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1. ÚVOD 
 
1.1) Vznik a obsah Programu obnovy venkova (POV) 

 

POV věcně navazuje na Program obnovy vesnice, projednaný vládou České republiky dne 29. 
května 1991 a usnesení vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998 č. 730, kterým byl 
novelizován Program obnovy venkova.  
POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při 
obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, 
regionů, svazků obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu 
občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.  

 
1.2 O obcích Vraclav a Sedlec 
 

 Obec Vraclav má tři části - Vraclav, Svatý Mikuláš a Sedlec, která byla do roku 1964 
samostatnou obcí. Leží na skalnaté, opukové vyvýšenině a má tři lesnaté terénní zářezy 
s potoky a četnými prameny. V 11. století zde stál dřevěný strážní hrad „Vratislav“ pro ochranu 
obchodních cest. Přes Vraclav vedla i tzv. „Trstenická stezka“. 

 Vraclav je zajímavá i jinými skutečnostmi. Má tři památkově chráněné kostely. Nejstarší byl 
kostel Svatého Václava při návsi, jehož stavba je datována do 11. až 13. století a je v něm 
rozpracovaný archeologický výzkum. Druhý - farní kostel - Nanebevzetí Panny Marie z 15. 
století patří římskokatolické farnosti Vraclav a slouží bohoslužbám a církevním obřadům. Třetí - 
kostel Svatého Mikuláše, byl postaven v 1. polovině 18. století na prameni léčivé vody a je 
součástí barokního areálu společně s bývalými lázněmi a poustevnou. 

 Vraclav a Sedlec jsou charakteristické a historicky cenné i pro souvislou kamennou zástavbu a 
zachovalé objekty bývalých statků.  

 Od padesátých let začala devastace vesnického rázu obcí. Zchátralé původní stavby byly 
odstraňovány a nahrazovány architektonicky nevhodnými účelovými stavbami. Byly rozorány 
meze, pole zcelena ve velké lány a odvodněna krajina.  

 
1.3 Podmínky pro rozvoj obce 
 

 Vraclav a Sedlec jsou zemědělské obce s dávnou historií, bohaté na tradice. Tradice se dědí 
z generace na generaci a pro jejich pokračování jsou důležití rodáci. Na druhou stranu chceme-
li, aby obec nestagnovala, musí se přizpůsobit době, vytvořit podmínky pro bydlení jak 
rodákům, tak zájemcům zvenčí. Obec by měla - být atraktivní, mít potřebnou občanskou 
vybavenost, měla by vytvářet podmínky pro podnikání a pracovní příležitosti, pro služby, 
společenskou činnost a možnosti vyžití. 

 Vybudovat, provozovat a udržovat zázemí obce vyžaduje zájem obyvatel a spoustu finančních 
prostředků. Dnešní příjmy do rozpočtů malých obcí jsou z převážné části z daní, rozdělovaných 
státem a měly by pokrývat správu obcí. Ale rozhodně nestačí na obnovu venkova. Dalším 
příjmem malých obcí se mohou stát dotace - národní nebo evropské - při splnění tabulkových 
kritérií, mnohdy pro malou obec nesplnitelných. Působí to dojmem, že potřební jsou jen ti 
velcí, malí a chudí si vždy musí nějak poradit. To je historický fakt už z dob středověku a dalo by 
se říci, že je to nejzakořeněnější česká tradice, kterou doposud nedokázalo změnit ani žádné 
demokratické státní zřízení. 

 

 Naším úkolem je oživit a v mnohém napravit dědictví všech dob přijatelným POV. 
 

 Zastupitelstvo obce Vraclav je odhodláno k obnově a revitalizaci své vesnice a získání všeho 
potřebného pro její funkceschopnost podle komunitně zpracovaného rozvojového plánu obce 
Vraclav v následujících záměrech, projektech a opatřeních. 

 
 POV na léta 2019 - 2026 vychází ze Strategického rozvojového plánu Obce Vraclav na léta 

2014-2025 a jeho evaluací. 
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2. TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ: 
 

2.1 ZDROJE  VODY  A  VODOVODY: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Projektové dokumentace - geodetická zaměření - polohopisy, výškopisy, 
 - Pasport zdrojů vody (studny, vrty, nádrže, rybníky), 
 - Vodovodní řád. 
 

