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ÚVODNÍ INFORMACE
DSO Mikroregion Vlachovo Březí
dokončuje již druhý rok zapojení 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 má
před sebou pravděpodobně již poslední rok
plného fungování, poskytování služeb pro
členské obce a jejich občany v oblasti veřejné
správy, tedy pokud nedojde k prodloužení
projektu, což bude předmětem dalších jednání
SMO ČR - poskytovatele dotace a do projektu
zapojených mikroregionů.

Poslední půl rok práce CSS byl značně
poznamenán mediálně známým obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Připojili jsme se k ostatním mikroregionům,
které se přihlásily k poskytování funkce
pověřence/ specialisty pro ochranu osobních
údajů a souvisejících služeb členským obcím
a jejich školským zařízením.
Pro většinu obcí a jejich ZŠ a MŠ tak
od května 2018 zajišťujeme funkci
pověřence/specialista pro ochranu osobních
údajů. Pomáháme s implementací požadavků
nařízení a přípravou příslušných a
souvisejících dokumentů. Tyto související
činnosti nám stále zabírají dost času a
předpokládáme, že ještě do konce roku
zabírat budou.
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SPOLEČNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY MIKROREGIONEM
ZKVALITNĚNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V MIKROREGIONU
VLACHOVO BŘEZÍ
S blížícím se začátkem nového školního roku bychom rádi zmínili obcemi
mikroregionu společně realizovaný projekt, který je zaměřen na zkvalitnění výuky počítačové
techniky. Pod názvem projektu „Zkvalitnění výpočetní techniky pro školní výuku v
mikroregionu Vlachovo Březí" byla v období letní prázdnin realizována dodávka nových 80ks
počítačů (21ks stolních, a 59ks notebooků) do základních a mateřských škol mikroregionu.
Umožní zkvalitnění školní výuky a vyšší připravenost dětí na středoškolskou výuku.
TROJBOJ DĚTSKÝCH DRUŽSTEV O PUTOVNÍ POHÁR MIKROREGIONU
VLACHOVO BŘEZÍ
Abychom na druhou stranu podnítili zdravý vývoj dětí a mládeže, hned v prvním
týdnu měsíce září proběhne II. ročník štafetového triatlonu dětských družstev v rámci soutěže
o pohár mikroregionu. Akce se v minulém ročníku účastnilo 21 družstev. Předpokládáme, že
v letošním roce bude účast minimálně stejná.
POZVÁNKA - TROJBOJ
Tímto všechny srdečně zveme na fotbalové hřiště v obci
Šumavské Hoštice, kde bude závod zahájen i ukončen.
Termín konání: 06.09.2018, začátek od 10:00 hod.
Soutěží se ve smíšených tříčlenných družstvech – minimálně
jedna dívka v každém družstvu, v kategorii I. a II. stupeň ZŠ.
Všem účastníkům závodu musí být maximálně 15 let k datu
konání akce.
Přihláška družstva reprezentujícího obec mikroregionu je možna
emailem na adresu: vlachovo.brezi@seznam.cz, případně na místě
konání akce, nejdéle však do 09:45 hod.
Podrobné propozice a pravidla akce jsou zveřejněny na www stránkách mikroregionu,
http://www.dsovlachovobrezi.cz/.
TURISTICKÁ MAPA MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ
Třetím společným projektem mikroregionu, jehož realizace aktuálně probíhá, je
vytvoření turistické mapy mikroregionu Vlachovo Březí. Konkrétně budou vytvořeny 2 druhy
„trhacích“ map v měřítku 1:50000, formátu A3, pokrývající celý mikroregion. Součástí mapy
bude 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 budou
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zobrazeny informace o turisticky zajímavých místech a atraktivitách z obcí mikroregionu.
Předpokládaný náklad 2000ks na každý druh mapy, celkem tedy 4000ks.

SPOLEČNÉ PROJEKTY MIKROREGIONU V REALIZACI JEDNOTLIVÝCH OBCÍ
V mnoha obcích probíhají realizace společně připravovaných projektů, které jsou však
realizovány jednotlivými obcemi. Částečně jsou tyto projekty financovány jednotlivými
obcemi, částečně z dotací poskytnutými Jihočeským krajem, v rámci Programu obnovy
venkova pro rok 2018 nebo tématických grantových programů.
V realizaci se tak v současné době nachází například projekty:















