
 

 

strana    - 1 - 

Vraclav  pohledem   Josefa  Hrdiny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost SPOZu při Obecním úřadě ve Vraclavi (Jana Heřmanová) 
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě ve Vraclavi pracuje již 29 let. Od té doby je také ve-

dena pamětní kniha, do které se podepisují rodiče a příbuzní při vítání občánků, manželé při příležitosti 
zlaté svatby a významní hosté, kteří navštíví naše obce Vraclav a Sedlec. V roce 2004 bylo předáno 70 gra-
tulací k životním jubileím našich občanů, z toho 22 osobně předaných dárkových balíčků s kytičkou u  pří-
ležitosti kulatých narozenin starších občanů od 75 let. Naše nové občánky jsme přivítali v obřadní síni cel-

kem 3x. Tradičně je pozdravily svými písničkami a básničkami děti z mateřské školky.  Maminky 
si odnášejí kytičku a děťátka „plyšáčka“. Letos to bylo 11 dětí: 

Vše, co se cení – bez konce není ! 
 

Vážení spoluobčané,  

 výše uvedený citát současného filozofa lze chá-

pat jako vyjádření, že vlastní existence konce dodává 

všemu jeho hodnotu, cenu a snad i určuje jeho skuteč-

nou podstatu, význam, předurčení či apel na smysluplné 

a uvážlivé naplnění.  

V tuto chvíli stojíme před okamžikem, kdy po-

malu končí současný kalendářní rok, což pro většinu z 

nás znamená, že se ohlédne za tím, co ho v uplynulém 

roce potkalo nebo naopak minulo.  

Vlastní konec nám dává možnost bilancovat, 

hodnotit a snad i poučit se z našeho snažení, činů i 

ostatních aktivit.  

Kulturní komise se rozhodla oslovit naše spolu-

občany, zástupce různých sdružení, komisí, spolků 

apod., o kterých si myslíme, že Vám mají co sdělit a da-

la jim tak možnost, aby v tento čas Vás informovali, dle 

nich, o tom podstatném, co nám rok 2004 přinesl. Již 

teď ale víme, že všechny následující informace se nebu-

dou striktně vztahovat pouze na rok 2004, ale jejich pří-

spěvky budou včleněny do širších (ne zřídkakdy i histo-

rických) souvislostí. A to je jistě dobře ! 

Za Kulturní komisi tedy děkuji všem, kteří naši 

žádost neodmítli a svým příspěvkem tak dali možnost 

vzniknout tomuto informačnímu zpravodaji.   

 

Ať vše v příštím roce uchopíte za správný 
konec ! 

 

         PhDr. Libor Klement 

 

Kulturní komise byla nově usta-
vena zkraje tohoto roku. 

Pod naší záštitou jsme 
zorganizovali první díl promí-
tání diapozitivů z historie obce, 
divadelní představení Kráska a 
zvíře, uspořádali jsme výstavu 
obrazů a provedli dotazníkové 
šetření, které nám dalo informa-
ce, co byste si v kulturní oblasti 
přáli. 

Naším posledním poči-
nem je i tento informační zpra-
vodaj a věřím, že není také po-
sledním .  

 

Přeji Vám všem klidné, pohodové svát-
ky, plné radosti i štěstí a v novém roce 
především zdraví, porozumění, přátel-

ství a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů. 
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Sino Michael     Stehlík Adam 
Vinkler Jan     Neumanová Ema 
Podešva Šimon    Vaňousová Tereza 
Čihák Matěj     Brýdl Jan 
Fuksa Vojtěch    Brýdlová Nikola 
Píša Tomáš 

Při příležitosti zlaté svatby jsme s pamětní knihou, kytičkou a dárkovým balíčkem navštívili ve 
Vraclavi manžele Tučkovi a v Sedleci  manžele Novotnovi. 

K činnosti SPOZu patří také finanční podporování v loňském roce založeného „Klubu důchodců“, 
který se úspěšně každý měsíc schází. Pořádají se besedy s odborníky na zvolená témata, turistické výlety 
po okolí, na jaře se uskutečnil zájezd na vystoupení „EVA & VAŠEK“ do Týništka, posezení s harmonikou, 
rehabilitační cvičení , vánoční posezení apod. 

Jako každoročně se pro důchodce našich obcí konala „Beseda s důchodci“, na které přivítaly v úvodu 
naše starší spoluobčany děti z mateřské a základní školy. Poté o činnosti našich obcí pohovořil starosta ob-
ce pan Oldřich Koblížek. Po připraveném pohoštění vystoupili se svým hudebním programem k tanci a 
poslechu „EVA & VAŠEK“. Besedy se zúčastnilo 78 důchodců a večerní představení bylo zpřístupněno  
i veřejnosti.  

Na vánoční svátky si s přáním zdraví a pohody vzpomeneme i na naše občany, kteří žijí v domovech 
důchodců. 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Je třeba celé vesnice, aby se vychovalo dítě - to praví moudrost afrického přísloví.  

Je velmi těžké vtěsnat tolik informací, které bych Vám velmi rád o naší škole sdělil, do tak 
krátkého textu. Celý rok nás provází mnoho aktivit - akcí uvnitř školy i v rámci spolupráce např. 
s Policií ČR, SDH Vraclav, ČČK, SPOZ Vraclav či se spřátelenými školami apod. Proto prosím ná-
sledující řádky berte jako velmi stručné pohovoření spíše o škole jako takové, o škole, která se 
upřímně myšleno maximálně snaží o to, aby byla školou výjimečnou nejen z hlediska vyučovací-
ho procesu, ale především aby zůstala výjimečnou  ve všech, kteří s ní jakýmkoliv způsobem při-
šli do styku.   

