
Informační zpravodaj
DSO Mikroregion Vlachovo Březí
                    

                                                                            1/2018

Kancelář: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

Kontakt: vlachovo.brezi@seznam.cz; www.dsovlachovobrezi.cz

ÚVODNÍ INFORMACE

DSO  Mikroregion  Vlachovo  Březí  je  již  půl
druhého roku zapojen do projektu Svazu měst
a  obcí  České  republiky  -  „Posilování
administrativní  kapacity  obcí  na  bázi
meziobecní  spolupráce“.  Kancelář  Centra
společných služeb (CSS)  pro území svazku
DSO Mikroregion Vlachovo Březí vstoupila do
dalšího plného kalendářního roku poskytování
služeb  pro  členské  obce  a  jejich  občany  v
oblasti veřejné správy. 

REALIZACE PROJEKTŮ CSS

V posledních několika měsících jsme
byli  v souvislosti  s vyhlášenými  výzvami
Programu rozvoje venkova Jihočeského kraje
a  Grantových  programů  Jihočeského  kraje
plně  vytíženi  přípravou  projektů  a
zpracováním  žádostí  o  dotace  do  těchto
programů. Další výzvy průběžně přibývají -
minimálně po dobu prvního kvartálu nového
roku  nepředpokládáme  změnu  ve  smyslu
snižování  zátěže  v této  oblasti.  S novými
výzvami je také částečně spojena potřeba již
realizované  projekty  podpořené  dotacemi
vyhodnotit,  což  je  další  činnost,  která  byla
s koncem roku vykonávána ve zvýšené míře.

 

Se  začátkem  nového  roku  se  hodí
zbilancovat  rok  minulý.Téměř  každá  z obcí
mikroregionu  v minulém  roce  realizovala
několik  investičních  projektů  -  část  byla
realizována z dotací ve spolupráci s CSS, tři
projekty  byly  realizovány  společně
mikroregionem.  Některé  z projektů  jsme
představili  již  v minulém  vydání
informačního  zpravodaje,  další  byly  teprve
v realizaci - mezi nimi i ty společné.  Ty se
podařilo s koncem roku 2017 také dokončit.
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Společné projekty realizované mikroregionem

Turisticky navigační systém

-  v rámci  realizace  společného  projektu  bylo  do  jednotlivých  obcí  mikroregionu  dodáno
turistické  značení,  směrové  šipky,  uvítací  cedule,  mapy,  apod.  Došlo  ke  zlepšení
informovanosti  a  orientace  návštěvníků  obcí  mikroregionu.  Je  patrné,  jak  se  již  v tomto
zimním období návštěvníci obcí zastavují u nových stojanů s osazenými mapami a studují
možnosti návštěvy okolních zajímavostí či průběhy turistických cest.

Projekt byl podpořen z POV Jihočeského kraje. 
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Naučná stezka osobnosti regionu

- dalším společným projektem mikroregionu - v partnerství se sousedním městem Husinec, je
vytvoření turistické naučné stezky "osobnosti regionu". V rámci realizace projektu se podařilo
naplnit  cíl  projektu,  tedy vytvoření  nového produktu cestovního  ruchu v oblasti  a  tím je
zvýraznění osobností regionu. Ve spolupráci s Městem Husinec došlo k proznačení stezky v
mapě a v terénu, 10 zastavení s informační deskou, kde každé ze zastavení představuje jednu
význačnou osobnost lokality (v jednom případě 3 generace malířů jedné rodiny). Podařilo se
zakreslit vedení naučné stezky do turistických map, které jsou zároveň v obcích instalovány v
rámci jiného projektu. Propagaci naučné stezky mikroregionu připravujeme v rámci dalších
propagačních materiálů na letošní rok.

Projekt byl podpořen z grantové programu Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu.
 

