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KNIHOVNA JANA VLASTISLAVA PLÁNKA
Jak mohou čtenáři vysledovat na fotografii, v předvečer
Měsíce knihy, internetu, informatiky a informačních
technologií navštívily Březiny Městskou knihovnu Jana
Vlastislava Plánka. Pohovořili jsme s paní ředitelkou
Helenou Fraňkovou, prohlédli si nová okna, nový
bleděmodrý interiér a tak trochu nabourali internetové spády
vědychtivých školáků V. H. a R. O. Můžeme čtenáře Březin
ujistit, že knihovní fond byl i v uplynulém roce průběžně
doplňován i aktualizován s ohledem na potřeby čtenářů,
takže v současnosti čítá kolem 17 tisíc svazků. Obdobné je
to i s výběrem periodik, který se rovněž řídí zájmem čtenářů.
V uplynulém roce ochladl vztah čtenářů k Vlastě a Květům.
Svůj interes naopak přenesli k časopisům ABC a Žena a
život. Počet čtenářů pomalu vzrůstá a překračuje hranici
200. Snad to může být i tím, že knihovna J.V.P. umožňuje
bezplatné užívání počítače s přístupem na internet, ve
spolupráci se ZŠ PJB organizuje časté besedy, soutěže a
výstavky. Ani děti z mateřské školky Pastelky nezůstaly
stranou při akci Celé Česko čte dětem…Spolupráce se ZUŠ
se nejvíce projevila při třech setkáních Klubu přátel poezie.
Zvláště pak při večeru věnovaném J.V. Plánkovi u
příležitosti 220. výročí jeho narození (*15. 5. 1789 V.B.).
Shodou okolností si letos budeme připomínat 145 roků,
které uplynuly od Plánkovy smrti (+18. 6. 1865 Strakonice).
Neméně úspěšná byla i vánoční vycházka se ženamituristkami a doktorem Jeronýmem K. po kulturních
památkách V.B. V září a říjnu 2009 byla MěK JVP
uzavřena z důvodů rekonstrukce budovy. Snad i proto
poněkud poklesl počet výpůjček oproti uplynulému období.
V knihovně byl zkušebně zaveden elektronický výpůjční

protokol, který v programu Clavius převádí výpůjčky na
„účty“ jednotlivých čtenářů. Systém se osvědčil, a proto se
uvažuje o zakoupení Clavia s cílem umožnit uživatelům
vyhledávat knihy z domácího PC přes web města. Tady
spoluautor článku poněkud znejistěl a raději zpět ke knížkám
se obrátil, po hřbetech je pohladil, paní ředitelce poděkoval
za milé přijetí, dobré zprávy a odešel. (B podle HaFra)
JEN POSTŮJ MALOU JEŠTĚ CHVÍLI
Klub přátel poezie při ZUŠ, Knihovně JVP a OS Hradiště ve
Vlachově Březí připravil ke Světovému dni poezie – 21.
března 2010 v pořadí již čtvrté komponované pásmo
mluveného slova a přednesu s názvem Jen postůj malou
ještě chvíli, aneb O družině májové. Znalcům nepochybně
neuniklo, že členové KPP tu hodlají představit tvorbu tzv.
