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Obec Dříteň
Počet obyvatel (2014): 1 642
Katastrální plocha (ha): 4 608,5 ha
Počet místních částí: 9
Názvy místních částí: Dříteň, Chvalešovice, Libív, Malešice, Radomilice,

Strachovice, Velice, Záblatí a Záblatíčko
Graf - Vývoj počtu obyvatel:

Strategické dokumenty obce:

Územní plán

DŘÍTEŇ

Platnost do:

Poslední změna

Pozn.

---

01.01.2013

Nabytí účinnosti
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Krátce z historie obce:

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1432, v 15. a 16. století byla Dříteň
v majetku Malovců z Malovic, kteří sídlili na zdejší tvrzi a vlastnili řadu dalších
vesnic v okolí. Erbovní znamení Malovců, červeně uzděný zlatý půlkůň v
modrém poli, je dnes součástí znaku obce.
V roce 1598 Bohuslav Malovec přikoupil hrad Hluboká a přesídlil na něj. Po
Bohuslavově smrti roku 1608 si jeho tři synové dědictví rozdělili, přičemž byla
dříteňská část od Hluboké oddělena a připadla Václavu Malovcovi.
Zanedlouho se tito tři bratři zúčastnili českého stavovského odboje, pročež jim
byly statky roku 1622 konfiskovány a odevzdány císařskému generálovi
Baltazaru Marradasovi coby úhrada žoldu. Od těch dob sdílela Dříteň osudy s
hlubockým panstvím. V roce 1661 od Marradasova vnuka Bartoloměje koupil
Hlubokou hrabě Jan Adolf ze Schwarzenbergu; dříteňskou vrchností pak
Schwarzenbergové byli až do zániku feudalismu.
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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)

Od roku 1850 podnes je Dříteň samostatnou obcí, rozsahem služeb pro
obyvatele téměř menší městečko – v obci je knihovna, základní škola i
mateřská školka, pošta, dům s pečovatelskou službou, koupaliště, hřiště i
tělocvična, působí zde lékaři a lékárna.
Hlavní dominantou obce je zámek Dříteň, obdélná patrová barokní budova s
navazujícími hospodářskými stavbami, původní malovecká tvrz. V centru obce
Dříteň se nachází barokní kostel sv. Dismase, filiální k farnosti Bílá Hůrka. V
Záblatíčku pak naleznete novogotický kostel sv. Vojtěcha z r. 1903 a kapličku
téhož světce z počátku 19. století. ... v celém katastru obce pak nalezneme
velké množství drobných sakrálních staveb, kaplí a kapliček, božích muk i
křížků u cest.
Po místních cyklotrasách můžete projekt celý region,....a možná ano nevíte, že
západně u místní části Záblatí byla svedena v roce 1619 bitva mezi
stavovským a císařským vojskem. Byla to jedna z prvních bitev české fáze
třicetileté války. Jednalo se o přelomovou bitvu války, protože byla jedna z
prvních, ve které stavové prohráli. V této bitvě byla vlákána armáda pod
vedením generála Mansfelda, i přesto, že je označován za nejtalentovanějšího
vojevůdce ve službách českých stavů, do léčky a byla poražena habsburskou
armádou pod vedením maršála Buquoye.
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Služby pro turisty





tenisové antukové kurty
2 fotbalová hřiště
víceúčelový sportovní areál





parkoviště na náměstí cca 50 vozidel
soukromý autoservis
taxislužba



prodejna potravin



květinka se smíšeným zbožím



veřejná knihovna (provoz: pátek odpoledne)



pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)




zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
hasiči (IZS, SDH)



kadeřnictví



zastávka ČSAD



ubytování v penzionech, restaurace s ubytováním s celkovou kapacitou cca 50 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

0-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 a více

Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
315
102
162
296
173
180
103
64
80
39

MUŽI
158
54
81
156
95
91
55
27
39
11

ŽENY
157
48
81
140
78
89
48
37
41
28

Zdroj: vdb.czso.cz
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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:
1207
Dosažený stupeň vzdělání:
6
 bez vzdělání
245
 základní včetně neukončeného
529
 střední vč. vyučení (bez maturity)
284
 úplné střední (s maturitou)
29
 nástavbové studium
9
 vyšší odborné vzdělání
71
 vysokoškolské

MUŽI
612

ŽENY
595

2
95
323
131
10
2
33

4
150
206
153
19
7
38

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Dříteň – MŠ 4 třídy, ZŠ (1.-9. třída) 2 třídy družiny
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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

706

403

303

Zaměstnaní

642

373

269

Zaměstnanci

511

284

227

Zaměstnavatelé

11

9

2

Pracující na vlastní účet

85

61

24

Pracující důchodci

11

7

4

Ženy na mateřské dovolení

12

-

12

Nezaměstnaní

64

30

34

768

339

429

Nepracující důchodci

290

120

170

Žáci, studenti, učni

285

144

141

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

48

28

20

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
149

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

176

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2014
24

100

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2014

26

23

22

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Dříteň

0

0

0

0

DŘÍTEŇ

120

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2014
1
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Vývoj míry nezaměstnanosti:

Obec název

Dříteň

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
3,7

10,0

10,0

9,2

5,8

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Dříteň

DŘÍTEŇ

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 12
absolventů mimo CS
let a více –
2014
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2014
celkem –
rok 2014
rok 2014
rok 2013
rok 2014

66

9

0

18

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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481
323
39
235
39
6
4
158
61
97
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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

Restaurace u Dvořáka



celoroční
provoz

Dříteň

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou

ZŠ a MŠ Dříteň – MŠ 4 třídy, ZŠ (1.-9. třída) 2 třídy družiny

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:




SDH Dříteň, Malešice,
Strachovice
Včelaři
SRDPŠ Dříteň

DŘÍTEŇ

Chvalešovice,

Záblatí,

Záblatíčko-Radomilice,
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Velice,
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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
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV Dříteň, Velice, Chvalešovice
Rumpold - přilehlých obcí svoz komunálního odpadu,
A.S.A.separaci odpadu pomocí označených pytlů a odvoz vytříděných komodit k dalšímu
zpracování.
Vlastní sběrný dvůr
Vlastní kompostárna na bioodpad – zkušební provoz

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…)

Zásobník projektů I.:


Zásobník projektů II.:
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