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ÚVODNÍ INFORMACE 
 

V letošním roce DSO Mikroregion 
Vlachovo Březí ukončuje svou účast na 
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 již vstoupila do posledního 
plného kalendářního roku poskytování 
služeb pro členské obce a jejich občany v 
oblasti veřejné správy v rámci tohoto 
projektu. Předpokládáme dále poskytování 
projektem nastavených služeb, pokud budou 
obcemi vyžadovány. 
 

 
HODNOCENÍ ČINNOSTI CSS, NAŘÍZENÍ 
GDPR 
 

Stejně jako v minulém roce se 
posledních několik měsíců primárně 
zabýváme přípravou projektů, zpracováním 
žádostí o dotace z Programu rozvoje 
venkova Jihočeského kraje, grantových 
programů Jihočeského kraje a podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
ministerstva pro místní rozvoj. Minimálně 
v období prvního kvartálu tohoto roku změnu 
nepředpokládáme a přípravě projektů a 
žádostí o dotace bude nejspíš věnována 
většina našich kapacit. S novými dotačními 
výzvami a programy je také částečně 
spojena potřeba již realizované projekty 
podpořené dotacemi  
 
 
 
 

 
 
vyhodnotit ve stanovených termínech. To 
byly další činnosti, kterým jsme se koncem  
minulého a počátkem letošního roku 
primárně věnovali. 
 

V minulém roce nám bohužel zabrala 
asi nejvíce pracovních kapacit příprava a 
implementace nařízení Evropské komise pro 
ochranu osobních údajů (GDPR). Bohužel si 
myslíme, že toto nařízení vůbec nemělo 
dopadnout na obce a je pouze další 
zbytečnou administrativou. Snažili jsme se 
poskytnout obcím a jimi zřizovaným 
organizacím maximální podporu v této 
oblasti, s čímž souviselo mnoho hodin 
absolvovaných odborných školení, 
samostudia, osobních schůzek na obcích a 
školních zařízeních. Práce v této oblasti 
nekončí ani v tomto roce. V rámci činnosti 
pověřence pro ochranu osobních údajů na 
obcích a v některých školních zařízeních 
budeme pokračovat v systematické činnosti 
periodických kontrol, konzultací, školení 
zaměstnanců, ať už na úřadech obcí nebo 
zřizovaných organizacích (ZŠ a MŠ). 
 

I přes neustále se zvyšující 
administrativní zátěž téměř každá z obcí 
mikroregionu v minulém roce opět 
realizovala několik investičních projektů. 
Část z nich byla realizována z dotací ve 
spolupráci s CSS a tři projekty byly potom 
realizovány společně mikroregionem. 
Projekty jsme částečně představili  
v minulém vydání informačního zpravodaje 
jako projekty připravované nebo v realizaci. 
S koncem roku 2018 se podařilo všechny 
projekty dokončit. 
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Společné projekty realizované mikroregionem 
 
Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v mikroregionu Vlachovo Březí 
 

Jde o první z realizovaných společných projektů v roce 2018. Již v období letních 
prázdnin byla provedena dodávka nových 80ks počítačů (21ks stolních, a 59ks notebooků) do 
základních a mateřských škol mikroregionu. Toto vybavení umožní zkvalitnění školní výuky a 
vyšší připravenost dětí na středoškolskou výuku.  
 

 
 
Projekt byl podpořen z POV Jihočeského kraje  

 
Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu – II. ročník 

 
Dne 6.9.2018 se uskutečnil II. ročník soutěže Trojboj dětských družstev o putovní pohár 

Mikroregionu Vlachovo Březí. Putovní pohár mikroregionu se začíná stávat tradiční akcí k 
zahájení školního roku a doufáme, že budeme moci pokračovat i v příštích letech. Akce se 
tentokrát konala v prostoru a okolí fotbalového hřiště v obci Šumavské Hoštice. Letošní rok 
soutěžilo 11 družstev v I. kategorii a 15 družstev ve II. kategorii. Hlediště fotbalového hřiště 
zaplnilo několik desítek diváků z řad spolužáků, závodníků a místních obyvatel. Účast byla o 
poznání vyšší než v minulém roce. Reportáž z II. ročníku lze nalézt na www stránkách 
mikroregionu: http://www.dsovlachovobrezi.cz/. 
 