Velmi bych chtěl ale na tomto místě ale poděkovat Obecnímu úřadu Vraclav, s jehož po-
mocí se nám v letošním roce podařilo vyřešit 2 velké problémy v MŠ. Předně je to instalace 
ústředního topení s plynovým kotlem a výměna starého sporáku za plynový ve školní kuchyni. 
Velmi si tohoto počinu vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

Mateřská škola Rybička (Edita Lipavská) je důležitou součástí v procesu výchovy vraclavských 

dětí. Celý personál zařízení se snaží u nejmenších obyvatelů vesnice vzbudit pocit, 
že odpoutání od maminky neznamená konec bezpečí a jistoty, a že legrace a 

dobrá nálada panují i za branou domova. Pedagogové naší školy si velice váží 
důvěry, kterou jim vyslovují rodiče tím, že vlastního potomka svěří do jejich 
péče. Pomáhají  dětem s nadšením  objevovat celý svět prostřednictvím her.   

 Děti jsou to nejcennější, co jsme od života dostali. A tak se učitelka mateř-
ské školy stává strážcem velkých pokladů. Vykonává svou funkci zodpovědně 
s vědomým toho, že každý má právo být jiný a vytvořit si svůj vlastní prostor uvnitř celku. Naším 
velkým úkolem je připravit vraclavským dětem dobrý start do školy základní. Výborná spoluprá-

ce s Obecním úřadem, který zabezpečuje materiální zázemí zařízení, zjednodušuje výchov-
ně-vzdělávací proces. Jak se o naše děti postaráme, tak se až  vyrostou ony, postarají o 
nás.   Naším společným přáním je, aby každý kluk a každá holčička vzpomínali jednou 
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s radostí v srdci a s hrdostí v oku, že chodili do “Vraclavské školky“.  

Základní škola se stala od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací. Od tohoto 
data vznikl původně ze dvou samostatných škol (ZŠ a MŠ) jeden právní subjekt. Ta-
kováto změna souvisela s koncepcí vlády, ve které byly např. zrušeny Okresní úřa-
dy. Naší škole bylo přiděleno IČO a je na ni nahlíženo stejně, jako např. na firmu, 
tudíž máme za úkol mimo jiné samostatně vést účetnictví.  

Naším logem se stal Šáša Smíšek a neoficiální název „Veselá školička“ 
představuje i filozofii naší společné práce s dětmi.  

Dovolte mi, abych Vám v následujících řádcích stručně představil naši "Veselou ško-
ličku", tedy podal informace o  trochu „jiné“ škole, která si již před několika lety 
předsevzala, že se stane školou osobnostního rozvoje všech žáků, školou rodinnou, přátelskou 
avšak takovou, která zodpovědně a kvalitně připraví všechny své žáky na vstup do dalšího vzdě-
lávání. 

Na jedné straně se individuálně věnuje žákům nadaným, kteří úspěšně odcházejí do Gym-
názia VM a na straně druhé podporujeme žáky s individuálními vzdělávacími problémy, kteří 
odchází např. do speciálních škol (Svítání). 

Co tedy „jiného“ nabízíme? Asistenta ve výuce, výuku dle programu Národní škola = voli-
telné předměty (výpočetní technika, anglický jazyk, hra na flétnu, folklorní taneční soubor Smí-
šek), projektovou výuku s prvky kooperativního učení, Daltonského plánu, krátkodobé (jedno-
denní) a dlouhodobé projekty, při nichž neplatí klasické rozvržení předmětů dle vyuč. hodin.   

Ostatně vždy Vám jsou dveře k nám otevřeny. A pokud se informační zpravodaj setká 
s příznivým ohlasem, jistě Vás opět rád budu informovat mnohem podrobněji o nás, našich 
činnostech, úspěších Vašich dětí, zkrátka o naší – Vaší škole ! 

           PhDr. Libor Klement 

 

Sokol Sedlec (Josef Schejbal) 
Chtěl bych Vás ve zkratce nejdříve seznámit s počátky tělovýchovné jednoty (Sokola Sed-

lec) a poté obšírněji se současností. 

 Tělocvičná jednota „Sokol“ na Sedleci byla založena roku 1919 a jejím prvním starostou byl 
pan Roubínek. Jednatele dělal pan Husár a první náčelník byl otec p. Kroumana - Josef Krouman. 
Až do roku 1948 se  členové sokola zabývali hlavně cvičením prostných a nácviku skladeb. 

 Po válce v roce 1948 se začali jeho členové zajímat též o stolní tenis. Mezi prvními to byl 
Miroslav Novák, pan Lohynský, Ladislav Novák a Standa Tejnora. O něco později Zedník Miro-
slav, Táborský Jiří, Josef a mnoho mnoho dalších. Až do roku 1984 se hraje na Sedleci pingpong 
v rámci okresu.  

Až sezóna 1984 – 1985, kdy pomalu nastupuje nová generace, se stolní tenis dostává i na 
krajskou půdu a v roce 1988 se se Sedlecí seznamují v celém Československu. Mladší žáci Tábor-
ský Jiří, Schejbal Petr a Plocek Roman jezdí po turnajích do Plzně, Ostravy, Opavy, Bratislavy a už 
se dostavují i první výsledky. Petr Schejbal se umisťuje na 3. - 4. místě na Mistrovství Českoslo-
venska v Hluku.  

