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1. ÚVODNÍ INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB NA TOUŠKOVSKU 

1.1  Cíl komunitního plánování a smysl komunitního plánu 
 
Cíle komunitního plánování sociálních služeb na území Mikroregionu Touškovsko 

Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb na Touškovsku bylo naplánování rozvoje 
sociálních služeb za společné partnerské účasti poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů, 
zástupců města a veřejnosti zajímající se o sociální problematiku. Naším záměrem bylo v reakci na 
zjištěné aktuální potřeby občanů regionu a v souladu s dostupnými zdroji v sociální oblasti stanovit 
aktivity vedoucí k rozvoji sociálních služeb v touškovském regionu. 

Dílčími cíli vedoucími k naplnění tohoto cíle bylo následující: 

• zmapovat a vyhodnotit situaci v oblasti sociálních služeb v regionu v roce 2013 

• realizovat systematické, transparentní a efektivní plánování rozvoje sociálních služeb za účasti 
všech subjektů působících v systému sociálních služeb a vytvořit fungující místní partnerství 
těchto subjektů 

• definovat priority, opatření a konkrétní aktivity určené k realizaci ve střednědobém horizontu 
(2014–2018) 

• vytvořit nástroj (komunitní plán sociálních služeb) pro rozhodování politické reprezentace v 
oblasti sociální péče a pro koordinaci zájmů a aktivit poskytovatelů i uživatelů sociálních 
služeb působících na Touškovsku 

Hlavními výstupy projektu jsou: 

• Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Touškovsku pro období 2014 až 2018 
projednaný Valnou hromadou Mikroregionu Touškovsko 

• zpracovaný Přehled poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných 

Smysl komunitního plánu sociálních služeb 

Dokument Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Touškovsku pro období 2014–
2018 představuje: 

• strategii rozvoje sociálních služeb a společnou dohodu zúčastněných subjektů (tj.  
jednotlivých obcí Mikroregionu Touškovsko, poskytovatelů, organizací poskytujících 
návazné služby a uživatelů služeb) o jejím naplňování s možností spolupráce s dalšími 
regiony;  

• definování optimální sítě sociálních služeb na Touškovsku; 

• „živý“ dokument, který bude procházet pravidelnou aktualizací a reagovat na potřeby 
obyvatel regionu, vstřebávat aktuální změny, nové informace, příležitosti a priority; 

• přípravu a podpůrný nástroj pro získání finančních prostředků určených na zajištění 
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sociálních služeb ze státních, krajských, evropských i soukromých zdrojů. 

1.2  Organizace komunitního plánování na Touškovsku 
 
Komunitní plánování sociálních služeb na Touškovsku probíhalo od 1.5.2013 do 30.6.2014 s 
následující organizační strukturou. 

PRACOVNÍ SKUPINY KPSS 

Pracovní skupiny jsou základním prvkem organizační struktury komunitního plánování sociálních 
služeb. Hlavním principem komunitního plánování je zapojování všech účastníků systému sociálních 
služeb do procesu plánování. Tento princip je uplatňován zejména účastí uživatelů, poskytovatelů a 
zástupců zadavatele služeb (představitelů obcí) v pracovních skupinách.  

Činnost pracovních skupin na Touškovsku 

Pracovní skupiny se setkaly na jednáních v období březen až duben 2014. Projednávaly nedostatky ve 
stávajících sociálních a návazných službách zjištěné při mapování aktuální sociální situace na 
Touškovsku a případně nově zjištěné a navrhovaly opatření a konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji 
sociálních služeb na Touškovsku. Výstupy z jednání pracovních skupin jsou podkladem pro 
strategickou část komunitního plánu. Konkrétně se pracovní skupiny setkaly následovně: 

• 25.3.2014 – setkání se seniory k tématu o potřebných službách 

• 23.4.2014 – setkání se zdravotně postiženými k tématu o bariérách na Touškovsku 

• 24.4.2014 – společné setkání za účelem projednání dosavadních výstupů (potřeby seniorů, 
zdravotně postižených a pečujících osob, jejich informovanost, zájem o pečovatelskou službu, 
bariéry v regionu a další) 

  

ŘÍDÍCÍ SKUPINA 

Pro účely komunitního plánování sociálních služeb byla vytvořena řídící skupina. Úkolem řídící 
skupiny bylo: 

• supervize průběhu projektu,  

• připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin,  

• projednání a schválení komunitního plánu,  

• zajištění komunikace s obcemi a jejich zástupci.  

Setkání řídící skupiny se uskutečnilo 24.6.2013, 19.12.2013, 24.4.2014 a dále bude 24.6. 2014. Řídící 
skupina projednávala harmonogram jednotlivých aktivit, termíny a pozvánky na veřejná setkání a 
dále schvalovala základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a statut a jednací řád a 
návrh komunitního plánu. A také v případě potřeby vypořádá připomínky ze strany veřejnosti k 
návrhu komunitního plánu.  
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Monitorovací tým 

Pro stanovení pravidel pro sledování a vyhodnocování naplňování plánu vznikl monitorovací tým. 
Jeho členy jsou: Ing. Michaela Opltová (starostka obce Kozolupy), Sylva Hyšková (obec Vochov), Jan 
Veselý (Město Touškov), Josef Šmíd (starosta obce Bděněves), Aleš Drábek (obec Kozolupy), Ing. Jiří 
Novotný, Ph.D. (starosta obce Újezd nad Mží), Mgr. Tereza Landová (CPOS Město Touškov), Lenka 
Šeflová (ředitelka CPOS Město Touškov).  

Setkání týmu se uskutečnilo v dubnu 2014. Návrh pravidel pro naplňování plánu a jeho kontrolu se 
stal podkladem pro implementační část komunitního plánu. 

Zapojení veřejnosti 

Široká veřejnost byla do projektu zapojena jednak účastí v pracovních skupinách a jednak také 
prostřednictvím veřejných setkání. Na veřejných setkáních byli účastníci seznámeni s projektem 
komunitního plánování sociálních služeb, s možnostmi zapojení do procesu a s jednotlivými 
aktivitami projektu. Proběhla zde také diskuze k podnětům k rozvoji sociální oblasti v regionu a v 
neposlední řadě představení navrhovaných aktivit rozvoje sociálních služeb.  
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2. POPIS ÚZEMÍ A AKTUÁLNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE 

Mikroregion Touškovsko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl již v roce 2006 za účelem dosažení 

společných cílů zaměřených zejména na zkvalitnění a rozvoj života v dané oblasti. Cílem 

mikroregionu je maximální čerpání dotačních titulů a vzájemná spolupráce, která je pro svazek 

stěžejní především v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, zvyšování kvality života, 

ochraně životního prostředí, rozvoji cestovního ruchu a propagace regionu. V současné době má 

Mikroregion Touškovsko 5 členů, a to Město Touškov a obce Bdeněves, Kozolupy, Újezd nade Mží 

a Vochov.  

Mikroregion Touškovsko se nachází v severní části Plzeňského kraje, v jižní oblasti území bývalého 

okresu Plzeň-sever, zhruba 10 km severozápadně od krajského města Plzeň. Všechny obce 

mikroregionu spadají do správního území obce s rozšířenou působností Nýřany a do správního 

obvodu obce s pověřeným úřadem Město Touškov. Město Touškov je také centrem mikroregionu. 

Obrázek 1: Mapa SO ORP Nýřany s vyznačeným územím Mikroregionu Touškovsko 

 
Zdroj: Český statistický úřad – upraveno 
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Základní charakteristiky jednotlivých obcí jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 1: Základní údaje o obcích Mikroregionu Touškovsko k 31. 12. 2012 

Obec Výměra (ha) Počet obyvatel 
z toho ve věku 

15 – 64 let 

Bdeněves 477 652 435 

Kozolupy 551 1 012 714 

Město Touškov 963 2 074 1 387 

Újezd nade Mží 846 96 63 

Vochov 542 711 502 

MR1 Touškovsko 3 379 4 545 3 101 

Zdroj: Český statistický úřad 

Území mikroregionu zaujímá rozlohu 3 379 ha a žije v něm zhruba 4 545 obyvatel. Mikroregion leží 

v oblasti Plaské pahorkatiny na území Touškovské kotliny v průměrné nadmořské výšce 357 m 

a protéká jím řeka Mže ve směru od západu na východ a ze severozápadu na jih Čeminský potok. 

Zemědělská půda tvoří dvě třetiny celkové výměry mikroregionu, orná půda tak zabírá více než 

polovinu rozlohy. Obce mikroregionu leží v blízkosti silniční spojnice I/20 ve směru na Plzeň a dále na 

České Budějovice, spojnice II/605 ve směru Plzeň – Rozvadov a železniční tratě 170 (Praha – Beroun 

– Plzeň – Cheb). Mikroregion je tak napojený jak na autobusovou, tak i železniční dopravu. Místní 

ekonomika je zaměřena převážně na průmyslovou výrobu. Největším zaměstnavatelem regionu, 

zaměstnávajícím zhruba 450 zaměstnanců, je firma NOVEM Car Interior Design, která vyrábí luxusní 

dřevěné a hliníkové díly do interiérů osobních automobilů všech výrobců. 

Z obcí mikroregionu se pouze Město Touškov skládá ze dvou sídelních jednotek, ostatní obce jsou 

základními sídelními jednotkami o jednom katastrálním území. Všechny obce jsou vybaveny 

vodovodem, čistírnu odpadních vod má Město Touškov společně s obcemi Kozolupy a Bdeněves, 

plynofikovány jsou Vochov a Město Touškov. Zdravotnická zařízení jsou v Kozolupech a Městě 

Touškově, školská zařízení v Kozolupech, Vochově a Městě Touškově, Policie ČR sídlí pouze v Městě 

Touškově. V mikroregionu sídlí pouze stavební úřad, který je zřízen v Městě Touškově, ostatní 

instituce jsou v Nýřanech nebo v Plzni.  