2.1.1 Zdroj vody - pramenitě Svatý Mikuláš. 

Záměr - podchycení a zajištění zdroje a úprava vody pro pitné účely. 
Připravenost - záměr, měření jakosti vody a vydatnosti pramene. 
 Odhadovaná cena realizace   - 600.000,- Kč 

 

2.1.2 Zdroj vody - studna u čp. 47. 
Záměr - udržování jako nouzové zdroje pitné vody. 
Zajištění - měření jakosti vody a povolení k nakládání s podzemními vodami. 
 Odhadované roční náklady   - 50.000,- Kč 

 

2.2 KANALIZACE: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Geodetická zaměření terénu - výškopisy, polohopisy, 
 - Změna PRVK, 
 - PD pro stavební řízení, 
 - Pasport kanalizačních přípojek, kanalizační řád. 
 

 Dočišťování odpadních vod přírodě blízkým způsobem - dočišťovací rybníčky. 
Důvod záměru - nevyhovující stav čištění a zneškodňování odpadních vod. 
Připravenost - zpracovaná studie 
 rozpracovaná PD    - 390.000,- Kč. 

 

2.2.1 Dočišťovací rybníčky - Sedlec - potok Na Zbrani. 
Důvod záměru - likvidace předčištěných odpadních vod přírodě blízkým způsobem. 
Připravenost - zpracovaná studie. 
 Odhadovaná cena realizace   - 12.000.000,- Kč. 

 

2.2.2 Dočišťovací rybníčky - Svatý Mikuláš - Mikulášský potok. 
Důvod záměru - likvidace předčištěných odpadních vod přírodě blízkým způsobem. 
Připravenost - zpracovaná studie. 
 Odhadovaná cena realizace   - 7.000.000,- Kč. 

 

2.2.3 Dočišťovací rybníčky - Vraclav - bezejmenná vodoteč. 
Důvod záměru - likvidace předčištěných odpadních vod přírodě blízkým způsobem. 
Připravenost - zpracovaná studie. 
 Odhadovaná cena realizace   - 9.000.000,- Kč. 

 

2.3 MÍSTNÍ  KOMUNIKACE: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Pasport místních komunikací, 
 - Projektové dokumentace, 
 - Vyjádření speciálního stavebního úřadu, 
 - Kvalifikovaný odhad cen obnovy komunikací. 
 

2.3.1 Svatý Mikuláš - Obnova a rozšíření místní obslužné komunikace č. 13c, 14 c a 11d. 
Důvod záměru - nevyhovující stav vozovek, potřeba zpevněné plochy. 
Připravenost - studie. 
 Odhadovaná cena realizace   - 1.800.000,- Kč. 
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2.3.2 Svatý Mikuláš - od čp.4 k čp.5. 
Důvod záměru - nevyhovující stav nezpevněné cesty. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 240.000,- Kč. 

 

2.3.3 Obnova vozovky účelové komunikace u myslivecké chaty. 
Důvod záměru - havarijní stav vozovky. 
Připravenost - Propočet ceny realizace   - 415.000,- Kč. 

 

2.3.4 Obnova vozovky účelové komunikace k provozovně IRON ART. 
Důvod záměru - rozpadající se povrch vozovky. 
Připravenost - Propočet ceny realizace   - 340.000,- Kč. 

 

2.4 CHODNÍKY,  LÁVKY: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Pasport místních komunikací - chodníků, lávek, 
 - Projektové dokumentace, 
 - Vyjádření speciálního stavebního úřadu, 
 - Kvalifikovaný odhad cen obnovy chodníků a lávek. 
 

2.4.1 Chodník - Vraclav od čp.2 k čp.107. 
Důvod záměru - nebezpečná chůze po krajské silnici 3. třídy. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 800.000,- Kč. 

 

2.4.2 Oprava schodiště od čp.92 k čp.109. 
Důvod záměru - nevyhovující stav schodiště. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 200.000,- Kč. 

 

2.4.3 Obnova lávky proti čp.137. 
Důvod záměru - nevyhovující stav schodiště a lávky. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 60.000,- Kč. 

 

2.4.4 Obnova veškerých zábradlí. 
Důvod záměru - nevyhovující stav, zchátralost, bezpečnost chodců. 
Připravenost - PD pro realizaci. 
 Odhadovaná cena realizace   - 300.000,- Kč. 

 

2.5 VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ  A  ROZHLAS: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Projektové dokumentace, 
 - Pasport veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 
 

2.5.1 Rozšíření veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. 
Důvod záměru - bezpečnost v obci, horší slyšitelnost. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 240.000,- Kč 

 

2.5.2 Modernizace veřejného osvětlení ve Vraclavi, Sv. Mikuláši a Sedleci. 
Důvod záměru - technický stav a spotřeba svítidel, životnost. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 480.000,- Kč. 