Májovců – Baráka, Hálka, Heyduka, Mayera, Nerudy, Friče
a Šolce. Tento bezpochyby nevšední pořad bude míti
premiéru ve středu 24. 3. 2010 v 18 hodin v komorním sále
ZUŠ ve V.B. a Březiny se připojují k vřelému pozvání
pořadatelů.(B)

S PANEM STAROSTOU O PLÁNECH MĚSTA
Přestože tu máme počátek března, řídí se město Vlachovo
Březí stále pravidly rozpočtového provizoria a o osudu
chystaných investičních akcí není ještě definitivně
rozhodnuto. Tento stav se odvíjí od činnosti, respektive
nečinnosti různých ROPů, SZIFů, Fondů ŽP a dalších
institucí, které rozhodují o finančních dotacích, uzavírají
smlouvy, uvolňují, městu již dávno přidělené, peníze a
podobně. Pan starosta města Ing. P. Kubašta proto jen
naznačoval, že by mohlo dojít k revitalizaci sídliště na
Kavčinci, kde by se v celé páteřní komunikaci měl vyměnit
vodovod, kanalizace a samozřejmě by se pak dostalo i na
nový povrch silnice. Kondicionál se vznáší i nad dotacemi

na projekt pro nový Sběrný dvůr na Dlouhé louce, obdobné
je to s dotacemi na rekonstrukci 3 budov města na náměstí
Svobody. Stále také čekáme na územní rozhodnutí, jež by
legalizovalo přípravu stavebních parcel v Panské zahradě.
Otazníky se dále vznášejí nad prodejem budovy kina a
objektu bývalé mateřské školky na sídlišti Kavčinec, neřkuli
pak nad prodejem celého areálu zámku. A tak jedinou
jistotou zůstává fakt, že město zakoupilo nákladní vůz Praga
4x4, který však musí doznat určitých úprav, především pak
kontejnerové nástavby. Jistotou se konečně stala nově
upravená pietní síň na Hájkách. O ní se však chystáme
napsat více v příštím čísle Březin. Snad už toho budeme
věděti více po blížícím se veřejném jednání ZM, o němž se
čtenář více dozví vzápětí.(B)

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí se
uskuteční v pondělí 22. března 2010 od 19 hodin ve velké
jednací síni MěÚ ve Vlachově Březí na náměstí Svobody.
Stěžejním bodem programu bude projednávání rozpočtu
města na rok 2010, dále informace o některých investičních
akcích i novinky kol prodeje nemovitostí města V.B. (B)
PLESOVÁ SEZÓNA 2010
Březiny pokračují v pohledu na vlachovobřezskou sezónu
plesů, bálů a maškarád v 10. roce 3. tisíciletí. V minulém
čísle jsme začali zprávou o lednovém 40. jubilejním
Sportovním plesu FC. Dnes soustředíme svou pozornost
na únor 2010 * Pořadatelé ze ZUMŠ mají za sebou 14.
Společenský večer rodičů a přátel školy, který se
uskutečnil v sobotu 6. února od 19,30 hodin v sále školní
jídelny ZŠ PJB. V úvodu večera se představili žáci tanečního
oboru dvěma předtančeními. Prostor dostala i taneční parta
Face to face vedená Luckou K. z místní základní školy.
Poté následovala Koláčová volenka a během hodiny se po
vynikajících koláčích z Buku jen zaprášilo. K tanci a
poslechu hrál opět Přímý přenos, který se tentokrát rozrostl
až na 5 hráčů. Tato nově vzniklá kapela mile překvapila
svou instrumentální barevností. V průběhu večera nabídli
pořadatelé všem malé pohoštění v podobě chlebíčků a
jednohubek. Do poslední ceny byla také rozdána bohatá,
pestrá a vtipná tombola. Nechyběly ani obě tradiční taneční
soutěže – Židlová a Pomerančová, při kterých se všichni
upřímně pobavili a vítězné páry si odnesly odměnu.
Vrcholem večera se bezesporu stalo půlnoční překvapení,
v rámci něhož se představil soubor Řepické mažoretky aneb
Dámy 60+ s úžasnou baletní parodií na slavné Labutí jezero.
Všechny účinkující sklidily burácivý potlesk...Zábava v sále
se pak protáhla až ke čtvrté hodině ranní…Odezvy na letošní
14. společenský večer byly veskrze pochvalné, což
pořadatele nejen hřeje, ale i zavazuje. Ti všichni se těší při
jubilejním 15. společenském večeru ZUMŠ na viděnou! (T.T.)
