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Obec Sedlec
Počet obyvatel (2013): 479
Katastrální plocha (ha): 2025 ha
Počet místních částí: 5
Názvy místních částí: Lékařova Lhota, Malé Chrášťany, Plástovice, Sedlec, Vlhavy
www.sedlec.cz
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Krátce z historie obce:
Obec Sedlec vznikla za vlády Karla IV., první písemný doklad o vsi pochází z roku 1394,
osídlení v této lokalitě je však mnohem starší, vzácné nálezy pravěkého sídliště patří k
prvním dokladům o nejstarším výskytu člověka v jižních Čechách. Leželo asi dvě stě metrů
na západ od obce a znalci zařadili nálezy do pozdní doby halštatské (asi z let 750 až 450
před naším letopočtem), laténské (z přelomu letopočtu), mladší doby římské (2. až 4. století
našeho letopočtu) a mladší doby hradištní (11. až 12. století).
Sedlec a další obce (zejména Plástovice) se nachází na takzvaných blatech - dnes již
vysušených mokřadech. Stále však jde o velice vzácný biom, který je hnízdištěm mnoha
vzácných ptáků, ale též i jiných živočichů a rostlin. Také proto byla oblast blat zahrnuta do
chráněné oblasti Natura 2000.
Dvě místní části Sedlce - vesnice Plástovice a Malé Chrášťany byly vyhlášeny památkovými
rezervacemi, lze zde nalézt původní lidové stavitelství typické pro oblast Zbudovských blat.
Jednotlivé vesnice mají poměrně bohatou historii, jejímž důkazem je mimo jiné dodnes
zajímavá lidová architektura 19. století, tzv. "selského baroka".
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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)

Hluboko do plástovických dějin se vepsalo vyprávění o Blatech a sedlákovi Kubatovi coby
vůdci blatských sedláků při bouřlivých nepokojích, kdy se sedláci dovolávali svobody a práv
na Blata a bojovali proti utlačování šlechtou. Jakub Kubata byl obžalován jako rebel a sťat na
Blatě r. 1581 pro výstrahu všem odbojným.
Spor byl ukončen až po 300 letech, roku 1867, kdy bylo definitivně rozhodnuto o užívání Blat
okolními vesnicemi. Na památku Jakuba Kubaty byl roku 1904 postaven na Blatech pomník s
jeho sochou za přispění všech okolních blatských vesnic. Při této příležitosti také vznikla
oblíbená písnička dle pověsti "O Kubatovi, který dal hlavu za Blata", či původně "selská
dumka jihočeská" z pera zbudovského rodáka, kněze křižovnického řádu, Jana Dvořáka.
Blatská myšlenka je stále živá. U sochy Jakuba Kubaty na Blatech se konají každoročně
lidové slavnosti, další velké setkání je plánováno ke 110. výročí odhalení tohoto památníku.
Ze spolků v obci působí například ČČK Sedlec, Honební společenstvo Kubata Sedlec,
Plástovický keramický spolek, SK Sedlec- fotbalový klub a místní sbory dobrovolných hasičů.
Obec vytváří podmínky pro spolkovou činnost přímou podporou, postupnou obnovou objektů
například pro keramickou dílnu v Plástovicích či hasiče a další spolky v Sedlci.
Tip na výlet:
Rovinatý terén Zbudovkých blat láká cyklisty i pěší turisty, za prohlídku stojí architektura obcí
Plástovice a Malé Chrášťany, dobrým tipem je také návštěva Informačního střediska
selského baroka v Plástovicích, kde získáte také pamětní turistické razítko, můžete si
prohlédnout některou z příležitostných výstav či zakoupit občerstvení.
Solidní ubytovací a stravovací služby jsou nabízeny v penzionech v Sedlci a na Nové
Hospodě u Lékařovy Lhoty, které jsou oblíbeny především pro nabídku klasické kuchyně.
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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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Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
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CELKEM
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30
61
67
70
49
40
34
32
17

MUŽI
41
14
31
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13
8

ŽENY
40
16
30
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23
12
19
9

Zdroj: vdb.czso.cz

SEDLEC

aktualizace: 03/2015

PROFIL OBCE

MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)

Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)
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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:
401
Dosažený stupeň vzdělání:
1
 bez vzdělání
92
 základní včetně neukončeného
147
 střední vč. vyučení (bez maturity)
105
 úplné střední (s maturitou)
11
 nástavbové studium
2
 vyšší odborné vzdělání
36
 vysokoškolské

MUŽI
197

ŽENY
204

1
37
84
51
5
1

55
63
54
6
2
21

Zdroj: vdb.czso.cz

MŠ Sedlec – 1 třída

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

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

225

124

101

Zaměstnaní

210

118

92

Zaměstnanci

147

75

72

Zaměstnavatelé

10

8

2

Pracující na vlastní účet

31

27

4

Pracující důchodci

10

6

4

Ženy na mateřské dovolení

4

-

4

Nezaměstnaní

15

6

9

249

109

140

Nepracující důchodci

120

55

65

Žáci, studenti, učni

79

35

44

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

8

5

3

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
58

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

70

35

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

42

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

6

4

2

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Sedlec

0

1

0

0

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

5

Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

SEDLEC

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
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Sedlec