Muži zásluhou mládí vyhrávají 2. krajskou třídu a postupují do třídy 1. Úspěchy jsou i na 
turnajích veteránů. Tejnora Stanislav a Smutný se stávají přeborníky okresu. V další sezóně 1990 

se už dostavují úspěchy i v republikových soutěžích. Na bodovacích turnajích ČR obsazují 
Táborský a Schejbal shodně 3. místo. Zúčastňujeme se přeboru ČR družstev st. žáků a na 
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Legitimace člena z roku 1919 

přeboru Československa v Topolčanech získává Schejbal společně s Pilařovou 3. místo ve čtyřhře.  

V letech 1991 - 2000 hraje naše A mužstvo v nejvyšší krajské soutěži a pohybuje se na před-
ních místech. V sezóně 2001 je reorganizace soutěže a naše A mužstvo po umístění v Divizi na 3. 
místě hraje kvalifikaci o postup do III. 
ligy kde hrají mužstva z Brna, Hradce 
Kr., Pardubic a Žďáru n. S. a po vel-
kém výkonu sestavy Křepelka, Miku-
lecký, Táborský, Schejbal postupují do 
III. ligy. Celkem se dařilo, bohužel ani 
bilance 7 výher, 2 remíz a 11 porážek 
nestačí na záchranu a neminula nás 
baráž o sestup. Bohužel tolik zprofa-
novaní kapříci neplavou jen ve fotba-
lových stokách, a tak nás čekal, bohu-
žel, sestup opět do Divize. Sezónu 
2003/2004 ale naše Áčko proplulo bez 

jediné ztráty bodu a po roce jsme se do 
III. ligy vrátili. V této soutěži je cesto-
vání o mnoho náročnější (naši skupinu 
hrají např. Břeclav, Brno, Znojmo, Ratíškovice, Jaroměř atd.), a proto každý rok oslovujeme spon-
zory o finanční výpomoc. A nejedná se jen o mužstvo A, ačkoliv rozpočet III. ligy okolo 40 000,- je 
zdaleka nejvyšší. Máme další 4 mužstva B, C, D a dorost. To je minimálně dalších 20 000,-. Vel-
kým pomocníkem a naším hlavním sponzorem naší TJ je Obecní úřad Vraclav. Chtěl bych mu 
touto cestou poděkovat a slíbit, že budeme dobře reprezentovat naši obec. 

V poslední době, jelikož s mládeží jsou velké problémy a pokud oddíl mládež nemá, platí 
velké pokuty, jsme začali trénovat nováčky. Za finanční výpomoci Krajského úřadu jsme zakoupi-
li robot a p. Táborský a p. Schejbal se 2x týdně střídají v odborném vedení. Rádi bychom, kdyby se 
zapojili i rodiče a například jednou týdně s mládeží zašli do herny, i kdyby se jednalo jen o do-
hled, aby kluci hráli a nezlobili. Myslíme si, že v příštím roce už můžou hrát samostatně a přihlá-
síme je do soutěže ml. žactva. Oddíl má 25 členů, z toho je jeden rozhodčí A, dva rozhodčí B a čty-
ři rozhodčí C.  Schejbal Josef je již 10 let předsedou Okresního svazu stolního tenisu.   

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na utkání našich mužstev jednak na Sedleci a i na zápasy 
našeho mužstva A, které hraje v herně Jiskry Litomyšl. 

Astronomický klub (Ing. Jaroslav Kubík) 
 Je tomu už více než 27 let, co byl při Základní škole ve Vraclavi založen 
astronomický kroužek, který jsem vedl nejprve sám, později se přidala Hana 
Šimberská. Děti jsme postupně seznamovali se základy astronomie o něco 
víc než bylo obsaženo ve školních osnovách. Kromě Země se dověděly ně- co o 
Měsíci, o ostatních planetách Sluneční soustavy, o hvězdách a dalších objektech blízkého i vzdále-
ného vesmíru. Učily se orientovat na obloze, poznávat souhvězdí a všímat si různých denních i 
nočních úkazů jako zatmění Měsíce, Slunce, pozorování meteorů, komet a podobně. Oblíbené by-
ly návštěvy hvězdáren a planetárií, především v Hradci Králové, ale i v Praze a v Brně. Téměř 
každoročně jsme zpestřili program letního tábora JZD na Řece nočním pozorováním a astrono-

mickou hrou. Později jsme pořádali samostatný astronomický tábor poprvé též na Řece, 
ale v následujících letech už trvale na Medlově v obci Fryšava pod Žákovou horou spolu 
s astronomickými kroužky z Pardubic, Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Tyto tábory si 
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oblíbil i Dr. Grygar, který téměř každoročně přijel mezi nás se zajímavými přednáškami a bese-
dami. Na Medlově pod vedením manželů Maturových je astronomie součástí programů červen-
cových i srpnových běhů letních táborů dodnes. 

 Pro Vraclavskou veřejnost jsme uspořádali několik přednášek RNDr. Jiřího Grygara, pro-
mítání diapo- zitivů, příležitostná pozorování zajímavých astronomických úkazů pouhým 
okem i za pomoci dalekohledu jako zatmění Slunce, Měsíce, předvedení orientace na 
ob- loze, pozorování komet (např. návratu proslulé Halleyovy komety v roce 

1986). Dnes činnost astronomického klubu spočívá hlavně v pořádání příležitost-
ných akcí pro veřejnost s pozorováním zajímavých úkazů; připomeňme např. 

částečné zatmění Slunce 31. 5. 2003, letos pak pozorování planet pomocí daleko-
hle- dů s orientací na obloze 21. března a pozorování přechodu Venuše přes Slunce 
8. června. Pro příští období připravujeme cca na březen 2005 další přednášku 

RNDr. Jiřího Grygara a samozřejmě budou pokračovat příležitostná setkání 
pod hvězdnou oblohou.  

