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1. Úvod
a) Charakteristika obce
Obec:
Části: Němčice, Holušice, Mužetice, Důl,
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice
IČ: 00251755
Email: podatelna@obec-sedlice.cz
Webové stránky: www.mestosedlice.cz
Kraj: Jihočeský
ORP: Blatná
Členství: Svazek obcí Blatenska, Svazek měst a obcí okresu Strakonice, Svaz měst a obcí ČR
Rozloha: 3052 ha
Nadmořská výška: 510
Plátci DPH: Ano
Územní plán: ano - schválen dne: 31.10. 2013
Památky chráněné státem: Ano
Počet obyvatel: 1291
Inženýrské sítě (včetně osad):
Vodovod: Ano
Obecní kanalizace: Ano
ČOV: Ano
Plynovod: Ano
Veřejné osvětlení: Ano
Místní rozhlas: Ano
Elektrický proud: Ano
Občanská vybavenost:
Mateřská škola: Ano
Základní škola: Ano
Obchod: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Kulturní zařízení: Ano
Místní knihovna: Ano
Pošta: Ano
Pracoviště Czech POINT: Ano
Sportovní hřiště: Ano
Dětské hřiště: Ano
Dopravní spojení:
Autobus: Ano
Školní autobus: Ne
Vlak: Ano
Zapojení do regionálních projektů:
Pravidelně do akcí POV kraje dotační titul 7 realizované SOB např. Pasportizace místních
komunikací, „Vodní plochy, rybníčky a sakrální stavby“.

Každoroční vzdělávací semináře organizované SOB dotované v posledních letech hlavně z
grantů MAS SOB, o.p.s. např. semináře pro účetní, právní minimum atd.
Zajištění podkladů k vydávání dvouměsíčníku Blatensko SOBě živě a nově a k vydávání
stolního regionálního kalendáře.
Komunitní plán sociálních služeb SOB
b) Historie obce
Nejstarší archeologické nálezy v katastru Sedlice jsou z období mladší doby kamenné, zcela
určitě bylo území osídleno v době železné. Další osídlení lze předpokládat ve 13. a 14. století.
První písemná zpráva o Sedlici je z roku 1352. V roce 1539 byla Sedlice povýšena na město.
Již v roce 1645 byla v Sedlici zřízena matrika a patří k nejstarším. Elektrifikace byla
dokončena v roce 1923. Do života v Sedlici neblaze zasáhly obě světové války. Do první
odešli všichni bojeschopní muži, z nichž se 53 nevrátili. Druhá světová válka byla v Sedlici
ukončena dne 7. května 1945 příjezdem americké armády.
c) Činnost v obci:
Sedlice má Sbor dobrovolných hasičů, který oslavil 130 let trvání, dále zde pracuje Český
svaz žen, Český svaz včelařů, Myslivecký spolek Trchov, Myslivecký spolek Mužetice,
sportovní klub Sokol Sedlice, Spolek pro zachování tradic Sedlice. Tyto spolky kromě své
hlavní činnosti pořádají nebo se podílí na pořádání různých kulturních akcí, jako jsou plesy,
zábavy, výstavy, dětské dny, loučení s prázdninami, pálení čarodějnic, masopustní průvody
„Bakus“ a podobné akce. Město Sedlice tradičně pořádá Adventní setkání a Novoroční sešlost
občanů zakončenou ohňostrojem. Při základní škole fungují zájmové kroužky pro děti a
cvičení pro děti i dospělé. Sokol Sedlice obsazuje fotbalové soutěže několika mužstvy
v kategoriích přípravek, žáků, dorostenců i dospělých. Obecné prospěšná společnost Sedlická
krajka pořádá kurzy paličkování pro začátečníky i pokročilé. Město Sedlice ve spolupráci s
obecně prospěšnou společností Sedlická krajka pořádají v sudých letech bienále „Krajkářské
slavnosti Sedlice“.
d) Shrnutí výsledků zrealizovaných akcí z POV
Z POV již byly realizovány akce:
Zajištění služeb pro IC Města Sedlice – ve spolupráci s obcemi Škvořetice, Lom a Velká
Turná poskytování informačních služeb, zajištění prezentace a propagace Sedlice a celého
regionu, rozšíření znalostí o lidových tradicích a řemeslech a jejich zachování, kvalitní
vyplnění volného času dětí, mládeže i dospělých.
Autobusové zastávky – byly pořízeny nové zastávky v Sedlici a v Holušicích.
Město Sedlice – bezdrátový rozhlas – byl vyměněn starý drátový a poruchový rozhlas v
Sedlici, Holušicích a Mužeticích a nově instalován v Němčicích a v nově vystavené lokalitě
Sedlice Na Vráži.
Dětské hřiště pro nejmenší – vybudováno dětského hřiště v prostorách zahrady mateřské
školy skládající se z různých prvků prolézaček, skluzavek apod. pro využití jak dětmi
mateřské školy, tak ostatními dětmi města.
Dětské hřiště pro mládež – hřiště tvoří ovál pro jízdu na kolečkových bruslích a na kolech,
víceúčelové hřiště pro volejbal, nohejbal, košíkovou, tenis, minikopanou. Dále hřiště pro
petanque a kuličky.
Hřiště pro seniory – hřiště je umístěno poblíž domu s pečovatelskou službou a osazeno prvky
pro posilování, cvičení a protahování těla pro dospělé. Oprava chodníku hřbitova v Sedlici –
byla provedena oprava chodníků na hřbitově v Sedlici, který byly pouze travnaté, vyšlapané a
z hlediska bezpečnosti zcela nevyhovující, na nerovném povrchu hrozilo nebezpečí úrazu,
hlavně u starších občanů.