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí

- záměrem projektu je vytvoření nové sportovní události na mikroregionální úrovni, tedy na
úrovni 21obcí, které jsou členy pořadatelského DSO Vlachovo Březí.  Cílem je do závodu
zapojit co nejširší počet soutěžících, ale i diváků, kteří se soutěžícími mohou stát v budoucích
letech.  Soutěžit  se  bude  na  ryze  amatérské  úrovni,  formou  štafety  ve  třech  disciplínách.
Představitelé mikroregionu chtějí tímto prvním ročníkem odstartovat pravidelnou sportovní
událost, která se bude v mikroregionu konat vždy počátkem školního roku na různých místech
v  rámci  mikroregionu,  tzn.  sportovní  událost  bude  pokaždé  trochu  jiná  a  neztratí  na
atraktivitě. První ročník proběhl nad očekávání dobře. Na rok 2018 již mikroregion připravuje
pokračování  této  akce.  Reportáž  z  I.ročníku  lze  nalézt  na  www stránkách  mikroregionu:
http://www.dsovlachovobrezi.cz/.
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Startovní fotografie soutěžících kategorie II.:
 

Projekt byl podpořen z grantové programu Jihočeského kraje na podporu sportu. 

Ukázky realizovaných projektů jednotlivých obcí

Oprava sociálního zařízení MŠ III.etapa - Městys Dub

- byla provedena výměna a oprava dlažby a obkladů a výměna zařizovacích předmětů, které
byly doposud v původním stavu z roku 1984. Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje.

Stav po dokončení realizace:
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Oprava chodníku Hájky - Město Vlachovo Březí

- původní chodník nebyl zhotoven s dostatečně únosnými podkladními vrstvami. V roce 2016
došlo  k  totální  opravě  veřejného  osvětlení  umístěného  v  chodníku,  s  výměnou  jak
podzemního kabelového vedení, tak s výměnou stožárů a osvětlovacích těles. Tím došlo z
velké míry k odstranění  velmi zdegradovaného a rozrušeného povrchu,  který byl  v rámci
realizace projektu opraven výměnou za nový. Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje.

Stav po dokončení realizace:

Rekonstrukce OÚ - obec Zábrdí

- společný objekt obecního úřadu a hasičské zbrojnice, kde bylo provedeno zateplení fasády
objektu, výměna oken a dveří, opravy povrchů vnitřních prostor obecního úřadu. V minulém
vydání jsme prezentovali  fota z realizace projektu, nyní  je již akce dokončena.  Podpořeno
z programu POV Jihočeského kraje.

Stav po dokončení realizace:
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Zateplení stropu obecního úřadu - obec Dvory

-  předmětem  projektu  bylo  provedení  zateplení  objektu  obecního  úřadu  s  cílem  snížení
tepelných ztrát objektu. Původní strop budovy obecního úřadu byl zhotoven z umakartových
desek, nezateplený. Nový strop je vytvořen ze sádrokartonových desek se zateplením.
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje.

Původní stav: Stav po dokončení realizace:

Oprava střechy kulturního domu - obec Budkov

-  předmětem  projektu  bylo  provedení  výměny  krovu  a  střešní  krytiny  (pokrývačské  a
klempířské práce) na objektu kulturního domu.

Původní stav: Stav po dokončení realizace:

Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje.
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OBLASTI PORADENSTVÍ CSS

V posledním  roce  jsme  se  zabývali
agendou  související  s provozem  www
stránek  obcí,  zejména  jejich  obsahovou
náplní ve vztahu k legislativním povinnostem
–  zveřejňování  povinně  zveřejňovaných
informací a souvisejících dokumentů, vedení
evidence  právních  předpisů,  které  obce
vydávají,  zpřístupnění  právních  předpisů,
zveřejnění  záměrů  nakládat  s  nemovitým
majetkem  obce,  dodržování  zákonných
termínů pro konání zastupitelstva, zveřejnění
informací  o  konání  zasedání  zastupitelstva,
apod.

Další  prováděné  poradenství  souvisí
s projektovou přípravou projektů, zpracování
návrhů  smluv,  obecně  závazných  vyhlášek,
zaměstnávání osob z ÚP v obcích – pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k  umístění  uchazečů  o  zaměstnání  a
vymezování  pracovních  míst  pro  osoby  se
zdravotním  postižením  na  chráněném
pracovním místě dle § 78 zákona č. 435/2004
Sb.,  o  zaměstnanosti  a  s  tím  související
vyúčtování  mzdových  nákladů,  přípravy
podkladů  pro  inventarizaci  pohledávek  a
závazků,  zpracovávání  statistických výkazů,
věnování  se  oblasti  personální  a  mzdové,
konzultace  s  příslušnými  úřady  dle  potřeb
členských obcí mikroregionu, podílení se na
zajišťování  kulturních  akcí,  vypracování
návrhů  žádostí  např.  pro  přidělení  čísla
popisného/evidenčního,  změna  odběratele
(vodné,  stočné)  -  široký  rozsah  činností

odpovídající  potřebám  a  požadavkům
členských obcí mikroregionu.