Startovní fotografie soutěžících kategorie II.:   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt byl podpořen z grantové programu Jihočeského kraje na podporu sportu  
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Turistické mapy mikroregionu Vlachovo Březí 
 
Předmětem projektu bylo vytvoření turistické mapy mikroregionu Vlachovo Březí. 

Konkrétně byly vytvořeny 2 druhy „trhacích“ map v měřítku 1:50000 pokrývající celý mikroregion - 
v nákladu 2000ks na každý druh mapy, celkem tedy 4000ks. Součástí mapy je i zobrazení nové 
naučné stezky „osobnosti regionu“, vytvořené v roce 2017 s podporou Jihočeského kraje, GP na 
podporu cestovního ruchu. Z druhé strany turistických map jsou zobrazeny informace o turisticky 
zajímavých místech a atraktivitách z obcí mikroregionu. 

 
 
Projekt byl podpořen z grantové programu Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu 
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Ukázky realizovaných projektů jednotlivých obcí 
 
Výměna oken a dveří na objektu obecního úřadu a Výměna střešní krytiny 
objektu obecního úřadu Bohunice 
 

V rámci realizace projektů byla provedena výměna oken a dveří a výměna střešní krytiny 
na budově obecního úřadu Bohunice. Obojí bylo ve velmi špatném technickém stavu. 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje 
 
Stav po dokončení realizace: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Město Vlachovo Březí - vytvoření hracích center s konkrétní tématikou v MŠ 
Vlachovo Březí 
 

Cílem projektu bylo vybavení mateřské školy ve Vlachově Březí učebními pomůckami 
neinvestičního charakteru včetně pomůcek na podporu technického vzdělávání dětí zejména s 
důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností a dovedností, technické tvořivosti a 
konstrukčního a experimentálního myšlení.  
Podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje - podpora školství 
 
 
Pořízené vybavení – jedno z hracích center: 
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Obec Čepřovice - revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Čepřovice 
 

Jednalo se o provedení revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Čepřovice na 
sedmi lokalitách, které byly vyhodnoceny jako potřebné k řešení. Cílem navržených opatření bylo 
zlepšení péče o stávající dřeviny, jejich zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti stromů 
a posílení estetické a krajinotvorné funkce jednotlivých prvků zeleně. Byly vykáceny dřeviny ve 
špatném zdravotním stavu. Ošetřením dalších stávajících dřevin se zlepší jejich zdravotní stav a 
prodlouží životnost. Také byly provedeny nové stanovištně i regionálně vhodné výsadby. Projekt 
připravil i opatření pro podporu biodiverzity v podobě ptačích a netopýřích budek. V keřových 
výsadbách vzniknou nové hnízdní možnosti a pestré trvalkové záhony budou atraktivní nejen pro 
hmyz.  
Podpořeno z národního programu životního prostředí 
 
 
 
Stav po dokončení realizace: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obec Bušanovice – zdroj podzemní vody Dolní Nakvasovice 
 

Osada Dolní Nakvasovice je zásobena pitnou vodou z vlastních zdrojů podzemní vody. 
Napojení na kapacitní vodárenskou soustavu není z ekonomického pohledu vhodné, neboť do 
vzdálenosti 20 km od obce tato možnost není. Projekt řeší zajištění zdroje podzemní vody pro 
posílení obecního vodovodu s možností chemické úpravy vody, který vznikne v osadě Horní 
Nakvasovice a bude zásobovat pitnou vodou osadu Dolní Nakvasovice. 
Podpořeno z národního programu životního prostředí 
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Foto z realizace: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obec Zábrdí - Oprava kaple včetně jejího okolí, osvětlení 
 

Předmětem realizace projektu byla oprava kaple včetně jejího okolí a realizace osvětlení 
kaple. Zdivo kaple bylo ve špatném stavu, proto bylo potřeba provést opravy a zároveň zamezit 
další degradaci vzlínající vlhkostí. Byly realizovány i trativody a celková úprava okolí kaple. Nově 
bylo realizováno osvětlení kaple z důvodu zvýraznění této kulturní památky obce. 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje 
 