 

TJ Sokol Vraclav (Jana Schejbalová) 
TJ Sokol Vraclav k dnešnímu dni má pouze jediný odbor SPV (sport pro všechny). Od jara 

1993 do léta 2004 zde působil i oddíl kopané, který bohužel v tomto roce ukončil svoji činnost. 
Odbor SPV má 48 členů, z toho 23 dospělých a 25 mládeže. Od ledna příštího roku se rozšíří o cvi-
čení „Rodiče a děti“, které povede J. Říhová. Termín bude ještě upřesněn. Žactvo cvičí pravidelně 
každé úterý od 17 – 18 hod. na sále KD pod vedením cvičitelky H. Maturové. Bohužel všechny 
věkové kategorie dohromady, a to jí neusnadňuje její nelehký úkol. V celé obci se totiž nenajde 
další cvičitel, aby se žactvo mohlo rozdělit podle věkových skupin. 

 Cvičení na sále KD je nevyhovující a stále se těšíme na novou tělocvičnu. Jsou zde potíže 
s umístěním nářadí, zima, někdy i špína. Proto ženy začaly cvičit ve školní tělocvičně. Tyto hodi-
ny vede L. Ochodnická a probíhají každý čtvrtek od 19 – 20 hod. 

 TJ Sokol se nezabývá jen pravidelným cvičením, ale každý rok připravuje pro děti oslavy 
MDD, které probíhají většinou za účasti 40 – 60 dětí. Do této akce je zapojen i Sbor dobrovolných 
hasičů. 

 Další hojně navštěvovanou akcí je Dětský maškarní karneval. Koná se většinou začátkem 
března a v letošním roce prostory sálu pomalu nestačily. Zato tradiční maškarní ples jsme pro ne-
zájem ukončili v roce 2002. 

 Na závěr bychom si přáli nový příliv mladých lidí, kteří by pokračovali v tradicích TJ a 
zaujali žactvo i mládež novými sporty pro volné chvíle. 

 

Finanční hospodaření obce Vraclav do 30. 11. 2004 (Mgr. Ľubica Zemková) 
      Obec každoročně dostává ze státního rozpočtu finanční prostředky, jejichž výše je dána po-
čtem obyvatel dané obce. Stát procentuálním poměrem všech vybraných daní stanoví výši na 1 
obyvatele a podle počtu obyvatel každý měsíc prostřednictvím Finančních úřadů poukazuje fi-
nanční prostředky na účet obce. Příjmy jsou také poplatky, které obec vybírá od obyvatel, a to po-
platky ze psů, z komunálního odpadu, ze vstupného a z ověřování dokumentů apod. Těmto pří-

jmům říkáme daňové příjmy. 

Obci Vraclav bylo v letošním roce do 30. 11. 2004 poukázáno na účet 4.500.910,- Kč. 
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            Obec v průběhu roku však hospodaří a využívá svůj majetek k získání příjmů, plynoucích 
z tohoto majetku - například: za prodej dřeva z lesů obce, vodné a stočné, za třídění odpadu, za 
kopírování, prodej pohledů, pronájem palouků, pronájem restaurace a KD, pošty, kadeřnictví, 
prodejna Sedlec a další pronájem nebytových prostor, prodej pozemků, příspěvky od jiných obcí 
na děti, které navštěvují naši ZŠ a příspěvky od Krajského úřadu na děti v MŠ a ZŠ.  Těmto pří-
jmům říkáme nedaňové příjmy. 

Obec Vraclav v letošním roce získala těmito příjmy do rozpočtu obce do 30. 11. 2004 částku  
889.510,-Kč. 

      Nyní se Vám pokusím v následujících řádcích ve stručnosti podat srozumitelnou formou čle-
nění výdajů obce Vraclav na ty nejzákladnější oblasti rozpočtu. 

 

Vodné, stočné - obec platí za svoje nemovitosti                                  21.160,- Kč 

Oprava silnic             22.840,- Kč 

Výdaje na lesy, udržování, vysazování atd.                                     347.422,- Kč 

Veřejné osvětlení             54.160,- Kč 

Náklady MŠ a jídelna + plynofikace MŠ                                        239.460,- Kč 

Náklady Základní škola                                                                   477.200,- Kč 

Náklady na knihovny Vraclav a Sedlec                                              40.400,- Kč 

Opravy a údržba KD + restaurace                                                  145.660,- Kč 

Sbor pro občanské záležitosti                                                              44.550,- Kč 

Tělovýchova                                                                              28.330,- Kč 

Náklady na obecní byty                                                                       99.820,- Kč 

Náklady na hřbitov                                                                                  6.670,- Kč 

Péče o zeleň                                                                                           46.900,- Kč 

Svoz plastů, odpadu a popelnic                                                  303.312,- Kč 

Obec zasílá příspěvky jiným obcím na naše žáky (V. Mýto)       118.060,- Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Vraclav a Sedlec                                     73.560,- Kč 

 

Náklady na místní správu zahrnují:  

mzdy a odvody zaměstnanců, zastupitelů, pojištění všech budov,  

energie OÚ, požární zbrojnice, sálu KD, kancelářské potřeby, 

úklidové prostředky, nákup drobného majetku, poštovné, 

telefony, služby peněžních ústavů, školení, opravy a údržba  

Obecního úřadu, cestovné, členské příspěvky do svazů obcí      2.300.720,- Kč 

 

Obec splácí návratnou fin. výpomoc na investiční akci                    

vodovod Vraclav v roce 2004 splátka ve výši                                770.400,- Kč 

 

Obec splácí úvěr od ČSOB na investiční akci 

vodovod Vraclav v roce 2004 splátka  ve výši                      560.000,- Kč                 

 
Závazky obce Vraclav  

k 1. 1. 2005 

 

Návratná fin. výpomoc vodovod         

2.400.000,- Kč           

Úvěr ČSOB vodovod Vraclav 

Pohledávky obce Vraclav  

k 30. 11. 2004 

 

Telmont s.r.o.               