Stálou  náplní  projektu  zůstává
zpracování  a  podávání  žádostí  o  dotace,
jejich  administrativa,  zpracování
monitorovacích  a  závěrečných  zpráv.
Aktuálně  probíhá  příprava  žádostí  o  dotace
z grantových  programů  Jihočeského  kraje.
Předpokládáme ještě využití programů MZE,
MAS  Šumavsko  a  Operačního  programu
životního prostředí. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

V souvislosti  s přípravou  obcí
mikroregionu na zahájení účinnosti  nařízení
Evropské komise pro ochranu osobních údajů
(GDPR)  očekáváme  zvýšení  požadavků  na
podporu  obcí  v této  oblasti.  Připravujeme
implementaci požadavků plynoucích z tohoto
nařízení v jednotlivých obcích. Rádi bychom
tuto  službu  poskytli  i  pro  školská  zařízení.
S podporou Svazu měst  a obcí  ČR bychom
mohli  v rámci  projektu  Centra  společných
služeb  plnit  i  funkci  specialisty/pověřence
pro  ochranu  osobních  údajů.  Budoucnost
ukáže do jaké míry je to možné. Naším cílem
je  do  května  2018  analyzovat  situaci
v jednotlivých  obcích,  zpracovat  audity  a
připravit  zaměstnance  úřadů  na  plnění
z nařízení plynoucích požadavků.    

Kromě toho samozřejmě připravujeme na tento rok několik společných projektů, pro
jejichž podporu žádáme o dotace z POV a grantových programů Jihočeského kraje.

Připravované společné projekty mikroregionu

Turistická brožura

-  předmětem  projektu  bude  vytvoření  aktuální  turistické  brožury  nebo  trhacích  map
mikroregionu, jejichž součástí bude turistická mapa s vyznačením stávajících turistických a
cykloturistických  tras  a  stezek  včetně  nové  naučné  stezky:  Osobnosti  regionu  a  popis
turistických atraktivit a infrastruktury členských obcí mikroregionu. 
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Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí –
II. ročník

- II. ročník štafetového triatlonu organizovaného mikroregionem Vlachovo Březí.
Předpokládaný termín konání 5.9.2018.
Místo konání: Šumavské Hoštice
Propozice akce:
Soutěží se ve smíšených, trojčlenných družstvech, minimálně jedna dívka v každém družstvu,
v kategorii I. a II. školní ročník. Všem účastníkům závodu musí být maximálně 15let, k datu
konání akce.
Soutěží se formou štafety ve třech disciplínách.
Soutěž začíná hromadným startem běžců, kteří poběží určenou vzdálenost k vodní nádrži, kde
po  předání  štafety  (plácnutí  rukou  dalšího  závodníka  družstva)  tento  plave  určenou
vzdálenost. Následuje předání štafety (plácnutí rukou dalšího závodníka družstva), tento jede
na (horském) kole určenou vzdálenost, s dojezdem na místo, kde celý štafetový závod začínal
hromadným startem běžců. Tam také proběhne vyhlášení vítězů a ukončení závodu. 
Disciplínu plavání je možno v případě nepřízně počasí nahradit jinou disciplínou dle počasí a
místních podmínek.

Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo
Březí
- projekt navazuje na rozvojovou strategii mikroregionu - její aktualizaci z roku 2015, kde je
mimo  jiné  uvedena  aktivita  zkvalitnění  prostoru  pro  vzdělávání  v  MŠ  i  ZŠ  –  výměna
vybavení. Ve školách a jejich třídách se nachází zastaralé vybavení, které je potřeba vyměnit
a zmodernizovat. To se týká i výpočetní techniky a informačních technologií. Na společné
členské schůzi obcí mikroregionu se představitelé obcí shodli na společné potřebě zlepšení
vybavenosti  spádových  škol  mikroregionu  výpočetní  technikou.  Předmětem  projektu  je
pořízení a instalace výpočetní techniky ve spádových školách mikroregionu. Konkrétně bude
nakoupeno  80ks  počítačů  (notebooků  a  stolních  počítačů),  které  budou  instalovány  v
jednotlivých základních školách dle aktuálního počtu žáků.

