
Výsledky šet ření v obcích ORP Č. Krumlov 

Verze k 30.5.2014 

 

Název 
obce 

Vybrané informace týkající se sociální situace v ob ci 

Bohdalovice - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno v rámci rodin 
o Zdravotně postižení nejsou 
o Bezdomovci nejsou 
o Problémy s drogami nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi se v obci vyskytuje 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Obec plánuje v roce 2014 zřízení kontejneru na sběr ošacení 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Za lékařem musí obyvatelé dojíždět do Větřní 
o Lékárna v obci není, svoz léků pro občany zajišťuje obec, nově je v obci 

obchod, v nově rekonstruovaném obecním objektu na návsi bude zřízena 
ordinace lékaře (v plánu dojížďka 1-2x týdně) 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Dětské hřiště, sportoviště v obci jsou také 
o Nabídka organizované činnosti a kroužků v obci není 

- Problematika etnických menšin 
o V obci žije několik Romů, nejsou ale žádné problémy 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost v obci poměrně vysoká, zejména v zimě (souvislost 

s útlumem činnosti stavebních firem v zimním období) 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o 1 obecní byt, není problém s placením 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Pokud přijdou informace nebo letáky, tak se informace umísťují na obecní 

vývěsku 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o 3 tis. příspěvek pro CZP Č. Krumlov 
o 3 tis. Kč obec přispěla na terénní programy 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou plánovány žádné aktivity a projekty v této oblasti 
o V minulosti byla plánována výstavba DPS, aktuálně se v řešeném objektu 

budou zřizovat 3 obecní malometrážní byty (startovací / sociální byty) 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Spolupráce v sociální oblasti neprobíhá 
- Další související informace: 

o V obci není obchod, málo dopravních spojů (obec zajišťuje svoz občanů na 
nákupy do Větřní a Č. Krumlova). 

Boletice - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zaopatřeno rodinami, pouze 1 senior 
o Zdravotně postižení nejsou 
o Bezdomovci nejsou 
o Problém s drogami – pouze 1 jednotlivec 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je, případy exekucí jsou rovněž, osobní bankroty 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 



o V obci není realizováno 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Dětský lékař – dostupný ve městě H. Planá 
o Další spádovost lékařských služeb na Chvalšiny a Č. Krumlov 
o ZŠ, MŠ není – doprava do okolních obcí autobusem nebo zajišťují rodiny 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Organizovaná činnost v obci přímo není (dostupné ve Chvalšinách) 
o Přímo v Boleticích je dětské hřiště 
o Před několika lety se plánovalo zřízení centra pro děti (iniciativa Kocera), ale 

nepodařilo se realizovat 
- Problematika etnických menšin 

o Romská menšina – od doby, kdy se na újezdním úřadu nevyplácí sociální 
dávky, není úplný přehled o jejich případných problémech 

o Obývají asi 5 bytových domů (převážně bydlí v Květušíně) 
o Nejsou viditelné problémy, nezaměstnanost v této komunitě mírně poklesla 

v posledních letech 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na vysoké úrovni, jedná se o dlouhodobý problém 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obecní byty nejsou, v nabídce jsou byty vojenských lesů – dlouhodobě je 

dostatečná nabídka možností bydlení v obci 
o Problémy s neplacením nájmů jsou 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Úřední deska, vývěska, informační tabule i v místních částech 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Nejsou vynakládány prostředky do této oblasti 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou plánovány žádné konkrétní projekty (souvisí rovněž s plánovanými 

změnami v uspořádání území) 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Chvalšiny, Č. Krumlov – spádovost za službami 
- Další související informace: 

o V obci nepůsobí žádný poskytovatel sociálních služeb, není registrována 
poptávka. 

o Od roku 2015 se plánuje v rámci optimalizace vojenského újezdu vyčlenění 
některých místních částí k okolním obcím (Kájov, Chvalšiny) a vznikne také 
nová obec Polná (společně s Květušínem) 

Brloh - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zabezpečeno PS a rodinami 
o Několik zdravotně postižených v obci - zabezpečena donáška obědů, několik 

lidí umístěno v DPS 
o Drogy – nejsou viditelné problémy 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je, jsou i případy exekuce 
o Obec nabízí poradenství pro občany, kteří přijdou na OÚ s problémem, že se 

dostávají do dluhů apod. 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o Obec organizuje sbírky (spolupráce s Diakonií Broumov) 
o Někteří lidé vozí i osobně na ČČK Č. Krumlov 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Praktický lékař a dětský lékař (oba 2x v týdnu), zubař (3x týdně) 
o Specializovaný lékař v obci není 
o Problém s časovým dojezdem Zdravotní záchranné služby 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 



(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Nabídka pro tuto oblast je v obci dostatečná (zejm. kroužky při ZŠ) 
o 2 dětská hřiště, sportovní areál, kurty, fotbalové hřiště, koupaliště ad. 
o Obec pořádá zájezdy pro seniory a zdravotně postižené 

- Problematika etnických menšin 
o V obci nejsou zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Obec má cca 15 obecních bytů (plus 17 bytů v DPS), problémy s neplacením 
nejsou – zajištěno smluvně 

o V obci je bytový dům (soukromý vlastník) – nabízí zde levné ubytování pro 
sociálně slabší – spíše přechodné bydlení – migrace, dluhy, problémy 
s placením nájmů a energií, přestupky apod. (může být výhledově problém) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Webové stránky, leták PS k dispozici na obci, místní zpravodaj, vývěska, 

poskytování informací na obecním úřadě 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Cca 400 tis. ročně provoz PS (cca 200 tis. ročně dotace MPSV) 
o Dále má obec fond 20 tis., který rozděluje sociální komise rady města (např. 

kompenzační pomůcka, konkrétní pomoc občanům – různé účely apod.) 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Aktuálně nejsou plánovány žádné konkrétní projekty nebo aktivity, výhledově 
obec zvažuje rozšíření PS 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o DPS Křemže – spolupráce mezi DPS (konzultace provozu, řešení 

konkrétních situací apod.) 
- Další související informace: 

o Obec poskytuje PS pro své obyvatele (kapacita 25 lidí je plně využita, spíše 
převis poptávky). Spolupráce s DPS Křemže (vzájemné konzultace, 
poradenství). 

o Dům s pečovatelskou službou má 18 bytů  
Černá v 
Pošumaví 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zatím zajištěno v rámci rodin 
o Zdravotně postižení nejsou 
o Vyskytuje se zde 1 bezdomovec (trvalé bydliště má v Kájově) 
o Drogy – jen lehké, viditelné problémy nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je, několik případů exekuce 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci je umístěn 1 kontejner pro sběr starého ošacení 
o Obec organizuje 1-2x ročně sbírku ošacení (spolupráce Diakonie Broumov) 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Praktický lékař (2x týdně), chybí zubař 
o ZŠ, MŠ v obci je 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Organizovaná činnost je realizována při školách, v družinách, organizují se 
akce pro rodiče s dětmi (besídky, soutěže apod.) 

o Jsou zde 3 dětská hřiště a fotbalové hřiště 
- Problematika etnických menšin 

o Zástupci etnických menšin zde nejsou zastoupeni 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, sezónní kolísání 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 



o Obec má 98 obecních bytů, zásadní problémy s neplacením nejsou 
o Obec má 1 bezbariérový byt – obsazen místní seniorkou 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Informovanost na obecním webu, obecní zpravodaj, vývěsky – dle aktuální 

potřeby 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Cca 5. tis. ročně na občany umístěné v DD H. Planá 
o Jiné příspěvky z obecního rozpočtu nejsou 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o V roce 2014 bude obec stavět 2 bezbariérové malometrážní domky pro 

seniory nebo handicapované občany se zvýhodněným nájmem (podobně 
jako v Lipně nad Vltavou), výhledově je rezerva i pro další takové domy 

o Obec zvažuje zavedení pečovatelské služby (možnost spolupráce s PS 
města Horní Planá) 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Viz výše 

Český 
Krumlov 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zabezpečeno pečovatelskou službou nebo rodinami, 
o Zdravotně postižení – někteří klienti jsou umístěni v DPS 
o Drogově závislí – jak měkké, tak tvrdé drogy 
o Několik bezdomovců se městě vyskytuje 
o Etnické menšiny (cca 800 Romů) 