320.000,- Kč 
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Komise životního prostředí (Ing. Miroslav Čihák, Pavel Osinek) 
 
KÁCENÍ DŘEVIN V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU  

Vzhledem k tomu, že jsou zde opět zimní měsíce a období, kdy řada z nás provádí nejen 
úklid na svých zahrádkách, ale i údržbu dřevin včetně jejich kácení, připomínáme opět pravidla, 
kterými se činnost kácení řídí. Nejprve je nutné upozornit, že období vegetačního klidu začíná 1. 
října a končí 31. března následujícího roku. V tomto období je možné kácet dřeviny rostoucí mimo 
les. Vše vyplývá z ustanovení § 8 odst. 5 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Toto kácení je možné provádět pouze 
na základě žádosti o povolení ke kácení dřevin, kterou vlastník pozemku či nájemce pozemku se 
souhlasem vlastníka pozemku podá na Obecním úřadě, kde je možné si vyzvednout i formulář 
žádosti. Upozorňujeme, že žádost musí obsahovat:  

a) jméno a adresu žadatele  
b) doložení vztahu žadatele k pozemku a dřevinám  
c) druh a počet dřevin, popřípadě velikost plochy keřů včetně situačního zákresu  
d) obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí  
e) zdůvodnění žádosti   

(tímto se tak vyhnete případným sankcím ze strany České inspekce ŽP) 
 
JAK NETRÁPIT KAPRA  
 Při výlovech, sádkování i při transportech mohou ryby trpět 
manipulací, rozdílnou teplotou, špatnou kvalitou vody, níz-
kým množstvím kyslíku ve vodě či její velkou hustotou. Po-
kud jsou převáženy po nakrmení, mohou uhynout. 
Při prodeji a zabíjení ryb:  
 Je zakázáno vsunovat rybám prsty do žáber nebo očí, surové mač-
kání útrob, zbavování od šupin zaživa, usmrcování ryb udušením, vy- tažením z vody, us-
mrcovat či vykrvovat ryby jinak než je níže popsáno. Voda v kádích musí být min. 1x denně vy-
měněna, musí být zdravotně nezávadná a mít teplotu do 10 st. C.  Poměr ryb a vody u kaprovi-
tých je  1:2 až 1:1,5 - u ostatních ryb je nižší. 
Správné zabíjení: 
 Ryby se nejdříve omráčí silným úderem za hlavu v místě nad očima, těžkým a tvrdým 
předmětem. Úder nesmí být veden na přední okraj hlavy. Takto omráčená ryba se pak vykrví do-

konalým přetnutím míchy a cév, a to řezem těsně za hlavou. Jen rychlé a bezbolestné usmr-
cení ryby činí její maso chutné a zdravé.  
NĚCO Z HISTORIE ODPADŮ  
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 Jedno z prvních smetišť (již z doby kamenné) bylo objeveno v Norsku. Jedná se o hromadu  
kostí, střepů a popela, asi 320 m dlouhou, 65 m širokou a vysokou 8,5 m. Z průzkumů vyplývá, že 
hromada byla příležitostně zaplavována (pravděpodobně pro odstranění zápachu). 

Ve starém Řecku a Římě již existovaly přesně stanovené ko-
munální služby vykonávané hlavně válečnými zajatci. Navíc 
v Římě existovala forma občasného generálního úklidu, úpravy 
ulic a veřejných prostranství - „lustratio urbis“ (úklid města). 
Možná Vás překvapí, že Římané již znali splachovací toalety (3000 
př. n. l. - Kréta), koupelny a veřejnou kanalizaci, která byla pravi-
delně udržována a čištěna. Pevné odpady byly ukládány v žum-
pách nebo se používaly jako hnojivo. Fungovala sběrná služba od-
padků z jednotlivých domácností (ty byly prodávány zemědělcům 
jako hnojivo), pravidelné kropení ulic a byla dokonce vyřešena i li-
kvidace odpadů po návštěvnících Kolosea (a to se jich občas sešlo i 
100 000). 

Ve Středověku byly bohužel tyto hygienické vymoženosti 
zapomenuty a veškerý odpad se vyhazoval a vyléval na ulici, kde 
se o jeho likvidaci starala pouze stáda volně pobíhajících vepřů a 
houfy krys a potkanů. To nám také vysvětluje množství epidemií 
moru a cholery, které decimovaly celá města. Později soukromé 
služby zajišťovaly alespoň odvoz odpadů za městské brány.  

Teprve v 19. století, kdy byl prokázán vztah mezi nemocemi a hygienickými podmínkami 
(např. Robert Koch, Louis Pasteur), se začalo znovu přistupovat k řešení problémů s odpadem a 
byly zavedeny i přesypné nádoby na domovní odpad (popelnice). V Anglii byl znovuobjeven 
splachovací záchod a byla dále rozšířena kanalizační síť (budována již od Středověku). 