Město Vlachovo Březí - vytvoření hracích center s konkrétní tématikou v MŠ
Vlachovo Březí - neinvestiční dotace GP Jihočeského kraje - podpora školství
Město Vlachovo Březí - Podpora oslav 100 let české státnosti - GP Jihočeského kraje
Podpora oslav 100 let české státnosti
Obec Čepřovice - revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Čepřovice - SFŽP
Obec Bušanovice – zdroj podzemní vody Dolní Nakvasovice - SFŽP
Obec Zábrdí - Oprava kaple včetně jejího okolí, osvětlení - POV DT1-3
Město Vlachovo Březí - Dovybavení objektu Sokolovny pro umožnění konání
kulturních akcí - POV DT1-3
Obec Bohunice - Výměna oken a dveří na objektu obecního úřadu - POV DT1-3
Obec Bohunice - Výměna střešní krytiny objektu obecního úřadu - POV DT1-3
Město Vlachovo Březí - investiční dotace SDH - pořízení navijáku, termokamery - GP
Jihočeského kraje Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje
Obec Dub - Oprava střechy úřadu Městyse - POV DT1-3
Obec Kratušín - Oprava starého vodovodního potrubí - POV DT1-3
Obec Budkov - Oprava vnitřního pláště vodojemu a technického vybavení Budkov POV DT1-3
Obec Dvory - Oprava fasády a střechy obecního úřadu - POV DT1-3
Obec Dub - neinvestiční dotace SDH - vybavení SDH - GP Jihočeského kraje
neinvestiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje

ČINNOSTI CSS
V nejbližších měsících nás čekají vyhodnocení realizovaných projektů podpořených
dotacemi. Hlavní další činností, kterou předpokládáme, že budeme vykonávat, je funkce
pověřence/specialisty pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 obecného nařízení o ochraně
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osobních údajů (GDPR). Tedy kontroly realizovaných opatření, implementace GDPR
v obcích, ZŠ a MŠ.
Další činností, kterou se snažíme
pravidelně vykonávat, je agenda související
s provozem www stránek obcí, zejména jejich
obsahovou náplní ve vztahu k legislativním
povinnostem
– zveřejňování povinně
zveřejňovaných informací a souvisejících
dokumentů, informací poskytnutých na
žádost, výroční zprávy o činnosti v oblasti
poskytování informací, vedení evidence
právních předpisů, které obce vydávají,
zpřístupnění právních předpisů, zveřejnění
záměrů nakládání s nemovitým majetkem
obce, dodržování zákonných termínů pro
konání zastupitelstva, zveřejnění informací o
konání zasedání zastupitelstva apod. Tyto
záležitosti bývají často předmětem kontrol
Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR a jejich výsledky
vykazují značnou chybovost obcí. Svou
činností se snažíme těmto chybám v rámci
případných kontrol předcházet.
Nové projekty budeme připravovat
pravděpodobně až koncem roku, tedy až
budou po říjnových volbách ustanovena nová
zastupitelstva a vedení obcí. Očekáváme
zpracování žádostí jednotlivých obcí do POV
Jihočeského kraje na rok 2019, kde bude
pravděpodobně pro rok 2019 možno získat

jednotlivými
obcemi
více
finančních
prostředků. Na druhou stranu, společný
projekt mikroregionu, který jsme každý rok
realizovali z POV DT7 Jihočeského kraje pro
rok 2019 plánovat nemůžeme. Pro rok 2019
podpora společných projektů mikroregionů ze
strany Jihočeského kraje není plánována.
DALŠÍ OKRUHY ČINNOSTÍ CSS
Další prováděné poradenství souvisí
s projektovou přípravou projektů, zpracování
návrhů smluv, obecně závazných vyhlášek,
zaměstnávání osob evidovaných u 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, zpracování statistických
výkazů, věnování se oblasti personální a
mzdové, konzultace s příslušnými úřady dle
potřeb členských obcí mikroregionu, podílení
se na zajišťování kulturních akcí, zpracování
různých vzorů formulářů pro občany apod.