Tabulka 2: Skladba a vybavenost obcí Mikroregionu Touškovsko 

Obec 
Sídelní 

jednotky 
Části 
obce 

Katastrální 
území 

Vodovod Kanalizace Plyn 
Zdravotnická 

zařízení 
Školská 
zařízení 

Bdeněves 1 1 1 ano ne ne ne ne 

Kozolupy 1 1 1 ano ano ne ano ano 

Město 
Touškov 

2 2 2 ano ano ano ano ano 

                                                      
1 

MR – mikroregion. 
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Újezd nade 
Mží 

1 1 1 ano ne ne ne ne 

Vochov 1 1 1 ano ne ano ne ano 

MR 
Touškovsko 

6 6 6 5 2 2 2 3 

Zdroj: Český statistický úřad, Města a obce online (http://mesta.obce.cz) 

 

3.  STRUKTURA OBYVATEL MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO 

Mikroregion Touškovsko je tvořen 5 obcemi, z nichž pouze Město Touškov svou populací převyšuje 

2 000 obyvatel. Více jak 1 000 obyvatel mají Kozolupy. Obce Bdeněves a Vochov patří do velikostní 

skupiny 500 až 999 obyvatel a Újezd nade Mží do skupiny do 199 obyvatel. K 31. 12. 2012 žilo 

v mikroregionu celkem 4 545 osob (z toho 50,1 % žen), z nichž 46 % připadalo na centrum 

mikroregionu Město Touškov.  

Tabulka 3: Základní charakteristika řešeného území podle velikostních skupin obcí k 31. 12. 2012 

Obyvatelstvo Velikostní skupina obcí 
dle počtu obyvatel 

Počet obcí 
Počet Podíl na území (%) 

do 199 1 96 25,0 

200 – 499 0 0 0 

500 – 999 2 1 363 30,1 

1 000 – 1 999 1 1 012 16,5 

2 000 – 4 999 1 2 074 28,4 

5 000 – 9 999 0 0 0 

10 000 a více 0 0 0 

MR Touškovsko 5 4 545 100,0 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

3.1 Vývoj počtu obyvatelstva 

Vývoj počtu obyvatel je synergicky ovlivňován mnoha aspekty - nejen dlouhodobým vývojem 

populace, ale i věkovou strukturou, možnostmi v oblasti trhu práce, mírou nezaměstnanosti, 

atraktivitou a hygienou prostředí a kvalitou životního prostředí, nabídkou využití volného času, 

dostupností občanské vybavenosti, zdravotnictvím, školstvím apod. Z toho lze usuzovat, že se 

mikroregion vzhledem ke své blízké poloze ke krajskému městu stává velmi zajímavým místem 

k bydlení. 

V posledních 12 letech (2001 – 2012) činil nárůst obyvatel mikroregionu 851 osob, tj. 23 %. Nárůst 

počtu probíhal relativně pozvolným tempem v průměru o 76 osob ročně. V tomto období přibylo 
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nejvíce obyvatel v obcích Bdeněves (o 68 %) a Újezd nade Mží (o 60 %). Nejmenší přírůstek 

zaznamenala obec Kozolupy (9 %). Vzrůstající vývoj populace je velkou měrou ovlivněn migračním 

saldem, které několikanásobně převyšuje přirozený přírůstek. 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel jednotlivých obcí mikroregionu k 31. 12. let 2001 – 2012  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bdeněves 388 412 424 449 477 505 539 558 586 606 633 652 

Kozolupy 927 935 953 969 962 950 959 958 960 956 987 1 012 

Město 
Touškov 

1 751 1 764 1 777 1 831 1 853 1 904 1 978 2 027 2 048 2 079 2 069 2 074 

Újezd nade 
Mží 

60 66 66 69 71 66 72 77 82 82 91 96 

Vochov 568 570 554 560 557 583 606 649 649 654 693 711 

MR 
Touškovsko 

3 694 3 747 3 774 3 878 3 920 4 008 4 154 4 269 4 325 4 377 4 473 4 545 

Zdroj: Český statistický úřad – Databáze demografických údajů za obce ČR 

Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje2 předpokládá, že se počet obyvatel do roku 2030 ve 

srovnání s výchozím stavem zvýší v 9 z 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností kraje, a to 

zejména v zázemí krajského města Plzeň – předpokládá se, že v SO ORP3 Nýřany populace poroste 

o více než 1 %. Ve zbylých obvodech počet obyvatel naopak poklesne. Ve všech SO ORP 

pravděpodobně poroste obyvatelstvo v první polovině prognózovaného období, do konce roku 2020 

by mělo dojít ke vzrůstu o téměř 1 %. Na Nýřansku se však ve stejném období zvýší počet obyvatel 

o téměř 5 %. Po roce 2020 lze však předpokládat pokles ve všech správních obvodech. Z tabulky 5 je 

patrné, že i v SO POÚ4 Město Touškov, Městě Touškově samotném i ostatních obcích obvodu počet 

obyvatelstva poroste do období okolo roku 2015, po kterém bude obyvatel postupně ubývat. 

Samotné Město Touškov patří mezi 10 obcí Plzeňského kraje s nejvyšším předpokládaným 

přírůstkem obyvatelstva v úhrnu let 2008 – 2030. 

Tabulka 5: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva ve správním obvodě ORP Nýřany, POÚ Město Touškov a vybraných obcí 

obvodu v letech 1991 až 2030 

SO ORP Počet obyvatelstva v roce 

  SO POÚ 

    Vybrané obce 
1991 2001 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

SO ORP Nýřany 46 007 47 074 51 698 52 939 54 466 54 263 53 883 53 425 

 SO POÚ Město Touškov 7 355 7 399 8 424 8 626 8 875 8 842 8 781 8 705 

  Město Touškov 1 641 1 712 2 027 2 082 2 148 2 145 2 135 2 118 

  ostatní obce SO POÚ 5 714 5 687 6 397 6 544 6 727 6 697 6 646 6 587 

Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje 

                                                      
2
 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., 2009. 

3
 SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností. 

4
 SO POÚ – správní obvod pověřeného obecního úřadu. 
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3.3 Věková struktura obyvatelstva 

Základem přirozeného přírůstku je věková struktura obyvatelstva, která má vliv na další populační 

vývoj. Z tabulky 6 vyplývá, že v řešeném území pozvolně narůstá podíl obyvatel postproduktivního 

věku (obyvatelé starší 65 let), což kopíruje demografický vývoj v celé České republice. Nicméně 

z celkového počtu obyvatel v roce 2012 činil podíl dětí do 14 let 16,7 %, což je o 2,2 % více než podíl 

obyvatel ve věku nad 65 let, což poukazuje na relativně mladou věkovou strukturu obyvatel. Zatímco 

během daných 5 let vzrostl podíl osob starších 65 let o 1,5 %, podíl dětí se zvýšil o 1,1 %. Podíl 

produktivního obyvatelstva se snížil téměř o 2,6 %. 

Tabulka 6: Věkové složení obyvatelstva mikroregionu v letech 2008 - 2012 

Počet obyvatel dle věku Struktura dle věku v % 
Rok Stav obyvatel 

0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 

2008 4 269 675 3 048 546 15,8 71,4 12,8 

2009 4 325 688 3 067 570 15,9 70,9 13,2 

2010 4 377 722 3 071 584 16,5 70,2 13,3 

2011 4 473 747 3 099 627 16,7 69,3 14,0 

2012 4 545 776 3 101 668 17,1 68,2 14,7 

Zdroj: Český statistický úřad – Obyvatelstvo Plzeňského kraje 

V současné době jsou v řešeném území výrazně nejpočetnější skupinou obyvatelé ve věku 35 až 

39 let (silné ročníky 70. let minulého století), kteří se v budoucnu budou podílet na početném podílu 

seniorů, následovaní osobami ve věku 30 až 35 let a 40 až 49 let. Díky nízkému počtu mladých lidí se 

tak výrazně sníží počet osob v produktivním věku, což přinese podstatné nároky na ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo. Převaha žen v počtu obyvatel se nejvýrazněji projevuje počínaje skupinou od 

60 do 64 let a s přibývajícím věkem ještě více narůstá. Ve věkové kategorii osmdesátiletých a starších 

už je podíl žen v populaci dvojnásobný až vícenásobný oproti podílu mužů. 
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Graf 1: Věková struktura obyvatelstva POÚ Město Touškov k 31. 12. 2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad – Obyvatelstvo Plzeňského kraje 

Prognóza vývoje počtu obyvatel Plzeňského kraje5 zpracovaná do roku 2030 předpokládá stárnutí 

populace a výrazné zvyšování indexu stáří všech 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

Plzeňského kraje. Relativně mladší obyvatelstvo zůstane ve správních obvodech v blízkosti Plzně, 

tedy i v SO ORP Nýřany. Tam by do roku 2020 mělo dojít k nárůstu dětské složky do výše zhruba 16,4 

%, ovšem následovaném poklesem na hodnotu 14,7 % obyvatelstva v roce 2030. Podíl obyvatel 

v postproduktivním věku se do roku 2030 zvýší na 21,3 % a podíl obyvatel v produktivním věku se do 

stejného roku sníží o necelé 1 %. 

Tabulka 7: Předpokládaná věková struktura obyvatelstva SO ORP Nýřany v letech 2020 a 2030 

Podíl obyvatelstva v roce  
2020 ve věku (v %): 

Podíl obyvatelstva v roce  
2030 ve věku (v %): Územní 

celek 
0-14 15-54 65+ 

Počet 
obyvatelstva 
v roce 2020 

celkem 0-14 15-54 65+ 

Počet 
obyvatelstva 
v roce 2030 

celkem 

Plzeňský kraj 14,9 65,1 20,0 583 023 13,2 64,0 22,8 574 510 

SO ORP 
Nýřany 

16,4 65,1 18,5 26 914 14,7 64,0 21,3 26 552 

Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. 

 
3.4  Národnost 

Národnost je jedním z údajů, které se získávají pouze při sčítání lidu, jež probíhá 1 za 10 let. 

Nejnovější dostupná data jsou z posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Dle výsledků tohoto 

                                                      
5
 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., 2009. 
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sčítání žijí v Mikroregionu Touškovsko převážně osoby, které se hlásí k české národnosti 

(3 145 osob, 71 %), druhou nejpočetnější národností skupinou jsou Slováci (30 osob, 0,7 %) a třetí 

Ukrajinci (14 osob, 0,3 %). Vyjádření příslušnosti k určité národnosti má pouze deklaratorní povahu, 

neboť se jedná o vyslovení vlastního přesvědčení, které více než čtvrtina účastníků Sčítání v roce 

2011 neuvedla. 

Tabulka 8: Obyvatelstvo obcí mikroregionu dle deklarované národnosti 

z toho národnost  

Obyvatelstvo celkem 
česká slovenská německá polská romská ukrajinská neuvedeno 

Bdeněves 626 440 6 4 x 2 1 172 

Kozolupy 974 718 4 4 x x 4 239 

Město Touškov 2 077 1 405 15 6 1 x 6 618 

Újezd nade Mží 86 73 x x x x x 13 

Vochov 673 509 5 1 1 x 3 147 

MR Touškovsko 4 436 3 145 30 15 2 2 14 1 189 

Zdroj: Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

4.  NEZAMĚSTNANOST 

Nezaměstnanost řešeného území je ovlivněna stabilitou podnikatelského prostředí, rozvojem 

infrastruktury, kvalitou a četností dopravní dostupností, kvalifikační strukturou obyvatelstva, 

rozvojem obytných zón a ochotou obyvatel dojíždět za prací. 

