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Obec Nákří
Počet obyvatel (2013): 214
Katastrální plocha (ha): 668
Počet místních částí: 1
Názvy místních částí: Nákří
www.nakri.cz
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Krátce z historie obce:
Obec Nákří leží cca 10 km na severozápad od Hluboké nad Vltavou. Osídlení této lokality a
vznik obce se datuje do konce 4.století, doby hradištní, kdy do jižních Čech pronikli staří
Slované a zde zakládali své osady. Před příchodem těchto našich předků celá krajina kolem
dnešní obce Nákří poskytovala jednotvárný obraz, v nížinách se prostíraly ze všech stran
bažiny a návrší z vod vystupující byly porostlé bujnými křovinami a pěknými lesy. Takovým
asi byl i nepatrný vršíček, na němž v době "hradištní" staří Slované vybudovali svoji osadu a
kde leží dnešní obec Nákří. Močály, porostlé bujnými křovinami, daly nové osadě, která
uprostřed nich vznikla, také její název.
Přes obec Nákří probíhala též stará zemská silnice z Budějovic na Písek, po které se
obchodovalo již v dobách římských až na dálný sever. Až stavbou nové silnice roku 1815 z
Budějovic přes Pištín do Vodňan a roku 1866-1868 výstavbou dráhy Vídeň-Cheb se obrátil
obchod a doprava zboží jinou stranou.
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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)
Ves se v historických spisech z roku 1357 připomíná co osada farní, v obci je kostel
zasvěcený Petru a Pavlu. V jádru gotický kostel je jednolodní stavbou (15,65 × 7,65 m) a
pravoúhlým presbytářem (4,85 × 4,90 m) a sakristií v jeho ose, západnímu průčelí je
představěna hranolová věž. Kostel byl upravován v 15. století, v letech 1719 -1720 a
naposledy restaurován a rozšířen roku 1897. Kostel je nemovitou kulturní památkou.
Obec Nákří leží v rovinaté krajině, také proto zhotovila v roce 2011 kamennou vyhlídku při
cestě na Loma, na vrcholu cesty. Z této vyhlídky je krásný výhled na obec Nákří a celé okolí
včetně Šumavy. Kameny na vyhlídku věnovala obec Ktiš, původně ležely v katastrálním
území Smědeč. Pro pěší výlety v krásné jihočeské přírodě v okolí Nákří je i řada dalších tipů
- trasa okolo Velkonakeřského rybníka (cca 2 hodiny), trasa trochu delší po hrázi
Velkonakeřského rybníka a bývalého Olešnického. (cca 2,5 hodiny), trasa k pomníku Jakuba
Kubaty (cca 3 hodiny) či trasa okolo Blatce nebo jenom k rozvodí Blanice a Vltavy. Možná ani
nevíte, že je to na katastru obce Nákří.
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Služby pro turisty





veřejná pláž se vstupem zdarma s občerstvením (pod Základní školou)
pláž ve Frymburku pod školou v přírodě
pláže v kempech Vřesná a Frymburk
pláže v Hrdoňově, Kovářově,na Větrníku









půjčovna loděk a šlapadel
půjčovna a prodejna jízdních kol, včetně servisní dílny
speciální prodejna rybářských potřeb
tenisové antukové kurty
antukové kurty pro nohejbal a volejbal
víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem
lyžařský vlek „ Na Martě“








cestovní kancelář zajišťující ubytování, směnárnu a prodej rybářských povolenek
čerpací stanice
(placené) parkoviště na náměstí cca 50 vozidel
odstavné parkoviště cca 70 vozidel (pochůzková vzdálenost od náměstí do 10 minut)
soukromý autoservis
taxislužba






nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie a papírnictví
prodejna potravin
markety smíšeným zbožím
drobné obchůdky (upomínkové předměty, zdravá výřiva apod.)




internetová kavárna
veřejná knihovna (provoz: každé úterý a čtvrtek odpoledne)




pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)
bankomat





lékařská služba první pomoci
zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
hasiči (IZS, SDH)




kadeřnictví
aquapark v komplexu Wellness Hotelu Frymburk (vodní aerobik, wellness procedury,
solná jeskyně, saunový svět)




zastávka ČSAD
převoz Frymburk – Frýdava (květen – říjen)



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 1 500 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
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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

94

53

41

Zaměstnaní

91

52

39

78

47

31

Zaměstnavatelé

-

-

-

Pracující na vlastní účet

4

2

2

Pracující důchodci

2

-

2

Ženy na mateřské dovolení

2

-

2

Nezaměstnaní

3

1

2

109

44

65

Nepracující důchodci

56

25

31

Žáci, studenti, učni

28

8

20

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

6

4

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
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RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
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11

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
5

7

2

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

0

1

4

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Nákří

0

0

0

0
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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

Nákří

4,3

12,8

5,3

8,5

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Nákří
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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 –
2013
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2013
celkem –
rok 2013
rok 2013
rok 2013
rok 2013

8

2

2

1

0

3
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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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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

WELLNESS HOTEL FRYMBURK Frymburk, Frymburk 140



Hotel ****

celoroční
provoz

101 a
více

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

ZŠ a MŠ Nákří – 0
Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:



SDH Nákří
MO ČSŽ Nákří

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 Městysu Frymburk a Muzeum
Vodní záchranná služba Dolní Vltavice, Modřín
Centrum IZS Frymburk
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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 Frymburk (provozuje ČEVAK)
A.S.A. České Budějovice - provozovna Frymburk zabezpečuje pro oblast Lipenska a
přilehlých obcí svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a
odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V obci Chvalšiny provozuje sběrný dvůr
odpadů, soustřeďuje nebezpečný a velkoobjemový odpad.

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

Člen

NÁKŘÍ
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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
Obec

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

Nákří

2 750 500

3 055 631

2 591 613

Bezpečnost státu a právní ochrana

175 000

332 000

296 652

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

499 500

455 500

401 837

Služby pro obyvatelstvo

1 417 000

1 494 337

1 250 068

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

570 000

682 666

583 831

Kultura, církve a sdělovací prostředky

264 000

209 497

150 696

Ochrana životního prostředí

436 000

478 968

394 700

Tělovýchova a zájmová činnost

7 000

7 000

4 809

Vzdělávání a školské služby

140 000

116 206

116 033

Všeobecná veřejná správa a služby

659 000

773 794

643 055

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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