- Problematika zadluženosti 
o Vyskytuje se mezi občany města hojně (problém se týká nejen Romské 

menšiny, ale také osaměle žijících, nezaměstnaných lidí), řešeno terénním 
pracovníkem 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Ve městě jsou umístěny kontejnery ošacení 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Všechny uvedené služby jsou ve městě zajištěny (zubaři, praktičtí lékaři, 

gynekolog, MŠ, ZŠ, rodinná a mateřská centra) 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Hlídání dětí, dětské koutky, mateřská a rodinná centra 
o Dům dětí a mládeže s širokou paletou volnočasových aktivit 
o Kluby (Bouda) 
o Dětská hřiště, sportovní hřiště, sportovní kluby 
o Obecně je dostatek volnočasových aktivit pro seniory (Senior klub na 

Vyšehradě 182, Informační centrum pro seniory ICOS) 
- Problematika etnických menšin 

o Na městském úřadě pracuje terénní pracovník pro romskou menšinu 
o Fungují zde terénní programy či služby organizací: KoCeRo, CPDM 
o KoCeRo, CPDM (nízkoprahová centra, taneční skupiny, příprava do školy, 

volnočasové aktivity). 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Dlouhodobě se vyskytuje vyšší míra nezaměstnanosti 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Město má 126 obecních bytů – problémy s neplacením nájemného jsou 

časté (netýká se jen romské menšiny, řešeno např. smlouvami na dobu 
určitou, splátkovými kalendáři) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Web, vývěsky, zpravodaj, letáky, k dispozici katalogy sociálních a 

souvisejících služeb (město zajišťuje jejich tisk a distribuci rovněž na ostatní 
obce) 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Dotace na provoz DPS 2.868.000, CPDM 2.189.000, ICOS osobní asistence 

250.000, ICOS rodinná poradna 200.000, Město dále dofinancovává Dům na 



půl cesty a Domov pro matky  
o Město dále přispívá na zlevněné stravování důchodců 630.000, věcné dary 

pro děti z dětského domova 20.000 a pro seniory v domovech pro seniory 
40.000  

o Město vypisuje roční dotační Program sociálních služeb (1.221.000 + 
460.000 Kč) 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o V plánu je zřízení pobočky NZDM (lokalita sídliště Mír) 
o Do budoucna noclehárna s denní centrum, plus další aktivity viz dokument 

PSS 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Spolupráce s obcemi v rámci výkonu agendy obce III. stupně (zejména 
agenda odboru sociálních věcí MěÚ) 

- Další související informace: 
- Obec provozuje PS (189 klientů, využívá se převážně donášku obědů) – 

registrovaná kapacita je 200 
- Ve městě dostupné následující sociální služby: odborné sociální poradenství 

(CZP JčK, ICOS), osobní asistence (ICOS), pečovatelská služba, tísňová péče, 
odlehčovací služby (všechno DPS), domovy pro seniory (Wágnerka, Domov pro 
seniory Kaplice – detašované pracoviště ČK), azylové domy, domy na půl cesty 
(obě Město ČK), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (CPDM, KoCeRo), 
terénní programy (CPDM, KoCeRo), sociální rehabilitace (FOKUS), sociální 
služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče (Nemocnice Č. Krumlov). 
Tyto služby využívají zejména obyvatelé v rámci celého ORP ČK. 

- V ČK chybí azylový dům pro muže a s ním spojená noclehárna a denní centrum. 
- Stále existuje možnost využití prostor bývalých kasáren (Vyšný) pro potřeby 

rozvoje sociálních služeb 
- Ve městě existují soukromé ubytovny, které jsou obsazeny sociálně slabými 

občany. 
 

Dolní 
Třebonín 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Služby PS zajišťuje v obci a osadách Ledax o.p.s. – 1 klient 
o 2 zdravotně postižení, ale potřeby řeší rodiny sami (vozíčkář) 
o Drogy – marihuana poměrně rozšířená, viditelné problémy ale nejsou 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Pouze ojedinělé případy exekucí (do cca 10 případů), spíše méně problémů 

v této oblasti 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o V obci jsou umístěny 2 kontejnery na sběr starého ošacení (1x za 14 dní 
výběr, provozuje firma ASA) 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Praktický lékař 1x za 14 dní 
o Do místní ubytovny jezdí 1x týdně lékař také 
o MŠ je (kapacita 40 dětí) – nově rekonstruovaná a rozšířená v roce 2014 

(trvalé vyřešení problému s předškolním vzděláváním) 
o ZŠ – v obci první stupeň 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o V obci se nachází fotbalové hřiště, v roce 2014 otevřena bikrosová trať, 
dětské hřiště 

o Působí zde TJ se sedmi oddíly (obec přispívá na činnost) 
o Obec pořádá řadu aktivit pro rodiny, dále besedy se seniory atd. – obec 

připravuje i projekt výstavby nového sportovně-kulturního objektu 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zsastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 



o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obecní bytový fond čítá 286 obecních bytů, občasné problémy s neplacením 

(1 akutní problémový případ) 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Obec informuje na vývěsce, webu, úřední desce 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Klienta PS – obec přispívá 4 tis. Kč ročně 
o Žádné další příspěvky se nevydávají 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou žádné konkrétní záměry v této oblasti 
o Plánuje se výhledově rekonstrukce bytového domu v Záluží (z obce D. 

Třeboním jsou tam pouze 2 obyvatelé, další z Č. Krumlova,  
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Neprobíhá 
- Další související informace: 

o V Záluží je obecní obytný dům s 12 byty, kam 1x týdně dojíždí lékař + je zde 
jedna paní na výpomoc (není to sociální pracovnice) – pro obec je finanční 
zátěží dům provozovat. 

o Senioři nejsou přes poměrně vysoký počet obyvatel příliš zastoupeni – díky 
výstavbě v posledních letech jsou zde spíše mladé rodiny. 

o V dřívějších kolech výstavby bylo vystavěno 60 sociálních bytů (zvýhodnění 
lidí s nižšími příjmy) 

Frymburk - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – jsou zajištění v rámci rodin 
o Městys má jeden dům, který je vhodný pro bydlení starších, zdravotně 

postižených nebo občanů v přechodné nouzi 
o Bezdomovci v obci nejsou (dříve jich zde pár bylo) 
o Drogy – spíše v běžné míře – marihuana, viditelné problémy nejsou 
o Zdravotně postižení – řešeno rodinami 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je, v poslední době se situace zlepšila (díky osvětě) 
o Gamblerství – v přiměřené míře 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Organizuje se burza starého ošacení (Český svaz žen 2 x ročně) – po 

přebrání odvoz 
o Zavedení kontejnerů na sběr ošacení se neplánuje 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Lékařská péče zajištěna (1 praktický lékař), spádová oblast pro P. Výtoň, 

Lipno nad Vltavou, Světlík 
o ZŠ, MŠ - dtto 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Nabídka v této oblasti je dostatečná – v městysi jsou klubovny, zájmové 
spolky, tělovýchovné organizace, kulturní spolek, městysem je organizován 
celoroční kulturní, sportovní a společenský program 

- Problematika etnických menšin 
o Nejsou v městysi zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, kolísavá dle turistické 

sezóny 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Městys má 130 vlastních bytů – problémy s neplacením nájmů jsou, ale 

zatím v rámci obce vše řešitelné (splátkové kalendáře, smlouvy na dobu 
určitou) 



- Informování o sociálních službách obcí 
o Vývěska, web, prostřednictvím praktického lékaře 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Přímé platby z rozpočtu nejsou, ale v rozpočtu jsou rezervní prostředky pro 

sociální oblast (jednorázové případy) 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Nejsou plánovány v dohledné době konkrétní projekty, ale výhledově jsou 
v obecním fondu nemovitostí rezervovány objekty pro případné vybudování 
zařízení sociálních služeb 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Viz výše 

- Další související informace: 
o V městysi byla vybudována stanice Centrálního záchranného Integrovaného 

systému pro celé Lipensko. 
Holubov - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 

o Senioři – zabezpečeno rodinami 
o Byla zde i nabídka dovážek k lékaři, ale nebyl o to zájem 
o rodina s postiženým dítětem- není potřeba služab 
o problémy s drogami nejsou 
o bezdomovci nejsou 
o 1 rodina ve zhoršené sociální situaci 

- Problematika zadluženosti 
o Problém se zadlužeností v obci jsou, občasné případy exekuce 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci je nově kontejner na sběr starého ošacení 
o 2x ročně obec organizuje sběr ve spolupráci s Diakonií Broumov 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Lékař dostupný v Křemži, v obci není 
o Dříve zde byla dětská poradna, (skončila 12/2013) 
o MŠ a první stupeň ZŠ v obci je 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o V obci je fotbalové hřiště a dětské hřiště 
o Funguje zde Mateřské centrum Holoubek (1x za týden pořádají setkání a 

aktivity), jinak fungují v obci hasiči, skauti apod. 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec má 5 obecních bytů (spíše služební pro zaměstnance ZŠ, hasičů 

apod.), problémy s placením nejsou 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Katalogy sociálních služeb k dispozici na obecním úřadě, dle potřeby na 
webu nebo vývěsce 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Nejsou vynakládány příspěvky do této oblasti 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou plánovány aktivity nebo projekty v této oblasti 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Spolupráce s městysem Křemže – umísťování do DPS, pokud by byl zájem 

ze strany občanů Holubova 
Horní Planá - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 

o Město provozuje Dům s pečovatelskou službou (13 bytů – pouze 2/3 využívá 
PS). 

o Kapacita pečovatelské služby (je provozována pouze pro území města H. 