Nezaměstnanost v mikroregionu činila v posledním roce, za který jsou k dispozici statistické údaje za 

SO ORP, tedy v roce 2011, celkem 6,1 % z ekonomicky aktivních obyvatel. V té době bylo evidováno 

114 uchazečů o zaměstnání, k dispozici však bylo pouze 9 volných míst. Nejvíce nezaměstnaných 

tvořily osoby starší 50 let věku a dále osoby, jež byly v evidenci více než 12 měsíců. 

Tabulka 9: Vývoj ukazatelů nezaměstnanosti v obcích mikroregionu v roce 2011 

z toho 

Obec 

Počet 

uchazečů 

o zaměstnání dosažitelní 

uchazeči se 

zdravotním 

postižením 

absolventi 

škol 

osoby 

ve 

věku 

50+ 

déle 

než 12 

měsíců 

Počet 

volných 

míst 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

Bdeněves 17 16 - 4 3 7 0 8,16 

Kozolupy 30 29 3 4 9 8 0 6,22 

Město 

Touškov 
47 45 6 6 16 10 9 4,92 

Újezd nade 

Mží 
2 2 - - 1 - 0 5,41 

Vochov 18 18 1 4 3 5 0 5,84 
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MR 

Touškovsko 
114 110 10 18 32 30 9 6,1 

Zdroj: Český statistický úřad – Veřejná databáze ČSÚ 

5.  ZDRAVOTNICTVÍ 

Na území Mikroregionu Touškovsko je zajištěna pouze základní zdravotnická péče. Ordinace 

praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a stomatologické 

ordinace jsou k dispozici pouze v Kozolupech a Městě Touškově. V mikroregionu je jen jedna lékárna, 

a to v Městě Touškově. Obyvatelé ostatních obcí tedy musejí k lékařům a do lékárny dojíždět. Další 

zdravotnická zařízení a ordinace specialistů sídlí v Nýřanech či v Plzni, kde se také nachází nejbližší 

nemocnice. 

Lékařskou službu první pomoci a rychlou lékařskou pomoc zajišťuje Zdravotnická záchranná služba 

Plzeňského kraje - výjezdové stanoviště Plzeň-Lidická.  

Tabulka 10: Vybavení Mikroregionu Touškovsko vybranými druhy zdravotnických zařízení 

Zařízení Počet Obec 

Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 2 Kozolupy, Město Touškov 

Samostatné ordinace praktického lékaře pro děti 

a dorost 
2 Kozolupy, Město Touškov 

Samostatná stomatologická ordinace 2 Kozolupy, Město Touškov 

Samostatná gynekologická ordinace 1 Kozolupy 

Doprava raněných, nemocných a rodiček 1 Kozolupy, Město Touškov 

Lékárna 1 Město Touškov 

Zdroj: Registr zdravotnických zařízení 

6.  ŠKOLSTVÍ 

Předškolní a základní vzdělání je v mikroregionu zajištěno 3 mateřskými školami (Kozolupy, Město 

Touškov, Vochov) a 2 základními školami (Kozolupy – neúplná škola se samostatnými ročníky 1. – 5., 

Město Touškov – úplná škola). Součástí ZŠ Město Touškov je i Speciální škola, která má 3 třídy se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kde pracují 4 asistenti pedagoga. 

Školy spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - Sever, Střediskem výchovné péče 

v Plzni, s Orgánem sociálně – právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi a v naléhavých 

případech i s Policií ČR a Probační a mediační službou Plzeň. 

Kapacita základních škol mikroregionu je dostatečná, ne však kapacita mateřských škol. MŠ v Městě 

Touškově vykazuje 22 neuspokojených žádostí o nástup do školky, v posledních dvou letech se však 

podařilo navýšit kapacitu MŠ na 114 dětí. Ve Vochovské školce evidují 2 neuspokojené žádosti.  

Tabulka 11: Kapacita a počet žáků mateřských a základních škol mikroregionu v roce 2011/2012 
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Název školy Kapacita MŠ 
Počet žáků 

MŠ 
Kapacita ZŠ 

Počet žáků 

ZŠ 

Počet tříd 

ZŠ/MŠ 

ZŠ a MŠ Kozolupy 59 59 150 61 5/3 

ZŠ a MŠ Město Touškov 114 114 370 325 19/6 

MŠ Vochov 28 28 - - -/1 

Celkem 201 201 520 386 24/10 

Zdroj: Městský úřad Nýřany 

Tabulka 12: Spádový obvod mateřských a základních škol mikroregionu 

Škola Obce spádového obvodu 

ZŠ a MŠ Kozolupy 
MŠ – Bdeněves, Kozolupy, Myslinka

6
 

ZŠ – Bdeněves, Kozolupy, Myslinka, Úlice, Vochov 

ZŠ a MŠ Město Touškov Město Touškov 

MŠ Vochov Vochov, okolní obce 

Zdroj: Internetové stránky jednotlivých škol 

V mikroregionu se nenachází žádná střední škola, učiliště ani vyšší odborné školy, stejně tak základní 

umělecká škola či mateřské centrum. Tato nejbližší zařízení sídlí v Plzni.  

 

7.  BYDLENÍ 

Pro Mikroregion Touškovsko, stejně jako pro jiné obdobné lokality nemající charakter městských 

aglomerací, ale spíše venkovské zástavby s malou hustotou osídlení, je příznačné to, že je zde malý 

podíl obecních bytů. V menších obcích se tyto byty zpravidla vyskytují pouze sporadicky. 

Stav bytového fondu obcí Touškovska byl zjišťován dotazníkovým šetřením v obcích. Z šetření 

vyplynulo, že Vochov (711 obyvatel) nedisponuje žádným bytovým fondem, Kozolupy 

(1 012 obyvatel) vlastnily v roce 2011 i 2012 celkem 15 bytů a Město Touškov 125 bytů. Pouze 

Kozolupy mají byty určené pro občany nacházející se v sociálně nepříznivé situaci (12 bytů), 

ve kterých žilo v roce 2012 celkem 23 osob. Žádná z daných obcí nedisponuje bezbariérovými byty.  

Kozolupy zaznamenávají neuspokojenou poptávku po obecních bytech, a to 55 žadatelů v roce 2011 

a 52 žadatelů o rok později. Kapacita je tedy velmi nedostačující, zájem o obecní byty je stále velký 

a čekací doba činí v průměru 7 let. Obdobná situace je ve Městě Touškově, kde v roce 2011 bylo 

v evidenci 40 neuspokojených žadatelů, o rok později o 5 méně. I tady je kapacita městských bytů 

oproti velkému zájmu nedostačující. V současné době zde převažují městské byty ve staré zástavbě, 

zájem je však orientován zejména na novostavbu. 

Tabulka 13: Počet bytů ve vlastnictví obcí Mikroregionu Touškovsko v roce 2013 

                                                      
6 Při zápisu do MŠ se objevují i žádosti o předškolní vzdělávání zákonných zástupců dětí z Úlic, Plešnic a Pňovan. 
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z toho 

Obec 
Počet bytů ve 

vlastnictví 
obce bezbariérové 

pro občany 

v soc. nepříznivé 

situaci 

Počet obyvatel 
v bezbar. 

bytech 

Počet obyv. 
v bytech pro 

občany v nepř. soc. 
situaci 

Počet 
žádostí 

 o 
obecní 

byt 

Bdeněves - - - - - - 

Kozolupy 15 0 12 23 0 52 

Město Touškov 125 0 0 0 0 35 

Újezd nade Mží - - - - - - 

Vochov 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Zpracované dotazníkové šetření, září 2013 

 

8.  SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Cílem této kapitoly je nastínit aktuální situaci v sociální oblasti na území Mikroregionu Touškovsko 

s důrazem na kvantitativní údaje o sociálně potřebných obyvatelích regionu.  

Osobám v nepříznivé sociální situaci, která je chápána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu 

věku, nepříhodného zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života 

vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení 

podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením7, je poskytována pomoc 

a podpora prostřednictvím sociálních služeb a sociálních dávek. 

Sociální služby v Mikroregionu Touškovsko jsou zajišťované pouze příspěvkovou organizací Města 

Touškov – Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov, které poskytuje 

pečovatelské služby. Na řešeném území tak existuje jednostranně vymezená síť sociálních služeb. 

Lidé však využívají i služby z okolních regionů, zejména s vazbou na Nýřansko či nedalekou Plzeň.  

 

8.1  Děti, mládež a rodiny s dětmi 

Podkladem ke zmapování celkového objemu sociální potřebnosti dětí a mládeže na území SO ORP 

Nýřany, tedy zjištění počtu evidovaných dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením, je 

výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

Nýřany. 

V roce 2011 bylo v péči sociálně právní ochrany dětí celkem 1 968 rodin, o rok později o 23 rodin 

více.  

                                                      
7
 Zákon č. 108/2006 Sb. 
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V evidenci kurátora pro děti a mládež bylo v roce 2011 vedeno 136 klientů, v roce 2012 jich bylo 140, 

zhruba 21 % z nich představovaly děti do 15 let věku. Chlapci celkově tvořili 72 % všech klientů. 

Tabulka 14: Počet klientů v péči OSPOD
8
 a kurátora pro děti a mládež na území SO ORP Nýřany v letech 2011 a 2012 

Klienti  2011 2012 

Počet případů rodin zaevidovaný za sledovaný 

rok na OSPOD 
212 276 

Evidovaný počet případů ke konci roku 1 968 1 991 

z toho živých případů 639 711 

Počet klientů v péči kurátora pro děti a mládež 136 140 

 z toho děti do 15 let 23 29 

z toho dívek 3 6 

z toho mládež ve věku 15-18 let 113 111 

z toho dívek 16 23 

Zdroj:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Nýřany 

Nejčastějšími problémy, které sociální kurátor pro děti a mládež se svými klienty řeší, jsou výchovné 

problémy, přestupky a trestná činnost. Kurátor pro mládež rozhoduje také o výchovných opatřeních 

na ochranu dětí (napomenutí, dohledy, omezení) a mimo jiné podává soudům návrhy na nařízení 

předběžného opatření a ústavní výchovu dítěte. V roce 2011 kurátor nepodal žádný návrh na 

předběžné opatření ani ústavní výchovu, o rok později 1 návrh na předběžné opatření. 

