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Obec Mydlovary
Počet obyvatel (2013): 298
Katastrální plocha (ha): 413 ha
Počet místních částí: 1
www.mydlovary.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:
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Strategické dokumenty obce:
Platnost do:

Poslední změna

Pozn.

Územní plán

---

3.12.2009

Nabytí účinnosti

Místní program
obnovy vesnice

---

Do roku 2015

Inventarizace
stávající zeleně

---

2010

Bude zahájena příprava nového Územního plánu
Program POV připravuje člen OZ, současně zajišťuje TDI a základní projekční přípravu
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Krátce z historie obce:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, název obce Mydlovary odkazuje na
místo, kde se vařilo mýdlo. Po zrušení poddanské závislosti na schwarzenberském panství
Hluboká pak představovaly Mydlovary od roku 1850 samostatnou obec.
V okolí Mydlovar i přímo pod samotnou vsí se rozkládá velké ložisko lignitu; první pokusy o
jeho dobývání byly činěny již roku 1836. Ve velkém měřítku těžební činnost započala až v
letech 1917/18 otevřením povrchového dolu Svatopluk. V roce 1922 byla k zužitkování této
nekvalitní, ale levné suroviny zprovozněna Elektrárna Mydlovary (EMy), během následujících
dvou desetiletí postupně rozšiřovaná v tehdy nejvýznamnější energetický zdroj v jižních
Čechách o více než 100 MW instalovaného výkonu. Postupem času se důl vyčerpal (od
zvažovaného zrušení vsi a přesídlení obyvatel bylo upuštěno) a elektrárna přešla na hnědé
uhlí, dovážené ze Sokolovska. Rozlehlé vytěžené prostory našly využití jako odkaliště
chemické zpracovny uranových rud MAPE, uvedené do provozu roku 1962. Elektrárna
začala sloužit jako teplárna nejprve pro tento závod, pak i pro město Zliv (1967) a v roce
1974 byl z Mydlovar zprovozněn parovod k posílení vytápění Českých Budějovic, s délkou
přes 15 km tehdy největší svého druhu v Československu. Loužení uranu v MAPE skončilo v
roce 1991, rekultivace odkališť stále probíhá s předpokládaným završením kolem roku 2024.
Následky činnosti úpravny se budou likvidovat ještě mnoho let. Umístněním "Bludných
kamenů" na autobusové zastávce v Mydlovarech obec i autor projektu Marek Borsányi
upozorňuje na to, že uran je dobrý sluha , ale zlý pán.
K roku 1998 skončila v EMy výroba elektřiny, v roce následujícím byla po čtvrt stoleté službě
odpojena dodávka páry do Českých Budějovic. Objekt, od roku 2001 kompletně přestrojený
na zemní plyn, dnes slouží jako teplárna pro blízké okolí.
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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…..)
V současnosti se obec rozvíjí, v roce 2004 byla Obecní knihovna Mydlovary vyhlášena
jihočeskou knihovnou roku. V soutěži Vesnice roku 2006 obsadila obec Mydlovary třetí
místo.
Obec spolupracuje s Jadernou elektrárnou Temelín v rámci tzv. Oranžového roku, díky této
spolupráci se mohou konat různé společenské akce pro místní obyvatele i návštěvníky.
Velice aktivní je místní Sbor dobrovolných hasičů a mydlovarské ženy. „Bohu ke cti –
bližnímu ku pomoci“ – toto heslo zdobí prapor místních hasičů, který byl slavnostně
posvěcen 21.7.2012. Velmi populární jsou Noční soutěže SDH (obvykle 3.srpnový víkend).
Obec Mydlovary vysadila v roce 2011 novou alej ovocných stromů, celkem 165
vysokokmenů slivoní, jabloní a hrušní bylo vysazeno okolo bývalého parovodu a kolem cesty
na Blata.
V Mydlovarech na návsi najdete nejen kapli Nejsvětější trojice a památník obětem 1. světové
války, ale také hřiště pro nejmenší a hřiště na pétanque.
K posezení láká místní hospůdka s venkovním posezením, pro větší společenské akce (bály,
maškarní, zábavy…) je zde sál s kapacitou cca 200 osob (ale i 300 se vešlo….).
Vše je tady přes ulici ….
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Služby pro občany a turisty



hospůdka „Mydlovarka“ s venkovním posezením
výčep + sál s kapacitou 160-200 osob





hřiště na pétanque
asfaltové hřiště
dětské hřiště



parkoviště na návsi (u OÚ, pošty a hospody)



veřejná knihovna (provoz: v pátek v podvečer nebo dle dohody – klíče jsou na obci /
knihovna knihovna umístěna v objektu OÚ ) včetně možnosti internetového připojení






Česká pošta – provoz každodenně
Poštovní spořitelna (v rámci České pošty)
Česká pojišťovna (v rámci České pošty)
telefonní budka O2



hasiči (SDH)



požární nádrž, vhodná ke koupání



zastávka ČSAD



ubytování v soukromí (s celkovou kapacitou cca 3 lůžka)



sběrný dvůr (současně třídí textil a další pro charitu)
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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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20-29
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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
45
13
39
49
43
37
15
13
16
13