V 19. století se s rozvojem nových technologií a nárůstem průmyslové výroby začaly obje-
vovat další problémy. Byly objeveny nové hmoty (celuloid, celofán, bakelit a jiné umělé hmoty), 
které již příroda nedokázala odbourat a odolávají rozkladu i stovky let. Továrny začaly chrlit 
množství výrobků na jedno použití a v zájmu hygieny je používáno stále větší množství těžko 
rozložitelných obalů. Tuhé odpady začaly na skládkách zabírat více místa, a proto muselo být 
přikročeno k jejich omezení a likvidaci. 

Již od 18. století byla část odpadů likvidována kompostováním, ovšem až do začátku naše-
ho století bez ohledů na hygienické podmínky. Objem tuhých odpadů se dá zmenšit spalováním. 
První spalovny se objevily v 70. letech minulého století ve Velké Británii, na evropském kontinen-
tě se rozšiřovaly hlavně ve 20. letech XX. století. (u nás Brno - 1911, Praha - v r.1933 jedna z nej-
modernějších v Evropě). Řízené skládky se začaly objevovat v Anglii ve 30. letech 20. století, ale 
jejich běžné zavedení ve všech zemích ještě stále podléhá novelizaci právních úprav.  

Farní společenství (Hana Maturová) 
 Vážení spoluobčané, do naší vesnice patří i farní společenství. Lidé se scházejí každou ne-

děli v 10 hodin na mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie  a jednou v týdnu ve 
všední den odpoledne. Sloužit mši jezdí do  Vraclavi pan farář Pavel Mistr z Vysokého 

ŠNEČEK 
 

Leže šneček leže, 
je to ale k pláči. 
Leže šneček leže, 
čo mu šíly štačí.  
 
Leže takhle včela, 
leže takhle dněš, 
když ho píchně včela, 
vyštželí jak děš.  
 
V lychlošti ho chvíli, 
něpžedhoní nič. 
Něž vám ďojďou šíly, 
budě ďávňo plyč. 
 
 

(Martin Strážek) 
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Mýta, pomocný duchovní je pan Jan Kunert a pastorační asistent René Mandys zvaný poutník. 

Ekonomicky se naše farnost oddělila od Vysokého Mýta a hospodaří sama. Je zvolena eko-
nomická rada, která úzce spolupracuje s knězem.                             

 V roce 2005 - 2006 je plánována farním společenstvím oprava kostela Nanebevzetí Panny 
Marie - střechy a fasády. Finanční prostředky budou získávány z velké části příspěvky od příz-
nivců obce Vraclav a členů farního společenství. Pro finanční pomoc a obnovu kostela  je zřízen 
účet u České pošty. Lze tedy, pokud projevíte dobrou vůli, na poště kdekoli peníze přidat nebo 
bezhotovostně převést.  

Číslo účtu je 193 546 551 / 0300, (KS 9, VS 308).  Děkujeme. 

Vraclavský kostel slouží nejen k bohoslužebným účelům, ale zároveň jako odkaz předků 
tvoří významnou historickou památku a dominantu naší obce. 

 

Stavební komise (Atk. Jaromír Matura) 
Vážení Vraclaváci, Svatomikulášáci a Sedlečáci, něco zpráv z činnosti stavební komise ! 

 Stavební komise, v rámci přenesené pravomoci stavebního úřadu, pracuje pro Obecní úřad a ob-
čany v oblasti jí svěřené. Vyřizování žádostí při drobných stavebních úpravách a stavbách do za-
stavěné plochy 16 m2, při rozhodování stavebních akcí obce a v neposlední řadě poskytuje i po-
moc občanům při objasňování postupu při stavebním řízení nebo odborné rady u stavebních pra-
cí. Problematika stavební legislativy je velice pestrá (složitá) a mnohdy pro řadového občana ne-
srozumitelná. Vyřizování žádostí a pomoc je poskytována bezplatně v podstatě kdykoliv, příp. je 
žádost postoupena stavebnímu úřadu. 

 V roce 2004 bylo stavební komisí vyřízeno mnoho žádostí o různé opravy, byla provedena 
místní šetření přímo v terénu nebo v nemovitostech.  Neustále je některým majitelům nemovitostí  
připomínáno, aby  domy byly opatřeny číslem popisným a u domu byl udržován pořádek.  

 Pro rok 2005 je plánována jednoduchá úprava středu Vraclavi, abychom konečně alespoň 
upravili parkoviště a zelené plochy. Rovněž bude nutné opravit hřbitovní zeď.  Pro výstavbu no-
vých rodinných domů je připravována lokalita parcel u hřiště.  Stavební komise bude rovněž spo-
lupracovat s farním společenstvím Vraclav při plánované opravě kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie. V roce 2005 budeme jako  stavební komise usilovat rovněž  o rozumné využití  některých 
obecních nemovitostí. 

 

Z historie hasičů ve Vraclavi (Jiří Rýz) 
 Říká se, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Ve starších dobách, kdy se svítilo loučemi, byla 
otevřená ohniště a domy dřevěné, kryté většinou slaměnými došky, byly ohně nezdolatelným 
živlem. Už v 17. století platily nejprve ve městech a později i na vesnicích přísné řády, jak si má 
kdo počínat při požáru. Vznik ohně byl ohlašován zvoněním a troubením. Povinnost všech lidí 
pomoci při ohni byla velmi přísná. Ti, kdo se pomoci vyhnuli, byli pokutováni až týdenním věze-
ním. Velení při požáru měl v obci rychtář a ve městech hejtman. 