Tabulka 15: Problémy řešené kurátorem pro děti a mládež a navrhovaná opatření v rámci SO ORP Nýřany v letech 2011 a 

2012 

z toho 
 Celkem 

děti do 15 let z toho dívek mladistvých z toho dívek 

2011 

Trestná činnost 16 9 0 7 1 

Přestupky 17 x x 17 2 

Výchovné problémy 21 15 7 6 2 

Dohledy 1 0 0 1 0 

Uložená výchovná 

opatření mladistvým 
7 x x 7 1 

Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
3 3 0 x x 

Návrh na předběžné 

opatření 
0 0 0 0 0 

Návrh na ústavní výchovu 0 0 0 0 0 

2012 

                                                      
8
 OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
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Trestná činnost 17 9 0 8 1 

Přestupky 12 x x 12 4 

Výchovné problémy 15 11 1 4 2 

Dohledy 4 2 0 2 1 

Uložená výchovná 

opatření mladistvým 
2 x x 2 1 

Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
4 4 0 x x 

Návrh na předběžné 

opatření 
1 1 0 0 0 

Návrh na ústavní výchovu 0 0 0 0 0 

Zdroj:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Nýřany 

 

8.2 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI 

Dle odhadů představitelů obcí Touškovska, jež se zúčastnili dotazníkového šetření, žije na jejich 

území 58 až 68 seniorů se sníženou soběstačností ve věku nad 65 let a 13 osob s postižením. 

Představitelé také odhadují, že v jejich obcích pečuje o zdravotně postiženého člena rodiny či seniora 

se sníženou soběstačností zhruba 9 až 11 osob. 

Počet osob se zdravotním postižením nelze vzhledem k neexistenci žádného oficiálního přehledu na 

úrovni měst a obcí přesně vyčíslit. Dle celorepublikového šetření tvoří tyto osoby 10 % z celkové 

populace ČR, z čehož lze při vědomí určité nepřesnosti za předpokladu, že by výskyt tohoto jevu 

odpovídal právě průměrným hodnotám dosaženým v ČR, odhadovat, že v řešeném území města žije 

454 osob se zdravotním postižením.  

Tabulka 16: Odhad počtu osob se zdravotním postižením a sníženou soběstačností v roce 2013 v jednotlivých obcích 

Mikroregionu Touškovsko 

Obec 

Osoby s postižením 

(všechny věkové 

kategorie) 

Senioři se sníženou 
soběstačností  

(věková kategorie 65+) 

Osoby pečující 

o zdravotně postiženého 

člena rodiny či o seniora 

se sníženou soběstačností 

Bdeněves - - - 

Kozolupy 8 10 5 

Město Touškov - 38 - 

Újezd nade Mží - - - 

Vochov 5 10-20 4-6 

Zdroj: Zpracované dotazníkové šetření, září 2013. 

Osoby, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, 

mají dle zákona o sociálních službách nárok na příspěvek na péči, jehož výše je odvozována dle 

stupně závislosti na pomoci. Příspěvek je určen zejména k zajištění sociální péče příjemci příspěvku, 
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a to pomocí sociální služby nebo rodinným příslušníkem či jiné osoby. Příspěvek je přiznáván nebo 

jeho výše je měněna na základě místního šetření a posouzení posudkového lékaře Okresní správy 

sociálního zabezpečení.   

Tabulka 17: Počet poskytnutých příspěvku na péči na území Mikroregionu Touškovsko v roce 2012 

Osoby do 18 let věku Osoby starší 18 let 

Obec 

Počet 

obyvatel 

k 31. 5. 

2012 

Počet 

PnP 

celkem I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Bdeněves 633 12 x 1 x x 3 7 x 1 

Kozolupy 987 20 1 1 1 x 5 6 5 1 

Město 
Touškov 

2 074 45 4 6 1 1 6 16 6 5 

Újezd nade 
Mží 

91 1 X x x x 1 x x x 

Vochov 693 15 1 x x x 3 7 3 1 

MR 
Touškovsko 

4 478 93 6 8 2 1 18 36 14 8 

Zdroj:Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Plzeň-sever 

Osobám starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich 

pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné 

výhody I. (průkaz TP9), II. (průkaz ZTP10) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P11)12. Přiznání mimořádných 

výhod pro zdravotně postižené vychází z posouzení posudkového lékaře Okresní správy sociálního 

zabezpečení. Na území mikroregionu bylo v roce 2012 evidováno celkem 79 držitelů průkazů 

mimořádných výhod, z čehož 63,3 % tvořily osoby se středním stupněm, 35,4 % osoby 

s nejzávažnějším stupněm a 1,3 % osoby s lehkým stupněm nutnosti osobní asistence.  

Tabulka 18: Počet držitelů průkazů mimořádných výhod na území mikroregionu v roce 2012 

Obec TP ZTP ZTP/P Celkem 

Bdeněves x 10 2 12 

Kozolupy 1 11 7 19 

Město Touškov x 18 11 29 

Újezd nade Mží x x 2 2 

Vochov x 11 6 17 

MR Touškovsko 1 50 28 79 

Zdroj: Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever 

 

                                                      
9
 TP – Občan s těžkým zdravotním postižením. 

10
 ZTP – Občan se zvlášť těžkým zdravotním postižením. 

11
 ZTP/P – Občan zvlášť těžce zdravotně postižený s průvodcem. 

12
 MPSV ČR (http://portal.mpsv.cz/soc/ozp/vyhody). 
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Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

Zejména pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, by měly být 

určeny nájemní byty v domech s pečovatelskou službou, jejichž zřizovateli jsou obce a města. 

V tabulce 19 je pro přehled uveden počet domů s pečovatelskou službou v SO ORP Nýřany, kam 

Mikroregion  Touškovsko spadá, a ve Městě Touškově za rok 2006 a 2010. V roce 2012 bylo v Domě 

s pečovatelskou službou Město Touškov k dispozici 35 bytů, které obývalo 40 osob. 

Tabulka 19: Domy s pečovatelskou službou na území ORP Nýřany v roce 2006 a 2010 

2006 2010 

 Domy s pečovatelskou 

službou 

Počet bytů v domech 

s pečovatelskou 

službou 

Domy s pečovatelskou 

službou 

Počet bytů v domech 

s pečovatelskou 

službou 

SO ORP Nýřany 10 184 10 188 

Město Touškov 1 33 1 33 

Zdroj: Český statistický úřad – Veřejná databáze 

V řešeném území se péči o seniory a osoby se zdravotním postižením věnuje zejména pečovatelská 
služba Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov, která tuto službu poskytuje 
v bytech v domech s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů. 
 
 

8.3 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou osoby mimo běžný život společnosti, které nemají 

možnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace13. Péči o občany žijící mimo majoritní 

společnost zajišťuje kurátor pro dospělé, který jim poskytuje sociální poradenství k překonání 

obtížných životních poměrů a pomáhá jim řešit sociální důsledky společenského vyloučení. 

V péči kurátora pro dospělé na území SO ORP Nýřany bylo v roce 2011 celkem 210 osob, což bylo 

o 21 evidovaných osob méně než v roce 2012. Přehled osob, kterým byla či je poskytována pomoc, je 

uveden v tabulce 20. 

 

 

 

 

 

                                                      
13

 Sociální vyloučení definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Tabulka 20: Počet osob v péči kurátora pro dospělé na území ORP Nýřany v letech 2011 a 2012 

z toho 

Rok 
Počet evidovaných 

osob 
počet osob, jimž byla 

poskytnuta 

jednorázová pomoc 

počet osob, jimž byla 

poskytována pomoc 

počet osob ve vězení, 

s nimiž se 

kontinuálně pracuje 

2011 210 42 49 21 

2012 189 36 55 28 

Celkem 399 78 104 49 

Zdroj:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Nýřany 

V roce 2011 bylo na území SO ORP Nýřany propuštěno z vězení celkem 51 osob, což je o 8 méně než 

v roce 2012. Ve stejných letech byla propuštěna 1, respektive 10 osob, ze školských zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

Tabulka 21: Počet osob propuštěných z vězení a školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy na území 

ORP Nýřany v letech 2011 a 2012 

z toho 

Rok 

Počet osob 

propuštěných 

z vězení 

počet osob, 

jimž byla 

poskytnuta 

jednorázová 

pomoc po 

propuštění 

z vězení 

počet osob, 

jimž byla 

poskytována 

pomoc po 

propuštění 

z vězení 

počet osob, 

s nimiž se 

pracovalo již 

v průběhu 

trestního 

řízení 

Počet osob 

propuštěných 

ze školských 

zařízení pro 

výkon 

ústavní nebo 

ochranné 

výchovy 

z toho počet 

osob, jimž 

byla 

poskytována 

pomoc 

2011 51 23 24 3 1 1 

2012 59 17 26 4 10 2 

Celkem 110 40 50 7 11 3 

Zdroj:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Nýřany 

Osobám s nedostatečnými příjmy je, jako opatření napomáhající řešení některých nárazových 

životních situací, poskytována pomoc v hmotné nouzi. Jedná se příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 55 těchto dávek, 

z nichž 30 příspěvků na živobytí, 14 doplatků na bydlení a 11 dávek mimořádné okamžité pomoci. 

Tabulka 22: Počet příjemců dávek hmotné nouze v roce 2012 

Obec 
Příspěvek na 

živobytí 
Doplatek na bydlení 

Mimořádná 
okamžitá pomoc 

Dávky hmotné 
nouze celkem 

Bdeněves 5 2 2 9 

Kozolupy 8 4 3 15 

Město Touškov 12 5 4 21 

Újezd nade Mží 0 0 0 0 

Vochov 5 3 2 10 
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MR Touškovsko 30 14 11 55 

Zdroj: Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever. 

Podkladem pro tuto kapitolu nejsou tak jako v předchozích kapitolách jen oficiální statistická data, 

ale i údaje získané dotazníkovým šetřením. Získané údaje nejsou reálným počtem daných ukazatelů, 

jedná se o odhad daných respondentů, u kterých lze předpokládat, že vycházeli ze znalosti území 

a aktuální situace. Tyto odhady slouží pro představu o tom, jaké skupiny obyvatel jsou v jednotlivých 

obcích registrovány či považovány za problémové. 