 

2.5.3 Osvětlení památek. 
Důvod záměru - bezpečnost a oživení památek, zatraktivnění obce. 
Připravenost - záměr. 
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 Odhadovaná cena realizace   - 80.000,- Kč 
 

2.5.4 Kabelová vedení NN - VO, VR a datové kabely v centru Sedlece. 
Důvod záměru - estetika centra obce. 
Připravenost - položené chráničky. 
 Odhadovaná cena realizace   - 360.000,- Kč 

 

3. OBČANSKÁ  VYBAVENOST: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Projednání v orgánech obce, 
 - Projektové dokumentace. 
 

3.1 Úprava návsi na Sedleci. 
Důvod záměru - nevyhovující parkování, mobiliář a zeleň. 
Připravenost - rozpracovaná PD. 
 Odhadovaná cena realizace   - 600.000,- Kč. 

 

3.2 Sportovní zázemí na fotbalovém hřišti Vraclav. 
Důvod záměru - nevyhovující stavebně technický a hygienický stav stávajícího zázemí hráčů 

na fotbalovém hřišti.  
Připravenost - studie. 
 Propočtová cena realizace   - 8.400.000,- Kč. 

 

3.3 Sportovní areál fotbalového hřiště ve Vraclavi. 
Důvod záměru - umožnění sportovního vyžití, nevhodné povrchy současných hracích ploch, 

chybějící vybavení, nutná obnova povrchu fotbalového hřiště a zavlažování 
travnatých ploch. 

Připravenost - studie. 
 Odhadovaná cena realizace   - 5.000.000,- Kč. 

 

3.4 Sportoviště na Sedleci - získání pozemku a vybavení. 
Důvod záměru - chybějící vybavenost obce, požadovaná veřejností. 
Připravenost - záměr. 
 Propočtová cena    - 600.000,- Kč. 

 

3.5 Tělocvična. 
Důvod záměru - chybějící vybavenost obce, požadovaná veřejností. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 9.000.000,- Kč. 

3.6 Centrum obce Vraclav - mobiliář. 
Důvod záměru - informační systém, fontána, vybavení - pétanque, šachy apod. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 780.000,- Kč. 

 

3.7 Opravy a úpravy zázemí a obezdění hřbitova. 
Důvod záměru - nevyhovující (havarijní) stavebně technický stav. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 1.800.000,- Kč. 

 

3.8 Obnova obecního domu na Sedleci.  
Důvod záměru - společenské činnosti. 
Připravenost - zpracovaná PD. 
 Rozpočtové náklady na realizaci  - 2.400.000,- Kč. 

 

3.9 Zpevnění povrchu dvora kulturního domu.  
Důvod záměru - nezpevněný povrch - kaluže, díry. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 280.000,- Kč. 
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3.10 Modernizace areálu kulturního domu a kina, nové dispoziční řešení.  
Důvod záměru - lepší využitelnost, dispoziční řešení. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 12.000.000,- Kč. 

 

3.11 Stavební úpravy v domě čp. 66 ve Vraclavi - obecní úřad.  
Důvod záměru - efektivní využití prostorů. 
Připravenost - Studie. 
 Odhadovaná cena realizace   - 1.600.000,- Kč. 

 

3.12 Realizace úspor energie - Obecní úřad Vraclav.  
Důvod záměru - úspory energie, tepelná pohoda. 
Připravenost - rozpracovaná PD. 
 Odhadovaná cena realizace   - 4.000.000,- Kč. 

 

3.13 Altán se zázemím na Hradisku.  
Důvod záměru - společenské oživení místa tradičních akcí na Vraclavi.  
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 400.000,- Kč. 

 

3.13 Budova nové mateřské školy. 
Důvod záměru - nevyhovující stavebně technický a hygienický stav stávající budovy.  
Připravenost - záměr. 
 Propočtová cena realizace   - 12.000.000,- Kč. 

 

4. BYDLENÍ: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Geometrické plány stavebních pozemků, 
 - Projektové dokumentace. 
 

4.1 Vraclav - Infrastruktura pro 9 RD. 
Důvod záměru - zájem o stavební pozemky. 
Připravenost - zpracovaná PD. 
 Rozpočet realizace    - 4.800.000,- Kč. 

 

4.2 Vraclav - Rekonstrukce společných prostorů bytového domu čp. 113. 
Důvod záměru - Chátrající dřevěné konstrukce. Možnost zřízení chráněné dílny. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 1.200.000,- Kč. 