Planá) byla navýšena na 25, převažuje poptávka po donášce obědů. 
o Ve městě je Domov důchodců Horní Planá (domov pro seniory) s kapacitou 

110 lůžek. 
o Ve městě je Dětský domov pro 72 dětí ve věku od 3 let do ukončení studia 

(zřizovatel JčK), klienti z celé republiky 
o Senioři (poptávka po pečovatelské službě existuje i z okolních obcí – 

Boletice, Černá v Pošumaví a Frymburk, senioři ve městě jsou zajištěny 
pečovatelskou službou a péčí rodin) 

o Zdravotně postižení – 2 vozíčkáři (možnost pracovního uplatnění ve městě 
nemají) 

o Bezdomovci cca 3 – nejsou s nimi problémy (aktuálně ve výkonu trestu) 
o Bývalá kasárna v Benešově nad Černou – zde řeší umístění těch 

problémových lidí z města (je zde pro ně nabídka levného ubytování – 
ideálně s příspěvkem na péči klienta – pro ně je možnost zajisti např. i 
donášku obědů apod.) 

o Drogy – spíše marihuana mezi mladými, viditelné problémy nejsou 
o Byly snahy o fungování klubovny pro maminky při ŽS, ale aktuálně není 

funkční 
- Problematika zadluženosti 

o Zadluženost mezi obyvateli poměrně vysoká, případy exekucí, insolvenčních 
řízení 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Ve městě je nově umístěn kontejner na sběr starého ošacení 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Není problém s dostupností lékařských služeb 
o Nutné řešit problematiku návazného bydlení pro klienty opouštějící Dětský 

domov – v některých případech se to řeší umístěním do těch malometrážních 
bytů 

o Nabízí se i možnost pro činnost NZDM (vazba na činnost dětského domova) 
o MŠ, ZŠ ve městě jsou 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Je zde pobočka ZUŠ, několik sportovních klubů 
o Chybí volnočasová klubovna či zařízení pro trávení volného času dětí a 

mládeže 
- Problematika etnických menšin 

o Cca 3 rodiny v bytovém domě v Hodňově, ale nejsou viditelné problémy 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, kolísání ve vazbě na 
turistiku 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Město má 3 panelové domy a jeden bytový dům s malometrážními byty 
(celkem 93 bytů, z toho 13 bytů v DPS) 

o Jsou problémy s placením nájmu (když např. neplatí za byt v panelovém 
domě, tak se přemístí do malometrážního bytu, pokud ani to není řešení, tak 
jsou nastaveny splátkové kalendáře, jsou uzavírány nájemní smlouvy na 
dobu určitou…dosud nebyl případ, že by byl nájemce vystěhován) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Vývěsky, distribuce katalogu sociálních služeb, základní informace na 

webových stránkách města, městský zpravodaj 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Roční výdaje na provoz DPS a zajištění pečovatelské služby (2 pečovatelky) 
– ročně cca do 300 tis. Kč 

o Pravidelně se přispívá na DS Horní Plané 
o Dříve se dával příspěvek Středisku rané péče z Týna nad Vltavou, ale už 

sem nedojíždí 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Aktuálně nejsou plánovány žádné konkrétní projekty 



o Výhledově se zvažuje rozšíření pečovatelské služby (zejména Černá 
v Pošumaví) 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Spolupráce s Charitou České Budějovice – dodávka základních potravin, 

když se objeví individuální případ 
Hořice na 
Šumavě 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Od května 2014 začal fungovat dětský koutek pro maminky na mateřské (1x 

týdně) 
o Senioři – zajištěno rodinami 
o Zdravotně postižení – nejsou 
o Uživatelé drog – nejsou problémy, jen kouření marihuany 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Mezi obyvateli jsou případy zadluženosti, v některých případech také 

exekuce 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Praktický lékař v obci (1x týdně), MŠ a ZŠ (1. stupeň) je 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o Nově jsou v obci 2 kontejnery na ošacení (provoz společnost Ecotextil) – část 
vybraného textilu si obec nechá pro ČČK (pro pobočku ČČK v obci – ten dělá 
burzu ošacení a z toho podporuje např. akce pro děti), zbylou část si firma 
odváží k dalšímu požití 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Dětské hřiště, organizované aktivity (kroužky při školách, organizace Junáka 
apod.) 

o Od května 2014 začal fungovat dětský koutek pro maminky na mateřské 
dovolené (1x týdně) 

o Chybí vyžití pro mládež (teenagery) 
- Problematika etnických menšin 

o Skupina romských obyvatel (cca 20) – bez viditelných problémů z hlediska 
soužití s ostatními obyvateli 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Obec má 46 obecních bytů, občasné problémy s neplacením nájmů obec 
zatím vždy zatím vyřešila 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Vývěsky, místní zpravodaj 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Obec nepřispívá z rozpočtu žádnými prostředky 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Výhledově obec zvažuje výstavbu nebo zřízení DPS (chybí finanční 

prostředky) 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Neprobíhá koordinovaná spolupráce 
Chlumec - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 

o Bezdomovci NE, senioři nezaopatření NE, ZP (NE), uživatelé drog, 
problémové rodiny (NE) 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost se nejeví jako problém (neví se o žádném konkrétním případu) 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Vše spádové do okolních větších obcí, nabídka přímo v obci není 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Není v obci realizováno 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 



(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o V obci je dětské hřiště, centrum sportu a zábavy (hřiště na malou kopanou, 

volejbal, tenis, streetball) 
o Kroužky, organizovaná činnost v obci není (velmi malá obec) 

- Problematika etnických menšin 
o V obci nejsou zastoupeny etnické menšiny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Poměrně vysoká míra nezaměstnanosti (ale jedná se o menší obec, čili 

v absolutním počtu to není vysoké číslo) 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec má několik občanů v ubytovně v Záluží, která patří obci Dolní Třebonín 
o Obec Chlumec nemá obecní byty 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Obec v této oblasti neinformuje 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Žádné prostředky 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o V této oblasti nejsou plánovány žádné aktivity nebo projekty 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Spolupráce s D. Třebonínem (ubytovna v Záluží, kde jsou starší lidé, jsou 

zde i občané z Chlumce) 

Chvalšiny - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno rodinami 
o Zdravotně postižení – několik jich je v obci ((rodiče vozí sami děti do Arpidy v 

ČB) 
o Bezdomovci nejsou 
o Marihuana, větší problémy nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi obyvateli je, případy exekuce jsou rovněž 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Praktický, dětský lékař, zubař (3x týdně), gynekolog (1x týdně) – vše v obci je 
o ZŠ, MŠ v obci jsou 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci umístěny 2 kontejnery na sběr starého ošacení 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Dětské hřiště, fotbalové hřiště, hřiště na paintball atd. 
o ZŠ, MŠ – pořádají aktivity, organizují kroužky pro děti 
o Dům dětí a mládeže ČK zde také působí 

- Problematika etnických menšin 
o Několik Romů v obci je (cca 20), ale soužití je bez viditelných problémů 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Cca 35 obecních bytů 
o Problémy s neplacením jsou, ale v posledních letech se situace zlepšila 

(splátkové kalendáře, smlouvy na dobu určitou atd.) 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Informace jsou poskytovány obyvatelům v rámci fungování obecního úřadu, 
popř. na vývěsce 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Z rozpočtu jde ročně 5 tis. Kč na sociální pomoc (dle konkrétního případu a 

potřeby) – např. příspěvek pro CZP Č. Krumlov, Arpida 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Nejsou aktuálně plány a projekty v této oblasti 



o Dříve zde byla DPS – dnes je z toho běžný bytový dům (přednostně je 
bydlení přidělováno důchodcům, možnost nižšího nájmu, zajištěna donáška 
obědů) 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Neprobíhá žádná spolupráce 