Tabulka 23: Odhad počtu osob ohrožených sociálním vyloučením v roce 2013 v jednotlivých obcích Touškovska 

Obec 
Uživatelé 

drog 

Osoby 
ohrožené 
prostitucí 

Osoby 
propuštěné 

z výchovných 
ústavů 

Pachatelé 
trestné 
činnosti 

Oběti 
násilí 

Osoby 
bez 

přístřeší 

Etnické 
menšiny 

Cizinci 

Bdeněves - - - - - - - - 

Kozolupy 20 0 - 10 - 0 0 6 

Město 
Touškov 

50 - - 20 30 5 - - 

Újezd nade 
Mží 

- - - - - - - - 

Vochov 0 0 0 2 0 0 0 15-20 

Zdroj: Zpracované dotazníkové šetření, září 2013 
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9. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB            
NÁVAZNÝCH NA TOUŠKOVSKU 

9.1 Přehled poskytovaných sociálních služeb na Touškovsku 
 

Na území Mikroregionu Touškovsko v současné době působí pouze 1 poskytovatel sociálních služeb 

– Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov. Následují základní statistické 

údaje o tomto poskytovateli. 

9.1.1 Poskytovatel sociální služby na území Mikroregionu Touškovsko 

Jak již bylo zmíněno, pro obyvatele Touškovska zajišťuje sociální služby pouze 1 poskytovatel 

nabízející 1 sociální službu – pečovatelskou službu. Jedná se o Centrum pečovatelských a 

ošetřovatelských služeb Města Touškov, příspěvkovou organizaci Města Touškov. 

Tabulka 24: Poskytovatel sociální služby působící na území Mikroregionu Touškovsko 

Poskytovatel sociální služby Právní forma poskytovatele Sociální služba 

Centrum pečovatelských 

a ošetřovatelských služeb Město 

Touškov 

příspěvková organizace Pečovatelská služba 

Zdroj: Zpracované šetření, září 2013 

Centrum bylo založeno v roce 2006 a v současné době působí na území okresu Plzeň-sever a na části 

území okresu Plzeň-jih v 7 oblastech/střediscích – Dobřany, Kralovice, Manětín, Město Touškov, 

Nýřany, Stod, Žihle.  

9.1.2 Poskytovaná sociální služba – pečovatelská služba 

CPOS poskytuje pečovatelskou službu v domech s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů. 

Jedná se tedy o terénní formu služby, neboť služba je klientům poskytována v jejich přirozeném 

sociálním prostředí. Služba přichází do domácnosti za klientem, který není přemísťován, a tak mu 

usnadňuje život a umožňuje uspokojování zvláštních životních potřeb odůvodněných stárnutím, 

zdravotním stavem či oslabením v prosazování a zajišťování svých oprávněných zájmů a potřeb. 

Vytvářením vhodných podmínek umožňuje klientům aktivně se účastnit kulturního a společenského 

života a pracovních činností dle jejich zájmu a možností. Pečovatelská služba v maximální možné 

míře respektuje individualitu každého klienta a na základě jeho přání a cílů rychle reaguje na jeho 

skutečné potřeby. 

9.1.3 Cílové skupiny poskytované sociální služby 

Pečovatelská služba je poskytována těmto osobám: 

- Osoby s chronickým duševním onemocněním 

- Osoby s chronickým onemocněním 
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- Osoby s mentálním postižením 

- Osoby s tělesným postižením 

- Osoby se sluchovým postižením 

- Osoby se zrakovým postižením 

- Rodiny s dítětem/dětmi (vyžadující pomoc jiné fyzické osoby) 

- Senioři 

A zaměřuje se především na tyto věkové skupiny klientů: 

- Děti kojeneckého věku (do 1 roku) 

- Děti předškolního věku (1 – 6 let) 

- Mladší děti (7 – 10 let) 

- Starší děti (11 – 15 let) 

- Dospělí (27 – 64 let) 

- Mladší senioři (65 – 80 let) 

- Starší senioři (starší 80 let) 

9.1.4 Kapacita a počet klientů poskytované sociální služby 

Přehled kapacity a počtu klientů vychází z realizovaného dotazníkového šetření. Poskytovatel sociální 

služby byl požádán o uvedení kapacity služby (počet lůžek či počet klientů) a o uvedení počtu klientů 

či kontaktů14, kterým byla služba poskytnuta. Tato data není vhodné samostatně vyhodnocovat, 

slouží jako podklad pro další práci v procesu plánování sociálních služeb na území Mikroregionu 

Touškovsko.  

Tabulka 25: Přehled kapacity a počtu klientů pečovatelské služby CPOS v Bdeněvsi, Kozolupech a Městě Touškově v letech 

2011 a 2012 

Kapacita služby 
Počet 

neuspokojených 
zájemců/žádostí 

2011 2012 2011 2012 
Poskytovatel Druh služby 

Kapacita 
služby  

(počet lůžek, 
klientů) 

Počet klientů/ 
kontaktů 

Kapacita 
služby 

(počet lůžek, 
klientů) 

Počet 
klientů/ 

kontaktů 
Celkem Celkem 

Centrum 
pečovatelských a 
ošetřovatelských 
služeb Město 
Touškov 

Pečovatelská 
služba 

37 kl 48 000 kont 37 kl 49 000 kont 6 kl 7 kl 

Zdroj: Zpracované šetření, září 2013 

 

 

                                                      
14

 Kontakt zahrnuje vždy oboustrannou interakci mezi pracovníkem a uživatelem sociální služby, popř. zájemcem o 
službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry  nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. 
Většinou se jedná o nestrukturovaný rozhovor pracovníka s uživatelem/zájemcem. 
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9.2 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBCÍCH MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO 

V tabulce 26 je uveden přehled poskytovaných sociálních služeb v obcích Mikroregionu Touškovsko. 

Dle zjištěných informací je ve třech obcích poskytována pečovatelská služba.  

Tabulka 26: Sociální služby poskytované občanům obcí mikroregionu Touškovsko 

Obec Poskytovatel Poskytovaná služba 

Bdeněves CPOS Pečovatelská služba 

Kozolupy CPOS Pečovatelská služba 

Město Touškov CPOS Pečovatelská služba 

Újezd nade Mží - - 

Vochov - 
Žádné služby, občané si zatím 

pomoc zajišťují sami. 

Zdroj: Zpracované šetření, říjen 2013 

Přehled spolků, sdružení a klubů poskytujících návazné služby v obcích mikroregionu je zpracován 

v tabulce 27 Jedná se zejména o Sdružení dobrovolných hasičů, TJ Sokol a další zájmové skupiny. 

Tabulka 27: Organizace poskytující návazné služby v obcích Mikroregionu Touškovsko 

Obec Poskytovatel – spolky, sdružení, kluby 

Bdeněves SDH Bdeněves 

Kozolupy 

TJ Sokol Kozolupy 
Český svaz žen 
Soubor Kreténů Kozolupy 
Klub důchodců Kozolupy 
Svaz invalidů Kozolupy 
SDH Kozolupy 

Město Touškov 

MT CLUB Kinokavárna 
Klub táborových ohňů MT 
Občanské sdružení Paprsek 
SDH Město Touškov 
TJ Sokol Město Touškov 

Újezd nade Mží ŽINAFA, o.s. 

Vochov 

Český svaz žen 
Myslivecké sdružení 
SDH Vochov 
TJ Sokol Vochov 

Zdroj: Zpracované šetření, říjen 2013 
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10. ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBČANŮM 
TOUŠKOVSKA 

10.1 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ Z PRŮZKUMU POTŘEB SENIORŮ 
A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Mezi nejčastější zmiňované problémy obyvatel Touškovska v seniorském věku žijících ve své 
domácnosti patří: problémy zdravotního charakteru, problémy spojené s horší schopností postarat 
se sám o sebe, o domácnost či o hospodářství  a problémy vyplývající z nižší mobility. Někteří senioři 
také zmiňují, že se potýkají s osamělostí a finančními problémy. Osoby pečující o své rodinné 
příslušníky či sousedy uvádějí jako nejčastější problémy spojené s jejich péčí nedostatek času pro 
sebe, odpočinek či dovolenou a jedna z 6 pečujících osob také negativně vnímá nemožnost 
pracovat.  
 
Téměř všem osloveným seniorům při řešení problémů pomáhá rodina a senioři jsou s touto situací 
spokojeni. 7 respondentů uvedlo, že by potřebovali ještě s něčím pomoci. Většina z těchto 
respondentů by potřebovala zdravotnickou pomoc. Další respondent uvedl, že by potřeboval 
pomoci s obstaráním zvířat. Jeden z respondentů by uvítal pomoc s úklidem, nákupem a 
vyřizováním na úřadech. Kromě jednoho respondenta (Vochov, zdravotnická pomoc) všichni ostatní 
žijí ve Městě Touškov. I pečujícím osobám většinou pomáhá v jejich péči širší rodina či další sousedé. 
 
Převážná část seniorů má povědomí o existenci sociálních služeb pomáhajících seniorům a 
zdravotně postiženým osobám. V 11 případech bylo uvedeno, že respondent není informován o 
existenci takových služeb. Jedná se především o respondenty žijící v obci Vochov a všechny dotázané 
seniory z obce Újezd nade Mží (4 respondenti). V jednom případě se jedná o obyvatele Touškova. 
Většina respondentů ví, na koho by se v případě potřeby obrátila s žádostí o informace ohledně 
služeb pomáhajících seniorům a zdravotně postiženým. Nejvíce seniorů by zjišťovalo informace od 
místní organizace nebo na městském/obecním úřadě. Někteří by se obrátili s žádostí o informace na 
lékaře. Všichni dotázaní pečující o své rodinné příslušníky či sousedy jsou informováni o sociálních a 
dalších službách. Jejich preferovanými informačními zdroji jsou místní organizace, lékař a obecní 
úřad. 
 
O pečovatelskou službu projevilo zájem 15 seniorů (nejvíce seniorů je z Města Touškov), naopak 68 
uvedlo, že zájem nemá. Většina respondentů uvedla jako důvod nezájmu dostačující péči rodiny. 
Někteří senioři zmiňovali také jiné důvody, jako např. dosavadní soběstačnost, pomoc sousedky. U 
dvou seniorů byl důvodem nezájmu o pečovatelskou službu nedostatek financí na službu a pro další 
dva seniory to byla obava z cizí osoby. Z pečujících osob projevily zájem o pečovatelskou službu 
v současné době 2 respondenti. Jedna z pečujících by měla zájem o odlehčovací službu. Důvodem 
nezájmu ostatních pečujících osob o pečovatelskou službu je stejně jako u seniorů dostačující péče 
širší rodiny či dalších sousedů. Pečující syn uvedl také, že nechce, aby se o maminku staral někdo cizí, 
a žena ve věku 81 let se chce o manžela starat sama, dokud to půjde. 
 