 

4.3 Rekonstrukce bytu č. 3 v bytovém domě čp. 113. 
Důvod záměru - modernizace bytu, nevyhovující hygienické podmínky. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 600.000,- Kč. 

 

4.4 Rekonstrukce bytu č. 4 v bytovém domě čp. 113. 
Důvod záměru - modernizace bytu, nevyhovující hygienické podmínky. Zateplení. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 800.000,- Kč. 

 

4.5 Vraclav - DPS pro seniory. 
Důvod záměru - potřebnost umístění občanů se sníženou schopností pohybu, 
 nedostatek míst v domovech pro seniory v okolí, 
 uvolnění nemovitostí ve stávající zástavbě. 
Připravenost - úvaha. 
 Odhadovaná cena realizace   - 12.000.000,- Kč. 
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5. NEMOVITÉ  KULTURNÍ  PAMÁTKY: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Projektové dokumentace, 
 - Stanoviska NPÚ a MěÚ, odboru památkové péče. 
 

5.1 OBNOVA  BAROKNÍHO  AREÁLU  SV. MIKULÁŠE.  
 

5.1.1 Obnova balustrádového schodiště kostela Sv. Mikuláše.  
Důvod záměru - stav schodnic, chybějící a poškozené pískovcové koule a sokly.  
Připravenost - PD pro stavební povolení a realizaci obnovy. 
 Rozpočtová cena realizace   - 3.100.000,- Kč. 

 

5.1.2 Oprava bývalých lázní čp. 5/II.  
Důvod záměru - zastřešení obezdění lázní, stav stropu a střechy nad WC a omítek, dále 

odvodnění dvora. 
 Společenské  oživení místa tradičních akcí na Vraclavi.  
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 800.000,- Kč. 

 

5.1.3 Barokní areál Vraclav - dostupný všem.  
Důvod záměru - zpřístupnění barokního areálu i handicapovaným. 
 Společenské  oživení místa tradičních akcí na Vraclavi.  
Připravenost - PD pro stavební povolení a realizaci projektu. 
 Rozpočtová cena realizace   - 1.500.000,- Kč. 

 

5.2 OBNOVA KOSTELA  SV. VÁCLAVA - ČP. 115.  
Důvod záměru - zviditelnění a rekonstrukce budovy románského kostela. Využití této 

registrované památky i k turistickým účelům. 
Připravenost - záměr. Nutný převod nemovitosti na obec (cca 500.000,- Kč). 
 Propočtová cena realizace   - 800.000,- Kč. 

 

5.3 DROBNÉ  NEMOVITÉ  PAMÁTKY: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - Pasport drobných nemovitých památek. 
 

5.3.1 Obnova pomníku  F. L. Riegerovi - Sedlec náves. 
Důvod záměru - chátrající stav, zkorodovaný povrch. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 30.000,- Kč. 

 

5.3.2 Obnova pomníku Františku Majdovi - U Homole.  
Důvod záměru - chátrající stav, zkorodovaný povrch. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 20.000,- Kč. 

 

5.3.3 Oprava pamětní desky PHDr. THDr. Loskotovi - Vraclav čp. 4.  
Důvod záměru - zkorodovaný povrch. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 20.000,- Kč. 

 

6. ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ,  KRAJINA,  ODPADY: 
 Potřebné dokumenty, dokumentace a náležitosti: 
 - mapy původních katastrů, MÚSES, VKP a plán společných zařízení při KPÚ, 
 - aktuální LHP, 
 - geologické posudky skalních stěn, 
 - OZV o systému sběru, třídění a nakládání s odpady - smluvní vztahy. 
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6.1 Tradiční způsob péče o krajinu. 
Důvod záměru - šetrnější přístup ke krajině, květnaté louky, spásání - ovce, husy, ohrady. 
Stav - probíhající v určitých částech obce. 
 Roční náklady cca    - 20.000,- Kč. 

 

6.2 Údržba zeleně zahradní technikou. 
Důvod záměru - údržba urbanizované zeleně, hřišť, cest, odstraňování náletová zeleně. 
Realizace - postupný nákup techniky - křovinořezy, pily, víceúčelové a zahradní sekací 

traktory, štěpkovač, nákladní vozidlo, kontejnery na BRO atd. 
 Roční náklady cca    - 210.000,- Kč. 

 

6.3 Oddechové zóny - vybavení. 
Důvod záměru - doplnění potřebného vybavení, lavičky, odpadkové koše. 
Připravenost - přehled potřebnosti. 
 Roční náklady cca    - 30.000,- Kč. 