* V sobotu 13. února 2010 pořádali svůj 79. Hasičský ples
členové SDH Vlachovo Březí, který se tentokrát konal ve
velkém jednacím sále MěÚ Vlachovo Březí od 20 hodin.
Svou plesovou premiéru si tu odbyla kapela Black milk,
která získává své místo na slunci a jejího protagonistu Stana
Šč. netřeba představovat. Tradičně bohatá tombola nikoho
nezklamala, neboť každý lístek vyhrával, což bylo i na
místní poměry nevídané. Naši hasiči nezapomněli pozvat své
kamarády z SDH Putim a ti s radostí přijali a přijeli. Ples se
vydařil, hosté se pobavili, jen jich mohlo být více…V
souvislosti s blížícím se jubilejním 80. plesem SDH v roce
2011 si Březiny dovolují jen skromně vzpomenout na ještě
donedávna nezapomenutelné hasičské bály pořádané

v Sokolovně s plným domem a skvělou atmosférou. Na ty
slavné plesy vlachovobřezských hasičů, o kterých se pak
povídalo až do konce sezóny i dlouho po ní a to daleko
široko! V sálech školní jídelny nebo radnice se však
úspěšného hasičského bálového comebacku dočkají jen
stěží…(JKH) * Tradiční Maškarní průvod po Spojených
státech se konal rovněž v sobotu 13.2. 2010 odpoledne.
Postupoval po ose Dolní Kožlí, Horní Kožlí, Mojkov,
Dáchov a zpět do D. K., kde to všechno začíná v klubovně
místního SDH, jehož členové skýtají záruku, že tradice
nezanikne. Nejinak tomu bylo i letos, když k celé maškarádě
zvali koželští hasiči osobně i pomocí barevných plakátůnovinka! Mrazivo a nasněženo bylo, nic to však nikoho
neodradilo, dokonce masek přibylo a na kvalitě jídla a pití v
občerstvovacích stanicích to neubralo. Pan hudebník L.
Škopek opět tvrdil muziku, a tak potom to večerní a noční
prodlužování v DK(dům kultury) v D.K.(Dolní Kožlí) mělo
pořád svou vysokou kvalitu. Už ani nevím, zdali to tam
končí náhlou smrtí nebo zlatým gólem. Pan František F. by
věděl…(JKH) * Stejně jako nevím, zdali letos v úterý 16.
února ten Masopust skončil nebo začal. Jisto je jediné, že
členové Tělovýchovné jednoty Sokol Vlachovo Březí budou
v této postní době pořádat své Tradiční sokolské šibřinky.
Stane se tak v sobotu 6. března 2010, kdy ve
vlachovobřezské Sokolovně budou od 20 hodin připraveni
nabídnout svým hostům vše, čeho si tito budou přát, jenom
musí v maskách přijít. Sokolové představí i kapelu, která u
nás ještě nehrála – Pozor, Vizita!, tak se ti hoši a dívky z
Vodňan jmenují. Kdo by se chtěl rozcvičit, může přijít již
odpoledne od 14 hodin na Dětský karneval. Ten se koná na
stejném místě, toliko hudba bude reprodukovaná, zato
v HiFi kvalitě. Pořadatelé se však více těší na účast dětí, pro
které připravili zajímavé hry a soutěže * S posledním
kamínkem do mozaiky plesů a karnevalů přicházejí členové
Tělocvičné jednoty Sokol Vlachovo Březí. Ti pořádají
Sokolské šibřinky II v KD = kulturním domě
v Radhosticích v sobotu 13. března 2010 od 19 hodin.
