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koncem listopadu. Sám jsem si to uží-
val v posledním listopadovém víkendu. 
Doufejme, že letošní zima nám přinese 
dostatek příležitostí k bílým sportům 
i v okolí našich vesnic.

INFORMACE O ČINNOSTI OBCE 
Jak jste již zaznamenali, budova 
obecního úřadu je v rekonstrukci, 
a po náročném stěhování úřadujeme 
v prvním patře hasičské zbrojnice ve 
Vraclavi. Počítejte prosím s tím, že ten-
to stav potrvá zhruba tři čtvrtiny roku. 
To s sebou přináší problém s hlášením 

veřejného rozhlasu, který je prozatím 
odpojený od ústředny.

BÝVALÁ ŠKOLA Č.P. 72, SEDLEC
Po proběhlých stavebních úpravách 
budovy nastala určitá změna jejího 
užívání. V prvním patře byla obno-
vena činnost klubu stolního tenisu. 
V přízemí je nově pedikúra a v prosto-
ru bývalé prodejny klubovna Osadního 
výboru Sedlec a knihovna. 
Mrzí mě, že nám koncem října zničil 
vítr část střechy a věřím, že se začát-
kem roku podaří vyměnit kotvení celé 
plechové střešní krytiny a zabezpečit 
ji proti dalším nárazům větrů.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE VRAC-
LAVI - OD ČP. 89 PO ČP. 191 
Nové veřejné osvětlení v uvedené části 
obce zásluhou našich „technických 
služeb“ svítí. Faktem je, že jsme museli 
čekat na dodání výložníků, které stejně 
jako mnoho jiných materiálů na trhu 
chybí. Připomínám, že realizace osvět-

Vážení spoluobčané,
rok 2021 končí, a je na čase ohlédnout 
se, jaký byl. 

Bohužel, stále čelíme pandemii čín-
ské chřipky v několika mutacích 
označených písmeny řecké abecedy, 
nejnovější je jihoafrická „omikron“. 
Po klidnějším létu udeřila nečekaně 
tvrdě a stejně jako vloni na podzim 
zastihla obyvatelstvo nepřipravené, 
ať už nečinností vlády ČR, která místo 
účinné strategie dokáže ústy recyklo-
vaného ministra zdravotnictví pouze 
konstatovat čísla převzatá z registrů 
ÚZIS (Ústav zdravotnických informací 
a statistiky), jejichž věrohodnost nelze 
nijak zkontrolovat a papouškuje opat-
ření z loňského roku, která v některých 
případech postrádají smysl, viz zrušení 
vánočních trhů. Nikde žádná zmínka 
o preventivních opatřeních, o posilová-
ní imunity životosprávou, jen strach 
z narůstajících čísel.

Pojďme se věnovat veselejším 
a povzbudivějším tématům. Letos jsme 
prakticky po celém území naší země 
zaznamenali krásnou zimní krajinu už 
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Milé sousedky a sousedé!

Je to až neuvěřitelné, kolik se tentokrát sešlo do zpravodaje příspěvků.
Z redakce bychom chtěli poděkovat všem autorům za dodržení posunu-
té uzávěrky, díky které se nám vánoční vydání chystá snáz.  
Ovšem máme tu i jednu stížnost, totiž od našeho grafi ka. Neustále žehrá 
na kvalitu fotografi í. Snaží se je upravovat, aby vypadaly po otištění co 
nejlépe, ale některé jsou příliš nekvalitní. Pokud posíláte fotky, prosíme, 
abyste je nevkládali do souboru s textem, ale odeslali je například přes 
službu Úschovna.cz v původním rozlišení. Do textu (pokud to považu-
jete za nutné) stačí jen napsat, co která fotka zobrazuje.
V tomto vydání se můžete těšit na pestrou paletu příspěvků, ať již od 
tradičních přispěvatelů, ale také od nových. Velmi zajímavý článek nám 
dorazil ze Sedlece o jejich pomníku. Zavzpomínat si můžete na vrac-
lavské ochotníky z dob minulých, avšak nechybí ani informace o ak-
tuálním dění a osobnostech našich obcí. Například o úspěchu nadějné 
sedlecké sportovkyně Elišky Zemanové.
Přejeme klidné svátky a příjemné i užitečné čtení následujících řádků.

       Redakce

slovo starosty obce
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INFRASTRUKTURA PRO 9 RODIN-
NÝCH DOMŮ VE VRACLAVI 
Zasíťování devíti nových stavebních 
pozemků v lokalitě „Na Drážkách“ ve 
Vraclavi se opět odkládá. Projektovou 
dokumentaci a stavební povolení na 
vodovod, kanalizaci, plynovod, veřejné 
osvětlení a rozhlas máme. Zastupi-
telstvo obce schválilo prodejní cenu 
stavebních pozemků 1 400 Kč/1m2. 
Bohužel, termín dokončení projektové 
dokumentace rozvodů energetických 
kabelů pro společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., ohlášený projektantem na listopad 
2021, je zrušený a přesunutý na červen 
2022. Teprve potom bude požádán 
stavební úřad o územní rozhodnutí 
a vybrán zhotovitel stavby. Největší 
překážkou dokončení dokumentace 
je, že se společnost ČEZ Distribuce, 
a.s. nedokáže dohodnout s některými 
vlastníky pozemků, jako je např. Státní 
pozemkový úřad, na výši platby za 
věcné břemeno kabelových rozvodů. 
Po celé republice jsou stovky takových 
projektů ve stejném problému. 

OBNOVA BÝVALÝCH BAROKNÍCH 
LÁZNÍ VE SVATÉM MIKULÁŠI
Záměr využití budovy lázní jako uby-
tovacího zařízení s občerstvovacími 
prostorami v přízemí a čtyřmi plně 
vybavenými pokoji ve 2. nadzemním 
podlaží byl zapracován do projektové 
dokumentace. Celkové náklady 
na obnovu lázní jsou odhadnuty na 
28,5 milionů Kč bez DPH. Prvním 
krokem obnovy bude sanace vlhkosti. 
Obec není schopna tak nákladný pro-
jekt fi nancovat z vlastního rozpočtu. 
Po zamítnutí žádosti o dotaci z mini-
sterstva kultury hledáme řešení. Po 
ustavení nové vlády snad bude nějaká 
šance fi nanční prostředky získat.

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ SE 
ŠATNAMI HRÁČŮ NA FOTBALO-
VÉM HŘIŠTI
Máme projektovou dokumentaci 
a stavební povolení. Rozpočet na 

ve výši 90 % na modernizaci bytů č. 3 
a č. 4 v domě čp. 113. Jsou to poslední 
2 byty, které potřebujeme zmodernizo-
vat. Celkové náklady jsou propočteny 
na 2,6 milionu Kč. Žádost obce o do-
taci byla bohužel zamítnuta. Nezbývá 
než čekat na další výzvu.

REKONSTRUKCE ŠTÍTU 
STODOLY OBECNÍHO ÚŘADU
Na rekonstrukci havarijního štítu na 
stodole obecního úřadu poskytl Pardu-
bický kraj obci dotaci ve výši 80 tisíc Kč 
z Programu obnovy venkova. Celkové ná-
klady se z předpokládaných 160 tisíc Kč 
vyšplhaly na půl milionu Kč.

REKONSTRUKCE BUDOVY OBEC-
NÍHO ÚŘADU VE VRACLAVI
Rekonstrukce byla zahájena. Schvále-
nou dotaci ve výši 80 % Ministerstvo 
pro místní rozvoj potvrdilo vydáním 
Rozhodnutí. Rozpočtové náklady jsou 
10,3 milionu Kč, z toho dotace 7,3 mi-
lionu Kč. Zhotovitel díla společnost 
Stavitelství - Háněl s.r.o. realizovala 
pro obec již dvě stavby, a to „Realizaci 
úspor energie hasičské zbrojnice Vrac-
lav“ a „Obnovu obecního domu čp. 72,
Sedlec“. V současné době v budově 
obecního úřadu probíhají bourací prá-
ce a stavební úpravy podlah v podkro-
ví a ve 2. nadzemním podlaží.

lení byla vázána na pokládku kabelu 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. podél 
hlavní silnice od transformátoru před 
čp. 89 k truhlářství Horák v čp. 191. 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VRACLAV
Na základě těžce vydobyté dotace 
nechala obec postavit na podzim 
letošního roku na místě stávajícího 
asfaltového nové prostorné víceúče-
lové hřiště o rozměrech 40x24 metrů. 
Umožní hrát volejbal, nohejbal, tenis, 
malou kopanou, házenou i košíkovou. 
Povrch hřiště neumožní hrát fl orbal. 
Mnozí se ptáte, proč nové hřiště nemá 
osvětlení. Na osvětlení se jednak 
nevztahovala dotace, a i kdyby, bylo by 
pro něj nutné stavební povolení a obec 
by tak nedodržela termín podávání 
žádostí o dotaci. Otevření hřiště zatím 
brzdí vyřešení vhodného kamerové-
ho a rezervačního systému, dodávka 
výložníku a svítidel na stávající stožár. 
Hřiště se neobejde bez správců, které 
hledáme.

OBNOVA BYTOVÉHO FONDU
V minulém čísle zpravodaje jsem vás 
informoval o podání žádosti o dotaci 

slovo starosty obce
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realizaci je 21 milionů Kč. V červenci 
našemu projektu Národní sportovní 
agentura (NSA) schválila 80 % dota-
ci. Jenže v srpnu byl celý dotační titul 
zrušen, protože ministerstvo fi nancí 
na něj nedalo peníze s tím, aby NSA 
vyhlásila stejnou výzvu pro podává-
ní žádostí o dotaci, jenže s tvrdšími 
podmínkami a termínem podávání 
žádostí do konce září a jejich vyhod-
nocením do konce listopadu 2021. 
Obec žádost stihla podat, jenže vy-
hodnocení je zatím v nedohlednu. 
Já doufám a věřím, že to vyjde.

DOČIŠŤOVACÍ NÁDRŽE 
(RYBNÍČKY) NA SEDLECI
Jejich účelem je dočistit odpadní 
vody, které odtékají z veřejné kanali-
zace a domácností na Sedleci do Se-
dleckého potoka Zbraň. Nádrže jsou 
vyprojektovány do sedleckého údolí 
asi 200 metrů pod vesnici. Předpoklá-
daná cena díla je okolo 10 milionů Kč, 
ale bez dotace se jeho realizace neo-
bejde. Zatím nebyl vyhlášen žádný 
vhodný dotační titul.

Obec připravuje další projekty, 
například Dokončení Sedlecké návsi 
a Nová mateřská škola, Moderni-
zace kulturního domu. Všechno je 
o penězích a jak se říká, štěstí přeje 
připraveným.

STAV ZNEČIŠTĚNÍ SEDLECKÉHO 
RYBNÍKA „LOUŽE“
Společnosti ZEVAS Vraclav a BIO VM
působící na Sedleci se na základě 
šetření České inspekce životního 
prostředí (ČIŽP) zavázala k několika 
krokům k odstranění nežádoucího 
stavu:
   1. Odčerpání části zapáchající vody 
z rybníka a doplnění nezávadnou 
vodou - vyřešilo se samo v letních 
měsících výplachy vodou z přívalových 
dešťů.

slovo starosty obce
   2. Vybudování podzemní sběrné 
jímky povrchových vod z areálu 
s automatickým systémem přečer-
pávání do kejdových nádrží namísto 
současné zakopané cisterny u vjezdu 
do areálu, kde musí stav naplnění sle-
dovat obsluha a její vyčerpání zajistit 
blíže neurčeným způsobem - zatím 
nemáme informace.
   3. Rekonstrukce stávající volně 
stojící silážní jámy a její utěsnění - 
o dokončení obec též ještě nebyla 
informována.

DOPRAVA V OBCI
Dopravní inspektorát Policie ČR 
zjistil ve všech částech obce dopravní 
závady na krajských silnicích a navrhl 
opatření pro zajištění bezpečnosti 
dopravy. Veškerá opatření zajišťuje 
Správa a údržba silnic (SÚS) Pardu-
bického kraje. Jsou vyprojektované 
a probíhají jednání o jejich povolení 
s příslušnými úřady.
SÚS zadala také zpracování doku-
mentace rekonstrukce krajské silnice 
3. třídy III/30523 procházející obcí 
Vraclav. Podmínkou realizace je 
rekonstrukce veřejné kanalizace, do-
stavba chybějících chodníků a rekon-
strukce stávajících chodníků. Kde se 
na to vezme? Jsem na to zvědavý.