 

6.4 Obnova zeleně na levém břehu Mikulášského potoka pod domem čp. 109. 
Důvod záměru - přerostlá náletová neestetická zeleň, stínící okolí.   
Stav - částečná realizace. 
 Náklady na realizaci    - 120.000,- Kč. 

 

6.5 Péče o sady, ochranná zeleň. 
Důvod záměru - péče o ovocné stromy. Zakládání keřových a stromových porostů.  
Realizace - Roční náklady     - 50.000,- Kč. 

 

6.6 Ekologická stabilita - biotechnická antierozní opatření - liniové interakční prvky. 
Důvod záměru - zabránění nebo zmírnění dopadů přívalových povodňových vln z polí. 

Jednotlivá opatření - viz MÚSES. 
Připravenost - PD. Nutné projednání s vlastníky a nájemci pozemků. 
 Odhadovaná cena realizace   - 800.000,- Kč. 

 

6.7 Zadržení vody v krajině - Obnovení hrází na potoku Na Zbrani. 
Důvod záměru - zadržení vody v krajině. 
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 2.000.000,- Kč. 

 

6.8 Zadržování a akumulace dešťové vody ze zpevněných ploch. 
Důvod záměru - opatření proti suchu. Podzemní nádrže a jímky.  
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena navržených realizací - 3.000.000,- Kč. 

 

6.9 Zadržování a akumulace dešťové vody ze střech. 
Důvod záměru - opatření proti suchu. Chrliče na okapních svodech, akumulační nádoby.  
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena navržených realizací - 500.000,- Kč. 

 

6.10 Místní naučná stezka. 
Důvod záměru - obnovení původní lovecké stezky, vytvoření okruhu kolem Vraclavi - lavičky, 

značení a popisné tabulky, sruby, rozhledny.   
Připravenost - záměr. 
 Odhadovaná cena realizace   - 250.000,- Kč. 

 

6.11 Správa lesů. 
Důvod - plnění LHP prostřednictvím OLH a smluvních partnerů. 
Komplikace - dlouhá suchá období, kůrovcová kalamita, nemoc jasanů - chalára,  
 Roční výdaje dle uzavřené smlouvy. 
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6.12 Nakládání s odpady. 
Důvod záměru - třídění odpadů, eliminace černých skládek.   
Připravenost - 4 kontejnerová stanoviště pro vytříděné složky odpadu, pořizování a 

obnova vybavení. 
 Roční náklady cca    - 40.000,- Kč. 

 

7. KULTURA,  SPORT,  VYŽITÍ: 
 

7.1 PÍSEMNICTVÍ,  LITERATURA,  PROPAGACE: 
 

7.1.1 Kronika. 
Ručně psaná forma. 
 Roční náklady na vedení cca   - 8.000,- Kč. 

 

7.1.2 Pamětní kniha. 
Ručně psaná forma. 
 Roční náklady na vedení cca   - 6.000,- Kč. 

 

7.1.3 Vraclavsko - Sedlecký zpravodaj. 
Vychází 2x ročně. 
 Roční náklady na zprac. a tisk   - 60.000,- Kč. 

 

7.1.4 Ucelená tištěná informace o obci. 
Chybí ucelené zpracovaní komplexní informace o obci a její vydání. 
 Odhad nákladů na zpracování a výrobu - 40.000,- Kč. 

 

7.1.5 Turistické předměty a razítko. 
 Suvenýry, pohlednice, turistické razítko, turistické známky, štítky na hole, odznaky, stampky, 

výletky a další.  
 Roční náklady na zpracování a výrobu  - 50.000,- Kč. 

 

7.1.6 Informační a orientační systém. 
Orientační a informační tabule, směrové cedule a označení zajímavých míst. 
 Odhad nákladů na zpracování a výrobu - 500.000,- Kč. 

 

7.1.7 Knihovny. 
Doplňování knižního fondu. Evidence v PC systému LANIUS. 
Spolupráce se střediskovou knihovnou ve Vysokém Mýtě. 
 Roční náklady na fond cca   - 40.000,- Kč. 

 

7.1.8 Internetová stránka obce. 
Aktualizace dat a informací o obci a životě na vsi. Systémové úpravy. 
 Roční náklady cca    - 30.000,- Kč. 

 

7.1.9 Vedení agendy na PC, IT síť. 
Hardware, software, programy pro veřejnou správu. IT služby. 
 Roční náklady cca    - 120.000,- Kč. 

 

7.2 TRADICE,  ZVYKY,  OBČEJE: 
 

7.2.1 Tradice udržované od nepaměti. 
 Velikonoční vodění Jidáše, pálení čarodějnic, kácení májí (chybí kroj), pouti, posvícení. 
 Zajištění a provádění podle pravidel přenášených z generace na generaci.  
 