Kájov - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno v rámci fungování rodin (1 obyvatelka z Hojd u Novosedel 

je v DPS jen pře zimu, jinak je ve svém domě, obec pomáhá s úklidem, 
zájem o celoroční využití služby není) 

o 1 zdravotně postižená (Kladenské Roudné) – využívá službu svozu do Arpidy 
(obec přispívala na pobyt a stravu na ozdravný pobyt) 

o Bezdomovci nejsou, sociálně slabší občané ubytování v soukromé místní 
ubytovně 

o Drogy – kouření marihuany, další viditelné problémy nejsou 
o Jeden problémový obyvatel v obecním bytě (problémy s hygienou) 
o V rámci soukromé ubytovny v obci – je zde problém s kriminalitou, násilím 

apod. 
- Problematika zadluženosti 

o Zadluženost mezi lidmi je, občasné případy exekucí 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Lékařská péče – zajištěn pouze dětský lékař (3x v týdnu), pro dospělé lékař 
není – spádovost do Č. Krumlova 

o MŠ, ZŠ první stupeň (funguje mezi nimi i zajištění obědů) 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o 2 obci umístěny 2 kontejnery na sběr ošacení, bot, hračky (provozuje firma 
ASA) 

o V obci je dále sběrný dvůr (otevřený 6 dnů v týdnu) 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Kroužky při ZŠ (např. keramický kroužek, hudební kroužek), při ZŠ je funkční 

také o.p.s., která organizuje aktivity pro děti, dále jsou zde hasiči (organizace 
volnočasových aktivit) 

o Je zde fotbalové hřiště, kurty – obec plánuje přebudovat areál na 
multifunkční hřiště) 

o V obci funguje dětský koutek – hlídání dětí (placená služba) 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, je spíše sezónního 
charakteru (stavební firmy) 

o Je zde průmyslová zóna, která nabízí poměrně dost pracovních příležitostí 
pro místní obyvatele, jinak nabídka práce v Č. Krumlově 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Obec má 19 obecních bytů (2 bytové domy) 
o Občasné problémy s neplatiči jsou (ale spíše v řádech desetitisíců) – řešeno 

splátkovými kalendáři, popř. exekucí 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Letáky poskytovatelů na obecním úřadě, popř. web 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Obec přispívá cca 24 tis. Kč na klienty tísňové péče a PS 
o Dále cca 12 tis. Kč ročně na zdravotně postiženou dívku 
o Dále hradí obec pojízdnou prodejnu (cca 24 tis. Kč) 
o Linka bezpečí – každoročně příspěvek 2.100 Kč 
o Dále příspěvek na CZP – kompenzační pomůcky (cca 3 tis. Kč ročně) 
o Cca 6 tis. Kč ročně na DD H. Planá (příspěvek na občany obce) 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Existoval dříve projekt vybudování domova pro seniory (ale jde o cca 20 let 



starou záležitost) 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Není realizována spolupráce v této oblasti  
Křemže - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 

o 23 klientů terénní PS, dále DPS 
o Senioři – zabezpečeno PS a rodinami 
o Několik zdravotně postižených 
o Několik problémových občanů (problémy s bydlením, zaměstnáním) 
o Bezdomovci nejsou 
o Drogy – nejsou viditelné žádné problémy, spíše alkoholismus 
o V obci je menší kamerový systém - podařilo se mírně eliminovat kriminalitu či 

pití alkoholu mezi mladistvými 
- Problematika zadluženosti 

o Zadluženost mezi obyvateli je, několik případů exekuce 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o 2 praktičtí lékaři, zubař, dětský lékař, lékárna 
o 1x týdně gynekolog 
o ZŠ, MŠ v obci je 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci jsou umístěny kontejnery na sběr ošacení, bot, hraček (provozuje 

firma Ecotextil) 
o Dříve probíhaly sbírky ošacení (Diakonie Broumov a charita) 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Možnosti pro trávení volného času v obci jsou (dětské hřiště, sportovní areál 
- beach volejbal, tenisové kurty) 

o Městys dává k dispozici 4 zkušebny pro místní hudební kapely 
o Při ZŠ jsou kroužky, je tam i dětské dopravní hřiště 
o V obci funguje MC Křemílek (1x týdně) 

- Problematika etnických menšin 
o Nejsou v městysi zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, dobrá dojezdová 

vzdálenost do Č. Krumlova a Č. Budějovic 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec má 5 obecních bytů, problémy s neplacením nejsou, 2 byty pro krizové 

situace jsou k dispozici v rámci objektu obecního úřadu 
o Obec má dále ubytovnu s jedním volným bytem pro krizové situace 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Místní zpravodaj, web, vývěska 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o PS – roční náklady cca 530 tis. Kč (cca 120 tis. dotace MPSV, dříve 250 tis. 

Kč ročně) 
o Dále příspěvky z rozpočtu na činnost místních spolků (např. MC Křemílek) 
o Obec dále platí např. nájmy a energie u prostor na činnost spolků 
o Dále obec přispívá DS v H. Plané, hospici v Prachaticích 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Aktuálně nejsou plánovány žádné konkrétní projekty nebo aktivity v této 

oblasti 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Spolupráce v rámci Svazku obcí Podkletí – nabídka služeb PS pro občany 
členských obcí 

Lipno nad 
Vltavou 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno rodinami 
o Zdravotně postižení – asi 1-2 
o Drogy – pouze lehké, viditelné problémy nejsou 



o Bezdomovci nejsou 
- Problematika zadluženosti 

o Zadluženost mezi obyvateli je, jsou i ojedinělé případy exekuce 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Je zde obvodní lékař (2x týdně), v zimní sezóně chirurgie 
o Dětský lékař dostupný ve Frymburku a Loučovicích 
o V obci je lékárna 
o MŠ je, ZŠ první stupeň 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci je umístěn 1 kontejner (provozuje firma Revenge) 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o V obci jsou dostatečné možnosti sportovního vyžití, funkční kroužky při ZŠ 
(rybáři, hasiči, jachetní klub ad.) 

o Nabídka různých sportovišť v obci je vysoká 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Míra nezaměstnanosti vyšší, zejména sezonní nezaměstnanost 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Cca 100 obecních bytů, několik málo případů nesplácení (řešení splátkovým 

kalendářem) 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Není realizováno 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Obec přispívá 200 tis. ročně na PS Loučovice 
o Obec zaplatila polovinu vozu pro PS Loučovice 
o Příspěvek pro DS Horní Planá na občany v DS 
o Obec přispívá na asistenta pedagoga pro zdravotně postiženou občanku 

obce 
o Dále jednorázové příspěvky na zdravotně postižené  

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Aktuálně nejsou plánovány konkrétní projekty nebo aktivity v této oblasti 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Spolupráce s Loučovicemi (PS), Frymburk (lékař) 

- Další související informace: 
o Obec vybudovala a poskytla občanům 12 domků se zahrádkou v roce 2009 

(jedná se o byty zvláštního určení) – donáška obědů, úklid, donáška nákupů, 
odvoz k lékaři apod. - zajištěno PS Loučovice, kromě 1 osoby (zajištěno ZŠ 
Lipno nad Vltavou) 

Loučovice - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o bezdomovci NE, senioři nezaopatření (NE), ZP (1 obyvatel, ale je zaopatřený 

pečovatelskou službou), uživatelé drog (několik jednotlivců, problém 
s kriminalitou), problémové rodiny 

- Problematika zadluženosti 
o Byl jeden případ v řešení (podařilo se jej umístit do ubytovny v Benešově nad 

Černou) 
o Zadluženost mezi občany je, je i několik exekucí 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o V rámci možností regionu je dostupnost v pořádku, ZŠ, MŠ je, je zde i 

praktická škola 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o V obci je umístěn kontejner na sběr starého ošacení 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Několik sportovišť, 3 dětská hřiště, organizovaná činnost je v nabídce obce 



dostatečná – pokud děti a mládež chtějí, tak se mají kde zapojit do 
volnočasových aktivit 

- Problematika etnických menšin 
o V obci poklesl počet Romů (dříve cca 40-50 Romů v obci, dnes jen cca 15 

