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ÚVODNÍ INFORMACE
DSO Mikroregion Vlachovo Březí je již rok 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 druhého roku poskytování
služeb pro členské obce a jejich občany v oblasti
veřejné správy.
OBLASTI PORADENSTVÍ CSS
V posledních několika měsících se
orientujeme na agendu související s provozem
www stránek obcí, zejména jejich obsahovou
náplň ve vztahu k legislativním povinnostem –
zveřejňování povinně zveřejňovaných informací
a souvisejících dokumentů, vedení evidence
právních předpisů, které obce vydávají,
zpřístupnění právních předpisů, zveřejňování
záměrů k nakládání 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, zpracovávání
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 nebo
evidenčního, změna odběratele (vodné, stočné)
apod. - 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.
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REGIONÁLNÍ PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ MIKROREGIONU
Rádi bychom představili několik projektů, které se podařilo během uplynulého období
zrealizovat právě s podporou dotačních titulů, zejména Jihočeského kraje, Ministerstva pro místní
rozvoj, SFŽP.
Oprava veřejného prostranství včetně veřejného osvětlení v obci Budkov:
- proběhla oprava komunikace k bytovým domům, veřejného prostranství a rozšíření veřejného
osvětlení.
Stav před realizací:

Stav po realizaci:

Herní prvky - multifunkční hřiště Konopiště
- předmětem projektu bylo vybavení multifunkčního hřiště v obci Konopiště herními prvky.
Podpořeno z programu obnovy a rozvoje venkova MMR.
Stav po realizaci:
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Pracovní elektrotříkolky pro Vlachovo Březí

Pořízené elektrotříkolky:

- předmětem projektu bylo pořízení dvou kusů pracovních
elektrotříkolek pro práce spojené zejména s údržbou
veřejných ploch a veřejné zeleně města Vlachovo Březí.
Pořízení přívěsného vozíku za dopravní automobil
pro SDH Vlachovo Březí.
Pořízený vozík:

- v rámci projektu došlo k pořízení přívěsného vozíku za
dopravní automobil jednotky JPO III SDH Vlachovo Březí.
Přívěsný vozík bude využíván pro přepravu materiálu a
techniky.

SPOLEČNÉ PROJEKTY MIKROREGIONU V REALIZACI

Turistický navigační systém:
- aktuálně probíhá realizace společného projektu, kdy bude v rámci obcí mikroregionu uskutečněna
dodávka turistických směrovek, ukazatelů, informačních panelů, turistických a malovaných map a
uvítacích cedulí. Celkový objem dodávky téměř 700tis Kč bez DPH.
Podpořeno z POV Jihočeského kraje.

Naučná stezka ,,osobnosti regionu“:
- dalším společným projektem mikroregionu - v partnerství se sousedním městem Husinec, je
vytvoření turistické naučné stezky "osobnosti regionu". Projektem dojde k proznačení stezky v
mapě a v terénu, turistické značení, 10 zastavení s informační deskou, kde bude vyznačen průběh
stezky a zároveň bude každé ze zastavení informovat o jedné význačné osobnosti lokality (dle
výběru jednotlivých obcí - Husinec 4 osobnosti – Chlumany 2 osobnosti – Vlachovo Březí 4
osobnosti). Finanční spoluúčast projektu budou zajišťovat města Vlachovo Březí, Husinec, a obec
Chlumany. Očekávaný náklad do 80tis Kč.
Podpořeno z POV Jihočeského kraje.
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Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí:
Zveme vás na I. ročník štafetového triatlonu organizovaného mikroregionem Vlachovo Březí.
Termín konání: čtvrtek 7.9.2017, od 10hod (start závodu v 11hod).
Místo konání: Vlachovo Březí, u koupaliště
Propozice akce:
Soutěží se v družstvech, v kategorii I. a II. stupeň ZŠ. Všem účastníkům závodu musí být
maximálně 15let, k datu konání akce musí být žáky základní školy. Soutěží tříčlenná, smíšená
družstva,
podmínkou
je
minimálně
jedna
dívka
v
družstvu.
Soutěží se formou štafety ve třech disciplínách – běh (cca 1200m), plavání (cca 180m), kolo
(treking/ horské, cca 6000m).
Soutěžící v kategorii I. budou zdolávat poloviční vzdálenosti u všech tří disciplín.
Prezenci družstev je nutno provést max v den před konáním soutěže, tedy do středy 6.9.2017, buď
mailem na adresu: vlachovo.brezi@seznam.cz nebo osobně v sídle Mikroregionu Vlachovo
Březí, Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí.
Vzhledem k očekávané nepřízni počasí rozhodl přípravný tým o změně třetí disciplíny takto:
První dvě disciplíny štafety trojboje bude běh a kolo - bez změny.
Třetí disciplínou trojboje pro obě kategorie (tedy I. a II. stupeň ZŠ) bude biatlon – střelba ze
vzduchové pistole pro II. kategorii (II. stupeň ZŠ), hod na cíl pro I. kategorii (I. stupeň ZŠ), spojená
s krátkým během a trestným krátkým během v případě neúspěšné střelby.
Spolufinancováno z grantového programu Jihočeského kraje.

PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ V REALIZACI
Rekonstrukce OÚ Zábrdí:
- společný objekt obecního úřadu a hasičské zbrojnice, kde bude provedeno zateplení fasády
objektu, výměna oken, dveří, opravy povrchů vnitřních prostor obecního úřadu. Celkový objem
dodávky téměř 500tis Kč bez DPH.
Průběh realizace:

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

Obnova vodovodu Dvory II.etapa:
- předmětem projektu je provedení stavebních prací za účelem realizace výměny stávajícího
litinového řadu vodovodu v obci Dvory ve stávající trase a dimenzi. Celkové náklady cca 1.240tis
Kč bez DPH.
Průběh realizace:

Ne všechny projekty se daří ihned realizovat, zvláště pokud jsou finančně náročnější a
nebyla na ně poskytnuta dotační podpora. V těchto případech předpokládáme podání žádostí o
dotace v dalších výzvách.
PODPORA CSS PRO ČERPÁNÍ DOTACÍ
Rádi bychom podpořili místní obyvatele
a podnikatele v čerpání dotací na projekty, ať už
se jedná o programy na zateplení, výměnu kotlů
apod. nebo programy na rozvoj zemědělského i
nezemědělského podnikání (PRV, OPPIK, OPŽP
apod.).
Na www stránkách DSO jsou uvedeny
aktuální informace týkající se vybraných
dotačních titulů, vzhledem k naší kapacitě není
efektivní připravovat ucelený přehled desítek až
stovek dotačních titulů, které jsou aktuálně
k dispozici, proto mohou případní zájemci

kontaktovat přímo zaměstnance kanceláře CSS,
kteří by se věnovali jednotlivým projektům a
dotacím individuálně.
Uvítáme podněty pro vznik dalších
společných projektů mikroregionu ve spolupráci
s neziskovými organizacemi, podnikateli a
spoluobčany.

Kontakty na pracovníky CSS:
Ing. Josef Urban – manažer 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 ZÁŘÍ-PROSINEC
Září
2.9. Chlumanský trh

28.9. Malenice
Drakiáda + Svatováclavská pouť
2.9. Malenice – Fara

29.9. Střítěž

Zábavné vědecké odpoledne

Kino – film Jana Hřebejka Zahradnictví:

2.9. Čepřovice - Pouťová zábava

Dezertér

3.9. Lipovice - Mše svatá v Lipovicích
7.9. Vlachovo Březí (u koupaliště)

30.9. Lipovice - Drakiáda

Trojboj dětských družstev o pohár

30.9. Malenice - OLDIES diskotéka

Mikroregionu
9.9. Malenice - Noční hra pro děti

ŘÍJEN

14.9. Malenice

7.10. Chlumany - Chlumanský trh

Výlet pro seniory – vodní mlýn Hoslovice

7.10. Střítež - IV. Střítežské dýňování

16.9. Chlumany - Soutěž chlumanských hasičů
17.9. Dub - zámek
Vernisáž výstavy obrazů - Josef Duspiva
22.9. Strunkovice nad Blanicí
Kino – film Jana Svěráka - Po strništi bos
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13. - 15.10. Vlachovo Březí – 16. ročník
Sborový festival hudebního romantismu

