013 však
znamenala konec sladkých časů a nakonec se dostavil tvrdý
dopad až na dno tabulky-naši obsadili poslední místo, získali
21 bodů, při skóre 35 : 57, 5 vítězstvích, 6 plichtách a 15
porážkách. A přitom nehráli špatný fotbal, ve všech
domácích zápasech měli herně navrch, avšak střelecký efekt
byl mizerný. Pouze v místních derby s Husincem (6 bodů a
skóre 6:2) a Strunkovicemi: (4 body 2:1), se jim dařilo,
avšak ani těchto10 bodů na udržení v I. B třídě nestačilo. Od
příští sezóny nás v ní vystřídají Záblatští-letošní vítězové
OP PT, kterým tímto gratulujeme. Mužstvo FC končilo
soutěž pod vedením trenérského dua J. Hule a J. Kouba a
spolu s dalšími členy realizačního týmu mají na to, aby se u
nás za rok zase skákalo do kašny. Věřme jim a dokažme to
hned v úvodním zápase okresního přeboru PT, který sehrají
doma v neděli 25. srpna 2013 proti týmu Zbytin! (s někým
začít musí) v 17 hodin * Ostatní „mužstva“ FC V. B. si
vedla následovně : Přípravka FC - OP PT – 4. místo, 47
bodů a skóre 175:129. Mladší žáci FC - I. A tř.: 7. místo,
21 bodů, skóre 48:64. Starší žáci FC – I. A tř.: 9. místo, 14
bodů , skóre 40:87. trenéři Fr. Fencl a M. Novotný. Dorost
FC – I. A tř.: 4. místo, 42 bodů, skóre 68:53, trenéři P.
Cvach a Václav Holík. Ten si bude v červenci připomínat
neuvěřitelné abrahámoviny, a tak mu Březiny přejí, aby se o
těch příštích narozeninách radoval z postupu 1. mužstva FC!
Dorostenci se stali v právě skončené sezóně ´12/´13 naším
nejúspěšnějším týmem! Poděkujme jim a jejich trenérům
a buďme rádi za to, že i naše fotbalové mládí vzbuzuje
naděje ke skákání do kašny…* Tréninkovou plochu za
východní brankou na stadionu FC upravují svépomocí
všichni hráči, pan správce Št. Cisár za pomoci
techniky spřízněných firem. Zatím se jim dílo daří a
všichni věří, že se to ve finále podaří úplně * Football
Club Vlachovo Březí byl úspěšný v projektu Zelený
trávník, který vypsala FAČR, a získal tak finanční
dotaci na zkvalitnění hrací plochy. V červenci 2013
provádí česká pobočka německé firmy Euro Green
práce na dané téma právě na trávníku stadionu FC u
Libotyňského potoka. Krom jiných ingrediencí
spolyká rekonstrukce zdejšího pažitu na 60 tun písku a
na 60 kil kvalitního travního semínka-vzor generál
Šejna ´68. Je pochopitelné, že takto léčený trávník
potřebuje jistou dobu na rekonvalescenci, a proto se
již podruhé nebude konat tradiční fotbalový turnaj O
pohár starosty města V. B., jehož tradiční termín
náležel vždy první srpnové sobotě. Hráči, trenéři i
vedení klubu děkují svým příznivcům za pochopení a
trpělivost a těší se s nimi nashledanou koncem srpna *
V hospůdce Na Stadionu v areálu šaten FC začali čepovat
Velkopovického kozla, který tu vystřídal plzeňského
Gambrina * (JKH)
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