Tomuto maškarnímu reji dospělých bude předcházet
odpolední Dětský karneval na stejném místě. Při obou
akcích nebude chybět kapela Přímý přenos a pořadatelé věří,
že nebudou chybět ani návštěvníci (B)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * Od neděle 31.
ledna až do pátku 5. února 2010 pobývali na lyžařském
výcviku žáci našich 7. tříd, které doplnilo několik
zkušenějších lyžařů z vyšších ročníků. Tradiční místo
konání kurzu – svahy a pláně na Nových Hutích jim letos
nabídly přímo ideální sněhové podmínky, a tak se jejich
první oblouky, klouzání, stoupání nebo jízda na vleku atd.
mohly odehrávat v naprosté pohodě. O ni, stejně jako o
celý průběh výcviku, ale i o náplň pobytu na chatě Škola
se starali učitelé naší školy Pavla Nováková, František
Holík a Michal Novotný, coby instruktoři a vedoucí kurzu,
stejně jako slečna Veronika Tetalová ve funkci zdravotnice.
Až na jedno zranění dodrželi vlachovobřezští žáci tradici
posledních let a zvládli základy lyžařské abecedy bez
větších úhon na zdraví. Chválíme je za to všechny a
současně děkujeme týmu jejich vedoucích * Od 4. února
2010 začali žáci 3. a 4. tříd naší školy navštěvovat bazén
v Prachaticích. Pro třeťáky je to plavecká premiéra a
čtvrťáci jezdí podruhé. Celkem na ně čeká devět lekcí * Ve
středu 10. 2. 2010 se v Prachaticích konalo okresní kolo
Soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnili i 2

reprezentanti naší školy. Letos se k nim štěstíčko otočilo
zády, když Radka Mikešová ze 6. třídy i Jan Urbánek z IX.
B obsadili ve svých kategoriích shodně 4. místa a od
medailových příček je pokaždé dělil jediný bod. Nicméně
odvedli dobrou práci a zaslouží za ni uznání a poděkování,
stejně jako paní učitelky J. Ondřichová, R. Balková a L.
Šveráková, které žáky na soutěž připravovaly, respektive
zajistily i jejich doprovod * Ve čtvrtek 11. února vystoupila
ve sportovní hale naší školy Skupina historického šermu
Pernštejni z Pardubic. Pro žáky 1. a 2. stupně si připravili
představení s názvem Renesanční vojenství. Pardubičtí
herci a šermíři se představili ve velmi dobrém světle a
svým uměním získali i udrželi pozornost mladých diváků,
kteří jim byli ochotně nápomocni. Věřme, že to nebylo
poslední vystoupení Pernštejnů u nás * Letošní termín
Jarních prázdnin byl pro školy prachatického okresu
stanoven na 3. únorový týden ve dnech 15. –19. 2. 2010.
Tentokrát to však byly nefalšované prázdniny Zimní a
dokonce Olympijské * Školní Zimní olympijské závody
proběhly v týdnu po prázdninách již v úterý 23. 2. 2010,
když ještě rychle postupující obleva nestačila odnést
všechen sníh od Svatého Ducha. Na jeho severní straně se
totiž oba závody konaly. Žáci 1. stupně soutěžili v jízdě
na bobech a někteří předvedli výborné výkony. To platí
především o Kateřině Kalčíkové z 2. třídy, která dosáhla
nejrychlejšího času vůbec a současně zvítězila v kategorii
nejmladších. Hned za ní se umístili další druháci Jiří Nosek
a Štěpán Pineau. V kategorii starších : 3.-5. třída zvítězil
Pavel Gášpar a na dalších místech skončili Šimon Kouba a
Jan Svěchota. Žáci 2. stupně závodili v běhu na lyžích a
všichni, kteří se závodu zúčastnili, zasluhují absolutorium.