BESEDA S DŮCHODCI
Po loňské přestávce jsem mohl být 
opět spolu s našimi dříve narozený-
mi, seniory, babičkami a dědečky na 
tradiční besedě. Povedený program, 
chutné pohoštění, veselí hosté 
z Choltic, výborná Choltičanka, ta-
nec a skvělá nálada, zkrátka vydařená 
akce. Děkuji komisi sociálních potřeb 
a občanských záležitostí, škole a hlav-
ně Choltičance. Zdravím do Choltic 
a těším se na další ročník. 

POZNÁMKA K VÝSLEDKŮM 
VOLEB DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY
K výsledkům voleb do Poslanecké 
sněmovny jsem se doposud ve zpra-
vodaji nevyjadřoval, ale ty letošní 

považuji za zcela výjimečné, protože 
je po dvaatřiceti letech diktatury 
vůdců pravice a levice, řízených Mo-
skvou, vnímám jako návrat k ústavní 
demokracii. Celkové výsledky voleb 
byly velkým překvapením. Zvítězily 
demokratické koalice a z Poslanecké 
sněmovny poprvé zmizely levicové 
strany - KSČM a ČSSD. Extrémistic-
ká SPD a Babišovo ANO, parazitující 
na veřejných fi nancích a dotacích, 
oslabily. Věřím, že zákony, které jim 
to umožňovaly, budou revidovány 
a změněny ve prospěch rozvoje vzdě-
lávání, zdravotnictví, sociální péče, 
seniorů, zachování pošt a obchodů 
na venkově atd. Věřte, že je co na-
pravovat, a že jedno čtyřleté volební 
období na všechno stačit nebude. Ze-
jména na snižování státního dluhu, 
který možná budou splácet ještě naše 
vnoučata.
Věřím, že nová vláda zastaví přímý 
vliv Ruska a Číny, že zajistí bezpeč-
nost státu, a že naše země začne 
zřetelně spolupracovat s Evropou.
A také bych si přál, aby se rozdělený 
národ spojil, abychom ztratili důvod 
přít se v rodinách o to, který politik 
je lepší nebo horší, protože smysl 
života je v něčem jiném - ve svobo-
dě a odpovědnosti, ve vzájemném 
naslouchání a porozumění, toleranci 
a pochopení a soužití v úctě a pokoře.

Na závěr bych rád všem popřál veselé 
a pohodové vánoční svátky v duchu 
tradic, zimní radovánky a sportování 
na sněhu a ledu, pevné zdraví 
a úspěšný nový rok. 

Oldřich Koblížek
starosta obce

K DALŠÍM
TÉMATŮM
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Jsme velmi rádi, že k 30. listopadu 2021 odebíralo elek-
tronické hlášení rozhlasu přes 160 občanů. Vzhledem 
k dočasné změně umístění obecního úřadu do budovy 
místní hasičské zbrojnice není možné z technických důvodů 
zabezpečit hlášení rozhlasu klasickým způsobem. I z tohoto 
důvodu doporučujeme všem občanům, aby se k odběru 
elektronického hlášení přihlásili. 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Na stránkách http://obecvraclav.hlasenirozhlasu.cz/ nebo si 
zdarma stáhněte aplikaci pro svůj chytrý mobilní telefon. 
Stačí dle typu systému naskenovat zde uvedený QR kód 
a řídit se dalšími informacemi ve svém telefonu. Tato mož-
nost je nejlepší, obdržíte hlášení v celém rozsahu, většinou 
i s přílohou (např. plakát dané akce), a pokud si funkci 
nastavíte, telefon vás o novém hlášení upozorní přímo na 
hlavní obrazovce. Pro přijmutí zprávy je nutné být v daný 
okamžik připojen k internetu. Hlášení obdržíte, i když se 
v daný okamžik v obci nenacházíte.

Důležitou novinkou pro rok 2022 bude možnost vytvoře-
ní rezervace nového multifunkčního hřiště pro konkrét-
ní datum a čas.

Rezervaci vytvoříte buď přímo v aplikaci Hlášení rozhlasu 
z nabídky „Rezervace objektů“ nebo z webových stránek 
obce. Vaše rezervace se v systému zobrazí modře a současně 
bude zaslán požadavek na potvrzení pracovníkovi obecního 
úřadu. Pokud bude rezervace potvrzena, obdržíte upozor-
nění se všemi potřebnými informacemi na vámi zadaný 
e-mail a rezervace bude zobrazena zeleně. Bližší podmínky 
o využívání víceúčelového hřiště včetně provozního a ná-
vštěvního řádu budou zveřejněny na stránkách obce. Systém 
plánujeme spustit v průběhu měsíce ledna 2022.

Přeji Vám pevné zdraví a ať k Vám v roce 2022 doputuje co 
nejvíce dobrých zpráv!

PhDr. Libor Klement, MBA

užitečné informace
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KATASTRÁLNÍ ÚŘAD OZNAMUJE,
že ke dni 29. 12. 2021

dojde ke zplatnění digitální katastrální 
mapy v katastrálním území Vraclav.

U většiny pozemků dochází ke zpřesnění – 
změně výměry nebo změně poplatníka 

daně z nemovitých věcí. Z tohoto důvodu 
vzniká povinnost během ledna (nejlépe 
po 15. 1. 2022) upravit daňové přiznání 
k dani z nemovitých věcí. FÚ byl na tuto 

skutečnost upozorněn a přislíbil 
maximální pomoc občanům.

Nahlédnout do KN můžete 
na webových stránkách 

 https://nahlizenidokn.cuzk.cz, 
kde bude u každého 

LV srovnávací sestava 
původního a nového stavu parcel.

MILOSTIVÉ LÉTO
SMAŽTE DLUHY U VEŘEJNÉ SPRÁVY

BEZ ÚROKŮ A PENÁLE

Vztahuje se na dluhy vůči
veřejné správě - stát, kraje,
města, obce a jejich organizace

Kromě původního dluhu stačí
doplatit 750 Kč (907, 50 Kč vč.

DPH) za zastavení exekuce

Vypořádání dluhu je možné
uplatnit od 28. října do 28. ledna

Zbylé penále, úroky
a takzvané příslušenství vám
bude věřitelem odpuštěno

Kontaktujte co nejdříve svého
exekutora. Tato možnost se
nebude opakovat

Pardubický kraj

nehoří, jednou provždy, nehoří
Znáte to: vyjdete si na nedělní méně 
či více romantickou procházku 
po Vraclavi a okolí, a je jedno, zda 
cestou nebo necestou, chvíli nedá-
váte pozor a už do toho šlápnete! 
Zase psí lejno! Hovínko se vám 
hezky rozmázne po botě, zakousne 
se do podrážky a vy pak nedůstojně 
skotačíte na jedné noze, klacíkem 
projíždíte zimní vzorek, tancujete 
mezi drny nebo improvizujete 
u hrany obrubníku, abyste si dáre-
ček nedonesli v plné palbě až domů. 
Tolik štěstí! 

ŠTĚSTÍ, KAM SE PODÍVÁŠ
Štěstí ani náhoda to ale žádná není. 
Vzhledem k počtu psů a počtu 
laxních páníčků na Vraclavi je to 
spíš jistota. Ztratit ostražitost se ne-
vyplácí, ať už jdete po návsi, okolo 
kostela nebo bloumáte okolo hřiště 
polní cestou na Vartu. Naprosto 

prokletá je v tomto směru také 
cesta na Svrchnici. Už dávno obec-
ní úřad zřídil v obci odpadní koše 
a sáčky na psí exkrementy 
v hojném počtu. Někteří pejskaři se 
však tváří, že se jich hovínka jejich 
miláčků netýkají a procházky si 
sběrem nekazí. Dále asi mají pocit, 
že jakmile je cesta zelená, příroda 
ten problém vyřeší sama, v lepším 
případě se aspoň obtěžují skopnout 
hovínko někde ke straně. A tak 
vidíte zelená obecní rabátka (trav-
naté plochy u silnice) posetá něčím 
v různém rozkladu a procházky 
okolní přírodou se vám zvrhnou 
v parkur přes lejna.

TVOJE SVOBODA, A…
Další kapitolou jsou páníčci, kteří 
při venčení se zalíbením pozorují 
pejsánka očůrávat kdeco po vsi, nej-
lépe váš nově a draze omítnutý dům 

nebo zaparkované auto. A když už 
tam byl jeden psí frajer, je to sázka 
na jistotu, že ho přijde přečůrat ně-
jaký další. Prostě jim to nedá. Za to 
ale pes nemůže. Pokud jste si něco 
bláhově vysadili pro okrasu nebo ke 
spotřebě u domu sice bez plotu, ale 
na vašem pozemku, páníčci s miláč-
ky vám to bez uzardění označkují 
a spálí agresivní močí, rozhrabou 
a zanechají bobek na památku. Ne-
dochází jim, nebo spíš je jim jedno, 
že stačí přejít do méně obydlené 
zóny a tam se realizovat.
Už jste sekali vyžínačem trávník 
posetý byť jen jedním h.....? Zážitek, 
který si nechcete zopakovat.
Není divu, že některým spoluob-
čanům už došla trpělivost a na svá 
vrátka píšou jasný vzkaz bezohled-
ným pejskařům.
Nezvládnutou socializaci psů, 
agresivní chování a notorické psí 
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je ve hře třeba znečištění vodních 
a půdních zdrojů. V suchém počasí 
výkaly rozptýlené ve větru vdechu-
jeme.

Bobky sice hnojí, ale tady by nemě-
ly. Cokoliv si do přírody přinesete, 
to si z ní také odneste. Včetně nevo-
nících psích hromádek. Kam patří? 
Nejlépe do kanalizace, komunální-
ho odpadu, nikoliv do kompostu. 
Nehoří, jednou provždy, nehoří.

Pokud máte svého psa rádi, před-
pokládáme, že nejste úplně nadšení, 
když lačně pojídá hovínka svých 
konkurentů na procházce nebo se 
v nich vyválí. Pokud je vám to 
jedno, přečtěte si znovu začátek této 
stránky a vzpomeňte si, až vás příště 
váš přítel láskyplně olízne. 

Redakce garantuje, že při psaní 
tohoto článku nebyl zraněn ani 
nezahynul žádný majitel psa.
Tedy vůbec ne ten, který se svému 
psu s láskou a zodpovědně k okolí 
věnuje.

Redakce

adenovirů 
a parvovirů, gi-
ardií (střevních 
labmlií), hlístic, 
tasemnic, kok-
cidií. Určitě je 
nechcete potkat 
volně odložené 
vedle trávníku 

u dětského hřiště. Rozkládají se jen 
zvolna, usazují se v půdě, rozmočí 
je první déšť. Stanou se problémem, 
kterého se dá zbavit jen obtížně. 
Platí, že každý bobek se počítá.
Řekněme, že venčíte dvakrát za den. 
To je 14 hromádek za týden, vcelku 
solidní minové pole.

A ze stejných důvodů bychom je 
neměli nechávat za sebou ani 
„v přírodě“. Protože psí trus je pro-
stě cizorodá záležitost, která může 
být nadupaná parazity, s nimiž zví-
řecí obyvatelé lesa (a jejich imunitní 
systém) nepočítají. Kromě šíření 
neviditelných bakteriálních prevítů 

„útěkáře“ tento článek neřeší, byť by 
to nebylo úplně od věci. 

