PROFIL OBCE
Obec Čejkovice
Počet obyvatel (2014): 367
Katastrální plocha (ha): 956 ha
Počet místních částí: 1
Názvy místních částí: Čejkovice
www.cejkovice-cb.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:

Zdroj: obyvateleceska.cz

Strategické dokumenty obce:
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Krátce z historie obce:
V písemných pramenech se jméno vesnice (Czeykowycz) vyskytuje kolem roku 1400 v
krumlovském urbáři; další zmínka se datuje k roku1423, kdy je v rožmberské popravčí knize
zaznamenán výslech lupiče Jakoubka z Čejkovic. Až do konce feudálního zřízení bývaly
Čejkovice rozděleny mezi dvojí vrchnost.
Jedna část patřila vladyckému rodu Kunášů z Machovic, kteří někdy v letech 1587 1589 ve vsi vystavěli novou renesanční tvrz, nazvanou Vildštejn. O sto let pak odprodali
majetek knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenbergu, čímž připadla tato polovice Čejkovic k
panství Hluboká. Druhá, o něco menší půle vsi bývala v počátcích poddána předním
českobudějovickým měšťanům (Puklicové,.), kteří v polovině 16. století svůj díl vsi odprodali
městu Budějovice, které pak ze zdejších platů financovalo městské kostely sv. Prokopa,
Mikuláše a Václava. Po zrušení poddanství jsou Čejkovice od roku 1850 samostatnou obcí.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)
Počet trvale žijících obyvatel se trvale zvyšuje především díky nové výstavbě. Obec
podporuje pestrou škálu volnočasových aktivit svých občanů, např. hokejbalový klub HC
Čejkovice zastupuje hned několik sportovních oddílů a úspěšně se účastní krajské extraligy;
místní hokejbalové hřiště spolehlivě naleznete přímo v centru obce a díky kompletní
rekonstrukci za finanční podpory MAS a umělému osvětlení Vás nepřekvapí, že je pravidelně
a hojně využíváno mládeží i hokejbalovými týmy z okolí i v pozdních denních hodinách.
SDH Čejkovice se účastní se svými oddíly žen a mužů okrskových soutěží v hasičském
sportu a pomáhá se společenským životem, např. pořádá hasičský ples. Ve spolkovém
životě v obci je také aktivní Český svaz žen Čejkovice, který se stará především o využití
volného času dětí a žen na vesnici. V obci je mateřská škola a také místní knihovna.
Obec leží v krajině lemované malebnými rybníky a lesíky v těsném sousedství města České
Budějovice, kromě silnic je obec dostupná také cyklostezkami. Na výlet sem mohou tedy
„lidé z města“ přijet mnoha způsoby: na kole, na koni, pěšky s kočárkem ...

.
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Služby pro turisty



hokejbalové hřiště
přírodní koupaliště




odstavné parkoviště
soukromý autoservis



internet v knihovně



veřejná knihovna (provoz: každý pátek 16-19)



hasiči (SDH)



telefonní budka




zastávka ČSAD
MHD Haklovy Dvory 3,5 km



ubytování penziony cca 35 lůžek
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

bez vzdělání
základní vč.neukončeného
střední vč. vyučení
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
279
Dosažený stupeň vzdělání:
 bez vzdělání
44
 základní včetně neukončeného
118
 střední vč. vyučení (bez maturity)
76
 úplné střední (s maturitou)
7
 nástavbové studium
2
 vyšší odborné vzdělání
22
 vysokoškolské

MUŽI
138

ŽENY
141

19
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31
2
1
7

25
46
45
5
1
15

Zdroj: vdb.czso.cz

MŠ - 1 třída MŠ
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

180

96

84

Zaměstnaní

162

88

74

126

60

66

Zaměstnavatelé

3

3

-

Pracující na vlastní účet

24

18

6

Pracující důchodci

3

2

1

Ženy na mateřské dovolení

2

-

2

Nezaměstnaní

18

8

10

151

69

82

Nepracující důchodci

55

22

33

Žáci, studenti, učni

59

33

26

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

8

5

3

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2014
51

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2014

62

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2014
8

33

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2014

6

4

6

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Čejkovice

0

0

0

0

ČEJKOVICE

38

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2014
0

0

aktualizace: 09/2015

PROFIL OBCE

Vývoj míry nezaměstnanosti:

Obec název

Čejkovice

Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok
2008
2009
2010
2011
2014
1,9

3,2

10,3

6,4

3,6

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin
Obec název

Čejkovice

ČEJKOVICE

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
Počet uchazečů
uchazečů
uchazečů evidence uchazečů - uchazečů - celkem
ve věku 50
OZP –
nad 12
absolventů mimo CS
k 31.2014
let a více –
celkem
měsíců –
– celkem
– celkem
celkem
celkem

11

0

0

1

2

8
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz
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119
76
3
67
2
1
3
43
43
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

Ubytování u Koklarů

Čejkovice 80

U Hašků



Penzion

celoroční
provoz
Celoroční
provoz

15
20

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 35 lůžek

MŠ Čejkovice 1 třída

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:




SDH Čejkovice
ČS Žen Čejkovice
Hokejbal - HC Čejkovice A,B,C
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Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře


Zásahová jednotka SDH

Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře
ČOV Čejkovice
Rumpold Vodňany

Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Člen SO Blata
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Rozpočet obce v roce 2015; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
Rozpočet k 30.6. 2015
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)
MŠ Čejkovice z MFČR
Kanalizace JČK
Infrastruktura - MMR
SZIF

Zásobník projektů I.:








Investiční činnost
Oprava kanalizace
Oprava KD odvlhčení
Oprava komunikací
Oprava OÚ
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Oprava a výstavba kulturních a sportovních zařízení

Zásobník projektů II.:
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