Romských obyvatel, 2 největší rodiny odcestovaly do Anglie) 
o Obecně bezproblémové soužití s místními obyvateli 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o V posledních letech (po krachu místních papíren) je míra nezaměstnanosti 

velmi vysoká (kolem cca 20 %) 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Cca 80 obecních bytů, jednotlivci mají problémy se splácením, je zde i 

několik exekucí 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Webové stránky (informace o PS), dále zpravodaj, vývěska 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Pečovatelská služba – cca 1,1 mil. Kč (kompletní provoz PS, DPS včetně 
mezd) 

o Jednorázové příspěvky cca 15-20 tis. ročně (např. I MY – raná péče, 
příspěvky na DS, kde jsou umístěni občané obce) 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Obec plánuje zřízení dalších bytů pro seniory (výhledový záměr) 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Lipno nad Vltavou – pečovatelská služba 

- Další související informace: 
o Obec poskytuje PS – cca 55 klientů (DPS s 13 sociálními byty) – PS začala 

poskytovat služby i v obci Lipno nad Vltavou (cca 13 klientů) 

Malšín - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Vysoký podíl seniorů (ca 50 %), ale jsou zaopatřeny rodinami 
o 1 seniorka (psychické problémy) – řeší se její umístění do ústavní péče – 

pobírá příspěvek na péči (pečuje o ní jedna paní) 
o Mládež – kouření marihuany, o uživatelích tvrdých drog se neví 

- Problematika zadluženosti 
o 1 problémová rodina, dluhy - ohrožení exekucí  

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Lékařská péče dostupná ve Vyšším Brodě, lidé jsou na to zvyklí – ovšem je 

horší dostupnost dopravní (málo spojů do V. Brodu a zpět, což dostupnost 
komplikuje) 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Obec provádí sběr ošacení (plastové pytle), po nahromadění předání na 

ČČK Č. Krumlov 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Je zde dostupné dětské hřiště, hřiště pro míčové hry 
o Kroužky, organizovaná činnost – není v obci dostupná, obec je velmi malá na 

rozvoj takových aktivit 
- Problematika etnických menšin 

o Pouze 2 romské rodiny bez dětí, nejsou problémy se soužitím s dalšími 
obyvateli 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o V obci přetrvává vysoká míra nezaměstnanosti (zejména mezi obyvateli 

s nižším vzděláním) 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec nemá vlastní obecní byty 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Informace, které jsou doručeny na obec, jsou vyvěšeny na vývěsku obce 



- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Z obecního rozpočtu nejsou vynakládány prostředky na sociální oblast 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou žádné záměry, obec je malá 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Svazek obcí Vyšebrodsko – snaha o řešení problému dostupnosti zdravotní 

péče (ve V. Brodě by měly vzniknout nové prostory pro poskytování péče) 
o Svazek obcí Vyšebrodsko se spolupodílel i na obnově dětského hřiště 
o Ve V. Brodě je jeden městský byt, který lze využít pro případné řešení 

krátkodobé krizové situace (lze využít popř. za úplatu i ze strany jiných obcí 
ve Svazku obcí Vyšebrodsko) 

o Ve V. Brodě byla zřízena stanice Zdravotnické záchranné služby 
Jihočeského kraje – pozitivum pro region 

Mirkovice - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři jsou zaopatření rodinami 
o 1 zdravotně postižená dojíždí do Kaplice do školy, dále 1 zdravotně 

postižená 
o Problémy s uživateli drog nejsou 
o Bezdomovci v obci nejsou, pouze jeden problémový občan 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost se mezi obyvateli objevuje hojně, i několik případů exekucí 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o MŠ a ZŠ je využívána v obci Zubčice 
o Lékařská péče – spádovost do Č. Krumlova 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Obec pořádá jednou ročně sbírku starého ošacení (spolupráce s ČČK) 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Je zde sportovní areál, dětské hřiště pro malé děti i v místních částech, 
občas se koná turnaj ve fotbale nebo malé kopané 

o Organizovaná činnost pro děti a mládež zde pravidelně není 
- Problematika etnických menšin 

o V obci je bytový dům (9 bytů), dříve s více romskými rodinami, dnes už jen 
jedna rodina (cca 7 lidí), aktuálně není žádný větší problém v této oblasti 

o Původní romští obyvatelé bytový dům opustili, protože byty se staly postupně 
neobyvatelnými (bez zájmu vlastníka) 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Dlouhodobě je zde vyšší míra nezaměstnanosti 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Obec má 1 sociální byt (pronájem max. na 1 rok) – byt se bude rekonstruovat 
v roce 2014 (pro občany v období krizové situace (max. 1 rok) – vhodné 
zejména pro dvojici důchodců nebo malou rodinu 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Obec vyvěšuje nabídky poskytovatelů na vývěsku obce (např. nabídka 

kompenzačních pomůcek) 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Nejsou vynakládány prostředky do této oblasti 
o V minulosti byl vynaložen pouze příspěvek na 1 osobu v nouzi, která žila 

nějaký čas v obecním sociálním bytě 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Nejsou plánovány žádné aktivity a projekty plánovány 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Zajištění ZŠ, MŠ, lékařských služeb 

- Další související informace: 



o Obec zajišťuje dovoz obědů z obce Zubčice (vč. 2 osad) – jde cca o 9-13 
obědů, ostatní potřeby řeší rodiny individuálně 

Mojné - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno v rámci rodin, 2 lidé v DD H. Planá, 1 obyvatelka v Horní 

Stropnici 
o Zdravotně postižený 1 chlapec (dojížďka do Arpidy do Č. Budějovic řeší 

rodina sama) 
o Nejsou viditelné problémy s drogami 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi obyvateli není (rep. obec nemá povědomí) 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Lékař v obci není, spádovost Velešín, Č. Krumlov 
o ZŠ, MŠ v obci není 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Nerealizuje se organizovaně, Farní charita České Budějovice v obci 1x za 

rok pořádá sbírku, obec pořádá 1x za rok svoz velkoobjemového odpadu 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o V obci je dětské hřiště 
o Organizované aktivity – kroužky pro malé děti u dobrovolných hasičů 
o Obec má obecní klubovnu s celoročním provozem, obec organizuje kulturní a 

sportovní akce pro občany 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec nemá obecní byty 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Osobní informovanost (např. při setkání seniorů), obecně je zvykem, že 

občané, když mají problém, přijdou se informovat na obec 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Příspěvek na baby-box (500 Kč) 
o Obec přispěla na kompenzační pomůcky pro CZP Č. Krumlov (500 Kč) 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou v této oblasti plány nebo projekty 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Současní senioři (bývalí zaměstnanci ZD Dolní Třebonín) – dovážka obědů 

z tohoto ZD 
Nová Ves - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 

o Senioři jsou zaopatření rodinami 
o 1 zdravotně postižený 
o Bezdomovci nejsou 
o Drogy – nejsou viditelné problémy 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi obyvateli je, několik případů exekucí 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Obec má MŠ, ZŠ je v Brloze 
o 2x týdně lékař pro dospělé, 1x týdně dětský lékař 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Obec plánuje pořízení kontejneru na sběr ošacení 
o Dříve se organizovaly sbírky (ve spolupráci s Diakonií Broumov) 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o V obci je k dispozici místním občanům dětské hřiště, fotbalové hřiště 



o Organizované aktivity jsou dostupné dětem při škole v obci Brloh 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec má 1 obecní byt, není problém s neplacením 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Letáky, informace na úřední desce 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Nejsou vynakládány prostředky do sociální oblasti 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Neplánuje se aktuálně žádná aktivita nebo projekt 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Spádovost služeb do Brloha a do Křemže 

Přední 
Výtoň 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři jsou – zaopatření rodinami, dříve byl jeden senior umístěn i v DS 

Dobříš 
o V obci existuje poptávka po terénních službách (pečovatelská služba, osobní 

asistence) – týká se seniorů, ale žádná služba do obce nedojíždí 
o Několik zdravotně postižených – zajištěno rodinami 
o Drogy – spíše jen mezi mladými – uživatelé konopí, ale nejsou viditelné 

problémy 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Tyto problémy mezi obyvateli jsou, jsou i případy exekucí, obec se snaží 

pomáhat nabídkou veřejně prospěšných prací 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Lékařské služby – problém s dostupností 
o MŠ – dostupná v Lipně nad Vltavou 
o Hlavní problém je exponovaná poloha obce (do spádových obcí daleko, 

problém s dostupností služeb – např. zdravotnické služby) 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o Obec zvažuje pořízení kontejneru v roce 2014 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.); 
o V obci je malý podíl dětí, ale nabídka možností v této oblasti je dostatečná 
o Je zde hřiště, cyklostezky, společenské zázemí v budově obecního úřadu 

(využívá např. sdružení seniorů, ale i další skupiny) 
o Organizovaná činnost i pro mládež (např. hasiči, oddíl metané) 