TAK SI TO ŠTĚSTÍ SHRŇME
Sbírat a uklízet nepořádek po pej-
skovi, ať už je to čivava nebo irský 
vlkodav, prostě musíme. Městské 
a obecní vyhlášky jsou v tomto 
ohledu jasné.
Nejde tu samozřejmě jen o nějakou 
estetiku. Vzhledem k psí stravě 
může být jejich trus docela solidní 
biologickou náloží, která své okolí 
znehodnocuje. Bakterie, viry a další 
cestující v psím trusu se nevyplatí 
brát na lehkou váhu: u některých 
jedinců je to bohaté naleziště 

některým obyvate-
lům oprávněně 
došla trpělivost,
divíte se jim?



sociální potřeby a občanské záležitosti

nehoří, jednou provždy, nehoří

V letošním roce jsme dvakrát uspo-
řádali vítání občánků a to pro:
   Dostál Jonáš
   Princ Tyler Jiří
   Sochorová Eliška
   Husáková Ema

   Rubner Jan
   Zemanová Zuzana
   Klapalová Nela
   Sivák Jan
   Machatý Sebastian
   Sivák Ludvík

Další miminka, která se v letošním 
roce narodila, ale pro nemoc se 
nemohla vítání občánků zůčastnit, 
přivítáme v roce příštím.
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Nejstaršími spoluobčany jsou:
   Táborská Emílie (95)
   Jeřábková Hana (89)
   Klusoň Zdeněk (87)
   Zlesák Jaroslav (86)
   Jílek František (90)
   Tuček Ladislav (88)
   Nováková Marie (86)
   Stündlová Marie (85)

Na Vánoce vzpomeneme s přáním 
na občany v domovech důchodců:
   Jeřábková Hana
   Koblížková Emílie
   Rejmanová Jarmila
   Zitová Milada

Do nového roku 2022 přejeme všem 
našim spoluobčanům, aby se těšili 
pevnému zdraví a aby převládala 
v našich srdcích láska a úcta.

Vaše komise SPOZ

   Píšová Božena (74)
   Schejbal Josef (74)
   Třísková Jana (55)
   Zlesáková Bohunka (82)

Dne 15. října jsme uspořádali již 
tradiční besedu s důchodci. Akce 
byla opravdu povedená a splnila 
svůj účel. Sejít se, popovídat si s přá-
teli, dozvědět se něco nového, zatan-
covat si, zazpívat si. Během večera se 
o zábavu postarali žáci naší základní 
školy, kteří si nachystali a předvedli 
taneční vystoupení. Poté starosta 
obce pan Oldřich Koblížek přednesl 
projev a dal příležitost i k dotazům. 
S proslovem se přidala i paní Marie 
Drdajová, která již léta vede zdejší 
klub důchodců, za což jí patří velké 
díky. Kulturní program dovršila 
Choltičanka, oblíbená to kapela 
nejen místních, která nás provázela 
zbytkem odpoledne i večera. 

Zlatou svatbu tj. 50 let společného 
života spolu oslavili manželé:
   Eva a Josef Urválkovi
   Marie a Vladimír Jurečkovi

V našich obcích je 172 důchodců. 
Gratulace občanům, kteří dovršili 
určité jubileum, byly předány 
v počtu 87 a z toho 29 osobně.

S láskou a úctou vzpomínáme na 
naše občany, kteří nás letos navždy 
opustili:
   Dvořáková Jaruška (90)
   Klapal Václav (75)
   Liml Josef (88)
   Pilař Pavel (45)
   Pospíšilová Jarmila (93)
   Sochorová Věra (94)
   Vrátil Josef (89)
   Exner Karel (71)
   Košnarová Emilie (86)
   Meissner Jaroslav (52)

sociální potřeby a občanské záležitosti



Dne 28. 11. 2021 proběhlo na Sed-
leci rozsvěcení vánočního stromu. 
Tradičně si při této akci balí děti 
dárkové krabičky, kterými  
zdobí strom. Letos se bohužel  
strom ozdobil bez dětí a sladkosti, 
které byly pro ně za odměnu  
připraveny, se jim roznesly domů,  
s přáním hezkého adventu.

STROM SEDLEC
Jak bylo již zmíněno výše, byl  
na sedlecké návsi odhalen pamětní 
kámen ke stromu Sedlec.  
Před několika lety přišel pan  

buchet. Po ochutnání a zhodnocení, 
kdy porotcem byl každý z přítom-
ných vzešlo pořadí ve kterém se na 
třetím místě umístila paní Jana Duš-
ková – naše věrná podporovatelka  
a místní chalupářka, druhá skončila 
paní Jana Jonášová od sedleckého 
lesa a vyhrála s počtem nejvíce hla-
sů paní Stáňa Šedivá. Celé odpoled-
ne bylo zakončeno krásnou  
podzimní procházkou po vesnici, 
kterou vedl Martin na bílém koni.
Součástí této akce bylo i slavnostní 
odhalení pamětního kamene k nově 
zasazenému stromu na návsi. 

VÁNOČNÍ DÍLNA
I přes situaci, kdy 
spousta lidí onemoc-
něla nebo nemohli 
vycházet z domu, pro-
běhla dne 20. 11. 2021 
v klubovně osadního 
výboru vánoční dílna. 
Zde si občané všech 
věkových kategorií 
vytvořili drobné  
vánoční dekorace  
a tímto se naladili  
na nadcházející 
vánoční časy.

V druhém pololetí letošního roku  
se osadní výbor sešel ke třem schůz-
kám, z toho jedna byla za účasti ve-
řejnosti. Řešily se problémy týkající 
se chodu obce a rovněž i pořádání 
společensko kulturních akcí.

DĚTSKÝ DEN
11. 9. 2021 jsme uspořádali dětský 
den aneb už jsme zase ve škole. Díky 
krásnému počasí se sešlo opravdu 
mnoho dětí a to nejen sedleckých. 
Spolu s rodiči si zasoutěžili, opekli si 
na ohýnku buřta a jako každý rok si 
zatancovali s pohádkovou postavič-
kou. Letos za dětmi přijel lev Alex 
až z dalekého Madagaskaru. 

SEDLECKÉ DÝŇOBRANÍ
Na 29. 10. 2021 jsme přes sociální 
sítě vyhlásili výzvu na vyřezávání 
dýní, které jsme pak donesli a společ-
ně vystavili na studni u Vlnařů. Sešla 
se zde spousta krásných výtvorů.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 
V sobotu 6. 11. 2021 proběhl pátý, 
již tradiční Svatomartinský průvod, 
jehož součástí byla jako vždy sou-
těž o nejlepší cukrářský výrobek. 
V soutěži se představilo 19. vzorků 

SEDLEC

v červenci protekla 
Sedlecí velká voda



OSADNÍ VÝBOR
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v červenci protekla 
Sedlecí velká voda

MUDr. Oldřich Maixner, místní 
zahrádkář a odborník v pěstování 
rostlin s nápadem vyšlechtění stro-
mu, který bude jedinečný a jediný 
v republice. V letošním roce byl 
tento strom s názvem LARIX DECI-
DUA 2017 – PENDULA SEDLEC 
zasazen na naší návsi. Podnož tohoto 
stromu pochází z místního lesa a na 
ni byl naroubován roub s již zmiňo-
vaným názvem. Chtěli bychom 
poděkovat obci za fi nancování pa-
mětního kamene, panu Špatenkovi 
z Vraclavi za jeho výrobu a usazení 
a hlavně panu Maixnerovi za jeho 
dar, za to, že my Sedlečáci máme 
něco, co jinde nemají.

osadní výbor Sedlec

Z DALŠÍHO DĚNÍ V OBCI 
V červenci protekla po přívalovém 
dešti obcí velká voda, kterou málo-
kdo pamatuje. Došlo k vylití rybníku 
Louže přes komunikaci, ale naštěstí 
nevznikla žádná škoda na majetcích. 
Ke konci října zase pro změnu přišel 
silný vítr, který částečně poškodil 
střechu na obecním domě. Toto 
poškození již bylo opraveno. 
Hlasování v parlamentních volbách 
dne 8. a 9. 10. 2021 proběhlo nově 
v místnosti osadního výboru 
v obecním domě, volební komise 
zde byla spokojená. 
Přes léto provedli manželé Špaten-
kovi z Vraclavi opravu pomníku ná-

rodního buditele 
Františka Ladi-
slava Riegra. 

Byla zakoupena technika – 
malotraktor s přívěsným vozíkem 
ke snadnějšímu provádění údržby 
v obci. Rovněž byla vybudována 
rampa u hřiště pro snadnější vysypá-
vání a odvoz posekané trávy.
Ne vše, co jsme si předsevzali a o co 
jsme žádali, bylo splněno nebo realizo-
váno. I v dalším roce se budeme snažit, 
aby se nám v naší obci žilo co nejlépe.

Závěrem bych chtěl jménem celého 
osadního výboru Sedlec všem po-
přát hlavně pevné zdraví a poděko-
vat za účast na našich akcích, proto-
že to je pro nás ta nejlepší odměna. 
                                                                                                         

Za osadní výbor Sedlec 
Martin Knil

sedleckou náves zdobí
unikátní strom záběry z našich akcí (dětský den, 

dýňobraní, vánoční dílna, 
svatomartinský průvod s buchtou)







TŘICETILETÁ VÁLKA SE DOTKLA TRPCE I OBCE VRACLAV 
Kronika Vraclavská – napsal Dr. František Loskot

Doba, o níž nyní vyprávěti chceme, 
znamená čas největších strastí a nejhlub-
šího ponížení našeho národa. Křížovou 
cestu konal tenkrát český národ utýraný, 
uštvaný, temno hrozné zahalovalo vlast 
naši – veliký hřbitov dávné české slávy – 
a trvalo dlouho a dlouho, než-li zazářila 
jitřenka lepších dob.

Třicetiletá válka dotkla se trpce i naší 
krajiny. Smutná novina o porážce české-
ho vojska na Bílé Hoře dne 8. listopadu 
rychlostí blesku rozšířila se celými Če-
chami. Z Vysokého Mýta ihned oznáme-
no na Vratslav a do jiných vesnic, aby se 
lidé připravili na věci budoucí 
a opatrovali před vojáky. Projel tudy sám vrchní velitel 
českého vojska hrabě Th urn, provázen panem Bohabu-
dem z Lipého, maršálkem království českého, jenž dal 
vojsku na Vratslavi rozkaz, aby lidem žádných škod nedě-
lalo. V nastalém zmatku v Mýtě nařízeny po městě stráže, 
nová vrata s petlicemi dána ke věžkám konec podměstí 
a zdvihací mosty ve branách opravovány, při branách dr-
žány stráže, při čemž i vratislavští i lhotečtí se zúčastnili.
Přikvačila dlouhá doba strašného utrpení: trpěla duše 
i tělo českého lidu. Roku 1622 dílem neúrodou, dílem 
zpuštěním země taková drahota nastala, že v Mýtě prodá-
vali korec ovsa za tři zlaté. 
Pro účastenství ve vzpouře proti králi Ferdinandovi II., 
potrestáno bylo Vysoké Mýto mimo jiné i odnětím Vrati-
slavi, ale pokuta sama nikdy skutečně provedena nebyla. 
Královská komora (úřad fi nanční) ani nic neodprodala 
ani nic nezastavila – a r. 1628 bylo obci vysokomýtské vše 
opět vráceno a pozůstaveno.
Roku 1623 musily vesnice, tedy i Vratslav, na stůl „nej-
vyššího“ pana z Auersperka, jenž dne 6. září přirazil do 

Mýta s kompanií reytherstva přispí-
vati, odváděli pak denně: tele jedno, 
dviho ovčího, kuřat 12, vajec 100, 
másla 5 žejdlíků.
Za minulá i následující léta bylo Vy-
soké Mýto i okolí stálým placením na 
vojsko, tudy táhnoucí a zde se zastavu-
jící, úplně vyčerpáno.
„Dle svědectví Heřmana a Jaroslav Lu-
kavských z Lukavice r. 1625 nalezeno 
v městě a předměstích domův a grun-
tův pustých, kdež žádných hospodářův 
a usedlostí není, od nichž lidé odešli, 
je opustili, odemřeli a od lidu vojen-
ského vyplundrovány, prázdny a pusty 

zůstávají a na mizinu přicházejí. Tak to bylo po nastání 
nového léta. Ve vsi Vratslavi nalezeny 4 grunty pohořelé, 
4 pusté, ve vsi Brtči 4 grunty pusté, ve vsi Džbánov 
1 grunt dokonce zhořalý a 3 pusté, kdež žádných hospo-
dářův a osedlostí není.“

Mezi tím časem prováděla se také reforma náboženská. 
Jako celé království, tak i Mýto s okolím mělo získáno 
býti opět víře katolické a všeliké úchylky ve víře i ob-
řadech měly se potlačiti. Také radu městskou v Mýtě 
obnovil osadiv ji samými dobrými katolíky, kacíře pak 
nejen vojenskou posádkou, nýbrž dle pověsti i vězením 
ve zvonici pod zvony trestal. Reformační komissaři pro-
váděli v Mýtě tak dlouho nejkrutější vojenskou exekuci, 
dokud veškeří občané neukázali zpovědní cedulky od 
kněze katolického. Několik měšťanů prchlo do ciziny, 
zboží jejich levně prodáno. Kvetoucí škola mýtská až 
na trochu latiny zkažena…    
          

 Pokračování příště

pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina 
z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši 
důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je 
vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští 
protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“ 
a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený 
počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na 
dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých 
služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze 
se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první 
pohled vypadá jako originál, ale originálem není. 
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   · Nedovolte, aby na vás kdokoli 
činil nátlak a nutil vás k okamžitému 
rozhodnutí.