Foto z realizace: 
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Město Vlachovo Březí - Dovybavení objektu Sokolovny pro umožnění konání 
kulturních akcí 
 

Realizace projektu spočívala v realizaci stavebních prací a dodávce technologie za 
účelem dovybavení objektu Sokolovny pro umožnění konání kulturních akcí. Konkrétně bylo v 
rámci projektu provedeno: 
- Dokončení elektroinstalace v prostoru kotelny a bufetu 
- Instalace zabezpečovacího a kamerového systému budovy 
- Instalace pevně zabudovaného zvukového zařízení 
- Instalace osvětlení velkého sálu Sokolovny 
- Dostavba vstupního zastřešení hlavního vchodu a označení budovy 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje 
 
Stav po dokončení realizace: 

 

 
 

 

Město Vlachovo Březí - investiční dotace SDH - pořízení navijáku, termokamery 
 

Realizací projektu došlo k pořízení termokamery a navijáku na zásahové vozidlo LIAZ 
110 zásahové jednotky SDH Města. Toto vybavení jednotka SDH dlouhodobě postrádala při 
zásazích - kamera je velmi užitečná např. při vyhledávání osob v zakouřeném požářišti, ale i k 
určení nejintenzivnějšího centra hoření apod. Naviják hasičům chyběl zejména při polomech a 
vývratech na silnicích, kdy musí stromy odtahovat pojížděním, což je dost nebezpečné. 
Podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro JSDH 
 
Pořízené vybavení: 
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Obec Dub - Oprava střechy úřadu Městyse 
 

Realizací projektu došlo k výměně střešní krytiny na objektu úřadu Městyse. Stávající 
krytina z tašek bobrovka už byla ve velice špatném stavu a bylo potřeba jí vyměnit včetně 
podkladních latí, které vlivem zatékání postihla hniloba. 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje                     
 
 
Původní stav:       Stav po dokončení realizace: 
 

 

 

Obec Kratušín - Oprava starého vodovodního potrubí 
 

V projektu se jednalo o výměnu starého vodovodního potrubí z litiny za nové - plastové. 
Důvodem jsou poruchy na stávajícím potrubí, které je na hranici životnosti. Projekt je etatizován. 
V tomto roce chce obec pokračovat další etapou projektu. 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje 

 
 
 
 
 
 
Obec Budkov - Oprava vnitřního pláště vodojemu a technického vybavení 
Budkov 
 

Podstatou projektu byly práce na vnitřní části vodojemu. Betonová stěna byla původně 
opatřená ochranným izolačním nátěrem, který byl už narušený působením chloru. V důsledku 
tohoto poškození docházelo k postupu narušení betonové vyzdívky těla vodojemu. Byla tedy 
provedena oprava betonové vyzdívky, prasklin, utěsnění prostupů a obnovení ochranné vrstvy. 
Současně byly obnoveny ochranné nátěry potrubí a provedeny potřebné výměny armatur. Tím by 
mělo dojít k obnovení původních vlastností stavby. 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje 
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Původní stav:      Stav po dokončení realizace: 
 

 

 
 
 

Obec Dvory - Oprava fasády a střechy obecního úřadu 
 

V rámci realizace projektu byla provedena oprava fasády a střechy obecního úřadu, které 
už byly ve špatném technickém stavu. 
Podpořeno z programu POV Jihočeského kraje 
 
 
 
 
Původní stav:       Stav po dokončení realizace: 

 

 

 
Kromě již zmiňovaných činností, vyplývajících z výkonu funkce pověřence a administrace 

žádostí o dotace, se v letošním roce budeme nadále zabývat kontrolami a poradenstvím 
k obsahové náplni a legislativním povinnostem oficiálních www stránek obcí – zveřejňování 
povinně zveřejňovaných informací a souvisejících dokumentů, vedení evidence právních 
předpisů, které obce vydávají, zpřístupnění právních předpisů, zveřejnění záměrů k nakládání s 
nemovitým majetkem obce, dodržování zákonných termínů pro konání zastupitelstva, zveřejnění 
informací o konání zasedání zastupitelstva apod. 
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Na rok 2019 připravujeme tyto společné projekty 
 

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí – III. 
ročník 
 
Předpokládaný termín konání 5.9.2019. 
Místo konání: Strunkovice nad Blanicí 
Už třetí ročník sportovní akce spojený se začátkem školního roku. Soutěž trojčlenných družstev 
formou štafety ve třech disciplínách – běh, kolo, biatlon, případně jiná disciplína (dle počasí a 
místních podmínek). 
 