- Problematika etnických menšin 
o Etnické menšiny v obci nejsou zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, kolísání mezi 

turistickými sezónami, ale blízko je Rakousko, kam řada lidí dojíždí za prací 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec má k dispozici cca 5 obecních bytů, občas se objevuje problém se 

splácením u 1 rodiny, ale zatím se vždy splátka vyřešila 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Letáky a propagační materiály jsou k dispozici na obci, obec je distribuuje 
rovněž do místního obchodu 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Z rozpočtu obce nejsou vynakládány prostředky na zajištění sociálních 

služeb 
o Jinak obec přispívá na organizaci akcí pro seniory, děti apod., odvoz k lékaři 



je zdarma zajišťován obcí apod. 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Aktuálně nejsou žádné záměry v této oblasti 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Spolupráce s Lipnem, Frymburkem (organizace akcí, dojížďka do MŠ, 
lékařské služby) 

Přídolí - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o 1 starší seniorka bez příjmů, několik zdravotně postižených 
o Bezdomovci v obci nejsou  
o Uživatelé drog – lehké drogy, viditelné problémy nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost se mezi lidmi vyskytuje, několik případů exekucí v obci je 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Problém s dostupností lékaře – obec má záměr zřídit v městysi prostory pro 

lékaře – spádovost na Český Krumlov 
o MŠ (nedostatečná kapacita) a první stupeň ZŠ 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci jsou umístěny 2 kontejnery na staré ošacení (svoz zajišťuje firma 

Revenge) 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o V městysi je fotbalové hřiště, ale možnosti nejsou úplně dostatečné 
o Místní organizace Sokola pořádá akce pro děti, 4 družstva u hasičů, jinak 

organizované kroužky nejsou 
- Problematika etnických menšin 

o Kromě Práčova je i jeden bytový dům v Přídolí, kde žijí cca 3 rodiny Romů 
(zvýšená migrace, většinou jsou to méně přizpůsobivé rodiny, které když 
přestanou platit nájemné, tak je soukromý majitel vykáže a nabídne bydlení 
jiné obdobné rodině) 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Míra nezaměstnanosti je na poměrně vysoké úrovni 
o Obec nabízí 4 místa na veřejně prospěšné práce 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Městys má 19 obecních bytů (bytové domy v Práčově), problémy 
s neplacením jsou – týká se sociálně slabších rodin 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Jen na vývěsce, informační materiály a katalog sociálních a souvisejících 

služeb je k dispozici na úřadu městyse – občané si ho berou 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Městys přispívá cca 5-10 tis. na DD Horní Planá 
o Dále obec přispívá jednorázově dle žádostí poskytovatelů dle aktuálního 

rozhodnutí zastupitelstva a přínosů pro městys 
o Městys přispěl na baby-box 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Projekt chráněného bydlení 
o Rozšíření MŠ 
o Rekonstrukce bývalé fary – zde bude úřad městyse, klubovna, knihovna a 

ordinace lékaře 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Zatím spolupráce v této oblasti neprobíhá – ale bude jistě rozšířena po 
realizaci uvedených záměrů 

- Další související informace: 
o Trvá záměr výstavby chráněného bydlení pro seniory (prostory jsou 

k dispozici, provozovatelem by mohla být Diecézní charita Č. Budějovice, 30-
40 bytů původně, aktuálně se plánuje vyšší kapacita – až 80 bytů – varianta 
bez dotačního financování) – aktuálně se vyjednává výkup pozemků od 



církve 
o Cca 10 romských rodin v Práčově (dříve sociálně vyloučená romská lokalita, 

nyní bez problémů) 

Přísečná - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – řešeno v rámci rodin – ale do budoucna se očekává zvýšení 

poptávky po pečovatelské službě 
o Zdravotně postižení nejsou 
o Problémy s drogami nejsou 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost – není na obci povědomí, že by případy v obci byly 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Lékařská péče – vše v Č. Krumlově 
o ZŠ v obci není 
o MŠ bude 30.6.2014 zrušena (ekonomické důvody) 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Obyvatelé obce vozí staré ošacení na ČČK individuálně 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Nedávno dokončeno víceúčelové hřiště s umělými povrchy, dále je zde 
k dispozici dětské hřiště 

o Organizované aktivity (kroužky) nejsou, spádovost do Č. Krumlova 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec nemá obecní byty, nejsou problémy s placením nájmů 

- Informování o sociálních službách obcí 
o V případě potřeby na obecním úřadě 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Obec přispívá ročně 5 tis. Kč na CZP Č. Krumlov (kompenzační pomůcky) 
o Dále obec přispívá 350 Kč měsíčně na klienta v DPS Č. Krumlov 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o V obci byl zájem o zřízení zařízení pro seniory (bydlení s hřištěm pro seniory) 

ze strany soukromého subjektu – přestavba objektu bývalé MŠ plus 
přístavba – zatím není jasné, zda se bude nebo nebude realizovat 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Neprobíhá žádná forma spolupráce 

Rožmberk 
nad Vltavou 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o bezdomovci NE, senioři nezaopatření NE, ZP (1 občan – stará se rodina), 

uživatelé drog (jen marihuana), problémové rodiny (1 problémová rodina 
s více dětmi) 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci je umístěn 1 kontejner na sběr ošacení pro potřebné 

- Problematika zadluženosti 
o ANO, zadluženost mezi obyvateli je) 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o dostupnost lékaře ve Vyšším Brodě, je zde i lékárna, horší dostupnost 

stálého dětského lékaře 
o ZŠ, MŠ ve Vyšším Brodě 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Opravená místní tělocvična (dostupná pro místní zdarma) 
o Obecně nedostatek kroužků a organizovaných aktivit pro děti a mládež 



- Problematika etnických menšin 
o Nejsou v obci zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Stále trvá vyšší sezónní nezaměstnanost, přes letní období situace lepší 

(cestovní ruch) 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Město má k dispozici 17 bytů, neplacení nájmů jen zřídka (řeší se smlouvami 

na dobu určitou, nižším nájmem) 
o Ve městě byl jeden případ, kdy město řešilo otázku bydlení u méně 

přizpůsobivého občana (podařilo se jej umístit do soukromé ubytovny 
v Benešově nad Černou) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Katalog sociálních služeb k dispozici na obecním úřadě, další informace jsou 

sdělovány prostřednictvím městského zpravodaje 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Pouze jednorázové příspěvky na činnost konkrétního poskytovatele 
sociálních služeb, dále příspěvky na školy, ZUŚ (v řádu tisíců Kč ročně) 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Nejsou plánovány žádné aktivity 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Nejsou realizovány další formy spolupráce 

- Další související informace: 
o Město zajišťuje pro občany dovoz k lékaři na požádání 
o Město V. Brod nabízelo PS, ale nebyl zájem – tato skutečnost trvá 

Srnín - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zaopatření rodinou 
o Bezdomovci v obci nejsou 
o Uživatelé drog – neví se o ničem 

- Problematika zadluženosti 
o Několik spíše ojedinělých případů 
o Několik občanů s trvalým bydlištěm na obci 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Není žádná z těchto služeb, vše spádovost do Č. Krumlov, Zlatá Koruna 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci kontejner na sběr starého ošacení není, nejbližší je ve Zlaté Koruně 
o Svozové dny odpadu organizuje obec dle potřeby 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Organizovaná činnost dostupná především v Č. Krumlově 
o V obci je víceúčelový areál, fotbalové hřiště, dětské hřiště 
o Funkční místní spolky (organizace akcí – závody, karnevaly, akce pro děti 

apod.) 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec má 1 obecní byt (funguje jako sociální byt), problémy s placením nájmů 

nejsou 
- Informování o sociálních službách obcí 

o Na obecním úřadě jsou katalogy, dále zpravodaj cca 5x ročně 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Pouze příspěvky na obědy pro seniory – cca 3 tis. ročně 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 



o Nejsou aktuálně plánovány žádné projekty nebo aktivity 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Spolupráce s městem Č Krumlov, Z. Koruna, spolupráce v rámci 
mikroregionu Podkletí  

- Další související informace: 
o Pobytová zařízení využívají v Č. Krumlově, 1 občan je umístěn v DS D. 

Voda. 