V případě, že by senioři využili pečovatelskou službu (jak v současné době, tak v případě potřeby v 
budoucnu), preferovali by dovoz obědů, zajištění nákupů a úklid domácnosti. Kromě toho byl 
v některých případech projeven zájem o doprovod k lékaři či na úřady a praní a žehlení prádla. 
Pečující osoby mají také zájem o dovoz obědů a úklid domácnosti. 
 
Senioři i pečující osoby jsou většinou spokojeni se situací v obci, ve které žijí. Zlepšení by uvítali 
respondenti ve Vochově a v Újezdě nade Mží, konkrétně zvýšení dopravní dostupnosti a posílení 
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spojů. V obci Vochov je také málo obchodů. Ve Městě Touškov by někteří uvítali opravu chodníků, 
zvýšení počtu obchodů celkově a obchodů zaměřených na různé opravy a zlepšení stavu silnic a 
dopravního spojení (např. do Nýřan). V obci Bdeněves jeden senior upozornil na časté krádeže.  
   
Doporučení: 
• Přestože většina seniorů má povědomí o existenci služeb pomáhajících seniorům a zdravotně 

postiženým osobám, zejm. senioři z obcí Vochov a Újezd nade Mží tyto informace nemají. 
Doporučujeme tedy zvýšit obecně informovanost o možnostech pomoci a sociálních službách 
pro seniory a zdravotně postižené.  

• Vzhledem k tomu, že v regionu se i přes velmi rozšířenou pomoc a péči rodiny o své nemohoucí 
členy v současné době nachází minimálně 17 seniorů, zdravotně postižených či pečujících osob, 
kteří mají zájem o pečovatelskou službu a většina z nich má zájem o více nabízených činností, než 
jen dovoz obědů, doporučujeme pečovatelskou službu v regionu dále rozšiřovat. A to také 
s ohledem na možný předpoklad, že zdravotní stav a fyzické síly seniorů i pečujících osob se 
budou spíše zhoršovat a zmenšovat.  

• V rámci informování o pečovatelské službě doporučujeme zaměřit se na vysvětlování příspěvku 
na péči (k čemu slouží, na co je určený) a na objasňování ceny za úkony pečovatelské služby 
(např. formou letáčku s uvedením příkladu využití pečovatelské služby klientem). To by mohlo 
napomoci snížit obavy seniorů z finanční náročnosti služby.  

• Důvodem nezájmu seniorů, zdravotně postižených i pečujících osob o pečovatelskou službu může 
být jednak to, že péče rodiny opravdu velmi dobře funguje a je vyhovující, nebo také to, že 
nezajištění pomoci od rodiny (a využití pečovatelské služby) lidé vnímají jako selhání a stydí se 
tuto situaci přiznat. Proto doporučujeme v rámci informování o pečovatelské službě prezentovat 
službu jako něco běžného, něco, co lidem pomáhá, usnadňuje život, ale nezastupuje péči rodiny, 
která by pak měla fungovat převážně na rovině psychické podpory. Takto zaměřená informační 
kampaň by mohla pomoci ke zlepšení vnímání funkce pečovatelské služby v regionu. 

• S ohledem na zájem dotazovaných by bylo také žádoucí zajistit, případně rozšířit poskytování 
domácí ošetřovatelské péče občanům v obcích mikroregionu. Zajištění terénních pečovatelských 
a ošetřovatelských služeb je pro setrvání občanů v domácím prostředí v případě nemoci či stáří 
nepostradatelné. Nejbližším poskytovatelem této péče je s největší pravděpodobností Centrum 
domácí zdravotní péče, s.r.o. (paní Kaderová). 

• Některé seniory trápí také osamělost. V obcích mohou žít spoluobčané, např. čerstvě 
v důchodovém věku, kteří mají ještě dostatek sil a rádi by ještě byli užiteční. Bylo by možné 
propojit tyto aktivní seniory i další obyvatele, kteří by mohli docházet za nemohoucími, a 
společně se věnovat různým aktivitám (povídání, čtení, luštění křížovek apod). 

 
 
 

10.2 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ Z PRŮZKUMU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY VE MĚSTĚ TOUŠKOV SE ZAMĚŘENÍM NA TÉMATA: VOLNÝ ČAS, 
PROBLÉMY ŽÁKŮ, ŠIKANA A NÁVYKOVÉ LÁTKY 

 
Trávení volného času  
Nejvíce oblíbenou činností je pro velkou část žáků čas strávený venku s kamarády (51) a sport (38), 
přičemž s rostoucím věkem žáci preferují být ve svém volném čase s kamarády venku. Více než 
polovina dotázaných žáků navštěvuje nějaký volnočasový kroužek, přičemž s rostoucím věkem se 
návštěvnost kroužků u žáků snižuje. To potvrzuje známou skutečnost, že s rostoucím věkem dětí 
klesá zájem o organizované aktivity a naopak roste zájem o neorganizované aktivity realizované 
spolu s kamarády.  



 

 28 

Část žáků (napříč všemi třídami) směřovala své náměty týkající se spokojenosti s kulturním a 
sportovním vyžitím ve Městě Touškov do oblasti rozšíření nabídky kroužků o bojové umění MMA, 
tanec, zpívání, divadelní a recitační kroužek, IT, obrábění drátků. Druhá část dětí (straší děti – 8. a 9. 
třída) by uvítala vybudování areálů/sportovišť umožňujících vykonávat jimi preferované aktivity. 
Jedná se především o skatepark, bikepark, cykolostezky, inline dráha a areál, kde by bylo možné 
provozovat atletiku, floorbal, basketbal, plavání. Celkově podle žáků ve Městě Touškov chybí 
prostory pro starší děti. 
DOPORUČENÍ: 
� zvážit možnost rozšíření nabídky volnočasových kroužků 
� vznik sportovního areálu pro starší děti, případně prostoru pro neorganizované sportovní aktivity 

dětí (např. prostor s basketbalovým košem nebo fotbalovými brankami) 
 
Vztahy mezi žáky běžných tříd a tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
Některým žákům (6) se v Městě Touškov nelíbí vztahy se zvláštní školou. Jeden ze žáků to vysvětlil 
takto: „jelikož v Touškově nejsou mezi naší školou a zvláštní školou dobré vztahy, nerada se s nimi 
stýkám“.  
DOPORUČENÍ: 
� Ke zlepšení vztahů by mohla přispět realizace různých aktivit (sportovních, kulturních), 

zapojujících žáky obou typů tříd a preventivní akce či programy, které realizují organizace 
zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže (jako např. pedagogicko-psychologická 
poradna).  

 
Problémy žáků  
Co se týče problémů, se kterými se žáci potýkají, nejvíce žáků (32) uvedlo, že se obává budoucnosti. 
Počet žáků, kteří se obávají budoucnosti, je nezanedbatelný. Ukazuje se, že nejvíce žáků, kteří mají 
obavy z budoucnosti, navštěvuje 8. třídu (68%).  V případě 6. a 7. třídy je to téměř třetina žáků (29%). 
Z 9. třídy se obává budoucnosti 23% žáků. V rámci tohoto průzkumu žáci dále nespecifikovali, čeho se 
obavy z budoucnosti týkají.  
DOPORUČENÍ: 
� V rámci výuky by bylo možné distribuovat krátkou anketu, která by se zaměřila na to, čeho se 

v budoucnosti konkrétně žáci obávají. Na základě získaných zjištění by mohla být uspořádána 
přednáška či workshop na témata specifikovaná samotnými žáky. Zároveň by mohly být žákům i 
jejich rodičům (například na rodičovské schůzce) předány informace, na koho se mohou v případě 
potřeby řešení problémů dětí obrátit.  

 
Šikana  
Necelá čtvrtina dotázaných dětí (23) se s šikanou setkala, ať již osobně jako šikanovaný nebo jako 
svědek. Větší část dětí šikanovanému pomohly, některé z obavy, že by se mohly také stát samy obětí 
šikany, situaci neřešily. Jeden žák zažil negativní zkušenost s nahlášením šikany učitelce.  
DOPORUČENÍ: 
� Preventivní akce realizované odborníky na toto téma by mohly přispět k prohloubení znalostí 

žáků souvisejících s tímto tématem (např. jak se v případě šikany zachovat). Organizace zabývající 
se touto problematikou působí také v případě potřeby dlouhodobě či opakovaně přímo 
v jednotlivých třídních kolektivech, kde je šikana větším nebo opakujícím se problémem. 
V neposlední řadě je žádoucí také vzdělávání učitelů v této oblasti.  

 
Návykové látky  
Nejvíce informací o návykových látkách získali žáci ve škole (41). Větší počet žáků uvedl, že ve škole 
měli přednášku o návykových látkách (56), avšak 24 žáků uvedlo, že přednášku nemělo. Jedná se 
zejm. o žáky z 6. a 7. třídy. V případě, kdyby žáci potřebovali poradit v souvislosti s drogami, 44 žáků 
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ví, na koho by se obrátilo (převažuje rodina, poté někdo ze školy), 24 žáků však neví. Větší část žáků 
neví, kde sehnat v regionu drogy, avšak 40 žáků uvedlo, že buď zná někoho, kdo ví, kde sehnat drogy, 
nebo zná místo, kde je možné drogy získat. 
Co se týče cigaret, 40 žáků má zkušenost s kouřením cigaret, z nichž 8 se považuje za pravidelné 
kuřáky, 12 za příležitostné a 22 žáků má jednorázovou zkušenost. Osobní zkušenost s drogou (mimo 
alkoholu a cigaret) má 9 žáků. A 31 žáků zná někoho, kdo zkusil nějakou tvrdou drogu, nejčastěji se 
jedná o kamaráda. 
DOPORUČENÍ: 
� Vzhledem k tomu, že žáci 8. a 9. tříd již mají zkušenosti s drogami (mimo alkoholu a cigaret), jeví 

se jako potřebné realizovat preventivní akce na toto téma také již v nižších ročnících. 
� Zvýšit informovanost dětí, potažmo rodičů, na koho konkrétně by se mohli v případě potřeby 

řešit problémy související s drogami obrátit. Vzhledem k tomu, že významným informačním 
zdrojem o návykových látkách je pro žáky škola, bylo by možné např. umístit ve škole nástěnku, 
kde by žáci nalezli seznam osob a kontakty. Nejbližšími organizacemi poskytujícími sociální služby 
v této oblasti jsou např. plzeňské organizace Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a 
Point 14. 