V kategorii 6. a 7. tříd si nejlépe vedl Roman Bartůněk,
který porazil Jana Koubu ze 6. třídy a Štěpána Koubu z 5.
třídy. To byl jediný lyžař-běžec z 1. stupně a vskutku
příjemně překvapil. V kategorii těch nejstarších žáků
zvítězil Dominik Karabinoš před Milanem Kuklou a
Fandou Danielem. Velice potěšující byla i účast dívek,
mezi nimiž kralovala Katka Koubová-Neumannová a za ní
se umístily Lucie Kašparová a Eva Srncová. Vedení školy
by chtělo z tohoto místa poděkovat všem 40 účastníkům
Zimních
olympijských
závodů,
neboť
prokázali
sportovního ducha a překonali i nepřízeň počasí, dále
některým paním učitelkám z 1. stupně za fandění a v řadě
neposlední i panu učiteli Michalu Novotnému za to, že
závody připravil, uskutečnil a dovedl až do vítězného
konce v podobě slavnostního předávání diplomů a cen * Ve
čtvrtek 25. března 2010 se ve sportovní hale ZŠ PJB
uskuteční Mezinárodní fotbalový turnaj v halové kopané
starších žáků, kterého s zúčastní 3 týmy ze 3 německých
škol – Riedlhütte, Schőnberg a Perlesreut a 2 mužstva žáků
z tuzemska – Husinec a domácí V.B. Začátek fotbalových
klání je plánován na 10 hodinu dopolední, turnaj bude
ukončen slavnostním předáváním cen ve 13, 30 hodin.
Doporučujeme místním fotbalovým příznivcům, aby vzali
s sebou obuv na přezutí * Ve středu 31. března 2010 se
bude v galerii BoMBa ZŠ PJB
konat 2. ročník
Velikonočních trhů. Na něm si můžete prohlédnout nebo
dokonce zakoupit díla i dílka našich žáků, která vytvářeli
pod vedením svých paní učitelek i pánů učitelů. Výtěžek
bude věnován na dobročinné účely a také na úhradu
nákladů za materiál. K dostání budou i jubilejní publikace
k 110. výročí otevření 1. budovy školy pod Svatým
Duchem. Těšíme s vámi nashledanou v BoMBě v 9 hodin
dopoledne * (JKH)

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST II
Již podruhé připomíná škola pana profesora Brože svůj projekt
Inovace vzdělávacích procesů…V průběhu únorových Jarních
prázdnin zahájili všichni učitelé pod vedením pana lektora Josefa
Kluibra Zdokonalovací kurz v dovednostech při práci s PC. Kurz
bude ukončen o velikonočních prázdninách. V rámci propagace
tohoto projektu obnovil a zaktualizoval pan Kluibr také webové
stránky školy. Každý měsíc se nich budou objevovat nejaktuálnější
zprávy o tom, jak škola postupuje při realizaci projektu. Učitelé ZŠ
PJB znovu oprášili své vzpomínky na práci při tvorbě školního
vzdělávacího programu, opět se scházejí v pracovních týmech a
řeší, jak upravit, doplnit nebo inovovat náš ŠVP Tady máme
kořeny. V únoru a březnu vrcholí ve škole, ale i v rodinách žáků
IX. ročníků proces rozhodování, v němž řeší, kam podají své
přihlášky na střední školy nebo do učebních oborů. V tomto směru
mají nezastupitelnou roli výchovná poradkyně, třídní učitelky 9.
tříd, ale i další vyučující. I v našem projektu má proto kariérové
poradenství pro vycházející žáky své nezastupitelné místo. Někteří
z učitelů odvedli poctivý díl práce při přípravě žáků na soutěže, na
přijímací zkoušky nebo při realizaci vlastních soutěží. Při
provádění výše zmiňovaného projektu, naši učitelé zjišťují, jak
mohou být inovace zažitých forem práce nebo přijímání jiných
pedagogických postupů náročné a obtížné. (JKH)

Základní umělecká a mateřská škola : * Jen pro
pořádek se ještě vracíme na počátek ledna roku 2010,
kdy do MŠ Pastelka zavítalo dámské herecké duo
Zvoneček z Č.B. a představilo pohádku O Otesánkovi.