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
Jana Kůrková, DiS. - manažer CSS
Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů
+ 420 724 018 066, janikurkova@seznam.cz
webové stránky: www.dsovlachovobrezi.cz
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VYBRANÉ KULTURNÍ AKCE SRPEN - PROSINEC
Oslava výročí 700 let Nakvasovic
11.08.2018 začátek od 14:00 hod
Místo konání – obec Dolní Nakvasovice

Pouťová zábava – Čepřovice
Kapela Labyrint
01.09.2018 začátek od 20:00 hod
Místo konání: sál KD Čepřovice
Kulturní akce - Malenice

3. pohádkový les – Čepřovice
25.08.2018 začátek od 15:00 hod
Místo konání: sraz v sále KD Čepřovice
Pouťová zábava – Čepřovice
Kapela Labyrint
01.09.2018 začátek od 20:00 hod
Místo konání: sál KD Čepřovice
Dožínková slavnost – Svojnice
Pouťová zábava – Konopiště
25.08.2018 začátek od 15:00 hod
Místo konání: hospůdka u Knedlíka

01.09.2018 začátek od 14:00 hod
Místo konání – obec Svojnice, viz. program
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Rekonstrukce bitvy o Italský hrad – okolí
Vlachova Březí
01.09.2018 začátek od 10:00 hod
Místo konání: zřícenina hradu Helfenburk

Oslava výročí vzniku republiky a uctění
památky ČS legionářů – Strunkovice nad
Blanicí
08.09.2018 začátek od 13:30 hod
Místo konání – městys Strunkovice nad
Blanicí, Vitějovice, Hracholusky - viz.
program

Výlet pro seniory – Malenice
13.09.2018 začátek od 13:00 hod
Místo konání: viz. program

Závody ve střelbě z vojenské pušky –
Strunkovice nad Blanicí
15.09.2018 začátek od 09:00 hod
Místo konání: střelnice Strunkovice nad
Blanicí
Slavnostní den školy – Vlachovo Březí
17.09.2018 začátek od 08:00 hod
Místo konání: Sál ŠJ ZŠ PJB Vlachovo Březí
- 119. výročí otevření 1. budovy školy
Oslava historických výročí Vlachova Březí
19.09.2018 – začátek viz. program
Místo konání: Vlachovo Březí

Václavská veselice – Vlachovo Březí
11.09.2018 začátek od 14:00 hod
Místo konání: Zámecký pivovar - Vlachovo
Březí
- pořádá Svaz důchodců Vl. Březí
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Výstava kostýmů a fotografií z kulturních
akcí v obci – Malenice
01.06. - 30.09.2018
Místo konání: výstavní sál Fara Malenice

Posezení s harmonikou – Čepřovice
Kapela Šumaváci

Václavská taneční zábava – Svojnice

05.10.2018 začátek od 19:00 hod
Místo konání: sál KD Čepřovice

28.09.2018 začátek od 19:00 hod
Místo konání: KD Svojnice
K tanci a poslechu hraje Stanislav Kalíšek a
spol.
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Kulturní akce – Strunkovice nad Blanicí

Slavnostní koncert žáků ZUŠ Stachy a
Vlachovo Březí ke svátku ČR – Vlachovo
Březí
24.10.2018 začátek od 17:00 hod
Místo konání: Sál ZUMŠ Vlachovo Březí
Dýňový průvod – Vlachovo Březí
02.11.2018 začátek od 16:30 hod
Místo konání: město Vlachovo Březí
- tradiční průvod v okolí ZŠ PJB Vl. Březí
Den poezie – Vlachovo Březí

Chlumanský trh – Chlumany
01.09. a 06.10.2018 začátek od 08:00 hod
Místo konání: obec Chlumany

12.11.2018 začátek od 17:30 hod
Místo konání: Galerie BoMBa – ZŠ PJB
Vlachovo Březí
Zvonečkový průvod – Vlachovo Březí
02.12.2018 začátek od 16:00 hod
Místo konání: město Vlachovo Březí
- zvonečkový průvod spojený s rozsvícením
vánočního stromu
Předvánoční akademie žáků tanečního
oboru a souboru DRAK – Vlachovo Březí
18.12.2018 začátek od 17:00 hod
Místo konání – sál ZUMŠ Vlachovo Březí

17. Mezinárodní sborový festival
hudebního romantismu – Vlachovo Březí
13. - 14.10.2018
Místo konání: Zámecký pivovar – Vlachovo
Březí
- pořádá ZUMŠ Vlachovo Březí

Vánoční koncert duchovní hudby žáků a
učitelů ZUŠ – Vlachovo Březí
20.12.2018 začátek od 17:00 hod
Místo konání: kostel Zvěstování páně
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INFORMACE PRO RODIČE – ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2017/2018 – I. POLOLETÍ

začátek školního vyučování
• pondělí 3. září 2018

vyučování bude v 1. pololetí ukončeno
• čtvrtek 31. leden 2019

podzimní prázdniny
• pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

jednodenní pololetní prázdniny
• pátek 1. února 2019

vánoční prázdniny
• sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna
2019

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA K NAVŠTÍVENÍ

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
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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

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
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
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

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

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
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/
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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
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