� V souvislosti s tím, že se dle žáků ve městě vyskytují opuštěná místa plná injekčních stříkaček, je 
žádoucí vytipovat tato místa a poté zvýšit kontrolu těchto míst ze strany Policie ČR.   
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11. STRATEGIE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH 

 
Výstupy plánování vznikaly diskusí na veřejných setkáních, v pracovních skupinách a řídící skupině.  
Podkladem pro jednání a diskuse byly podněty získané od poskytovatele sociální služby, organizací 
poskytujících návazné služby, zástupců obcí a také široké veřejnosti při mapování stávající sociální 
situace na Touškovsku. Celý dokument, komunitní plán, bude předložen ke schválení Valné hromadě 
Mikroregionu Touškovsko. 
 
Výstupy plánování jsou strukturovány na priority představující hlavní oblasti zájmu, které je potřeba 
řešit. Prioritní oblasti jsou rozpracovány do opatření. Ta představují soubor aktivit, které je třeba 
vykonat pro naplňování prioritních oblastí. Aktivity jsou pak výčtem činností realizovatelných v rámci 
opatření. 
 
Přehled priorit a opatření 
 

PRIORITA 

1. Podpora 
seniorů a osob 
se zdravotním 

postižením 

2. Podpora 
dětí a mládeže 

3. Řešení 
bytové 

problematiky 
v regionu 

4. Odstraňování 
stavebních bariér 

v území 

5. Zvýšení 
informovanosti 

o sociálních 
službách 

 

6. Podpora 
aktivit pro 

občany 

OPATŘENÍ 

1.1 
Poskytování  

domácí 
ošetřovatelské 

péče 

2.1 Prevence 
rizikového 

chování dětí a 
mládeže  

3.1 
Vybudování 
startovacích 

bytů pro mladé 
rodiny 

4.1 Odstraňování 
bariér v území 

5.1 Zvýšení 
informovanosti 

o sociálních 
službách 

6.1 
Podpora 

aktivit pro 
občany 

1.2 Rozvoj 
pečovatelské 

služby v regionu 

     

1.3 Zajištění 
služeb pro osoby 

se zdravotním 
postižením a 

sníženými 
kompetencemi  

     



Podrobný popis jednotlivých opatření 
 
Priorita 1: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 
 

Opatření 1.1 Poskytování domácí ošetřovatelské péče 
 

Odůvodnění opatření Zajištění terénních služeb je pro setrvání občanů v domácím prostředí 
v případě nemoci či stáří nepostradatelné. Z jednání s občany a 
poskytovatelem sociálních služeb vyplynulo, že zajištění domácí 
ošetřovatelské péče pro místní občany je problematické, péče není 
standardně na území mikroregionu poskytována. Dle provedeného 
průzkumu potřeb seniorů, zdravotně postižených a pečujících osob mají 
občané mikroregionu o domácí ošetřovatelskou péči zájem. 
  

Popis opatření Zajistit dostupnost domácí ošetřovatelské péče pro potřebné občany v 
mikroregionu. Klíčové aktivity: 
- jednání s poskytovateli domácí ošetřovatelské péče o podmínkách 
poskytování péče na území Mikroregionu Touškovsko (Centrum domácí 
zdravotní péče, Domovinka, příp. další poskytovatelé) 
- jednání s místními lékaři o předepisování domácí ošetřovatelské péče  
- informování občanů o možnosti využití domácí péče 
 

Cílová skupina nemocní občané, občané se sníženou soběstačností 
 

Termín realizace 
 

2015-2018 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov ve 
spolupráci s p. Ing. Opltovou, starostkou obce Kozolupy a dalšími 
zástupci obcí 

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

Domácí ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění. 
 

  
 

Opatření 1.2 Rozvoj pečovatelské služby v regionu 
 

Odůvodnění opatření Pečovatelskou službu v regionu zajišťuje Centrum pečovatelských a 
ošetřovatelských služeb Město Touškov pro občany Kozolup, Bdeněvsi 
a Města Touškov, a to v jejich domácím prostředí vč. bytů v domě 
s pečovatelskou službu ve Městě Touškov. Pro občany Vochova a 
Újezdu nade Mží není pečovatelská služba zajišťována. Senioři a osoby 
se zdravotním postižením  mají dle provedeného průzkumu potřeb o 
pečovatelskou službu zájem.  
 

Popis opatření Rozvoj pečovatelské služby poskytované Centrem pečovatelských a 
ošetřovatelských služeb Město Touškov tak, aby byla služba dostupná 
pro všechny občany z cílové skupiny na území mikroregionu. Klíčové 
aktivity: 
- jednání se zástupci obcí Vochov a Újezd nade Mží o podmínkách 
poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí 
- poskytování pečovatelské služby potřebným občanům všech obcí 
Mikroregionu Touškovsko 
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Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, senioři 
 

Termín realizace 
 

2014 – jednání se zástupci obcí Vochov a Újezd nade Mží o 
podmínkách poskytování pečovatelské služby občanům 
2015-2018 – podpora CPOS MT, poskytování pečovatelské služby 
občanům všech obcí 
 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

CPOS MT 
zástupci obcí Vochov, Újezd nade Mží 
zástupci obcí Mikroregionu Touškovsko 

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

státní dotace 
dotace obcí  
 

 
 

Opatření 1.3 Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením a se sníženými 
kompetencemi 

Odůvodnění opatření V regionu žijí lidé se zdravotním postižením a se sníženými 
kompetencemi, kteří jsou zbaveni svéprávnosti. Komunikace zástupců 
obcí s těmito občany je problematická. Aktuálně se dle představitelů 
obcí jedná o 8 spoluobčanů.  
 

Popis opatření Je žádoucí prostřednictvím rozhovoru se zástupci obcí vedeného 
odborníkem zjistit konkrétní potřeby cílové skupiny a na základě toho 
naplánovat zajištění odpovídajících sociálních služeb pro občany. 
Rozhovor je možné uskutečnit ve spolupráci s o.s. Ledovec v rámci 
setkání zástupců obcí při jednání Mikroregionu Touškovsko.  
 

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením a sníženými kompetencemi 
 

Termín realizace 
 

2014 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

zástupci obcí Mikroregionu Touškovsko 
o.s. Ledovec (spolupracující subjekt) 
 

Předpokládané 
náklady 

 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 

 
 
Priorita 2: Podpora dětí a mládeže 

 
Opatření 2.1 Prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 
Odůvodnění opatření Z průzkumu zaměřeného na děti a mládež na Touškovsku vyplynulo, že 

je třeba dále věnovat více pozornost problematice šikany (necelá 
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čtvrtina dotázaných žáků má zkušenost s šikanou, ať již jako šikanovaný 
či jako svědek) a návykových látek (na škole jsou žáci mající osobní 
zkušenosti s drogami, někteří žáci neví, na koho se obrátit v případě 
řešení problémů s drogami) ale také např. oblasti vztahů mezi žáky 
běžných tříd a tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Průzkum také vypovídá o potřebách žáků v oblasti volnočasových 
aktivit (zájem starších dětí o neorganizované aktivity na sportovištích, 
chybějící volnočasové kroužky) a o problémech, které žáci řeší (více jak 
třetina oslovených žáků má obavy z budoucnosti). 
  

Popis opatření Představitelé obcí Mikroregionu Touškovsko vyjádřili podporu Základní 
škole Město Touškov v jejích aktivitách týkajících se prevence 
rizikového chování dětí a mládeže. Je třeba zrealizovat setkání zástupců 
obcí Mikroregionu Touškovsko, ředitelky základní školy (příp. dalších 
pracovníků školy), Policie ČR a příp. dalších subjektů, projednat výstupy 
průzkumu a  společně naplánovat opatření, aktivity či služby 
napomáhající prevenci rizikového chování dětí a mládeže.  
 

Cílová skupina  
 

Termín realizace 
 

2014 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

obec Město Touškov, další obce mikroregionu  

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 

 
 
Priorita 3: Řešení bytové problematiky v regionu 
 
 

Opatření 3.1 Vybudování startovacích bytů pro mladé rodiny  
 

Odůvodnění opatření V regionu nejsou k dispozici byty pro mladé lidi, mladé rodiny, pro které 
je finančně nedostupná výstavba rodinných domů či bytů 
v novostavbách. Výstavba startovacích bytů podpoří setrvání mladých 
lidí v regionu, odkud pocházejí, umožní jim dále se zapojovat do života 
obce a podpořit tak komunitní život v obcích. 
 

Popis opatření V případě zájmu mladých lidí a existence vhodného dotačního titulu 
vybudovat startovací byty pro mladé lidi na Touškovsku. Klíčové 
aktivity: 
- zjištění zájmu mladých lidí v regionu o startovací byty  
- nalezení pozemku vhodného pro výstavbu bytů (Město Touškov volný 
pozemek nemá k dispozici, v Kozolupech volné pozemky jsou) 
- nalezení vhodného dotačního titulu a podání žádosti 
- příprava na výstavbu bytů (studie, projektová dokumentace) 
- výstavba a provozování startovacích bytů pro mladé lidi 
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Cílová skupina mladí lidé v obcích na území Mikroregionu Touškovsko 
 

Termín realizace 
 

2015-2018 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

obce Mikroregionu Touškovsko 

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

dotační tituly ČR  
 

 
 
Priorita 4: Odstraňování stavebních bariér v území 
 

Opatření 4.1 Odstraňování bariér v území a informovanost o realizovaných 
úpravách 
 

Odůvodnění opatření Některé budovy a komunikace na území mikroregionu jsou pro 
zdravotně postižené občany, seniory s horší pohyblivostí či maminky 
s kočárky obtížně přístupné či zcela nepřístupné. Problematické jsou 
také chybějící chodníky či přechody na některých komunikacích. Na 
setkání pracovní skupiny k tomuto tématu byly identifikovány bariéry 
v Kozolupech, ve Vochově, v Bdeněvsi a částečně ve Městě Touškov 
(seznam bariér je přílohou komunitního plánu). Nedostupnost budov je 
možné řešit např. umístěním zvonků na dostupná místa. Realizace 
opatření přispěje k dostupnosti budov a míst pro občany regionu a ke 
zvýšení bezpečnosti při pohybu v obcích.  
 