Zlepšení pracovního prostředí – provedena výměna nábytku v kancelářích Městského úřadu
Sedlice včetně vymalování a položení nové podlahové krytiny.

2. Vlastní program obnovy venkova
Jednotlivé akce pro zrealizování v příštích letech:
Zajištění služeb pro IC města Sedlice – poskytování informačních služeb, zajištění prezentace
a propagace Sedlice a celého regionu, rozšíření znalostí o lidových tradicích a řemeslech a
jejich zachování, kvalitní vyplnění volného času dětí, mládeže i dospělých.
termín: průběžně každoročně, financování: dotace Jihočeského kraje+povinná spoluúčast,
částka: ročně 200 tis. Kč
Chodníky ve městě – v některých částech města dosud nejsou žádné chodníky, hlavně kolem
silnice I. třídy jsou pouze blátivé, hrbolaté cesty a v mokrém počasí jsou chodci nuceni chodit
po nebezpečné silnici I. třídy se značným provozem, hlavně kamionů.
termín: do roku 2020, financování: dotace stát+povinná spoluúčast, částka: 25 mil. Kč
Zařízení volnočasových aktivit – doplnit dětská hřiště v některých částech města Sedlice,
např. Sídliště 2 v Sedlici, v Mužeticích a Holušicích.
termín: do roku 2020, financování: dotace stát+povinná spoluúčast, částka: 25 mil. Kč
Obnova zeleně – revitalizace parkových prostorů v Sedlici a městských částech.
termín: do roku 2017, financování: dotace Jihočeský kraj, stát+povinná spoluúčast,
částka: 600 tis. Kč
Sakrální stavby – opravy a rekonstrukce křížků, pomníků, božích muk, hřbitovní zdi, další
úpravy hřbitova v Sedlici.
termín: do roku 2018, financování: dotace MMR, Jihočeský kraj, stát+povinná spoluúčast,
částka: 900 tis. Kč
Infrastruktura – oprava komunikací, veřejného osvětlení, starých částí vodovodů, kanalizací v
havarijním stavu.
termín: do roku 2022, financování: dotace JčK, stát+povinná spoluúčast, částka: 16 mil. Kč
Sportovní vyžití – úpravy sportovišť a jejich dovybavení patřičným mobiliářem, vybudování,
úprava a rekonstrukce sociálního vybavení, skladových prostor apod.
termín: do roku 2018, financování: dotace JčK, stát+povinná spoluúčast, částka: 500 tis. Kč

3. Závěr
Tento program vznikl ve spolupráci občanů a členů Zastupitelstva města Sedlice. Byl
schválen na zasedání Zastupitelstva města Sedlice dne 25.11.2015.