   · Nikdy neplaťte za nabízené zbo-
ží předem v hotovosti, bez sepsané 
smlouvy o koupi či prodeji.

   · Nesdělujte své osobní údaje a pro-
dejce žádejte o kontakt, který si klidně 
hned vyzkoušejte a ověřte.

   · Nepodepisujte nic bez rozmyslu, 
pokud můžete, kontaktujte ihned 

členy rodiny nebo si nechte čas na 
rozmyšlenou.

   · V případě, že jste byli podvedeni, 
nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině 
rychlého zbohatnutí, výhodné koupě 
či dokonce výhry. V naprosté většině 
těchto případů se jedná o podvod.

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

POLICIE PROTO RADÍ:

   · Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo 
nic zadarmo.

   · Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho 
takového nepouštějte do svého bytu, 
obzvlášť v případech, kdy cizí osoba 
chce rozměnit bankovky, nebo se do-
máhá pitné vody.

   · Buďte obezřetní, opatrní a infor-
mace si prověřujte.

odpady - informace pro občany

VÝSYP POPELNIC
v první polovině r. 2022

3., 17. a 31. leden
14. a 28. únor

14. a 28. březen
11. a 25. duben
9. a 23. květen
6. a 20. červen

4. a 18. červenec


JEDLÉ OLEJE A TUKY 

můžete odložit do sběrné nádoby 
(uzavíratelná průhledná plastová 

nádoba, např. lahev, kanystr) 
s označením „Obec Vraclav“ 

(nestíratelný nápis či samolepka), 
kterou umístíte na svou popelnici 
v den určený k výsypu popelnic.

Svoz PLASTU každý poslední
čtvrtek v měsíci.

Výsyp KONTEJNERŮ NA SKLO 
dle potřeby.

5. a 19. leden
2. a 16. únor

2., 16. a 30. březen
13. a 27. duben
11. a 25. květen
8. a 22. červen

6. a 20. červenec

Nachází se v ulicích Průmyslová 
a Kapitána Poplera. Otevírací doby 

jsou na zadní straně Zpravodaje.
Telefon do SD: 727 949 271

PROVOZNÍ REŽIM
a) občan vjede do SD 

b) předloží doklad o trvalém 
pobytu, či doklad o zaplacení 
poplatku za komunální odpad 

c) obsluha zváží odpady určené 
ke zpoplatnění, následně vybere 

peníze a vydá účtenku 

VÝSYP KONTEJNERŮ
NA PAPÍR

SBĚRNÉ DVORY
ve Vysokém Mýtě

d) občan roztřídí odpad dle 
instrukcí obsluhy SD, uvede místo 

do původního stavu 

Na SD je povoleno uložit maximál-
ně 200 kg odpadů na osobu a den. 

ULOŽENÍ ODPADŮ 
BEZ POPLATKU

Komunální odpady z domácností, 
elektroodpad, okna je nutno na SD 
vysklít, nebezpečné odpady (mimo 
léků – vrácení do lékárny) ukládejte 

na ul. Průmyslová.

POPLATEK JE VŽDY VYBÍRÁN 
OD VŠECH OSOB ZA:

Suť a stavební materiály, zeminu, 
eternit, lepenku, nerozložený náby-
tek (rozložený zdarma), rozebrané 
elektrozařízení - lednice bez kom-

presorů, apod. 

Pneumatiky nejsou na SD přijímány - 
odevzdávají se do pneuservisů. 

Pro odložení stavebního odpadu 
je možné objednat u SD mobilní 
kontejner na náklad objednatele.

V případě, že odvezete odpad k výkupu do fi rem, které se specializují na výkup a zpracování 
druhotných surovin (především kovošrot), uvítáme možnost ofotit si na obecním úřadě vystavený doklad 

o této ekologické likvidaci odpadu k zapracování do evidence třídění odpadů z domácností v obci.

Další informace na odkazu: https://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory



duchovní rozměr, pocházející právě 
z narození Spasitele. A to kouzlo 
dopadá na všechny!! 
V průběhu druhé poloviny letošního 
roku jsme prožívali nejen běžné ra-
dosti a strasti, ale také události, které 
musíme zmínit.
Dlouhé roky působil vedle své farnosti 
i na Vraclavi páter Jan Kunert z Horní-
ho Jelení. Pravidelně se při nedělních 
obřadech střídal s naším panem děka-
nem Mistrem, byl mimo jiné  
i u požehnání kovové sochy poustev-
níka Františka na kašně u Sv. Mikuláše 
či u svěcení obecního praporu při při-
pomínce 900 let vyvraždění Vršovců, 
pokřtil i řadu našich novorozenců. 

tí, kdy jsme najednou konfrontováni 
s hrozbami, o kterých jsme si mysleli, 
že patřily k dávnověku, že naše mo-
derní společnost je schopna vše za 
nás vyřešit. Křesťané nejsou ohroženi 
o nic méně než ostatní, jejich víra 
jim však dává naději, že pozemskou 
smrtí nic nekončí….
Doba adventní nám dává příležitost 
připravit se na nejkrásnější období 
roku - Vánoce a s nimi spojeným na-
rozením Ježíše. Proto obdarováváme 
své blízké, proto se děti tak těší na 
štědrovečerní rozsvícení vánočního 
stromku a dárky pod ním. Kouzlo 
Vánoc však není spojeno jen s hmot-
nými statky, ale má nesporně svůj 

Adventní věnec symbolizuje oče-
kávání věřících na příchod našeho 
spasitele Ježíše Krista. Stal se však 
symbolem pro všechny lidi v Evropě 
i v Americe, ale dokonce i zemích 
silně věřících islámu či budhismu. 
Zde všude zapustilo křesťanství svoje 
kořeny, jak jsme se mohli osobně 
přesvědčit při naší návštěvě Srí Lan-
ky právě v období Velikonoc.
Je dobře, že adventní věnečky zdobí 
naše vchodové dveře, či jsou rozsví-
ceny v našich domovech bez ohledu 
na to, zda se k víře hlásíme, či si 
myslíme, že Pána Boha nepotřebu-
jeme. V této době kovidové si vše 
uvědomujeme s veškerou naléhavos-

VRACLAVSKÁ FARNOST
Láďa Novák
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Letos k prvnímu září však odešel na 
nové působiště do Broumova a naše 
farnost, stejně jako ostatní, kde slou-
žil, cítila povinnost se s ním důstojně 
rozloučit. Páter Kunert našemu přání 
vyhověl, a tak jsme využili pěkného 
počasí k příjemnému posezení 
s ním. Ženy napekly výborné cukro-
ví, nechybělo ani dobré vínko. Pří-
jemné povídání, které se však mísilo 
se smutkem nad odchodem dobrého 
kněze. V našich srdcích si nesporně 
získal svoje stálé místo. A bude-li mít 
na nás čas, jistě jej na novém působi-
šti rádi navštívíme.

V srpnu oslavila naše farní opora, 
paní Marie Drdajová svoje krásné 
pětasedmdesátiny v plné aktivitě. 
Jako předsedkyně spolku důchodců, 
má významný podíl na řadě úspěš-
ných akcí pro naše starší spoluobča-
ny, v našem chrámu má na starost 
dlouhé roky květinovou výzdobu, 
pan děkan Mistr ji rád využívá při 
každoročním pořádání letního tábo-
ra pro věřící i ostatní děti jako skvě-
lou kuchařku. Je prostě oporou nejen 
naší farnosti, ale i v dalších akcích. 
Předání kytice a malého dárku bylo 
jen malou odměnou za tak záslužnou 
činnost. Maruško, do dalších aktiv-
ních let dobré zdraví a hodně Božího 
požehnání.

farnost
adventní věnec nám
dává naději Na snímku početné rodiny, či spíše 

rodu asi nikoho nepoznáváte. To 
jedné nedělní bohoslužby se zúčast-
nila vzácná návštěva, která zaplnila 
náš kostel, tak jak by si zasluhovalo 
každý týden. Při vyptávání po mši 
svaté jsme se dozvěděli, že se jedná 
o rodinu od Chocně. Rodiče mají 
pět dětí, ty už mají svoje rodiny 
a když se pak společně sejdou jedná 
se o velkou radost. Byli po zásluze 
odměněni a nám ostatním nezbývá 
než závidět. 
A ještě jedna událost nás potěšila. 
Jedné zářiové soboty přijel na Vrac-
lav předem ohlášený autobus 
z Vrchlabí. Jeli na výlet do Litomyšle 
a zastavili se i u nás na Vraclavi. 
A nejen zastavili, ale přivezli si svého 
kněze a slavili zde mši svatou. 
Z výletníků se vyklubal chrámový 
sbor, jenž pod vedením svého sbor-
mistra naplnil náš kostel nádherným 
zpěvem. Kdo jim o našem kostele 
řekl a proč si jej vybrali mezi dalšími, 
jsme se opomněli zeptat. Kůr nápor 
i váhu těl zpěváků vydržel.
Život farnosti však nepřináší jen 
radostné události, ale také, pocho-
pitelně ty smutné. V druhé půlce 
listopadu jsme se rozloučili s paní 
Bohunkou Zlesákovou. Až do po-
slední chvíle navštěvovala bohosluž-
by, před Marií Drdajovou řadu let 
měla na starosti květinovou výzdobu. 
Při pořádání všech akcí na ni byl 
spoleh, Bohunka vždy nabídla svoji 
pomoc. Přitom její cesta k víře neby-

la rozhodně, dle jejího vypravování, 
přímá, ovšem svůj slib daný Bohu 
obdivuhodně splnila. Rodina splnila 
její poslední přání a poslední rozlou-
čení proběhlo při mši svaté 
v našem kostele, v kostele, který se 
stal nedílnou součástí jejího života. 
A slzy do očí vehnalo všem vystou-
pení její vnučky s osobním poděko-
váním babičce a přednesem bás-
ničky, kterou ji s tak velkou láskou 
naučila. Bohunko, náš Pán Ti za vše 
dobré jistě dobře odplatí!!
V našem chrámu po ní zbyde jen 
prázdné, těžko zacelitelné místo. 
Vánoce - tak krásné pro všechny 
s podmanivou atmosférou, svátky 
rodiny a všech, nejen dětí. Rozsvíce-
né stromky, rozzářené oči nejmen-
ších nad stále bohatšími dárky, klid 
a pohoda. Vše letos trochu ve stínu 
kovidu, jehož jedna, nakažlivější vlna 
ještě neskončila a již přichází další…
Ve svých obavách a někde i nemo-
cech však nejste sami. I když do 
kostela zavítáte málo či vůbec i na 
vás všechny se vztahuje naše častá 
modlitba od oltáře, kdy pravidelně 
mše svatá je obětována za celou obec. 
A pokud někdo zatouží po návštěvě 
našeho chrámu, pak bohoslužby jsou 
v obvyklém čase stejně jako dětská 
mše na Štědrý večer v 16 hodin. Pro 
všechny jsou dveře otevřeny.

Krásné, pokud možno klidné a po-
žehnané svátky vánoční přejí vracla-
vští farníci.

posezení s Janem Kunertem, výročí 
Marie Drdajové a nevšední výletníci 



i opékání vuřtů na školní zahradě 
byla moc fajn. Jsme rádi, že alespoň 
jednou mohli rodiče s námi v tomto 
pololetí pobýt a popovídat si. V říjnu 
se děti mohly zapojit do detektiv-
ního vyšetřování společně s malým 
Palečkem, když vykutálení zlodějíč-
kové ukradli panu králi trezor. Dále 
shlédly zajímavé ztvárnění pohádky 
O dvanácti měsíčkách a v listopadu 
k nám přijelo divadlo s pohádkou 
Sněhová královna.