25.11. Vlachovo Březí - Rozsvícení vánočního
stromu

25.11. Lipovice - Výroba vánočních dekorací
a rozsvícení vánočních stromečků
25.11. Střítež - Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a betlému
25.11. Vlachovo Březí -Volejbalový turnaj
,,Pod napětím“
14.10. Lipovice - Den venkovských žen
21.10. Malenice - hudební kapela Labyrint
27.10. Vlachovo Březí
Slavnostní jmenování nových občanů Vlachova

25.11. Malenice – 50. hubertská zábava
PROSINEC
2.12. Malenice - Adventní trhy
5.12. Lipovice - Čertovská nadílka

Březí (sázení lípy 18ti letých)

9.12. Malenice - Vánoční diskotéka pro děti

28.10. Malenice - Posvícenská zábava

16.12. Vlachovo Březí - Vánoční turnaj dětí a

LISTOPAD

23.12. Malenice - Živý betlém

4.11. Lipovice - Halloween

26.12. Vlachovo Březí - Náborový volejbalový

11.11. Malenice - 120. výročí SDH Malenice
24.11. Malenice - Rozsvícení vánočního stromu

mládeže v nohejbalu

turnaj pro nováčky
26.12. Lipovice - Štěpánský turnaj

Muzeum venkovského života LIVA Předslavice
Muzeum se nachází v Předslavicích čp. 18 u Volyně (bývalý statek U Blumů)
Kromě zemědělské tematiky muzeum ukazuje tradiční řemesla, lidové slavnosti i prostý fakt,
co vše lidé na venkově dokázali zužitkovat
Muzeum je otevřeno od 1.5.2017 každý den kromě pondělí od 9:00 hod do 16:00 hod a po
telefonické dohodě na čísle 383 372 437 nebo 725 064 435.
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–

Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 15 let 30
Kč.

–

Hromadné vstupné (nad 10 osob) dospělí
40 Kč, děti do 15 let 20 Kč.

–

Parkoviště i pro autobusy je na návsi.

Výročí 300 let svobodného
zednářství - Dub
Datum konání:
od: 21.5.2017
do: 1.10.2017
Místo konání:Zámek Dub u Prachatic a
historická budova Jihočeského muzea v
Českých Budějovicích
Majitelé zámku Dub, Muzeum
svobodného zednářství při Veliké Lóži
České republiky, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, zednářské lóže Pod kamennou růží
a Quatuor coronati VLČR Vás zvou na výstavy "Svobodní zednáři na Českobudějovicku" a "Jižní
Čechy očima Jiřího Syllaby", které vznikly u příležitosti výročí 300 let svobodného zednářství
(1717 - 2017) a 115 let od narození prvního porevolučního velmistra Veliké Lóže České
republiky. Obě expozice můžete zhlédnout od 21. května do 1. října 2017 na zámku Dub u
Prachatic.

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

•

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
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INFORMACE PRO RODIČE - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

• pondělí 4. září 2017 - začátek školního
vyučování
• čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 podzimní prázdniny

• pondělí 5. března 2018 - neděle 11. března 2018
- jarní prázdniny (okr. Prachatice i Strakonice)
• čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 velikonoční prázdniny

• sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018 vánoční prázdniny

• pátek 29. června 2018 – ukončení 2. pololetí

• středa 31. leden 2018 – ukončení 1. pololetí

• pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna
2018 - hlavní prázdniny

• pátek 2. února 2018 - jednodenní pololetní
prázdniny

• pondělí 3. září 2018 - začátek školního roku
2018/2019

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@zsvlachovobrezi.net, www.zs-vlachovobrezi.net

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

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

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

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 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
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Zdravotnická zařízení

Kulturní 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

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/

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

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

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@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
http://www.magistra.cz/lekarny/lekarna-u-sv-duchavlachovo-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

Kino Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí 216, 384 26 Strunkovice
nad Blanicí
Kontakt: + 420 388 327 109, e-mail:
kino@strunkovicenadblanici.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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