 Záchranné práce byly rozděleny na občany s hasícím zařízením a ostatní vyváděli hospo-
dářské zvířectvo, vynášeli nábytek a zařízení z ohrožených domů. O pořádek při požáru se starala 
zvlášť k tomu určená stráž, která dbala, aby nedošlo ve zmatcích ke krádežím. Byl-li někdo takto 

přistižen, byla mu uťata pravá ruka a byl postaven na pranýř. Ten, kdo požár zavinil, byl 
krutě potrestán smrtí. Hašení se provádělo primitivními prostředky. Dům, který hořel se 
nehasil, ale chránily se sousední objekty. 
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 V době feudalismu byla věnována pozornost požární prevenci. Největší pozornost patřila 
komínům, které byly většinou dřevěné a vymazané hlínou. Rychtářům bylo přikázáno, aby kon-
trolovali, je-li komín pokaždé za čtyři neděle znovu vymazán. Kde se tak nestalo, tam nesměl být 
komín používán. Další opatření se týkalo zákazu chodit s otevřeným ohněm do komor, maštalí a 
stodol. Obyvatelstvo muselo mít vždy pohotově žebříky, kožená vědra, tlouky, plácačky a dřevě-
né stříkačky. 

 Za císaře Josefa II. v roce 1786 bylo vydáno nařízení, že na vesnicích musí být zřízeny ryb-
níky pro požární vodu. Tato historická fakta nutila lidstvo k organizované obraně proti požárům 
a živelným pohromám. 

 Z historie naší obce je známo, že požáry byly častým hostem jejich obyvatel. Podle kroniky 
obce byly některé požáry dosti značné a málokdy se stalo, že by vyhořel pouze jeden dům. Do-
konce 5. října 1841 byl oheň, při kterém přišlo do neštěstí 51 sousedů. Tato neutěšená situace nuti-
la vedení obce i obyvatele nějakým způsobem ohňům se bránit. V roce 1841 byla na návsi posta-
vena zděná kolna na hasební nářadí, tj. pro uložení žebříků, háků, džberů apod. Tato stavba slou-
ží dodnes. 

 První pokusy o zakládání českých sborů dobrovolných hasičů byly  v roce 1863 
v Chrudimi. Po vypracování stanov, schválených výnosem č. 290 ze dne 12. března 1864 a potvr-
zených c. a k. místodržitelstvím dne 7. května 1864, byl ustaven první český dobrovolný hasičský 
sbor ve Velvarech. Nato vznikly další hasičské sbory.   (pokračování v příštím zpravodaji) 

 

Hasiči Sedlec 2004 (Miroslav Novák) 
 Sbor dobrovolných hasičů byl založen na Sedleci v roce 1887, současná členská základna 
činí 33 členů. Výbor pracuje ve složení: 

 starosta   Zeman Miroslav 

 místostarosta Novotný Pavel 

 velitel   Stündl Milan 

 strojník   Zeman Josef st. 

    Abraham Roman 

 pokladník  Jonáš Ladislav 

 jednatel  Novák Miroslav 

 

Sedlečtí hasiči vyvíjeli v uplynulém roce bohatou činnost: 

• podíleli se na vysekání trávy okolo vysázeného stromořadí u louže  

• zajistili  „pálení čarodějnic“ 

• podíleli se na opravě místních komunikací 

• prováděli opravy a údržbu hasičské zbrojnice a požární techniky 

• pomáhali při zajišťování voleb a volební místnosti 

• upravili volejbalové hřiště 

• pořádali turnaj v malé kopané 

• pořádali turnaj v karetní hře „čurda“ 

• pořádali „posvícenský turnaj v pétanque“ s občerstvením 

• likvidovali požár v č.p. 52 na Sedleci 

• účastnili se okrskového cvičení v požárním útoku a Fládrova memoriálu 
v Zámrsku 
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• účastnili se oslav v Dobříkově 

• pomáhali při zajišťování oslav ve Vinarech 

• zajistili vánoční osvětlení smrku na návsi 

• pořádají každoroční silvestrovské setkání na návsi 
Novinkou je cvičení družstva žen v požárním útoku. 

Z přiloženého výčtu činností je patrné, že Sedlečtí hasiči nežijí jen ze své více než stoleté minulos-
ti, ale značně obohacují i současnost Sedlece. Péčí o dorost pak pamatují i na svou budoucnost. 

 

 

Spolek Proti nudě (Oldřich Koblížek) 
 Spolek „Proti nudě“ byl založen 19. 3. 1996. Jeho základním cílem je sportovní a kulturní 
činnost. Impulsem jeho vzniku bylo zachování zařízení letního dětského tábora zemědělského  
družstva Vraclav, pořízeného v 60. letech minulého století, kterému hrozil rozprodej. Zároveň by-
lo potřeba oživit činnost mladých, kteří se v tu dobu bezcílně scházeli v partách podle věkových 
vrstev, aniž by cokoliv podnikali, protože rozpadem Socialistického svazu mládeže přišli o dosud 
jediný způsob organizovaného vyžití. A tak jsme kromě letního tábora vymýšleli a rozvíjeli další 
činnosti, které by do spolku jednak přilákaly mladé, zároveň přinesly finance a na druhou stranu 
je umožnily utratit. Začínali jsme diskotékami, dopeklabraním, postupně jsme přidali zimní 
olympiádu, letní olympiádu, turnaj o zlatou kuželku, kácení májí, čarodějnice, lyžařský zájezd do 
Albeřic, Nuda cup, výlety po Čechách a akce „Vraclav sobě“, kterými obec umožňuje spolkům 
získávat finance prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Abychom se měli čeho držet, zakot-
vili jsme všechny tyto činnosti do celoročních programů tradičních akcí, které se snažíme zdoko-
nalovat, aby zaujaly co nejširší veřejnost. Pro prezentaci spolku nám obec poskytla vývěsní skříň, 
kde se veřejnost může dozvědět, co chystáme. 