Ve Vysokém Mýtě jsme se byli podí-
vat na obnovené sgrafito sv. Václava 
na Pražské věži. Autorem předlohy 
je slavný český malíř a kreslíř Miko-
láš Aleš. Povídání o svatém Václavu 
nás hodně zaujalo. Během čekání na 
autobus se nám podařilo nasbírat 
kaštany v Jungmanových sadech  
a ochutnat malou dobrotu v cukrár-
ně u Hejhalů. 

Také sbírání přírodnin a podzim-
ního listí se nám líbilo. V přírodě je 
parádně. Proto jsme se také jednoho 
dne vydali do záchranné stanice Pa-
síčka, kde jsme viděli plno zvířátek, 

jem rozkoukáváme a seznamujeme. 
Ale už teď víme, že budeme mít 
skvělou partu, která nezkazí žádnou 
legraci. 

I přes těžkou dobu, kterou nyní 
všichni prožíváme, přes neustálé 
omezování našich plánů, příkazy, zá-
kazy, nařízení, kterými jsme nuceni 
se řídit, se nám daří pro děti při-
pravovat pestrou nabídku výchovně 
vzdělávacích činností. Na začátku 
školního roku jsme se společně  
s rodiči rozloučili s létem. Šipkovaná 

Doma voní vánoční cukroví, ma-
minky s dětmi zdobí okna, dveře 
vánočními dekoracemi, tatínkové 
možná bilancují nad uplynutým 
rokem, svět se chystá oslavit naroze-
ní Ježíška a Nový rok. My z mateřské 
školy Rybička se chceme s Vámi po 
nějakém čase podělit s tím, jak se 
máme, jak se nám daří.

Tento školní rok je pro nás takový 
jiný, smutný, zvláštní. Od září nám 
děti hodně stonají. Do školky jich 
dochází maličko, tak se stále navzá-

s létem jsme se 
rozloučili jak se patří

RYBIČKA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
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nádherná energie dětského smíchu 
a radosti naplní Vaše životy stejně 
tak, bez zábran, spontánně a při-
rozeně. Přijďte k nám do školičky 
občas načerpat.

Osobně bych chtěla poděkovat 
i mým úžasným kolegyním za jejich 
obětavou práci, nadšení, trpělivost 
a lásku, kterou dětem dávají a za 
naše dvě nové posily – pedagogické 
asistentky, které doplnily náš tým 
a jsou skvělými parťačkami nejen 
dětem, ale i nám. 

Nechť naděje, láska, přátelství a mír 
provází Vaše dny a světlo svíček, 
které nyní hoří na adventním věnci, 
rozzáří i světlo ve Vaší duši a jasně 
svítí všem na cestě životem. 

Za mateřskou školičku Rybička, 
Markéta Schejbalová – vedoucí 

učitelka MŠ

maličko dětí, velmi se snažily – 
pečlivě krájely jablíčka, sušily je 
v sušičce, pekli cukroví, z keramické 
hlíny vyráběly hvězdičky, andílky, 
rybičky, stříhaly, lepily, zdobily 
vánoční dekorace, Učitelky a peda-
gogické asistentky jim s tím vším 
pomáhaly. Bohužel jarmark nemohl 
tentokrát probíhat ve třídě Berušek, 
byl proto tak trochu stranou. I tak 
se nám povedlo několika výrobky 
udělat lidem radost. Za utržené 
penízky z jarmarku, sponzorské dary 
a podporu od obce budou mít děti 
pěkné dárky pod stromečkem. Však 
už se na vánoční nadílku moc těší. 
A my s nimi.

Děkujeme Vám všem, kteří mateřské 
škole Rybička fandíte, věříte 
a podporujete jí. Moc si toho vá-
žíme. V naší školičce nemáme jen 
skvělé děti, ale i úžasné rodiče a pra-
rodiče. Cítíme obrovskou vděčnost 
a pokoru, že tomu tak je. 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce, 
hlavně zdraví, ať Vás neopouští. Ať 

pohladili si malého ježka a smáli se 
neposedným veverkám.

Po celé mateřské i základní škole to 
několikrát nádherně vonělo. Poprvé, 
když se na svatého Martina v trou-
bě pekly svatomartinské rohlíčky, 
později nám prostor školy provoněly 
vynikající perníčky, sušené křížaly 
a pomeranče, pečený čaj a nakonec 
se všem sbíhaly sliny nad vánočním 
cukrovím. 

Vánoční atmosféra na nás dýchla na 
zámku Potštejn, kde nás strážný an-
děl spolu s malou Barunkou proved-
li příběhem o narození Ježíška. Bylo 
to poutavé a kouzelné a nám všem se 
na zámku moc líbilo.

V mateřské škole jsme již tradičně 
pro rodiče, prarodiče a přátele naší 
maličké školičky připravili Předvá-
noční jarmark. I přesto, že chodilo 

mateřská škola

na zámku Potštej na nás
dýchla vánoční atmosféra

sbírání podzimního listí se nám líbilo, 
ale pak už v naší školce dvakrát 
zavonělo pečivo - svatomartinské 
rohlíčky a později perníčky



vázali si ho na provázky. Společnými 
silami s Kamilem odletěli. Děti se 
tak díky této knížce učily, že je třeba 
pomoci druhému, právě ve chvíli, 
kdy to nejvíc potřebuje a je v nouzi. 
To se jim bude určitě v životě hodit.

ÚŽASNÁ HVĚZDÁRNA
Další návštěvu jsme uskutečnili ve 
Hvězdárně v Hradci Králové. Mladší 

cím, a to je důležité vědět. Program 
o záchraně ježků byl velmi pěkný.

U zvířátek jsme zůstali i při dal-
ším projektu v Městské knihovně 
v Chocni s knížkou „Kamil neumí 
létat“. Knížka vyprávěla o špačkovi 
Kamilovi, který se nechtěl učit létat, 
a když měl na podzim odlétnou  
s ostatními špačky do teplých krajin, 
nemohl. Ostatní špačci se tedy do-
hodli, že Kamilovi pomůžou a při-

Školní rok jsme zahájili ve školních 
lavicích, a to je moc dobře, protože 
děti se mají učit hlavně ve škole, a ne 
přes obrazovku doma. V letošním 
roce v první třídě zasedlo do lavic 
19 nových žáčků prvňáčků a jejich 
třídní učitelkou je Pavlína Štanclová. 
Ve druhé třídě máme 15 žáků, kteří 
se učí pod vedením paní učitelky 
Věry Fiřtové. Ve třetí a čtvrté třídě, 
která je spojená, máme dohromady 
22 žáků a učí je paní učitelka Petra 
Podmajerská. Do páté třídy chodí 
20 žáků a učí je paní učitelka Pavla 
Divišková. 

Jsme moc rádi, že nám současná 
situace již dovolila výuku i mimo 
školu, a tak jsme se letos zaměřili 
na učení ve spolupráci s různými 
odborníky a připravovali jsme  
s nimi pro naše žáky spoustu pěk-
ných projektových dní. 

V ZÁŘÍ JSME CHRÁNILI ZVĚŘ
Hned v září jsme navštívili Záchran-
nou stanici Pasíčka, kde jsme se 
nejen dozvěděli mnoho zajímavostí 
o zvířatech, která žijí v záchranné 
stanici, ale i o tom, jak můžeme po-
máhat v přírodě zvířatům volně žijí-

užili jsme se spoustu pěkných
projektových dní



ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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děti se seznamovaly s vesmírem, 
vesmírnými tělesy a naší planetou 
Zemí. Starší děti zkoumaly naši Slu-
neční soustavu a její planety. Velmi 
pěkné bylo, že si děti mohly spustit 
interaktivní panely o vesmíru a vidě-
ly makety planet. Zkoumaly, z čeho 
je každá planeta stvořená a kolik by 
na které planetě vážily. Myslím, že si 
odnesly z planetária spoustu vědo-
mostí.

NAŠE OSOBNOSTI
Protože žijeme v Pardubickém kraji, 
tak jsme ještě připravili pro žáky ve 
spolupráci s Muzeem v Pardubicích 
projektovou výuku o významných 
osobnostech Pardubického kraje. 
Také jsme si prošli Pardubice 
a pověděli si něco o historických 
budovách. Bylo to velmi zajímavé 
a žáci se dozvěděli mnoho užiteč-
ných informací, na které můžeme 
navázat při další výuce.

uklízeli jsme listí na Hradisku 
(a dostali za to odměnu)

MUZEUM ŘEMESEL
Posledním výletem za poznáním 
byla návštěva v Muzeu řemesel v Le-
tohradě. Zde si žáci vyzkoušeli různá 
řemesla, se kterými se mohou setkat 
i dnes, ale i řemesla, která již dávno 
zanikla. Z výuky si děti přivezly 
i spoustu vlastnoručně vyrobených 
výrobků.

PODZIM, TO JE KRÁSA BAREV
Venku jsme zůstali také při ce-
loškolním projektu – Podzim, to je 
krása barev. Bylo pěkné počasí, a tak 
jsme se snažili užít si s dětmi jeden 
den opravdového podzimu. Děti 
si vyrobily krásné podzimní čepi-
ce, namalovaly se, a každá třída si 
také přichystala pro ostatní drobné 
pohoštění. Vyráběli jsme draky, 
podzimní lucerničky a barevné 
listy z vlny. Venku jsme pak dráčky 
pouštěli a užili si podzimního dne. 
Abychom se ale jenom nebavili, také 
jsme přírodě pomáhali. Ve spoluprá-
ci s obcí jsme pomohli uklidit listí 

a spadané větve z Hradiska. Dostali 
jsme za to odměnu. Moc děkujeme.

Ještě také zmíním, že jsme zase po 
roce zahájili výuku plavání v kry-
tém plaveckém bazénu ve Vysokém 
Mýtě. Všichni si to moc užíváme 
a doufáme, že budeme moci absol-
vovat všech 10 lekcí.

Těšíme se na vánoční svátky a přeje-
me všem, klidný advent a šťastné 
a veselé Vánoce.

Pavlína Štanclová



opět jsme zahájili výuku 
plavání ve Vysokém Mýtě

základní škola
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se mohou pyšnit titulem z MS nebo 
ME WAKO, lidově by se dalo říci – 
spočtete je na jedné ruce. Eliška 
dokázala vybojovat hned tři tituly 
najednou. V roce 2021 měla Eliška 
celkem 42 zápasů (v kickboxu velké 
číslo) a to, že vybojovala tři tituly 
není náhoda nebo štěstí! Eliška má 
v tomto roce opravdu skvělou for-
mu potvrzenou tím, že neprohrála 
v roce 2021 jediný zápas. Roste nám 
zde velký bojovník z malé vesničky 
Sedlec u Vraclavi a klubu Falcon 
Vysoké Mýto.

Martin Viktorin, osobní trenér 
Elišky a trenér státní reprezentace

dosavadní výsledky a součty bodů 
z nominačních turnajů. Tato nomi-
nace se ukázala jako velmi zdařilá! 
Eliška ve všech třech disciplínách 
vybojovala titul a tento výsledek 
naši bojovnici zapisuje do dějin 
kickboxu u nás. Do této chvíle se 
nikomu z naší země nepodařilo 
vybojovat hattrick na ME WAKO.
Vybojovat titul v asociaci WAKO 
(World Association of Kickboxing 
Organizations) je obrovský úspěch, 
ale vybojovat tři tituly je už nad veš-
kerá očekávání. Asociace WAKO je 
nejprestižnější asociace kickboxu na 
světě a důkazem toho je fakt, že je 
opravdu málo bojovníků v ČR, kteří 

Ve dnech 5. až 14. 11. 2021 proběh-
lo Mistrovství Evropy v kickboxu 
ve městě Budva / Montenegro pro 
kategorii kadetů a juniorů. Tohoto 
vrcholného klání se zúčastnilo 
39 zemí s více jak 1 100 bojovní-
ky připravených hájit svou vlajku. 
Za Českou republiku bylo vysláno 
celkem 10 reprezentantů a mezi 
nimi i Eliška Zemanová, která byla 
státním trenérem Martinem Vik-
torinem nominována do tří tatami 
disciplín, konkrétně Points fi ghting 
(PF), Lightcontact(LC), Kick-Light 
(KL) mezi kterými je hlavní rozdíl 
v technikách a provedení boje. 
Eliška byla nominována za její 

ELIŠKA ZEMANOVÁ, 
REPREZENTANT KICKBOXU 

veliký úspěch naší rodačky
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Vraclav se vyznačovala vždycky po-
krokovým smýšlením. Působila zde 
blízkost města Vysoké Mýto, kde se 
v době obrozenecké a zvlášť po roce 
1848 rozvinul kulturní a hospodář-
ský život.