Rekonstrukce školní jídelny a zázemí 
 

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy školní jídelny a zázemí v ZŠ 
profesora J.Brože ve Vlachově Březí. Bude provedena demontáž konstrukcí podlah, obkladů, 
osvětlení a bude realizován zavěšený akustický podhled, osvětlení, elektroinstalace, rozvaděč, 
ventilační jednotka, oprava podlahy, nová krytina a rekonstrukce sociálního zařízení. 
 

Dále spolupracujeme na přípravě řady projektů jednotlivých obcí, kdy většina z nich je již 
v procesu podané žádosti o dotaci nebo v nejbližší době podány budou. 
 

Další rozsah 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, konzultace k účetnictví územně samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí apod. Široký rozsah činností odpovídá potřebám a požadavkům 
členských obcí mikroregionu. 
 
 
 

Kontakty na pracovníky CSS: 
 

Ing. Josef Urban – specialista pro rozvoj mikroregionu 
Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů 

+ 420 777 267 555, poradce.urban@quick.cz 
Ing. Miloslav Bursa - manažer CSS 

Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů 
+ 420 724 018 066, Bursa.Miloslav65@seznam.cz 

webové stránky: www.dsovlachovobrezi.cz 
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INFORMACE PRO RODIČE – ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
2018/2019 – II. POLOLETÍ 

 
 

jarní prázdniny (okr. Prachatice, okr. 
Strakonice) 
• pondělí 11. března 2019 - neděle 17. 
března 2019  
 
velikonoční prázdniny  
• čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 
2019  
 
 

 
vyučování bude ve 2. pololetí ukončeno  
• pátek 28. června 2019  
 
hlavní prázdniny  
• sobota 29. června 2019 do neděle 1. září 
2019  
 
začátek školního roku 2019/2020  
• pondělí 2. září 2019 

 

PŘEHLED VYBRANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ 

Šumavské Hoštice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vlachovo Březí 
 
2. ples města Vlachova Březí 
8.2. 2019 začátek od 20:00 hod 
Místo konání – sál SOKOLOVNY, k tanci 
a poslechu hraje De facto 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Čert a Káča - loutkové divadlo 

17. 2. 2019 začátek od 15:00 hod 
Místo konání - Panský pivovar - Vlachovo 
Březí
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49. sportovní ples 
23.02.2019 začátek od 20:00hod 

Místo konání – sál Sokolovna – Vlachovo 

Březí 

K tanci a poslechu hraje ,,Happy Band“ 

 

 

 

 

 

pohádka "O zlobivé holčičce" 

3. 3. 2019 začátek od 15:00 hod 

Místo konání - Zámecký pivovar - Vlachovo 

Březí 

 

Oslava svátku MDŽ 

 

8.3.2019 začátek od 15:00 hod 

Místo konání – Zámecký pivovar – Vlachovo 

Březí 

K tanci a poslechu hraje Přímý přenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaniklé vesnice po Odsunu Němců na 
Prachaticku 

 

19.3.2019 začátek od 18:00 hod 

Místo konání – sál Sokolovna – Vlachovo 

Březí 

 

 

 

 

 

Dětský karneval 

 

30.3.2019 od 14:00 hod do 16:00 hod 

Místo konání – sál Sokolovna – Vlachovo 

Březí 

 

Sokolské Šibřinky 
 

30.3.2019 začátek od 20:00 hod 

Místo konání – sál Sokolovna – Vlachovo 

Březí 

   

Dětský den 

25.5.2019 

Místo konání – fotbalové hřiště 

Vlachovo Březí 

 

Letecký den 

1.6.2019 

Místo konání-letiště u Chocholaté Lhoty

 