Popis opatření Cílem opatření je zmapovat bariéry ve Městě Touškov a v obci Újezd 
nade Mží, postupně bariéry v obcích odstraňovat a o realizovaných 
úpravách informovat místní občany.  
Klíčové aktivity: 
- zmapování bariér ve Městě Touškov a v obci Újezd nade Mží (ve 
Městě Touškov je možné bariéry zmapovat ve spolupráci s žáky 
základní školy, kteří mohou město projet na invalidním vozíku) 
- získání finančních prostředků na úpravy budov a komunikací 
- postupné odstraňování bariér vč. jednání s majiteli soukromých 
objektů o řešení bariér (např. zdravotní středisko v Kozolupech) 
- informovanost občanů o realizovaných úpravách (v místních 
zpravodajích, na webových stránkách, např. formou mapky či článků) 

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiče s kočárky, občané obcí 
mikroregionu 
 

Termín realizace 
 

2015 – zmapování bariér ve Městě Touškov a obci Újezd nade Mží 
2015-2018 – zajištění finančních prostředků na úpravy, realizace úprav, 
informovanost občanů 
 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

obce Mikroregionu Touškovsko 
Svaz tělesně postižených Kozolupy (spolupracující subjekt) 



 

 35 

 

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

státní dotace (např. MMR ČR-Podpora pro odstraňování bariér 
v budovách) 
dotace místních akčních skupin, pokud bude finanční podpora 
v následujících letech směřována do této oblasti   
 

 
Priorita 5: Zvýšení informovanosti o sociálních službách 
 

Opatření 5.1 Zvýšení informovanosti o sociálních a návazných službách 
 

Odůvodnění opatření Z průzkumu potřeb seniorů, zdravotně postižených a pečujících osob 
vyplynulo, že je zapotřebí zvýšit informovanost o službách pomáhajících 
občanům v tíživých životních situacích (informace chybí zejm. občanům 
v obcích Vochov a Újezd nade Mží). Také občané zapojeni do ankety 
pro veřejnost postrádají větší informovanost ze strany obcí a měst o 
možnostech pomoci a službách a pravidelnou informovanost. 
V současné době jsou využívány tyto informační zdroje obcí: webové 
stránky, místní zpravodaje (vydávají je 3 obce: Město Touškov 
čtvrtletně, Vochov 1-2x ročně a Bdeněves 2x ročně) a místní rozhlas. 
Místní poskytovatel služeb, Centrum pečovatelských a ošetřovatelských 
služeb Město Touškov, informuje o svých službách zejm. 
prostřednictvím webové stránky, facebooku, letáku, na setkání 
místních spolků a sdružení, zástupců obcí (osobně), lékařů.   
 

Popis opatření Informovanost o možnostech pomoci a sociálních službách bude 
realizována následujícím způsobem: 
- prezentace sociálních a návazných služeb v každém čísle místních 
obecních zpravodajů 
- na webových stránkách obcí a měst a mikroregionu zveřejnění 
informací o službách a zveřejnění Přehledu poskytovatelů sociálních 
služeb a služeb návazných  
- zveřejnění informací o službách formou letáčků v obecních vývěskách  
- prezentace místní pečovatelské služby na setkání spolků a sdružení, 
při pořádání místních kulturních a společenských akcí, na setkání 
starostů v rámci Mikroregionu Touškovsko a v rámci ORP Nýřany, 
pokud se realizuje, a na setkání lékařů v rámci lékařských sdružení  
 

Cílová skupina občané mikroregionu, zástupci obcí, lékaři 
 

Termín realizace 
 

- informování občanů, lékařů, zástupců a pracovníků obcí 
- informování o sociálních službách obecně, o pečovatelské službě, o 
místních organizacích poskytujících návazné služby, o možnostech 
setkávání občanů 
- informování prostřednictvím: zpravodajů, obecních vývěsek, 
webových stránek obcí a mikroregionu, letáku s přehledem 
poskytovaných služeb, prezentace služeb starostům, prezentace služeb 
lékařům, prezentace služeb místním organizacím 
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Realizátor + 
spolupracující subjekt 

obce mikroregionu 
CPOS Město Touškov 
spolky a sdružení v regionu 
 

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 
 

 
 
Priorita 6: Podpora aktivit pro občany 
 

Opatření 6.1 Podpora aktivit pro občany 
 

Odůvodnění opatření V regionu je pořádána řada kulturních, sportovních a společenských 
akcí pro občany, a to jak ze strany jednotlivých obcí, tak ze strany 
místních spolků, sdružení a organizací. Některé z akcí zaznamenávají 
velký zájem ze strany občanů, jako např. vánoční koncert, lampiónový 
průvod, zájezdy pro seniory, mikulášská, 1.máj. Obec Kozolupy 
poskytuje také prostory v místním kulturním domě pro neorganizované 
aktivity dětí a mládeže, konkrétně taneční kroužek. 
V regionu působí také řada místních spolků, jako např. sdružení 
dobrovolných hasičů, TJ Sokol, svaz žen, Klub důchodců Kozolupy, Svaz 
tělesně postižených Kozolupy, Soubor Kreténů Kozolupy pořádající 
aktivity pro své členy i širokou veřejnost. Některé ze spolků, jako např. 
Svaz tělesně postižených se potýkají s úbytkem členů a nezájmem 
občanů o sdružování a organizované aktivity. Pořádání akcí pro občany, 
činnost místních spolků a sdružení a podpora vlastních aktivit občanů 
přispívá k zapojování občanů do komunity obcí a k jejich aktivizaci. 
  

Popis opatření Cílem opatření je nadále organizovat kulturní, sportovní a společenské 
aktivity pro občany regionu, podporovat činnosti místních spolků a 
sdružení a podporovat vlastní aktivity občanů, ať již neorganizované 
aktivity dětí a mládeže, aktivity seniorů či dalších cílových skupin, a to 
následujícím způsobem: 
- organizace akcí pro občany ze strany obcí 
- podpora místních spolků a sdružení ze strany obcí (finanční, materiální 
podpora, poskytnutí prostor) 
- poskytnutí prostor pro vlastní aktivity občanů 
- zajištění informovanosti o pořádaných akcí a aktivitách spolků a 
sdružení (návaznost na opatření 4.1) 
 

Cílová skupina občané mikroregionu 
 

Termín realizace 
 

2014-2018 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

obce mikroregionu 
spolky a sdružení působící v mikroregionu 
 



 

 37 

Předpokládané 
náklady 

  

Předpokládané/možné 
zdroje financování 
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12.  NAPLŇOVÁNÍ PLÁNU A JEHO KONTROLA 

 
Realizace komunitního plánu bude probíhat naplňováním realizačních plánů zpracovaných na 
jednotlivé kalendářní roky (počínaje rokem 2014). Realizační plán soustřeďuje pozornost na vybraná 
opatření a aktivity z komunitního plánu, příp. obsahuje nově stanovená opatření a aktivity reagující 
na nově vzniklé potřeby v sociální oblasti. Hlavní úsilí v daném roce by mělo být věnováno především 
uskutečnění aktivit uvedených v realizačním plánu. Za uskutečnění aktivit jsou zodpovědné osoby a 
organizace a uvedené v textu u jednotlivých aktivit.  
 
Pro účely kontroly naplňování plánu, zhodnocování dopadu uskutečněných aktivit, projednávání 
nově vzniklých potřeb a zpracování realizačního plánu na další rok se bude nadále 1x ročně setkávat 
řídící skupina. Bude se jednat o rozšířené jednání řídící skupiny o další účastníky komunitního 
plánování sociálních služeb, jako např. zástupce Svazu tělesně postižených Kozolupy. Setkání se 
uskuteční každoročně v období září – listopad a jeho cílem bude:  

• projednání realizace jednotlivých aktivit z realizačního plánu, projednání dopadu 
realizovaných aktivit 

• projednání případných nově zjištěných potřeb a v souvislosti s tím stanovení nových 
aktivit reagujících na tyto potřeby 

• zpracování realizačního plánu na další rok 
 
 
Setkání bude svolávat Ing. Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy.  
 
V době realizace komunitního plánu bude Mikroregion Touškovsko do roku 2018 aktualizovat 
informace o komunitním plánování na webové stránce mikroregionu či jednotlivých obcí. Informace 
o komunitní plánu a jeho plnění budou také zveřejňovány v místním tisku.  
 
V roce 2018 bude zahájena aktualizace komunitního plánu. 
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13.  PŘÍLOHA 

Seznam identifikovaných bariér na Touškovsku  
 
Jedná se o budovy a komunikace, které jsou pro zdravotně postižené občany, seniory s horší 
pohyblivostí a případně další občany obtížně přístupné či zcela nepřístupné.  
 
Seznam bariér byl zpracován na základě setkání pracovní skupiny k tomuto tématu v dubnu 2014. 
 

Místo Popis místa a bariéry 

KOZOLUPY 

Zdravotní středisko - za vchodovými dveřmi do střediska je cca 7 
schodů, což je pro vozíčkáře nepřekonatelné 
- nevyhovující je také parkování před střediskem 
(je na soukromém pozemku) 
- jedná se o soukromý objekt 
- středisko je spádové pro obce Kozolupy, 
Myslinka, Bdeněves, Vochov, Plešnice, Úlice 

Kulturní dům (Sokolovna) - velký sál je bezbariérově přístupný ze zadní 
části objektu, tento přístup není značený 
- další sál v patře je pro lidi s horší pohyblivostí 
nepřístupný 

Velká křižovatka v obci - na křižovatce je jen jeden přechod pro chodce, 
další přechody chybí (např. v ulici vedoucí 
k obecnímu úřadu) 
- plánuje se výstavba kruhového objezdu v rámci 
její rekonstrukce 

Silnice do Touškova - na silnici chybí přechod pro chodce 

Autobusové zastávky MHD v obci - na zastávkách ve směru na Tachov a Stříbro 
není chodník, lidé vystupují na silnici 

Autobusová zastávka ČSAD u Sokolovny - na zastávce chybí chodník, lidé vystupují na 
silnici  

VOCHOV 

Budova obecního úřadu a mateřské školky - objekt je pro lidi s horší pohyblivostí 
přístupnější ze zadní části, kde je však 1 schod, 
problémem by mohla být ale šířka dveří  
- u hlavního vchodu pod schody vhodné umístit 
zvonek (znamení pro odemčení zadního vchodu) 

BDENĚVES 

Budova obecního úřadu - před vstupem do budovy je cca 5 schodů 

MYSLINKA 

Budova obecního úřadu - před vstupem do budovy jsou schody, je zde 
umístěn zvonek, ale v nevhodné pozici (příliš 
nahoře) 

MĚSTO TOUŠKOV (zmapováno částečně) 
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Budovy obecního úřadu, policie, zdravotního 
střediska a pošty 

- před vstupy do budov jsou schody - objekty 
jsou pro lidi s horší pohyblivostí nepřístupné 

 