7.2.2 Tradice spolkové. 
 Bály, plesy a zábavy. 
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7.2.3 Tradice obnovené, novodobé - kulturní a sportovní. 
 staročeský dětský jarmark, svatojanská noc, besedy s důchodci, vítání občánků, dětské dny, 

divadelní představení základní školy, kuličkyáda, drakyáda, noc světel, vraclavská letní a zimní 
olympiáda, turistické výlety a další. 

 
 Zajištění vraclavskými a sedleckými spolky. 
 
 Obec dbá na zachování všech tradic a hledá možnosti obnovení dalších již zaniklých. 
 

7.3 SPOLKOVÁ  ČINNOST: 
 
7.3.1 Současné spolky, působící na Vraclavi a na Sedleci. 
 Hasiči Sedlec, SDH Vraclav, TJ Sokol Vraclav, Sokol (stolní tenis) Sedlec, Český červený kříž a 

svaz žen, Myslivecké sdružení Vrcha, Spolek přátel Vraclave, Spolek Proti nudě, Klub důchodců, 
Včelaři, mariášníci, Patriot - klub vojáků v záloze, šipkaři - Kašna Vraclav. 

 

 Spolky jsou soběstačné a řídí se celoročními programy. Obec má zájem na pokračování a 
rozvíjení jejich činnosti.  

 

8. ZÁVĚR 
Program obnovy venkova obce Vraclav na léta 2019 - 2026 se zaměřuje na rozvoj obce a 
současně s ní i mikroregionu Vysokomýtsko, na stavební obnovu obytných a hospodářských 
objektů, modernizaci a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o 
památky, krajinu a přírodu. Při obnově obce v souladu s místními tradicemi je zásadním 
předpokladem participace obyvatel, občanských sdružení a spolků a návaznost na Strategický 
rozvojový plán obce Vraclav. 

 

Program obnovy venkova obce Vraclav na léta 2019 - 2026 je otevřeným dokumentem. Může 
být průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb a finančních možností obce. Veškeré 
změny v něm budou projednány a schváleny zastupitelstvem obce. 

 

Program obnovy venkova obce Vraclav na léta 2019 - 2026 nahrazuje dosavadní POV obce 
Vraclav na léta 2011 - 2018. 
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PŘÍLOHA - VÝČET  REALIZOVANÝCH  AKCÍ  OBNOVY  OBCE  VRACLAV  OD  ROKU  1995: 
 
AKCE - NÁZEV       ROK  REALIZACE  CENA (KČ) 
 

Zdroje vody a vodovody   
- Vodovod Vraclav - Sedlec     1996-1998  22.000.000,- 
- Rekonstrukce čerpacího zařízení Staňkovy studny  2005        160.000,- 
- Vrt Na Kamenci - obnova čerpání a technologie  2018        250.000,- 
- Nový vodovodní řad C1b - Vraclav    2019        767.000,- 
 

Kanalizace 
- Doplnění kanalizace a ČOV Kamenec v k.ú. Vraclav  2008     5.700.000,- 
- Prodloužení kanalizační stoky S4 ve Vraclavi   2014        185.000,- 
- Rekonstrukce části stoky S2 mezi čp. 144 a čp. 22  2017     1.100.000,- 
 

Místní komunikace - obnovy 
 

- Vraclav - od čp.16 k čp.21    2000     1.200.000,-
  - od čp.30 k čp.38 a od čp.33 k čp.133  2001     1.600.000,- 
  - od čp.47 k čp.114    2002     2.000.000,- 
- Sedlec - od čp.19 k čp.76     2007     1.800.000,- 
- Vraclav - od čp.128 k čp.127    2014        320.000,- 
- Sedlec - centrum obce      2017     1.280.000,- 
- Vraclav - od čp.21 k čp.127    2018        670.000,- 
 

Nové místní komunikace 
- Vraclav - od čp.137 k čp.112    2002        100.000,- 
- Sv. Mikuláš - od čp.9 k čp.29, od čp.32 k čp.34 a  
    od čp.9 k čp.26    2002        250.000,- 
- Sedlec - od čp.23 k čp.53 a od čp.37 k čp.24   2011        850.000,- 
- Sedlec - od čp.53 na Šťastňáky     2017        270.000,- 
- Vraclav - od čp.13 k čp.14    2018        130.000,- 
- Vraclav - účelová komunikace od cihelny přes pole 
    k silnici Vraclav-Vysoké Mýto   2018     4.000.000,- 
- Vraclav - zpevnění cesty od čp. 133 k čp. 110  2019          84.000,- 
 