Jako jeden z kulturních spolků ve 
Vraclavi byli divadelní ochotníci. 
Návrh na založení spolku učinil 
vraclavský kaplan Václav Kudrna, 
který 3. února 1871 „provolání ke 
všem statečným občanům.“ Nato 
ve schůzi konané 4. února 1871 byl 
zvolen výbor spolku a za ředitele 
a režiséra zvolen P. Václav Kudrna. 
Začalo se s chutí hrát. Divadlo bylo 
stále v hostinci č. p. 68 u Zamas-
tilů. Bylo sehráno přes dvacet her. 
Poslední kus „Debora“ se uskutečnil 
dne 1. února 1876, poté ochotnická 
činnost ustala. V té době Václav 
Kudrna z Vraclavi odešel a teprve 
26. ledna 1878 byla znovu svolána 
schůze ochotníků a za ředitele a re-
žiséra byl zvolen kněz Václav Král. 
Byla znovu obnovena činnost spol-
ku, hrály se i náročné kusy, často i 
s hudebním doprovodem chvalně 
známé sedlecko-vraclavské kapely 
pana kapelníka Ježka.

Vraclavští ochotníci si pořídili 
divadelní oponu, kterou v roce 
1888 namaloval akademický ma-
líř Jarolím Štantejský z Litomyšle, 
podle obrazu akademického ma-
líře Václava Roubalíka (současník 
Alšův) představující odsouzení 
Vršovců k záhubě knížetem Svato-
plukem na hradě Vratislavi. Opony 
bylo poprvé použito při divadelním 
představení hry „Kříž u potoka“, 
pořádaném dne 26. prosince 1888. 
Později byla opona nevhodně opra-
vena a znehodnocena.

V době první světové války byla 
činnost divadelních ochotníků na 
dva roky přerušena. Poté se zase 
ochotničení rozvinulo a pokračo-
valo. Hrálo se dvakrát až třikrát do 

co odvál čas – vraclavští ochotníci
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roka. Některé hry s náročným obsa-
zením se hrály také v přírodě.
Poslední vystoupení vraclavských 
divadelních ochotníků bylo dne 
2. dubna 1950 a to divadelní hrou 
Františka Kožíka „Přátelství“ za 
režie řídícího učitele pana Rudolfa 
Vacovského s výpravou pana Jana 
Vomočila.

Ve Vraclavi působili jako režiséři 
pan Jan Vomočil, Rudolf Vacovský, 
Emil Horáček a František Chmelík.
Ne zrovna šťastným řešením bylo 
rozhodnutí nadřízených okresních 
orgánů o začlenění divadelních 
ochotníků do kulturního odboru 
JZD. Tento odbor činnost však 
nikdy nezahájil, přesto byla ještě 
sehrána divadelní hra od Molié-
ra s názvem „Jíra Danda“ za režie 
Emila Horáčka a to dne 28. ledna 
1951. Tímto divadelní ochotníci ve 
Vraclavi činnost ukončili. Za 80 let 
činnosti sehráli zdejší ochotníci na 
150 divadelních her.

Zdroj: čerpáno ze zápisů p. Vlasti-
mila Voláka, zveřejněno s laskavým 
svolením jeho syna p. Pavla Voláka. 
Foto: dobové zdroje.

co odvál čas – vraclavští ochotníci



je v plánu pozorovat dalekohledem Mě-
síc, pozorovatelné planety naší sluneční 
soustavy a další zajímavosti noční oblohy, 
jakými jsou například galaxie a mlhoviny.

Kromě pozorování navštívíme také 
Hvězdárnu barona A. Krause v Pardubi-
cích a Hvězdárnu a planetárium v Hradci 
Králové.

Budeme rádi, když nás podpoříte účastí 
na astronomických akcích a společně  
s námi budete žasnout nad krásami  
nočního nebe.

Na viděnou se těší Mgr. Kristýna Ma-
turová a Ing. Jaroslav Kubík, vedoucí 
astronomického kroužku ve Vraclavi

V listopadu jsme již absolvovali první 
noční setkání u dalekohledu. Pozorování 
sice proběhlo z důvodu zatažené oblo-
hy nanečisto (pozorovali jsme alespoň 
světlo vysílače) ale prokázalo, že účastníci 
kroužku to s astronomií myslí vážně  
a mají výdrž a potřebné odhodlání :-)

Setkání u dalekohledu nám odborným 
výkladem doplnil také docent Mgr. Josef 
Ďurech Ph.D. z Astronomického ústavu 
UK v Praze, který sám jako dítě před 
mnoha lety navštěvoval astronomický 
kroužek, který tehdy v Pardubicích vedl 
Jaromír Matura.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Snad budeme mít na jasné nebe větší 
štěstí v lednu a na jaře příštího roku, kdy 

Začátkem října roku 2021 se v naší obci 
znovu obnovila činnost astronomického 
kroužku a navázala tak na dlouholeté 
astronomické působení, u jehož zrodu 
stál před více než čtyřiceti lety  
Ing. Jaroslav Kubík a Hana Šimberská, 
později Maturová.

Jako kdysi, tak i nyní je kroužek  
určen pro děti školního věku. Má za cíl 
vzbudit zájem nejmladší generace o tuto 
vědu a poučnou i hravou formou dětem 
předat základní znalosti o vesmíru.

Za tímto účelem se osm nadšených 
mladých účastníků schází každý čtvrtek 
a v místě schůzek objevuje, zkoumá, 
sleduje, posuzuje, zamýšlí se a obdivuje 
dokonalost vesmíru.

scházíme se pravidelně ve čtvrtek
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Paďour a další členové říšské rady, čle-
nové vysokomýtského Sokola, profesoři 
z vysokomýtského gymnázia nebo 
pražský profesor Jiří Tureček, přímý žák 
zakladatele gymnázia Otmara Vaňorné-
ho. Nejzásadnější události sedleckého 
roku se pochopitelně účastnil i Sbor 
dobrovolných hasičů nebo Ochotnický 
divadelní spolek. 

Jak konkrétně slavnost po zahájení sed-
leckým starostou Stanislavem Kučerou 
vypadala, si můžeme lépe představit  
z úryvku naší kroniky: „Pěvecký kroužek 
Sokola vysokomýtského přednesl Ben-
dův Chorál národa českého. Okrašlovací 
spolek z Popovce se účastnil v plném 
počtu svých členů s odznaky a omladina 
z obce Dobříkova přijela na okrášleném 
voze. Po slavnostním odhalení se prů-
vod s hudbou v čele odebere do zahrady 
pana Jana Nováka, kde na počest všech 
přítomných pořádán jest koncert míst-
ní kapely Ježkovy.“ Zazněla i skladba 
Františka Ladislava Riegra „Kovářská“. 
Pochopitelně následovala zábava až do 
ranních hodin v hostinci p. Čiháka. 
Mezi slavnostními hosty byl tehdy  
i autor pomníku, sochař Cyril Jurečka. 
A právě s jeho jménem je spojena  
i odpověď na naši otázku. 

prostoru. Riegrův pomník na sedlecké 
návsi je toho typickou ukázkou. Je jisté, 
že sedlečtí ani vraclavští sousedé neměli 
doposud ponětí, co spojuje dominantu 
obce se slavným Hollywoodem. Odpo-
věď na tuto detektivní otázku se pozor-
ný čtenář dozví v následujícím článku. 

Připomeneme i to, komu 
a proč je pomník věno-
ván. 

Riegrův pomník na sed-
lecké návsi byl slavnostně 
odhalen už 14. července 
1912, devět let po Riegro-
vě smrti. A to díky nově 
vzniklému Okrašlovacímu 
spolku na Sedleci.  
S odhalením byla spojena 
velkolepá slavnost s mno-
ha hosty. Patřili mezi ně 
nejvlivnější občané dané 
doby z blízkého i vzdále-
nějšího okolí. Zakladatel 
a první ředitel Hamzovy 
léčebny v Luži-Košumber-
ku (zároveň císařský rada) 
pan František Hamza, 
tehdejší starosta Vysoké-
ho Mýta Antonín Tůma, 
říšský poslanec Jindřich 

V jednom z čísel Vraclavsko-Sedleckého 
zpravodaje vznikla podnětná rubrika 
připomínající pomníky v naší obci. 
Místa, která dotváří naši každodenní 
realitu, která často míjíme bez povšim-
nutí, přestože je v nich uložené dědictví 
našich předků i kus umění ve veřejném 

SEDLECKÁ NÁVES 
A HOLLYWOOD?

CHARLIE CHAPLIN, 
CYRIL JUREČKA 
A FRANTIŠEK 
LADISLAV RIEGER 

z níže uvedených zdrojů vybádali a sepsali 
Daniel Dvořák a Gabriela Míšková
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v amerických muzeích a soukromých 
sbírkách. Naše obec má to štěstí, že 
vlastní jedno z nich.

Chceme-li ale Riegrův pomník pochopit 
v jeho celistvosti, bude nutné připo-
menout nejen jeho autora, ale i dobu, 
kdy byl zbudován a také to, proč se 
naši předkové rozhodli věnovat nej-
prestižnější místo návsi právě Františku 
Ladislavu Riegrovi a nechali do pomní-
ku vetknout dnes již špatně čitelné heslo 
„Právo chceme, nedáme se“. 

F. L. RIEGER
F. L. Rieger byl politik, který zastupoval 
české zájmy v rámci Rakouského císař-
ství, později po vzniku dualismu 
v rámci Rakousko – Uherské monar-
chie, a to za Národní stranu 
(tzv. staročeskou). Postupně jako posla-
nec Říšského sněmu, Českého zem-
ského sněmu, Říšské rady a po udělení 
šlechtického titulu se stává roku 1897 
členem Panské sněmovny, kde setrval 
až do své smrti roku 1903. 

Pokud si budeme pročítat Riegerův 
životopis a jeho politické aktivity, spat-
říme před sebou dobu, která na počátku 
19. století započala národnostním uvě-
doměním a vyvrcholila Českou (Čes-

věnoval dalším menším zakázkám. 
Neexistuje však systematický sou-
pis Jurečkových děl. Z dobových 
pramenů ale víme například o hřbi-
tovní bustě Jaromíru Tejnorovi ze 
Sedlece čp 3, „absolventovi vysoko-
mýtského gymnázia, který se chystal 
ke studiu medicíny na univezitě, 
jehož zlá tuberkulóza skolila“. 

Pár let po odhalení Riegrova po-
mníku na Sedleci se Cyril a Tereza 
Jurečkovi rozhodli mezi válkami 
k emigraci do Ameriky, konkrétně 
Jižní Kalifornie. A zde se Jurečka 
dostal pro své schopnosti k více než 
zajímavé práci fi lmového archi-
tekta. Pracoval pro fi lmové studio 
Paramount Pictures a v roce 1931 
se stal architektem pro nejslavnější 
fi lm Charlieho Chaplina Světla 
velkoměsta. Pro tento fi lm vytvořil 
sousoší z úvodu fi lmu, kdy Chaplino-
va legendární postava Tuláka spí na 
klíně sochy a následuje honička, v níž 
se Tulák snaží utéct před obecenstvem, 
které sochu slavnostně odhaluje. Podle 
vzpomínek pamětníků musel Jurečka 
vytvořit několik variant sousoší, než byl 
Charlie Chaplin, který fi lm také režíro-
val, spokojen. Zvídavý čtenář snadno 
scénu z Chaplinova fi lmu dohledá na 
youtube pod heslem „charlie chaplin the 
monument“. 