Děti se bavily, smály a Zvoneček opět nezklamal *
V úterý 19. ledna 2010 proběhla v MŠ Pastelka schůze
rodičů budoucích prvňáčků. Na ní předaly paní učitelky
I. Veberová a M. Laudová důležité informace a rovněž
ochotně odpovídaly na všechny dotazy rodičů.
Z předškolní třídy Knoflíků se k zápisu do školy
vypravilo na 24 dětí * Závěr měsíce ledna byl i v ZUŠce
ve znamení pololetní klasifikace. Všech 180 žáků
hudebního i tanečního oboru dostalo ve čtvrtek 28. 1.
2010 vysvědčení za 1. poločas * Ve čtvrtek 11. 2. 2010
se zúčastnilo houslové duo Anna Marešová a Ondřej
Zíka ze třídy pana učitele M. Zíky okresního kola
soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových nástrojů, které
se konalo ve Vimperku. Přivezli odtud pěkné 2. místo *
Pedagogové ZUŠ se ve dnech 15. 1. do 18. 1. zúčastnili
odborných seminářů určených pro dechové nástroje,
klavírní hru, akordeon a hudební nauku v ZUŠ.
Hostitelskou školou byla tentokrát ZUŠ v Č. Krumlově *
V MŠ Pastelka úspěšně pokračují „estetické kroužky“
pro děti. Každé pondělí probíhají tanečky s paní uč.
Svobodovou, v pátek zase zpívánky s paní uč. Spišskou,
vždy v úterý 2 x v měsíci se konají keramické dílny
s paní Kofroňovou a 2x do týdne probíhá formou
zábavných her výuka angličtiny s paní uč. Svobodovou *
V prvním březnovém týdnu přijede do školky opět
Zvoneček z Č.B a děti z MŠ navštíví Caisovu Pekárnu *
V sobotu 13. 3. vyjedou žáci a učitelé do Budkova na
Tradiční setkání občanů * Ve čtvrtek 18. 3. se uskuteční
v komorním sále ZUMŠ Jarní koncert žáků ZUŠ, který
má tentokrát podtitul K poctě skladatelů – jubilantů *
V týdnu od 22. – 25. 3. se bude konat Zápis do
mateřské školky Pastelka pro školní rok 2010-2011.
Své dítě můžete přihlásit denně od 10, 00 do 15,
00hodin v kanceláři MŠ Pastelka. Informace vám
telefonicky poskytne i vedoucí paní učitelka I. Veberová
na čísle : 388 320 197 * (T.T.)
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Příliš údajů
nám statistika měsíce února 2010
nenabídla, avšak tu nejradostnější zprávu přec jen únor
vydal. Narodilo se 1. dítě roku 2010! Téměř až na
konci 1. dekády února 2010 jsme se dozvěděli, že
první novorozený je chlapec- Jaroslav Pokorný
z Vlachova Březí. Ke jménu se sluší doplnit ještě
číslici IV., neboť taková je dnešní vlachovobřezská
realita : děd I. – otec II. – syn III. – vnuk IV. a všichni
mají stejné jméno a příjmení! Milý Jaroslave IV.,
vítáme Tě mezi námi a přejeme Ti pevné zdraví,
chytrou hlavu, dobrou mysl a síly na rozdávání. Ať Tě
štěstí neopouští a smůla se Ti vyhýbá. Když se to
všechno povede a sečte, pak se jistě staneš ozdobou
svého rodu a sláva Tvá k nebesům poletí…Tvým
rodičům gratulujeme, mamince pak kytičku přidáváme
a naše blahopřání míří i k prarodičům. E viva dynastia
J. P. ! * S radostí oznamujeme, že v nejkratším měsíci
roku nás nikdo navždy neopustil! * Zatím nemáme
žádné zprávy o zimních svatbách únorových *
Mezi únorovými jubilanty překvapily dvě čerstvé
členky Klubu „70“, těmi se staly paní Růžena
Kužvartová z Vlachova Březí a paní Marie Hessová
z Uhřic. Dvě sedmičky při sobě měla na slavnostním
dortu paní Marie Urbánková z Vlachova Březí a o
„pouhých“ deset let více přinesl život paní Anně
Cmuntové do Lhoty Choholaté. Všem čtyřem paním si
dovolujeme popřát pevné zdraví, klid a mír v duších a
vyjádřit radost, že se tu můžeme společně radovat i
z drobných životních radostí a štístek. Všem dalším
únorovým jubilantům i svatému Valentýnovi přejeme
to samé a upřímně je zdravíme. ( B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Leden bílý do února přišel, od
desátého nový sníh radostí jen ryčel. Padlo ho až do
metru půli, to lyžařům všechno k vůli. Jedna velká
paráda-Vagace, Sáblíková, Olympiáda! Po 20. se
otepluje, jen náledí nás otravuje. Však neměli jsme
bání z pomalého sněhu tání. Déšť na konci februára sněhu zbývá malá čára. (CM)* V pondělí 22. března a
v úterý 23. března 2010 se uskuteční ve Vlachově
Březí sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu.