Světlík - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno rodinami 
o Zdravotně postižení nejsou 
o Bezdomovci 
o Problémy s drogami nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je, občasné případy exekuce 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Praktický lékař pro dospělé (1x týdně), dětský lékař (2x týdně) 
o MŠ, ZŠ není 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Občasná spolupráce s ČČK, jinak se nic v této oblasti neorganizuje 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o V obci jsou k dispozici 3 dětská hřiště, sportovní areál 
o Pěvecký kroužek, další nabídka v obci není 

- Problematika etnických menšin 
o Nejsou v obci zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
- Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 

o Nezaměstnanost dlouhodobě poměrně vysoká (málo pracovních příležitostí 
přímo v obci) 

o Obec najímá lidi na veřejně prospěšné práce z ÚP 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obecní byty nejsou, problémy s neplacením také nejsou 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Letáky k dispozici na obecním úřadě 
o Obec platí vlastního právníka, který poskytuje poradenství občanům obce 

(frekvence dle potřeby – např. problémy s dluhy, osobní vztahy, rodinné 
problémy apod.) 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Nejdou žádné příspěvky do této oblasti 
o Poradenství právníka je obcí hrazeno (v řádech tisíců KČ dle úkonů) 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Projekt chráněného bydlení pro seniory (24 domků - 1 bude pro lékaře a 

pečovatelku) - soukromý investor měl začít realizovat původně v roce 2012, 
záměr výstavby chráněného bydlení trvá, probíhá územní řízení a investor se 
snaží získat dotaci, zájem o budoucí využití plánovaných objektů (mezi 
místními obyvateli i z okolních obcí) již obec eviduje 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Plánuje se spolupráce na obnovení činnosti dobrovolných hasičů 

s městysem Frymburk 

Větřní - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zabezpečeno pečovatelskou službou nebo rodinami, 
o Zdravotně postižení – někteří klienti jsou umístěni v DPS 
o Drogově závislí – jak měkké, tak tvrdé drogy 
o Několik bezdomovců v obci se vykytuje (cca 3) 
o Etnické menšiny (cca 400 – 500 Romů) 



- Problematika zadluženosti 
o Vyskytuje se hojně (problém se týká nejen Romské menšiny, ale osamělí, 

nezaměstnaní lidé), řešeno terénním pracovníkem 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Tyto služby jsou v obci zajištěny (zubař, 2 praktičtí lékaři, gynekolog) 
o MŠ, ZŠ jsou v obci také 
o Problém je absence lékárny, která skončila před cca 2 lety 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Dříve se v obci organizovaly akce na sběr ošacení, nově zde budou 

umístěny kontejnery ošacení (vybrané ošacení se bude třídit v ČČK) 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Hlídání dětí, dětský koutek – nabídka těchto činností v obci chybí 
o Funguje zde jen neformální klub maminek (organizace volnočasových aktivit) 
o Funguje zde spolek Pionýr (organizace táborů, soutěží, akcí) 
o Sportovní klub s atletickým oválem (funguje zde sportovní klub), oddíl karate, 

rybáři, pěvecké a taneční kroužky atd. – většinou v rámci fungování škol 
o Obecně je nedostatek volnočasových aktivit pro seniory (sociálně aktivizační 

služby) 
- Problematika etnických menšin 

o V obci pracuje terénní pracovních pro práci s romskou komunitou (od 
1.1.2013) 

o Zejména pro romskou komunitu zde fungují terénní programy či služby 
organizací: KoCeRo, CPDM, Aver Drom a Lačho lav. 

o Od doby působení Agentury pro sociální začleňování se situace zlepšila 
z hlediska nabídky aktivit pro tuto etnickou menšinu 

o Lačho lav o.s. (komunitní centrum, taneční skupiny, příprava do školy, 
volnočasové aktivity). 

o Paradoxně se však tím, že se o této problematice začalo více hovořit, tak se 
místní obyvatelé stali citlivější na vnímání problému vzájemného soužití 

o V roce 2014 se bude otevírat klubovna pro mládež – zejména se počítá 
s využitím ze strany Romů (bude umístěna v ulici Frymburská) – bude zde 
působit CPDM z Č. Krumlova, v plánu je rovněž oprava budovy, kde má 
klubovnu spolek Lačho lav 

o Výhledově budou výše uvedené organizace fungovat v rámci jednoho 
objektu (ve Frymburské ulici) 

o Obec plánuje od roku 2014 realizovat i letní tábory pro romské děti 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Dlouhodobě je zde vyšší míra nezaměstnanosti hlavně mezi romskou 
menšinou 

o Obec se snaží motivovat firmy, aby zaměstnávali místní nezaměstnané na 
zakázkách realizovaných v obci, dále obec nabízí veřejně prospěšné práce 

o Velkým problémem byl útlum činnosti papíren (původně cca 2,5 tis. 
zaměstnanců, dnes jen 150) 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Obec Větřní má 820 obecních bytů – problémy s neplacením nájemného jsou 
časté (netýká se jen romské menšiny, ale i majoritní společnosti, řešeno 
např. smlouvami na dobu určitou, splátkovými kalendáři) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Web, vývěsky, zpravodaj, letáky 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Pečovatelská služba (provoz cca 1,2 mil. Kč ročně bez oprav – z toho cca 

0,8 mil dotace MPSV, zbytek financuje obec) 
o Obec dále poskytuje příspěvky na provoz dalších služeb – cca 150 tis. ročně 

(domovy pro seniory, CZP, Arpida, hospic, ICOS) – příspěvky 10-20 tis. Kč 
ročně 

o Dále jsou vynakládány prostředky na činnost romských spolků (90 tis. ročně) 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 



o Bude se otevírat klubovna pro mládež a etnickou menšinu (bude umístěn 
v ulici Frymburská) – bude zde působit CPSM z Č. Krumlova, bude se 
opravovat i klubovna, kde působí Lačho lav 

o V objektu, kde bude tato klubovna, se výhledově plánuje i využití dalších 
prostor objektu pro sociální služby nebo volnočasové aktivity 

o Zachování pozice terénního pracovníka 
o Zvažuje se zpracování komplexního plánu rozvoje sociálních služeb (včetně 

řešení využití hotelu Golf / Green – zde může vzniknout např. i klub pro 
důchodce a další aktivity) 

o Výhledově se zvažuje v rámci DPS popř. i zřízení odlehčovací služby 
o Do budoucna zvažuje obec rozšiřování volnočasových aktivit pro seniory 

(zejména se týká obyvatel DPS), ale i další cílové skupiny 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o Žádné specifické formy spolupráce, dle konkrétní situace a případu 
- Další související informace: 

o Obec provozuje PS (78 klientů – pohybuje se to kolem cca 80 klientů (cca 40 
% klientů využívá služeb spíše pro donášku obědů) – registrovaná kapacita 
je 100 – určeno území obce Větřní a místní části 

o Streetwork dojíždí z ČK – působí hlavně v terénu 
o Kocero – dojíždí z Č. Krumlova – vede 2x týdně skupinu Romů v obci 
o 2 zdravotně postižené děti dojíždí do Č. Budějovic do Arpidy (svoz Č. 

Maltézská pomoc) 
o Obec má 2 obytné domy se sociálními byty (15 bytů v ulici K Bazénu 231 a 

23 bytu Na Žofíně 214). Celkem cca 40 lidí. Pečovatelské služby většinou 
nevyužívají (max. 20 % z nich a sporadicky). 

o Někteří klienti PS by potřebovali péči 24 hodin denně – tyto případy se 
vyskytují spíše nárazově, ne stále 

o Obec realizuje program prevence kriminality 
o Obec podporuje činnost Klubu seniorů, který zde funguje (úhrada provozních 

nákladů na jejich setkávání a v rámci jejich aktivit) 
Věžovaté 
Pláně 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o 3 senioři, kde není možnost plnohodnotně se starat ze strany rodiny, občané 

většinou nechtějí do zařízení, starají se sousedé 
o Zdravotně postižení nejsou 
o Bezdomovci nejsou 
o Problémy s drogami nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je, pár případů exekucí 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o Lékařská péče – spádovost na Č: Krumlov 
o Popř. lékař dojíždí za pacienty od obce 
o ZŠ, MŠ není 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Sběr ošacení není organizován, kontejner na sběr ošacení v obci není 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Je zde k dispozici dětské hřiště 
o Organizovaná činnost pro děti není, jen aktivity zajišťované ČČK, hasiči, 

baráčníky 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Obec 2 obecní byty, problémy s neplacením jsou, protože obyvateli těchto 

bytů jsou sociálně slabší rodiny 
- Informování o sociálních službách obcí 



o Informovanost v sociální oblasti neprobíhá 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Nejsou realizovány žádné výdaje do sociální oblasti 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Konkrétní aktivity plánovány nejsou, obec podporuje výstavbu chráněného 
bydlení v Přídolí 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Viz předchozí odrážka – budoucí využití kapacit chráněného bydlení 