Chodníky, lávky, zábradlí 
- Oprava chodníku od čp.62 k čp.68 a autobusový záliv  1999        400.000,- 
- Ozdobné zábradlí u rybníka ve Sv. Mikuláši   2008          40.000,-   
- Oprava chodníku od čp.73 k čp.78    2009        240.000,- 
- Nový chodník Vraclav - od čp.44 k čp.96   2016        660.000,- 
 

Plynovody 
- STL plynovod Vraclav - Sv. Mikuláš    1995-1996    5.140.000,- 
- STL plynovod Vraclav - Draha     2002        250.000,- 
- STL plynovod Sedlec      2002-2003    9.400.000,- 
- STL přivaděč plynu (od Radhoště)    2003         850.000,- 
 

Veřejné osvětlení a rozhlas 
- Kabelizace veř. osvětlení a rozhlasu - Sedlec V Dolích  2007        500.000,- 
- Rekonstrukce vedení veřejného rozhlasu na Vraclavi  2010          40.000,- 
- Výměna reproduktorů na Vraclavi a na Sedleci   2010          40.000,- 
- Kabelizace veř. osvětlení a rozhlasu - Vraclav čp. 128-127 2014        320.000,- 
- Kabelizace veř. osvětlení a rozhlasu - Vraclav čp. 44-96 2016        340.000,- 
- Kabelizace veř. osvětlení a rozhlasu - Vraclav, Hradisko 2018        350.000,- 
 

Občanská vybavenost 
- Plynofikace a rekonstrukce vytápění čp.66   1997          80.000,- 
- Plynofikace a rekonstrukce vytápění KD   1997        500.000,- 
- Rekonstrukce WC (sálu a kina) v KD    2001        200.000,- 
 

- 11 - 



- Plynofikace a vytápění v MŠ     2001        250.000,- 
- Půdní vestavba v budově ZŠ - učebna    2005        180.000,- 
- Plynofikace a vytápění v čp.72 na Sedleci   2006        250.000,- 
- Úpravy školního hřiště      2006        100.000,- 
- Úpravy dětského hřiště na Vraclavi    2007          80.000,- 
- Modernizace hasičské zbrojnice na Sedleci   2007        190.000,- 
- Modernizace a dostavba školského areálu 
  Přístavba stravovacího provozu, vč. PD   2007-2009  19.600.000,- 
- Spojovací chodba mezi MŠ a stravovacím provozem  2010        460.000,- 
- Revitalizace centra obce Vraclav    2010     8.160.000,- 
- Rekonstrukce školní kuchyně na WC dětí   2011        160.000,- 
- Autobusová čekárna - náves Vraclav    2011        300.000,- 
- Zateplení stropu restaurace KD    2013        170.000,- 
- Zateplení budovy ZŠ, nové vytápění, tepelné čerpadlo  2013     3.200.000,- 
- Rekonstrukce WC (sálu a kina) v KD    2015        820.000,- 
- Nové dětské hřiště na Sedleci     2015        480.000,- 
- Nová hasičská zbrojnice na Vraclavi - WC a sprcha  2017        690.000,- 
- Obnova povrchu střechy KD     2016-2019       230.000,- 
- Zateplení nové hasičské zbrojnice na Vraclavi, 
  plynofikace a nové topení     2017     3.125.000,- 
- Sedlec náves - inženýrské sítě     2017        473.000,- 
- Obnova hasičských zbrojnic na Sedleci a pergola  2018        240.000,- 
- Dětské hřiště na Vraclavi - obnova    2018        370.000,- 
- Obnova autobusové čekárny Vraclav - směr Stradouň  2018          80.000,- 
- Obnova střechy staré hasičské zbrojnice ve Vraclavi  2018        465.000,- 
- Stavební úpravy v domě čp. 66 ve Vraclavi - 
- šatna, knihovna, spisovna     2017-2018       980.000,- 
 

Bydlení   
- Čp.5/II - Sv. Mikuláš - plynofikace    1997          90.000,- 
- Čp.113 - byt č.6 - modernizace     1999-2014       140.000,- 
- Čp.125 - plynofikace      2003        100.000,- 
- Čp.113 - byt č.2 - rekonstrukce    2006          60.000,- 
- Vraclav - ZTV pro 10 RD - Na Drážkách    2013-2017    5.570.000,- 
- Čp.113 - byt č.1 - rekonstrukce    2015        920.000,- 
- Čp.113 - byt č.5 - rekonstrukce    2016        560.000,- 
- Čp.68 - kult. dům - rekonstrukce bytu    2016        620.000,- 
- Čp.113 - byt č.2 - plynofikace     2018        108.000,- 
- Čp.113 - byt č.6 - plynofikace     2018        104.000,- 
 