Počátkem třicátých let se rodina usadila 
v Clemontu, kde Jurečka dostal na-
bídku pedagoga sochařství na Pomo-
na College. Jako zralý muž se přestal 
věnovat praktickému řemeslu a oddal 
se předávání zkušeností svým žákům. 
Vytvořil ještě několik náhrobků, často 
krajanům, emigrantům z Čech. Na pro-
fesorském místě setrval téměř dvacet let 
až do svého důchodu v roce 1949 a jeho 
ateliérem prošlo mnoho mladých so-
chařů. Mezi nimi John Burroughe, syn 
spisovatele Edgara Burroughe, který je 
autorem slavných románů o Tarzanovi. 
Spolu se svou manželkou je pochován 
na Českém národním hřbitově v Chi-
cagu. Jurečkova sochařská díla zůstávají 

CYRIL JUREČKA
Cyril Jurečka se narodil 3. 7. 1884 na 
Olomoucku, kde studoval nejprve 
sochařsko-kamenickou školu a později 
odešel do Prahy, kde absolvoval Aka-
demii výtvarných umění. Jeho učitelem 
v ateliéru sochařství byl Josef Václav 
Myslbek. Zakladatel prvního sochař-
ského ateliéru a především moderního 
sochařství v Čechách. Jurečka získal 
od Myslbeka základy sochařství v duchu 
realismu, který ve své práci rozvíjel 
a obohacoval o tehdy atraktivní secesi 
a později o nastupující modernu. 

Po studiích v roce 1909 přišel Jurečka 
do Chocně, kde pracoval v ateliéru 
místního sochaře a řezbáře Josefa Reila. 
V Chocni se Jurečka také zamiloval 
a oženil s Terezou Novotnou. Postavili si 
zde domek. Začal pracovat na několika 
dílech v našem kraji. Vytvořil na svou 
dobu velmi moderní pomník Mistra 
Jana Husa z pískovce na návsi 
v Dobříkově, který byl vyhlášen kultur-
ní památkou. Dále barokní madonu na 
návsi v Českých Heřmanicích a konečně 
náš Riegrův reliéf na sedlecké návsi. 
Cyril Jurečka nevytvořil pouze bronzo-
vý odlitek Riegrovy moderní podobizny, 
ale koncipoval celý pomník – balvan 
sestavený z několika masivních kusů 
žuly, která pochází z lomů v Prosetíně. 
Shodou okolností byl o rok později 
instalován jiný, v Čechách největší 
a nejslavnější pomník věnovaný Rie-
grovi, a sice v parku na Královských 
Vinohradech. Jeho autorem byl právě 
Jurečkův pedagog J. V. Myslbek. Park 
dnes známe pod názvem Riegrovy 
sady. Jen během druhé světové války 
se Riegrovy sady pro jistotu jmenovaly 
Smetanovy. Sedlecký Rieger vydržel na 
svém místě od roku 1912, to je zatím 
109 let. Ne každý pomník v Čechách má 
takovou historii.

Ve stejné době se Cyril Jurečka účastnil 
soutěže o zbudování pomníku v Dolním 
Újezdě. Zakázku ale získal jiný význam-
ný sochař dané éry – Jan Štursa, opět 
žák J. V. Myslbeka. Jurečka se mezi tím 
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Uherské monarchii žilo dvanáct růz-
ných národů, mezi kterými navzájem 
nepanovaly vždy idylické vztahy. Hovo-
řilo se deseti jazyky. V Evropě neexis-
toval stát, v němž by žilo tak různorodé 
složení obyvatel. Po rozpadu monarchie 
vzniklo skutečně dvanáct nástupnických 
států, ne všechny ale přežily Versailles-
kou smlouvu z roku 1919. Rakousko – 
Uhersko zajišťovalo také nábožen-
skou svobodu. Státním náboženstvím 
zůstával sice katolicismus, ale svoboda 
náboženského vyznání byla zajištěna 
protestantům, muslimům, židům a na 
východě země i pravoslavným. 

Je dobře, že se dnes již nehovoří o Ra-
kousku – Uhersku jako o „žaláři národů“. 
Rakousko – Uherská monarchie je sou-
částí našich dějin, v jejím kontextu se vy-
tvářel český jazyk, na jehož etablování se 
Rieger významně podílel. Sílilo národní 
uvědomění a spolková činnost. Za doby 
Rakouska – Uherska si naši předkové sta-
věli na vesnicích a ve městech pomníky 
českých politiků a významných osobností 
(pomník Mistra Jana Husa na Staroměst-
ském náměstí v roce 1915 a překvapivě 
i v témže roce na Sedleci). Takový trend 
můžeme srovnat s dobou komunistic-
ké totality, kdy zakladatel našeho státu 
nesměl mít sochu v celé zemi. Nakonec 
jsme si pak po vzniku samostatného 
Československa uvědomili, jak obtížné je 
řídit mnohonárodnostní stát (sedm náro-
dů v letech 1918–1939)! Dnes jsme opět 
součástí mnohonárodnostního uskupení 
v rámci Evropské unie. Sám Rieger byl 
přesvědčivým zastánce federace v rámci 
Rakouské monarchie. Byl silným odpůr-
cem Rakousko – Uherského vyrovnání 
a vzniku dualismu (vznik Rakouska – 
Uherska). Byl přesvědčený o tom, že 
jedině federace a stejné podmínky všech 
národů a historických zemí monarchie 
mohou udržet stát při životě. A to nejen 
politicky, ale i ekonomicky. Nestalo se tak 
a monarchie se rozpadla. Možná viděl dál 
než mnozí politici té doby. 

Samozřejmě že odpovědět doslovně na 
otázku, proč si sedlečtí vybrali Riegrův 

vení v Rakouském císařství, potažmo 
v Rakousko – Uherské monarchii, 
nedokázaly se dohodnout na společném 
postupu. Svou energii rozmělňovaly ve 
vzájemném osočování, urážkách, pří-
padně obviňování ze zrady. Mladočeši 
byli v těchto půtkách jistě radikálnější. 
Rieger byl významný a výjimečný tím, 
že se jako málokterý politik té doby 
dokázal přenést přes tyto vzájemné 
řevnivosti a nade vším viděl primár-
ní cíl. A sice zájmy českého národa. 
Dokázal vytvářet zájmová uskupení 
napříč stranami v celé monarchii, a to 
jak se slovanskými, tak neslovanskými 
národy. Během své politické kariéry byl 
opakovaně zklamáván, v jednom období 
byl i zastáncem tzv. politiky pasivní 
rezistence (nechal se zvolit a následně 
blokoval jednání sněmu svojí nepřítom-
ností). Nicméně nakonec se vždy vrátil 
k aktivní a státotvorné politice. 

Přestože Rieger během své kariéry ne-
dosáhl toho, oč usiloval, jeho politickou 
misi musíme hodnotit kladně. Vytvářel 
politické uvědomění v Čechách, formo-
val a učil politickému myšlení 

a vytvořil fundament, na 
který pak mohli nava-
zovat o generaci mladší 
spolupracovníci, ale 
i konkurenti. Historie 
totiž o českých politicích 
a politickém uvědomění 
té doby nehovoří po-
chvalně. Českou politiku 
hodnotí jako naivní, 
neuvědomělou a spíše 
rozkladnou. A to přede-
vším ve srovnání s Poláky, 
Chorvaty, Němci a Italy. 
Výjimku tvoří Palacký 
a jeho zeť Rieger. 

DOBA RAKOUSKA - 
UHERSKA
Je potřeba také zdůraznit 
kontext doby, ve které 
Rieger aktivně působil 
a ve které se nacházela 
i naše obec. V Rakousko – 

koslovenskou) státností v roce 1918. Té 
se však již Rieger nedožil. Dobu plnou 
přelomů a změn. Můžeme se pouze 
spekulativně zamýšlet nad tím, jaký by 
byl jeho postoj k úplnému osamostat-
nění Čechů a Slováků. Rieger byl totiž 
váženým spoluzakladatelem a členem 
„Staročeské strany“, která se snažila 
o federalizaci monarchie a rozhodně ne-
toužila po úplném osamostatnění. Dalo 
by se říci, že byl politickým protivníkem 
např. T. G. Masaryka a Karla Kramá-
ře, případně dalších politiků té doby, 
sdružených mezi politické konkurenty, 
„mladočechy“. Nutno ale podotknout, 
že ani TGM a už vůbec ne rusofi l Karel 
Kramář v době přelomu 19. a 20. století 
o osamostatnění českého historického 
území uvažovali. 

Pozorovat souboj těchto dvou na české 
scéně nejvýraznějších politických usku-
pení 19. století (staročechů a mladoče-
chů), nám může připadat příznačné. 
I když obě strany v podstatě usilovaly 
o totéž, tedy zvýšit národnostní uvědo-
mění Čechů a zajistit českému národu 
a českým zemím významnější posta-
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a tak ohne, zmlátí, protne
každý odpor našinec.

Kovář je vždy muž od rány
jako doma tak před pány;

křivé srovná, vzdorné zlomí,
přítel práv, ne lichých slov
buší kov neb zrádce hromí,

jak co přijde na nákov.

Kovář nezná hluky marné,
vyčká času k ráně zdárné;

prv než železo je žhavé,
nechá hučet prázdný měch.
Znáť se z rány v době pravé
pravý kovář - pravý Čech.

Česká vlast nám Bohem dána,
uhlím, rudou požehnána:
uhlí dává světlo, plamen,

železo zas sílu dá.

Ohni srdcí, síle ramen,
světlu hlav se svět podá.

Čech vždy kovář býval řádný,
bystrý duchem, ranou pádný:

znal kout rochadla i stroje,
ostrý meč i bodrý mlat.

Nechcem hanbit předky svoje:
svoji na svém chceme stát!

U nás, u nás
jde ráz na ráz;

tu rána na ránu co hrom dopadá,
nadarmo nižádnou kovář nezadá.

Zdroje: 
SUCHÝ, Ondřej. Když Chaplin potkal Buriana. 
Praha: Euromedia Group, 2019. ISBN 978-80-

7617-834-2.
Archiv výtvarného umění ABART, heslo Cyril 

Jurečka: https://cs.isabart.org/person/111842 
Edan Hughes, "Artists in California, 1786-1940"

American Art Annual 1919-33; Who's Who 
in American Art 1936-59; Southern California 

Artists (Nancy Moure); Los Angeles Times, 
1-17-1959 (obituary).

Collage Art Jornal, Volume 18, 1959, page 248. 
Los Angeles Times, June 3 1934. 

Národní památkový ústav, Socha Mistra Jana 
Husa, https://pamatkovykatalog.cz/socha-mis-

tra-jana-husa-16013742 
KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vydání 

druhé. Praha: Argo, 2019. ISBN 978-80-257-
2848-2.

Kronika obce Sedlec, rok 1912.

mohli sedlečtí té doby ideově vztahovat. 
Navíc poté, co se Rieger po zakoupení 
statku v Železných horách stal sedlákem 
a venkovanem. Z jakého důvodu si však 
o rok později instalovali vinohradští 
svůj monumentální Riegerův pomník 
v rohu rozsáhlého parku (dnes opět Rie-
gerovy sady) zůstává z pohledu sedlec-
kých nevysvětlitelnou záhadou. 

RIEGRŮV POMNÍK
Dnes zůstává Riegrův pomník stále 
ve středu sedlecké návsi jako jedna 
z dominant, vedle nově rekonstruova-
né školy a pískovcového křížku. Ko-
lemjdoucím se nabízí podobný pohled 
jako v době slavnostního odhalení. 
Pomník totiž prošel letos v létě celko-
vou rekonstrukcí. Byl vybudován nový 
základ, celá skulptura byla rozebrána 
a znovu osazena. Riegrova podobizna 
i nápis pod ní byl restaurován. 
Z kroniky víme, že se sedlecký Okrašlo-
vací spolek staral o celou „Riegrovu 
zahrádku“, která byla kolem pomníku 
pravidelně osazována. Její půdorys je 
v trávě stále trochu patrný. Vedle 
vzrostlých stromů zde kvetly růže. 

Po vyčerpávajícím textu přikládáme 
pro odlehčení text písně Kovářská, 
která zazněla při odhalování 
pomníku. 

KOVÁŘSKÁ
Text: F. L. Riegr

Není muže nad kováře,
muž on celý přímé tváře!

On zná státi na svých nohou,
on též tuhé rámě má.

Díla věčná, krásu mnohou,
rukou, hlavou vykoná.

U nás, u nás
jde ráz na ráz,

tu rána na ránu co hrom dopadá,
nadarmo nižádnou kovář nezadá.

Kovář rád má všecko rázné,
řeč ni rány nechce prázdné,
slovo mužné, rány hrotné,
statný čin pro dobrou věc;

reliéf, nelze. Nemáme zápisy ze zastu-
pitelstva obce, nevíme, kdo konkrétně 
pomník s plastikou inicioval, nevíme, 
jak se tehdy hlasovalo, jaké padaly 
argumenty, můžeme pouze spekulovat, 
co obyvatelům tehdejší Sedlece 
na Riegerovi imponovalo. 