0,8

1,7

2,9

2,1

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Sedlec

SEDLEC

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

6

1

1

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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175
116
30
64
16
2
4
59
59
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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 1 500 lůžek

MŠ Sedlec – 1 třída
Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:







SDH Sedlec
SDH Vlhavy
SK Sedlec
MO ČČK Sedlec
HS Kubata
Plástovický keramický spolek

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



Informační centrum Plástovice
SDH

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

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

Člen SO Blata
Provoz Informačního centra
Provoz DPS v Sedlci (zde umístěna venkovní tělocvična „Zdraví nás baví“)
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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)

Sedlec

7 583 000

19 036 750

11 573 533

Bezpečnost státu a právní ochrana

89 000

529 850

516 774

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

867 000

8 065 600

3 318 529

Služby pro obyvatelstvo

3 125 000

7 666 650

5 054 206

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 427 000

3 093 450

3 050 679

Kultura, církve a sdělovací prostředky

101 000

214 700

173 682

Ochrana životního prostředí

591 000

505 200

504 343

Tělovýchova a zájmová činnost

412 000

3 203 200

1 013 947

Vzdělávání a školské služby

581 000

636 600

301 451

Zdravotnictví

13 000

13 500

10 105

Sociální věci a politika zaměstnanosti

583 000

556 900

555 057

Všeobecná veřejná správa a služby

2 838 000

2 136 750

2 093 637

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

81 000

81 000

35 330

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…)
ZŠ a MŠ Frymburk – projekt „EU školám“ (OPVK)
Městys Frymburk – obnova objektu a zřízení muzea (ROP JZ)

Zásobník projektů I.:
 Lékařova Lhota - Dětské hřiště
 Lékařova Lhota - Komunikace za zahradami v severní části obce
 Lékařova Lhota - Oplocení dílny
 Lékařova Lhota - Oprava a rekonstrukce občanského vybavení
 Lékařova Lhota - Oprava pomníku - sakrální stavby
 Lékařova Lhota - protipovodňová stoka
 Lékařova Lhota - protipovodňová stoka_Sládků
 Lékařova Lhota - Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
 Malé Chrášťany - Dětské hřiště
 Malé Chrášťany - Oprava pomníku - sakrální stavby
 Malé Chrášťany - Rekonstrukce kanalizace
 Malé Chrášťany - Rekonstrukce cesty k ČOV
 Malé Chrášťany - Rekonstrukce hasičské nádrže
 Malé Chrášťany - Rekonstrukce hasičské zbrojnice
 Malé Chrášťany - Rekonstrukce hospody
 Malé Chrášťany - Rekonstrukce místní komunikace
 Plástovic - Rekonstrukce požární nádrže
 Plástovice - Oprava pomníku - sakrální stavba

SEDLEC

aktualizace: 03/2015

PROFIL OBCE
 Plástovice - Osvětlení a zautomatizovaní zvonění kapličky
 Plástovice - Rekonstrukce účelových komunikací
 Plástovice - Revitalizace rybníků Stačice
 Plástovice - Seniorské hřiště, sezení s přístřeškem
 Plástovice - Zemědělské muzeum IC
 Sedlec - Informační panely obcí
 Sedlec - nákup vybavení_lavičky
 Sedlec - Oprava fasády na bývalé škole
 Sedlec - Oprava komunikace Hlavatecký jez - hráze rybníka Panský
 Sedlec - Parková úprava prostoru mezi Bezdrevským potokem a mlýnským náhonem
k Čalounům
 Sedlec - Přemístění dětského hřiště u MŠ
 Sedlec - Přestavba smetiště u hřbitova na kontejnerový systém
 Sedlec - Rekonstrukce komunikace Sedlec
 Sedlec - Rekonstrukce MŠ Sedlec - fasáda
 Sedlec - Rekonstrukce oplocení hřiště v Sedleci
 Sedlec - Rekonstrukce parkoviště a vchodu u obecního úřadu
 Sedlec - Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ
 Sedlec - Rozšíření parkoviště u DPS
 Sedlec - Úprava koryta Bezdrevského potoka - protipovodňové opatření
 Sedlec - Vybudování kulturního místnost a sociální zařízení na střelnice
 Sedlec - Vybudování veřejného bezdrátového rozhlasu v obcích
 Sedlec - Výměna oken a dveří na poště
 Sedlec - Výměna oken a dvěří v sídle obce Sedlec
 Sedlec - Zastřešení tribuny tenisového hřiště
 Sedlec
Nákup
mechanizace
na
Sedlec - Tréninková plocha fotbalového hřiště

údržbu

zeleně

a

lesů

 Vlhavy - Rekonstrukce hasičské zbrojnice
 Vlhavy - Rekonstrukce komunikace Vlhlavy - Pištín
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 Vlhavy - Rekonstrukce místní komunikace
 Vlhavy - Rekonstrukce společenské místnosti
 Sportovní spolek Lékařova Lhota – Výstavba Klubovny
 Sportovní spolek Lékařova Lhota – Vybavení do lukostřeleckého klubu
 Sportovní spolek Lékařova Lhota – Vybavení do sportovního klubu

Zásobník projektů II.:
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