 Za poměrně krátkou existenci spolku se při jeho činnosti vystřídalo 56 členů a 24 příznivců 
se statutem stálého hosta. Nyní má spolek již delší dobu vyrovnaný stav 27 členů a 8 stálých hos-
tů. Za nejúspěšnější v roce 2004 považuji pálení čarodějnic, letní olympiádu a mikulášské dope-
klabraní, na které se přišlo podívat, pobavit se nebo si zasportovat průměrně 320 lidí. Na těchto 
akcích je stále co vylepšovat a zdokonalovat, aby byly ještě atraktivnější. Jejich příprava dá sice 
práci, ale stojí to za to. Jen pro zajímavost - jednu takovou akci chystáme zhruba 3 odpoledne. 
Jestli jdeme správnou cestou, ukazuje na jedné straně zájem mladých o spolek a na druhé straně 
účast dětí a dospělých na našich akcích. 

 Chtěl bych ještě uvést, že jsme spolek otevřený, jehož členem se může stát každý, kdo do-
vršil 15 let svého věku a má zájem o jeho program. Vím, že každý má své představy, jak žít napl-
no a nemarnit volný čas, ale ne každý má to štěstí, že se pro jeho představy nadchne skupina 
schopných příznivců, se kterou je bez problémů zrealizuje. Jako současný předseda spolku Proti 
nudě chci říci, že budu vždy stát za promyšleným, dlouhodobým, nadčasovým programem 
s širokým záběrem činnosti, kde si každý najde svoji možnost vyžití nebo dostane příležitost svůj 
dobrý nápad zrealizovat. A to přeji všem dobrým nápadům. 

 

Slovo starosty obce  
 Obce Vraclav a Sedlec mají svou historii, kulturní dědictví, tradice, způsob života, přenáše-
ný z generace na generaci. Mnoho však přehlušil vývoj posledních desetiletí. Nové možnosti 

dnešního života oddalují lidi od přirozeného prostředí už od jejich útlého věku. Pro po-
hodlí je jim všehoschopný průmysl odhodlán vyrobit i vnutit cokoliv a za jakoukoliv ce-



 

 

strana    - 12 - 

nu, jen aby koupili. Prostřednictvím draze vybudovaných a provozovaných sítí máme 
v domácnostech „laciné“ teplo, světlo a spojení se světem a prostřednictvím super a hyper marke-
tů máme nejlacinější, „nejhodnotnější a nejzdravější“ stravu. Doma vypěstované se nevyplácí. A 
tak přestáváme část krajiny (palouky a stráně) hospodářsky využívat a často stojíme před otázkou 
- co s ní dál? - pracně a bezdůvodně ji udržovat nebo ji ponechat osudu? - přetvořit ji? - ale jak? 
Na řešení těchto otázek a ostatních problémů máme i v naší obci její samosprávu. Ta vytváří pra-
vidla a režim chodu obce a věcí veřejných a zároveň sleduje jeho uplatnění a dopady na život a 
činnosti občanů. Každému orgánu samosprávy přísluší konkrétní činnost, za kterou zodpovídá - 
ať je to starosta, místostarosta, obecní úřad, rada obce a její komise - u nás stavební, kulturní a 
sportovní, životního prostředí a sociálních potřeb a občanských záležitostí a hlavně zastupitelstvo 
obce se svými výbory - finančním a kontrolním, které víceméně sledují toky financí, majetek obce 
- jeho využití a přínosy. 

 Za úspěch v letošním roce 2004 považuji, že se na Vraclavi ustavily a pracují odborně zdat-
né komise, za nimiž může přijít občan s jakýmkoliv problémem z oboru jejich působnosti. 
 Mám radost, že se obci daří udržet poplatek za odpady pod hranicí 300,- Kč za občana, což 
je zásluhou všech, kdo třídí odpady - plasty, sklo, kovy a hlavně papír.  

 Těší mě úspěšná činnost spolků a jsem rád, když využívají možnost obcí dotovaných veřej-
ně prospěšných prací, čímž pomohou obci a zároveň svým kasám.  

 Chválím občany, kteří chápou, že okolí jejich domů a plotů, které udržují a spravují, je je-
jich vizitkou. 

 Jedním z největších úspěchů obce v roce 2004 je zmírnění dopadů výsledku místního refe-
renda o obalovně živičných směsí na výdaje obce, díky kterým přišla o finanční příjmy na zapla-
cení dodavatelského úvěru poskytnutého firmou provádějící STL plynovod Sedlec. Smluvní 
splátky nebyl schopen krýt ani rozpočet obce. Museli jsme se s tím však vypořádat. Zastupitelstvo 
obce dokonce zvažovalo i prodej obecního nemovitého majetku, za který bychom stržili potřebné 
4 miliony korun. Ale co prodat? Lesy, kulturní dům, bytové domy? Po prosazení návrhu na za-
placení celého dodavatelského úvěru otevřením jiného - u Čs. spořitelny s reálnými ročními 
splátkami, se podařilo stabilizovat výdajovou stranu rozpočtu obce tak, že si budeme moci dovolit 
kromě nutné údržby i menší investice do rozvoje obce. 

 Za velký přínos obci považuji tento zpravodaj. Je to jedinečný způsob informování nejširší 
veřejnosti a redakci za něj děkuji. 

 

           Oldřich Koblížek  

 

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 

    Vám přeje Obec Vraclav.  
 