Nemovité kulturní památky 
- Nová šindelová střecha na poustevně    2001        150.000,- 
- Oprava okapů a omítek na kostele sv. Mikuláše  2006        180.000,- 
- Oprava střechy pravé zákristie  na kostele sv. Mikuláše  2008        150.000,- 
- Socha Františka na kašně ve Sv. Mikuláši   2009          80.000,- 
- Obnova střechy kostela sv. Mikuláše    2011-2015    7.800.000,- 
- Obnova fasády kostela sv. Mikuláše    2016-2018    3.250.000,- 
 

Drobné nemovité památky 
- Památník Vršovcům - Hradisko    1996          12.000,- 
- Pískovcový kříž - Sedlec náves     2003          98.000,- 
- Centrální kříž - hřbitov      2005          33.000,- 
- Pomník padlým v 1. a 2. světové válce - Vraclav parčík  2006          64.000,- 
- Pomník padlým v 1. světové válce - Sedlec u čp.55  2007          29.000,- 
- Pomník Mistru Janu Husovi     2007          32.000,- 
- Pískovcový kříž - náves Vraclav    2008          72.000,- 
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- Památník - Na Fracouzích     2017          68.000,- 
 

Životní prostředí, krajina 
 

- Odstranění sedimentu z rybníčku na Sedleci   1996          50.000,- 

- Výsadby okrasných keřů - na Hradisku, za poustevnou, 
  za kostelem sv. Mikuláše, kolem dětského hřiště, 
  podél cesty k Hradisku     2000-2009        40.000,- 
- Výsadba stromořadí na Sedleci za louží   2004          40.000,- 
- Ohrady pro ovce      2004-2018       120.000,- 
- Odstranění sedimentů s rybníka ve Sv. Mikuláši  2005        200.000,- 
- Řícení skal za čp.30 ve Svatém Mikuláši   2006        500.000,- 
- Srub na místní naučné stezce (salaš)    2007-2008         80.000,- 
- Nákup traktoru, sekačky, obraceče, křovinořezu, …  2007-2010       320.000,- 
- Odborné šetření stromů - VKP hřbitov Vraclav   2009        170.000,- 
- Odborné šetření stromů na veřejných prostranstvích 
  - náves Vraclav, u čp. 47, u kostela NNVPM, 
    nádvoří barokního areálu     2009          70.000,- 
- Obnova okrasné zeleně, vč. stezek v parku ve Vraclavi  2011        120.000,- 
- Alej stromů - Vraclav - Na Vartě    2017        180.000,- 
- Suchý poldr - za hřbitovem     2018     4.500.000,- 
- Suchý poldr - K Dubu  (U Příčnice)    2018     5.900.000,- 
- Odvodňovací příkop s řadou stromů - k Vysokému Mýtu 2018        600.000,- 
 

Kultura, sport, vyžití 
 

- Znak a vlajka obce      2008          60.000,- 
 

- Požehnání -  Znak a vlajka obce    2008 (biskup Jiří Paďour) 
  -  Socha Františka na kašně ve Sv. Mikuláši 2009 (farář Jan Kunert) 
  -  Stravovací provoz ZŠ Vraclav   2009 (farář Jan Kunert) 
  -  Náves Vraclav     2010 (děkan Pavel Mistr) 
  -  Pískovcový kříž sv. Janu Nepomuckému 
     na vraclavské návsi    2010 (děkan Pavel Mistr) 
  -  Pomník Francouzům padlých 
     v napoleonských válkách   2017 (děkan Pavel Mistr) 
  -  Pamětní deska s TGM ke 100. výročí 
     založení Československého státu  2018 (děkan Pavel Mistr) 
  -  Pamětní kámen ke 100. výročí 
     založení Československého státu  2018 (děkan Pavel Mistr) 
 
Dokumentace a dokumenty související s POV 
 

- mapy původních katastrů 
- MÚSES - generel z roku 1998, VKP 
- LHP z roku 2014 
- KPÚ - plán společných zařízení 
- Registr nemovitých kulturních památek NPÚ 
- Strategický rozvojový plán obce Vraclav 2014-2025 
- ÚPO z roku 2011 a Změna č. 1 z roku 2018 
- Pasport místních komunikací 
- Vodovodní řád 
- Kanalizační řád 
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