Vyšší Brod - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zabezpečeno PS nebo rodinami (PS ve všech místních částech) 
o Několik zdravotně postižených (zajištěno také PS), město dříve zajišťovalo 

svoz a přesuny těchto postižených, útlum po zavedení výjezdového 
stanoviště RZ (7 – 19 hodin celoročně, každý den – v objektu bývalé PČR) 

o Drogy – lehké drogy, jsou nacházeny i použité stříkačky a jehly 
o Ve městě jsou min. 2 bezdomovci (přebývají po různých zahradních domcích 

apod.) 
o Ve městě je Městská Policie – ta informace předává PČR 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi lidmi je neustále, jsou i případy exekuce (velký vliv na to 

mají i mstní herny a míra nezaměstnanosti) 
- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 

o Největší problém je dopravní dostupnost 
o Bývalé jesle město rekonstruuje na zdravotnické středisko 
o Ve městě je dětský a praktický lékař, již není gynekolog 
o ZŠ (úbytek žáků), MŠ ve městě je 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o Nově jsou ve městě umístěny 3 kontejnery na sběr ošacení, boty a hraček 

(Ecotextil) 
o Dále zde provdání sbírky Farní charita a Diakonie Broumov 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Ve městě jsou k dispozici dětská hřiště, dále jsou zde 2 tělocvičny 
o Ve městě funguje městský klub (zde funguje baby centrum – schází se zde 

maminky s dětmi) 
o Ve městě chybí klub pro dospívající mládež 
o Nabídka kroužků a organizované činnosti je dostatečná a pestrá 

- Problematika etnických menšin 
o Ve městě žije cca 10 Romů – nejsou viditelné problémy 
o Problémem dle vedení obce jsou Romové přicházející z Loučovic (zejména 

v letním období) – drobná kriminalita související se zvýšeným pohybem 
turistů 

o Vietnamci – se starší generací není problém, jsou plně integrováni, začínají 
být problémy s novými přistěhovalci tohoto etnika 

o Obecně je problém s hygienou a pořádkem v okolí tržnic, další problém je 
šedá ekonomika spojená vázaná na obchodování v tržnicích 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, kolísá s turistickou 

sezónou (v létě výrazně nižší – cestovní ruch) 
- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 

nájemném apod. 
o Město má 5 panelových domů se 14 byty, dále 32 bytů s polovičním 

vlastnickým podílem města 
o Jsou problémy s neplacením, řeší se smlouvami na dobu určitou, občas se 

stane, že město musí nájemníky vystěhovat – město má dále k dispozici 
ubytovnu (cca 7 malometrážních bytů/garsonek – pro překlenutí krizové 
situace) 

o Dále bylo v nedávné minulosti několik obyvatel města umístěno na ubytovnu 
v Benešově nad Černou 



- Informování o sociálních službách obcí 
o Na webových stránkách města, vývěsky 
o Vyšebrodský zpravodaj 

- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Kompletní provoz PS – cca 1 mil. Kč (z toho ročně cca 490 tis. Kč dotace 

MPSV) 
o Dále cca 850 tis. na financování ostatních služeb sociální péče ve městě 

(potraviny, mzdy, provoz) 
o Dále cca 340 tis. Kč za provoz ubytovny (mzdy, provoz, údržba) při cca 120 

tis. očekávaných příjmů z nájemného (pokud by všichni platili) 
o Město přispívá nemocnicím (dětská oddělení) 
o Město dává roční příspěvky všem DS, kde má obyvatele 
o Příspěvek na hospic do Prachatic 
o Příspěvek na půjčovnu kompenzačních pomůcek v Č. Krumlově 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Výhledově nejsou plánovány konkrétní projekty nebo aktivity 
o Dlouhodobý záměr je rozšíření DPS (využití půdních prostor) 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o V rámci DSO Vyšebrodsko – obce společně řeší vyčleněn bytů pro umístění 

osob v přechodné krizi – společná koordinace 
- Další související informace: 

o Město provozuje Dům s pečovatelskou službou (kapacita 21 bytů). 
o Problémové v letním období se jeví i výskyt mobilních plovoucích barů na 

řece prodej alkoholu vodákům bez povolení, hygienické problémy apod.) 
Zlatá 
Koruna 

- Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři zaopatření rodinami 
o 1 zdravotně postižený (ale využívá služby DPS ČK plus rodina) 
o Dříve byl 1 bezdomovec, v nedávné době jej obec umístila do obecního bytu 
o Nejsou viditelné problémy 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost mezi obyvateli je, několik případů exekucí 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o MŠ v obci je, ZŠ není 
o Lékařská péče dostupná (1x měsíčně – zejména recepty pro seniory apod.), 

jinak spádovost do Č. Krumlova (dobré dopravní spojení) 
- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 

o V obci jsou 4 kontejnery pro sběr starého ošacení (ve všech místních 
částech) 

o Dále místní pobočka ČČK pořádá cca 2x ročně sbírky šacení 
- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 

(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 
o Několik spolků (např. hasiči, fotbalisti), místní organizace Junáka, další 

kroužky při školách 
o Obec pořádá kurzy pro seniory na počítače (dotační projekt), pořádá zájezdy 

do lázní Bad Füssing pro seniory 
- Problematika etnických menšin 

o Nejsou v obci zastoupeny 
- Nezaměstnanost, trh práce 

o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu, spíše nižší míra 
nezaměstnanosti v rámci regionu, výskyt sezónní nezaměstnanosti (vazba 
na turistiku) 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Obec má 11 obecních bytů, občasné problémy s placením nájmů (řešeno 
splátkovými kalendáři, zatím nebyl zásadní problém) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Místní zpravodaj, informace na obecním úřadě, webové stránky 



- Financování služeb z rozpočtu obce 
o Obec přispívá cca 350 Kč měsíčně na 1 klienta (aktuálně 3 klienti), tzn. cca 

10-12. tis. Kč ročně 
o Příspěvky na obědy dovážené ze ZD z Křemže (dováží do MŠ, plus pro 

seniory – cca 40 osob) 
o Jiné příspěvky do této oblasti nejsou 

- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 
o Aktuálně nejsou žádné projekty nebo konkrétní aktivity v této oblasti 

- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 
o Křemže, Brloh (DPS), služby v Č. Krumlově 

Zubčice - Cílové skupiny (obyvatelé, na které by měly být cíleny sociální služby) 
o Senioři – zajištěno v rámci rodin 
o Několik zdravotně postižených 
o Drogy – není problém 
o Bezdomovci nejsou 

- Problematika zadluženosti 
o Zadluženost se vykytuje, jsou spíše ojedinělé případy 

- Dostupnost/nedostupnost dalších služeb (např. lékař, ZŠ, MŠ apod.) 
o MŠ a ZŠ má obec vlastní 
o Občas dojíždí lékař z Velešína, jinak je řešeno spádovostí na Č. Krumlov 

- Sběr starého ošacení, bot, hraček, organizace sbírek atd. 
o V obci je umístěn 1 kontejner na sběr starého ošacení 

- Nabídka volnočasových možností – zejm. pro děti a mládež, rodiny s malými dětmi 
(hřiště, kulturní a sportovní akce, organizovaná spolková činnost atd.) 

o Dětské hřiště, fotbalové hřiště (i v Markvarticích), jsou i záměry na další 
rozvoj 

o Dobrovolní hasiči, kroužky při škole, místní občanské sdružení také 
organizuje aktivity 

- Problematika etnických menšin 
o Nejsou v obci zastoupeny 

- Nezaměstnanost, trh práce 
o Nezaměstnanost na standardní úrovni v rámci regionu 

- Problematika bydlení, nabídka obecních, sociálních, startovacích bytů, dluhy na 
nájemném apod. 

o Je zde pouze 1 bytový dům (patří ZD Netřebice) 
o Obec má 1 obecní byt (pro správce obecního úřadu) 

- Informování o sociálních službách obcí 
o Informovanost zajištěna spíše dle konkrétního případu, vychází zpravodaj, na 

vývěsce dle potřeby 
- Financování služeb z rozpočtu obce 

o Jen příspěvky místním spolkům a sdružením na jednorázové aktivity 
- Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci 

o Nejsou plánovány aktivity 
- Spolupráce s dalšími obcemi v ORP 

o DSO Poluška – spolupráce (např. záměr obce Přídolí – využití vzniklých 
kapacit) 

 