PODPORA CSS PRO ČERPÁNÍ DOTACÍ

V souvislosti  s vyhlášenými  výzvami  MAS  Šumavsko  nabízíme  pro  místní
podnikatele  a  zemědělce  pomoc  s analýzou  záměru  a  zpracováním  žádosti  o  dotaci.
Doporučujeme samozřejmě navštívit připravované semináře samotné MAS Šumavsko.   
Více informací k výzvám je k dispozici na http://www.massumavsko.cz/2-vyzva-prv/ 

Kontakty na pracovníky CSS:

Ing. Josef Urban – specialista pro rozvoj mikroregionu
+ 420 777 267 555, poradce.urban@quick.cz

Jana Kůrková, DiS. - manažer CSS
+ 420 724 018 066, janikurkova@seznam.cz
webové stránky: www.dsovlachovobrezi.cz
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VYBRANÉ KULTURNÍ AKCE LEDEN - ČERVEN

Ples městyse – Strunkovice nad Blanicí

17.02.2018 začátek od 20:00

Místo konání: sál KD ve Strunkovicích nad 
Blanicí

Karneval plný smíchu - Čepřovice

17. 2. 2018 začátek od 16:00 
Místo konání: Kulturní dům Čepřovice
vstupné 100,- Kč

Dětský karneval

17.2.2018 od 14:00
Místo konání: MŠ Bušanovice

Mariáš 2018

17.02.2018 začátek od 13:00 
Místo konání: Dolní Nakvasovice-Brožovina
startovné 100,- Kč

48. Sportovní ples

17. - 18. 2. 2018 začátek od 20:00 
Místo konání: Panský pivovar - Vlachovo Březí 
FC Vlachovo Březí pořádá tradiční ples 
s tombolou

Návěštěva termálních lázní Bad Füssing

18.02.2018
Odjezd: 9:45 Čepřovice náves
návrat ve večerních hodinách, cena 400,- Kč

Dětský karneval

24. 2. 2018 začátek od 14:00 
Místo konání: Zámecký pivovar - Vlachovo 
Březí 
velká zábava pro naše nejmenší
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Námořnický dětský karneval

24.02.2018 začátek od 14:00

Místo konání: KD Malenice

Sokolské Šibřinky

24. 2. 2018 začátek od 20:00 
Místo konání: Panský pivovar - Vlachovo Březí 

Bowlingová miniliga žen Chlumany

7.3.2018 - Chlumany

3. setkání při příležitosti MDŽ

9. 3. 2018 začátek od 15:00 
Místo konání: Panský pivovar - Vlachovo Březí 

Valná hromada TJ Sokol Vlachovo Březí 
z.s.

16. 3. 2018 
Místo konání: Město - Vlachovo Březí - sál MÚ 
Vlachovo Březí
23. večer Kruhu přátel poezie " FINAL 
RONDI " ( poezie Fr. Listopada )

18. 3. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 
ve spolupráci s Městskou knihovnou JVP

Výlov rybníka u Sokolovny

24. 3. 2018 
Místo konání: Rybník u Sokolovny - Vlachovo 
Březí 

Velikonoční koncert žáků ZUŠ

26. 3. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 

Velikonoční trh - 9. ročník

27. 3. 2018 začátek od 15:00 
Místo konání: Galerie BoMBa - Vlachovo Březí 
Velikonoční trhy žáků ZŠ Vlachovo Březí

Proměny Malenic

31.03.2018 – 08.04.2018

prac. dny: 9-12,13-15 hod, víkendy: 10-18 hod

Místo konání: Společenský sál na faře 

Cyklus třídních koncertů žáků hudebního 
oboru ZUŠ

9. - 13. 4. 2018 začátek od 16:30 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 
koncertní sál ZUMŠ

Lampionový průvod s ohňostrojem

27. 4. 2018 
Místo konání: z náměstí na Hájky

Regionální taneční přehlídka ZUŠ v rámci
celostátní akce " Den tance 2018 "

29. 4. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Panský pivovar - Vlachovo Březí 
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Ukázka dravých ptáků

3. 5. 2018 od 10:00 do 11:15 
Místo konání: Okolí Vlachova Březí 
Zayferus - ukázka dravých ptáků