Žádáme proto občany, aby shromáždili odpad na
tradičních místech tak, aby nebránili pohybu chodců
na chodnících nebo dopravnímu provozu v ulicích.
V osadách budou vybírat kovový odpad ve středu
24.3. 2010. Pracovníci technické čety města V.B.
děkují všem za spolupráci. V případě špatného počasí
je změna termínu vyhrazena * V sobotu 27. 2. 2010 se
ve sportovní hale ZŠ PJB ve Vlachově Březí
uskutečnil turnaj v halové kopané starších žáků O
pohár předsedy OFS Prachatice. Osm účastníků se
nejprve utkalo ve skupinách, z nichž vzešli čtyři
semifinalisté. Je potěšitelné, že mezi nimi byli i žáci
domácího FC. Ti však v boji o finále podlehli žákům
z Volar 0:1. V boji o 3. místo pak zdolali na penalty

Nebahovy a získali bronzové medaile. Ve finálovém
zápase nakonec přehráli žáci z Vimperka chlapce z
Volar 6:1 a stali se celkovými vítězi turnaje a získali
pohár pana předsedy Vladimíra Klímy. (B)
FOTBAL FC PŘED JARNÍM STARTEM
Březnové sluníčko a začátek české Gambrinus ligy
vzbuzují dojem, že jarní část mistrovské sezóny by
mohla co nevidět začít i u nás v I. B třídě. Leč na ty
pravé zápasy o mistrovské body si musíme ještě měsíc
počkat. První jarní mistrovský zápas sehrají fotbalisté
FC V.B. doma proti týmu Albrechtic v neděli 4. dubna
2010 odpoledne. Není třeba psát, komu by měla být
určena velikonoční šlehačka * Přinášíme přehled
přátelských zápasů 1. mužstva FC. V sobotu 13.3. hrají
v PT na umělé trávě ZŠ Národní proti Strunkovicím.
V neděli 21. 3. se na stejném místě utkají s mužstvem
Slavoje Volyně. V případě dobrého počasí by se mohli
poprvé objevit na domácí půdě v neděli 28. března.
V generálce před 1. mistrovským zápasem hostí
mužstvo Chelčic * Od středy 17. 2. až do neděle 21.
února 2010 absolvovali hráči FC tradiční zimní
soustředění v Kovářově u Lipna. Pod vedením pana
trenéra J. Huleho věnovali fotbalisté maximum prostoru
zlepšování fyzické kondice, ale i stmelování kolektivu.
Sehráli jeden přípravný zápas v Č. Krumlově proti B
týmu Slavoje, jemuž podlehli 1:2. Vedení klubu
hodnotí soustředění jednoznačně pozitivně * Pro lepší
orientaci našich čtenářů přinášíme umístění našich
mužstev v podzimních tabulkách * (B)
TABULKY MUŽSTEV FC PO PODZIMU
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