Čepřovice 
   

 

divadelní vystoupení ,,Dva muži v šachu,, 
1.2.2019 začátek od 19:00 hod, sál KD  
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Chlumany 

 

16.2.2019 Divadlo Vodvas 

2.3.2019 Masopust 

22.3.2019 Josefovská zábava 

29.3.2019 Noc s Andersenem 

17.8.2019 Staročeská Konopická 

 

 

 

Chlumanské trhy 

 

Termíny: 4.5.2019, 1.6.2019, 6.7.2019, 3.8.2019, 7.9.2019, 5.10.2019 

 

 

 Malenice 

 

 

 
 



 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017  

 
Strunkovice nad Blanicí 
 
 
Koruna světa – cestovatelská přednáška   Líný Kuba, holé neštěstí 
 
2.2.2019 začátek od 19:00 hod     3.2.2019 začátek od 14:00 hod 
Místo konání – kino – Strunkovice nad Blanicí   Místo konání – kino Strunkovice   

                                             nad Blanicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ples městyse 
 
9.2.2019, místo konání KD Strunkovice, 
hraje BIG PAPA 
 
 
Dětský maškarní bál 
 
16.2.2019, místo konání KD Strunkovice 
 
Hasičský maškarní bál s odpoledním 
programem pro děti 
 
23.2.2019, místo konání Velký Bor 
 
Včelařský ples 
 
9.3.2019, místo konání KD Strunkovice, 
hraje DYNAMICS BAND 
 

Vítání jara s rockovými kapelami 
 
23.3.2019, místo konání KD Svojnice 
 
 
Divadelní komedie Zase ti tupitelé  
 
30.3.2019, místo konání kino Strunkovice, 
VOSA Volary 
 
Rockový festival ,,Mexiko“ 
 
27.4.2019, místo konání Parket na 
Sokolské louce, Strunkovice 
 
Floriánská hasičská zábava 
 
18.5.2019, místo konání Parket na 
Sokolské louce, Strunkovice
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DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OBLASTI MIKROREGIONU 

o Ky.By zahrada Chlumany 

Bylinková a květinová zahrada nabízí od května do října 

• sazenice nejrůznějších bylinek a léčivek  
• přes 20 druhů čerstvě řezaných bylinek přímo ze záhonů  
• čerstvě řezané klasické venkovské květiny přímo ze 

záhonů  
• sezonní plody ze zahrady (zelenina, ovoce)  
• prodej zemědělských přebytků od malopěstitelů ze 

širokého okolí  

a také 

• možnost posezení v příjemném prostředí bylinkové a květinové zahrady  
• prvky ekologické zahrady – hmyzí dům, vrbová chýše, bylinková spirála ...  
• přednášky a kurzy o bylinkách a léčivkách pro širokou veřejnost  
• prostor pro výuku dětí ze základních a mateřských škol v rámci enviromentální 

výchovy  

KY.BY zahrada získala 17.8.2011 certifikát UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRAD

 
 

� Farářova tajná komnata 
V unikátním prostoru staré fary v Malenicích je nově 
otevřena Farářova tajná komnata. Místnost, ve které 
můžete sami rozehrát tajemný příběh při logické hře plné 
tajemství a hlavolamů. K této hře není zapotřebí fyzická 
zdatnost, stačí jen rozluštit řadu překážek, které vedou k 
objevení kroniky.  

VSTUPNÉ  

(pro skupinu max. 5 osob, časový limit 45 min.) 

• 1 osoba: 100 Kč 

• děti do 15 let: 50 Kč 

• rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti): 250,- Kč 

• Skupinové vstupné (až 5 dospělých osob): 450,- Kč 

 

OTEVÍRACÍ DOBA v době otevření turistického informačního centra – viz INFORMAČNÍ A 
KULTURNÍ CENTRUM MALENICE 

Doporučujeme: po telefonické domluvě provést rezervaci konkrétního termínu 

na tel.čísle 720 428 670 nebo email: faramalenice@seznam.cz 
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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: 
zsamssumavskehostice@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 
 
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 



 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017  

 
 
MDDr. Olga Vojtíšková, tel.: + 420 797 997 557 
e-mail: info@stomatologiehusinec.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 
 
 
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@strunkovicenadblanici.cz 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