MUŽI
22
8
23
23
26
18
7
10
5
6

ŽENY
23
5
16
26
17
19
8
3
11
7

Zdroj: vdb.czso.cz

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:
239
Dosažený stupeň vzdělání:
 bez vzdělání
43
 základní včetně neukončeného
103
 střední vč. vyučení (bez maturity)
58
 úplné střední (s maturitou)
4
 nástavbové studium
3
 vyšší odborné vzdělání
22
 vysokoškolské

MUŽI
126

ŽENY
113

20
65
25
1
1
12

23
38
33
3
2
10

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ v obci není, děti chodí do Zahájí ( vzdáleno 2km)
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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

156

93

63

Zaměstnaní

147

87

60

121

69

52

Zaměstnavatelé

4

4

-

Pracující na vlastní účet

17

12

5

Pracující důchodci

6

3

3

Ženy na mateřské dovolení

2

-

2

Nezaměstnaní

9

6

3

124

53

71

Nepracující důchodci

57

22

35

Žáci, studenti, učni

36

20

16

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

4

2

2

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 2012
35

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

44

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
2

25

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

7

8

0

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Mydlovary

0

0

0

0

MYDLOVARY

35

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2012
0

0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Mydlovary

1,5

6,1

6,8

6,1

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Mydlovary

MYDLOVARY

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2011
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2011
celkem –
rok 2011
rok 2011
rok 2011
rok 2011

10

0

1

1

0

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

MYDLOVARY

78
62
2
52
5
2
1
16
16
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost

Potenciál pro rozšíření cyklotras – Zliv-Mydlovary
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře

C Plastik
MAPE/ Diamo

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:


SDH Mydlovary (JPO5; 96 členů; družstva: ženy, muži, děti; Jihočeská hasičská
extraliga)



Spolek Mydlovaran

(spolu/pořadatel akcí pro rodiny s dětmi – halloween, drakiáda, rozsvěcování vánočního
stromku, zvonkový průvod, mikulášská nadílka, soutěž o nejchutnější linecké cukroví,
vánoční koncert v návesní kapli, dětský maškarní bál…)

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře


Informační centrum v knihovně
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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

Likvidace starých ekologických zátěží po bývalé úpravně
uranových rud MAPE Mydlovary, probíhá již druhé desetiletí.

V obci jsou rozvody pitné vody, plynu, el.
Kanalizace bez ČOV
Odpadové hospodářství: Místní hospodářství Hluboká – Komunální odpad
Rumpold – tříděný odpad
společnosti Elektrowin, Asekol a Ecobat baterií

odběr drobných i velkých elektrospotřebičů a

obec zakoupila z vlastních zdrojů traktor s nosičem kontejnerů (kontejner slouží k
soustřeďování biologického odpadu; traktor i pro zimní údržbu komunikací a pro ostatní
pracovní aktivity obce)
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Tradice a aktivity SDH (zázemí – hasičárna, posilovna, hřiště pro výcvik, požární nádrž….)
Družstva: muži, ženy, děti
Noční soutěže, Jihočeská hasičská liga
21.7.2012 posvěcen 1. prapor sboru
Obec členem SO Blata

Zajištění průběhu Tříkrálové sbírky v obci a okolí (Zahájí, Hluboká nad Vltavou) – např.
v roce 2015 se vybralo cca 80.000 Kč (darováno Městské charitě České Budějovice)
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Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Rozpočet pro výdaje
Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet
změnách
(v Kč)

Mydlovary

2 848 000

4 563 250

3 424 326

Bezpečnost státu a právní ochrana

103 000

213 780

205 467

495 000

696 548

515 631

697 000

1 057 907

637 856

65 000

96 180

91 180

Kultura, církve a sdělovací prostředky 77 000

117 944

69 332

Ochrana životního prostředí

225 000

259 456

208 553

Tělovýchova a zájmová činnost

10 000

79 297

73 761

Vzdělávání a školské služby

300 000

485 029

185 029

Zdravotnictví

20 000

20 000

10 000

Všeobecná veřejná správa a služby

1 523 000

2 564 215

2 034 572

30 000

30 800

30 800

Obec

Průmyslová

a

ostatní

odvětví

hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

Zemědělství,

lesní

hospodářství

rybářství

a

po Skutečno
st
(v Kč)

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…)
Nadace ČEZ – Oranžový rok
POV JčK – Oprava hasičárny, průběžné opravy budov v majetku obce (víceúčelový objekt –
OÚ, knihovna, klubovny pro dětské aktivity a cvičení žen; obecní hospoda se sálem, a další)
Přístřešek na technické vybavení (financováno z odměny za 3.místo v soutěži Vesnice roku)

Zásobník projektů I.:
 XXX

Zásobník projektů II.:
 Revitalizace prostoru návsi – výsadba zeleně
 Zájem o navázání kontaktů s SDH/obcí v Rakousku
 Průzkum zájmu obyvatel o třídění BKO prostřednictvím kompostérů
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