Mezinárodní setkání 3 škol 3 měst ze 3 
zemí

7. 5. 2018 od 09:00 do 14:00 
Místo konání: Sál ŠJ ZŠ PJB - Vlachovo Březí 

Výstava mysliveckých trofejí

14. 5. 2018 
Místo konání: Zámecký pivovar - Vlachovo 
Březí 
malý i velký sál

XXIV. Svatodušní pouťová slavnost

20. 5. 2018 
Místo konání: Město - Vlachovo Březí 
XXIV. Svatodušní pouťová slavnost

Pouťouvé přátelské utkání starých gard 
FC Vl. Březí - FK Lhenice

20. 5. 2018 začátek od 14:00 
Místo konání: Fotbalové hřiště - Vlachovo Březí 

Spoluúčast na celostátní akci " ZUŠ 
OPEN 2018 "

24. 5. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Panský pivovar - Vlachovo Březí 
Tradiční program ZUŠ " Hraje a zpívá celá 
rodina "

" NOC KOSTELŮ " koncert duchovní 
hudby žáků a učitelů ZUŠ

25. 5. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Kostel Zvěstování Páně - 
Vlachovo Březí 

Dětský den

27. 5. 2018 
Místo konání: Fotbalové hřiště - Vlachovo Březí 
hřiště FC/tělocvična ZŠ

Slavnostní vystoupení absolventů HO 
a TO ZUŠ

28. 5. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 

Slavnostní vystoupení absolventů HO 
a TO ZUŠ

31. 5. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 

Letecký den

2. 6. 2018 
Místo konání: Letiště - u Chocholaté Lhoty 
Tradiční sraz modelářů na letišti mezi Vl. Březím
a Chocholatou Lhotou.

24. večer Kruhu přátel poezie "Poezie 
ze šuplíku"

3. 6. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 
ve spolupráci s Městskou knihovnou JVP

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru 
ZUŠ

15. 6. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Sál ZUMŠ - Vlachovo Březí 
koncertní sál

Závěrečný KABARET ZUMŠ

19. 6. 2018 začátek od 17:00 
Místo konání: Panský pivovar - Vlachovo Březí 
téma "Kloboukové revue"

Dětské rybářské závody

23. 6. 2018 
Místo konání: Rybník u Sokolovny - Vlachovo 
Březí 
rybník u Sokolovny

Pohárová noční soutěž hasičů

30. 6. 2018 začátek od 21:00 
Místo konání: Fotbalové hřiště - Vlachovo Březí 
Noční soutěž hasičských jednotek na hřišti FC 
Vl. Březí
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INFORMACE PRO RODIČE – ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2017/2018 – II. pololetí

vyučování bude v 1. pololetí ukončeno
• středa 31. leden 2018 

jednodenní pololetní prázdniny
• pátek 2. února 2018 

jarní prázdniny (okr. Prachatice)
• pondělí 5. března 2018 - neděle 11. března 
2018

velikonoční prázdniny
• čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

 vyučování bude ve 2. pololetí ukončeno
• pátek 29. června 2018
hlavní prázdniny
• pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna
2018
začátek školního roku 2018/2019
• pondělí 3. září 2018

 VEŘEJNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBČANŮM NA ÚZEMÍ SVAZKU OBCÍ

Školská zařízení

ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí
Komenského 356, 384 22   Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 215, e-mail: zspjb@zs-
vlachovobrezi.net,   www.zs-vlachovobrezi.net

ZUŠ a MŠ Vlachovo Březí
Komenského 346, 384 22  Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 198, e-mail: 
zums.vb@tiscali.cz  ,   www.zums-vb.cz

ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí 202, 384 26  Strunkovice 
nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 493, e-mail: 
skola@zsstrunkovice.cz
www.zsstrunkovice.cz/index.html

ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice
Šumavské Hoštice 21, 384 71  Šumavské Hoštice
Kontakt: 388 421 118, e-mail: 
zsamssumavskeh  ostice@seznam.cz

ZŠ a MŠ Malenice
Na Návsi 31,  387 06  Malenice
Kontakt: + 420 383 371 349, e-mail: 
zs@skolamalenice.cz
www.skolamalenice.cz

MŠ Lažiště
Lažiště 93, 384 32  Lažiště
Kontakt: + 420 725 067 886, e-mail: 
ms.laziste@seznam.cz
www.laziste.cz/index.php/materska-skola

MŠ Chlumany
Chlumany 60, 384 22  Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 725 009 880, e-mail: 
ms.chlumany@seznam.cz  ,   www.ms.chlumany.cz

ZŠ a MŠ Dub
Dub 102, 384 25  Dub
Kontakt: + 420 724 328 103 , e-mail: 
ziloda@centrum.cz  ,   www.zsdub.cz

MŠ Bušanovice
Bušanovice 56, 384 22  Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 725 976 064 , e-mail: 
msbusanovice@seznam.cz
skolka.busanovice.cz

MŠ Čepřovice
Čepřovice 56, 387 56  Čepřovice
Kontakt: + 420 383 388 020
e-mail:ou.ceprovice@quick.cz

Sociální zařízení

Charita Malenice
Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice
Kontakt: + 420 736 767 920
e-mail:charita.malenice@seznam.cz
www.malenice.charita.cz

Ledax o.p.s. - pečovatelská služba
Prachatická 333, 384 26  Strunkovice nad Blanicí
Kontakt: + 420 725 064 308
e-mail:nadezda.podhorcova@ledax.cz
www.ledax.cz

Zdravotnická zařízení

MUDr. Iva Bendová
Praktická lékařka pro děti a dorost
Vlachova 2, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 329 247, + 420 739 064 588
e-mail: bendova.iva@email.cz
www.bendovaiva.cz
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MUDr. Martin Nerad
Praktický lékař a internista
Vlachova 2, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 329 210, e-mail: 
mudrneradmartin@centrum.cz
http://www.mnerad.cz

MUDr. Radka Polachová
Gynekolog
Vlachova 2, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 497

MUDr. Hana Kovářová
Zubní lékař
Vlachova 2, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 159, e-mail: 
kvb@seznam.cz

Stomatologie Husinec
Ordinace Vlachovo Březí
Žižkova 98, 384 22 Vlachovo Březí
MUDr. Jana Smolová, tel.: + 420 737 608 640
MDDr. Edita Vančurová, tel.: + 420 605 195 319
MDDr. Olga Vojtíšková, tel.: + 420 797 997 557
e-mail: info@stomatologie  husinec.cz
http://www.stomatologiehusinec.cz

Lékárna U sv. Ducha
Vlachova 2, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 329 214
e-mail: lekarnabrezi@seznam.cz
http://www.magistra.cz/lekarny/lekarna-u-sv-
ducha-vlachovo-brezi

MUDr. Anna Vávrová
Praktická lékařka pro dospělé a internistka
náměstí Bohumila Havlasy 86, 384 26 
Strunkovice nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 196, + 420 606 474 242

MUDr. Milena Voldřichová
Dětský lékař
Městská 63, 38426 Strunkovice nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 160

Lékárna
náměstí Bohumila Havlasy 86, 384 26 
Strunkovice nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 043

Kulturní zařízení

Knihovna Jana Vlastislava Plánka
Komenského 346, 384 22  Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 018, e-mail: 
knihovna@vlachovobrezi.cz
www.vlachovobrezi.cz/mesto/knihovna-1/

Místní knihovna Městyse Strunkovice nad 
Blanicí
náměstí Bohumila Havlasy 86, 384 26  
Strunkovice nad Blanicí
Kontakt: + 420 723 510 569, e-mail: 
knihovna@strunkovicenadblanici.cz
www.km.strunkovicenadblanici.cz

Kino Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí 216, 384 26  Strunkovice 
nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 109, e-mail: 
kino@strunkovicenadbl  anici.cz
www.strunkovicenadblanici.cz/kino.htm

Poštovní služby
Pošta Vlachovo Březí
Sídliště 306, 384 22 Vlachovo Březí
Kontakt: + 420 388 320 387, e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Pošta Dub
Dub 4, 384 25 Dub u Prachatic
Kontakt: + 420 388 328 121, e-mail: info@cpost  .cz
www.ceskaposta.cz

Pošta Malenice
Na Návci 95, 387 06 Malenice
Kontakt: + 420 388 371 356, e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Pošta Šumavské Hoštice
Šumavské Hoštice 64, 384 71 Šumavské Hoštice
Kontakt: + 420 388 421 200, e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Pošta Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí  86,  384 26 Strunkovice
nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 285, e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Pošta Lažiště
Lažiště 75, 384 32 Lažiště
Kontakt: + 420 388 332 219, e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz
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