Rieger byl právník, spisovatel, básník, 
národohospodář, všestranný intelektuál 
té doby. Byl ale především konzervativní 
politik, zastánce národnostních zájmů 
českých zemí v rámci širšího uskupení. 
Sedlec se stávala v období od roku 1848 
do roku 1950 postupně bohatou a rozví-
jející se vsí. V roce 1850 proběhly první 
volby. Nebývale velký počet rozsáhlých 
selských usedlostí, výstavní škola, tři 
hospody se dvěma sály, dvě kovárny 
a pekárna, významná spolková činnost, 
to vše poukazuje na silnou a majetnou 
vrstvu obyvatel, převážně zemědělsky 
orientovanou. Zájmy této vrstvy za-
stupovala původně silně konzervativní 
Národní strana (staročeši), jejímž zakla-
datelem byl právě Rieger. Na platformě 
této strany vznikla pak v roce 1905 
Českoslovanská strana agrární, která 
se jednoznačně hlásila k odkazu českých 
dějin, národních tradic a obrození 
a zastupovala celé spektrum obyvatel 
venkova. Zemědělské dělníky i statkáře. 
Tato strana se později přeměnila 
v Republikánskou stranu zemědělského 
a malorolnického lidu, tzv. Agrární stra-
nu, jejíž předseda Švehla vedl tři vlády 
v období první republiky. Strana byla 
zrušena nacisty v roce 1939, paradoxně 
po válce obviněna z kolaborace (sic!) 
a její činnost nesměla být po roce 1945 
obnovena, což bylo přímo zakotveno 
v Košickém vládním programu (sku-
tečným důvodem byla obava, lidovců 
a komunistů z volební konkurence na 
venkově).

I na Sedleci bylo politické rozložení sil 
v roce 1912, v době stavby pomníku, 
jasně konzervativní, národně uvědo-
mělé a „agrárnické“. V tomto duchu se 
Rieger svými celoživotními politickými 
postoji jevil jako někdo, ke komu se 
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a je sucho, nebo až moc a půda je 
přemokřená.
   · K tomu fouká silný vítr, který 
láme větve stromů.
   · Bylo mi líto vykáceného sadu za 
Sedlecí směrem na Vinary. Padlo 
tam vše a teď je tam pusto.
   · Sedlec stále trápí smrad z Louže, 
řešila to Česká inspekce životního 
prostředí, a i přes přidání pomoc-
ných bakterií to zatím moc nezabírá. 

Budeme sledovat, jak se stav bude 
měnit.
   · Ne všichni zemědělci dokážou 
pochopit, že při orbě se nemá jezdit 
pár centimetrů od kmene stromu. 

kteří pomohou sbírat odpadky.
Veškeré informace zveřejníme na 
našem FB Příroda Vraclav, přidejte se 
k nám. Rukavice a pytle dodáme.

ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY 
NA SEDLECI 
S akcí Ukliďme Česko proběhne 
i čištění studánky na Sedleci. Po-
řád se to odkládá, a už je nejvyšší 
čas. Bude potřeba, aby se nás sešlo 
co nejvíce, každá ruka se počítá a 
pomáhá. Vraclav by mohla pomoci 
Osadníkům Sedlece!

SBÍRÁM DENNĚ 
Akce Ukliďme Česko je jedno-
rázová akce, co ale uklízet každý 
den po troškách.
S manželem jsme zavedli pravi-
dlo, že musíme posbírat jeden 
odpadek denně. Což se mi daří, 
protože stále nacházím nepořá-
dek při procházkách se psem. 
Když náš Django „udělá bobka“, 
tak v nejbližším okolí vždy seberu 
i něco dalšího.

KRÁTCE 
   · Letos se držela jezírka v sadu, 
poměrně dlouho. Buď prší málo 

Počasí se mění, ale i přes to doufám, 
že si užijeme krásné vánoční svátky 
s kouzelnou nadílkou plnou sněhu. 
Za celý tým komise pro životní pro-
středí přejeme pohodové svátky 
a hodně zdraví v novém roce 2022.
Vybrala jsem několik informací, 
které mě překvapily a myslíme si, 
že i vás zaujmou.

PTAČÍ HODINKA
Jako každý rok se těším na hodinu, 
kdy budu počítat a pak zjistím, kolik 
bude ptáčků na krmítku u nás na 
zahradě. V roce 2022 to bude 
7. - 9. 1., což je za chvilku.
Přikrmovat je dobré, ale musíme 
si dát pozor, aby lojové koule byly 
opravdu lojové. Už se objevily 
i z palmového tuku, což ptákům 
neprospívá a ani jim 
to nechutná. Buďme 
k nim laskaví a krmme 
je správně, prosím.

UKLIĎME ČESKO 
2022
Snad nám to covid nepokazí, protože 
se plánuje velký úklid Česka. Půjde 
o sobotu 2. 4. 2022. Doufám, že se na 
Vraclavi a Sedleci sejdou dobrovolníci, 

zimní cestou 
k Vraclavi



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Kristýna Klzová



zdroj: ptaciho-
dinka.birdlife.cz
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zimní cestou 
k Vraclavi

21. století. Tak tato myšlenka se 
objevuje v časopise Respekt.
Evoluce naše těla stavěla na sběrače 
a pravěké lovce, kteří denně ušli přes 
deset kilometrů. Hladovění nebylo 
nic neobvyklého a evolučně nejsme 
vůbec stavěni na průmyslově zpra-
covaná jídla. 
Sedět je vlastně nepřirozené a práce 
u PC tomu moc nepomáhá - je to 
strnulá poloha. Čím jsme starší, tím 
více pociťujeme, že nás bolí záda 
a krční či bederní páteř, ta pak způ-
sobuje motání hlavy a takové bolesti 
rukou a nohou, že si musíme vzít 
„prášek na bolest“.
Mnozí nechodíme ven, takže nám 
chybí vitamín D. Z auta vylezeme 
a ujdeme pár metrů do kanceláře, 
pár metrů na nákup a nedej bože, 
že musíme parkovat dál, než jsme 
zvyklí. 
Mnohem více se dozvíte 
na: https://www.respekt.
cz/na-zdravi/proc-se-
lidske-telo-nehodi-do-
21-stoleti 

PETER WOHLLEBEN:
TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ
Doporučení na Vánoce, určitě pro 
každého, kdo má rád les, stromy a pří-
rodu. Krásné fotografi e, člověk se 

na Vraclavi a Sedleci najít 
místo, kde bychom mohli 
dávat nám nepotřebné věci 
a odnést si, co se nám tam 
bude hodit. Dříve fungovaly 
„bleší trhy“. Co vy na to?
Vzpomínáte si na devadesátá 
léta, kdy jsme nosili igelitku 
s hrdostí, dokud se pomalu 
nerozpadla, tak jsme jí nedo-
kázali vyhodit. Jak babička 
vymývala pytlík od mléka 
a používala jej opakovaně.
Dnes je igelitka všude, igeli-
tový obal téměř na všem. 
A tak se tento obal sám 
stává nedostupným, není 
materiál na jeho výrobu.
Je to začarovaný kruh. Vozili jsme 
plastový odpad do Asie, kde jej třídi-
li, zpracovávali, pak znovu vytvořili 
granulát a následně zavezli do Evro-
py. Uhlíková stopa jako blázen. Teď, 
už odpad do Asie nevozíme, Asie 
jej nechce a bez granulátu neumíme 
udělat ani tu igelitku.
Krize má svoje výhody, zapojíme 
naše hlavy dohromady a naučíme se 
využívat všechno jinak. Už teď jsem 
si všimla, že se mnoho věcí změnilo, 
a jistě i změní.

NĚCO DĚLÁME ŠPATNĚ
Na internetu, Seznam Zprávy 
se objevil článek, jak Česká 
příroda zchudla. 
Jde o studii britských vědců, 
kteří se zabývají biodiverzitou 
na světě. K tomu se vyjadřovali 
i čeští vědci, a bohužel souhlasí. 
Česko je podprůměrné ve světě 
a nejhorší mezi okolními státy. 
Začalo to průmyslovou revo-

lucí a končí to nejen u intenzivního 
zemědělství.
Přišli jsme nejvíc 
o polní zvířata a rostli-
ny z okolních států.

EVOLUCE
Je zajímavé, jak se naše 
těla nehodí na život a práci ve 

Stále na krajích polí vidíme stromy, 
které mají poškozené kořeny, často 
je nakřivo celý strom. 

VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM, 
DOKÁŽEME SE USKROMNIT?
Stará moudrost říká, že nic netrvá 
věčně. I já jsem si vždy myslela, že 
blahobyt nemůže trvat věčně, ale 
hlavně když je něčeho moc, tak se 
plýtvá.
I my s manželem přemýšlíme, 
jak být šetrnější a ušetřit energii 
i náklady třeba při vytápění a jak 
v domácnosti hospodařit. Stačí třeba 
mít doma vytopeno na 21 stupňů 
(a ne na obvyklých 22) a úspora je 
15-20% ročně.
Začaly zdražovat potraviny a ještě 
dál budou. 
I my jsme měli svého času potraviny, 
které se ne vždy spotřebovaly, ale 
máme výhodu, že máme slepičky. 
Díky tomu nemám tak špatný pocit, 
že plýtvám potravinami. Ale stačí 
i kompost. 
V létě by se mohlo zavést obchodová-
ní s vlastní vypěstovanou zeleninou 
a ovocem. Co třeba každou sobotu na 
návsích, mohlo by to mít úspěch?

Do budoucna se očekává zdraže-
ní oblečení a drobných spotřebičů 
apod. Přitom i oblečením se nesku-
tečně plýtvá. Např. to vyrobené 
v Číně, které se neprodá v Evropě, 
tak se již několik let vozí na obří 
skládku do pouště v Chile… šílené.
Říkám si, jestli by nestálo za to 



pokácený starý sad za Sedlecí



zdroj: 
seznamzpravy.cz



okolní státy s procenty původních druhů



zdroj: 
respekt.cz
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máme k dispozici pouze jedenáct 
kluků a s tím se „jedenáctkový“ 
fotbal hrát nedá. 
A bude hůř… 
Bohužel … věková kategorie roč-
níků 2006-2010 na Vraclavi zcela 
chybí. Ne, že by nebyli děti, jen je 
nemá kdo vést. Rodiče, bez nichž 
to prostě na venkově nejde a nepů-
jde, jaksi lehce řečeno jsou v tomto 
směru neaktivní. Dětí majících chuť 
sportovat by se našlo spousta, ale 

zrelaxuje u čtení jednotlivých kapitol.
Jde o zkušenosti lesníka nasbírané 
během celoživotního působení 
a o změně myšlení a přístupu ke 
stromům a lesu. Překvapuje mě 
to, jsou to věci, které dávají smy-
sl. Spolupráce mezi jednotlivými 
druhy organizmů je závazná pro celé 
společenství stromů, pro les. Pod-
pora slabších jim není cizí, naopak. 
Vyvyšování se nad ostatní jim ne-
dává výhodu nad ostatními, naopak 
kompaktnost lesa je jeho silou.

FACEBOOK: PŘÍRODA VRACLAV
Podívejte se na náš Facebook Příroda Vraclav, staňte se také našimi přáteli. 

Když narazíme na zajímavé odkazy, dáváme je tam. Pokud by vás něco zajímalo, napište nám.

fotbalový oddíl TJ Sokol Vraclav
MUŽI
V loňské úspěšné sezóně, kdy jsme 
po téměř polovině soutěže byli 
jasně v čele, došlo z důvodu Covidu 
k přerušení a následně anulování 
celého ročníku. To nás pravděpo-
dobně připravilo o postup do vyšší 
soutěže. Po přerušení a dlouhé pau-
ze se do nového ročníku 2021/2022 
na okrese Chrudim přihlásil menší 
počet týmů, následkem čehož došlo 
ke sloučení 3. a 4. třídy. V letošní 
sezóně hrajeme tedy 3.třídu 
v chrudimském okrese. Ta je rozdě-
lena po prapodivných „čachrech“ na 
OFS do dvou skupin, když z každé 
postupuje pouze vítěz.
Po loňském namlsání přišla stude-
ná sprcha… Po výsledkově velmi 
špatné letní přípravě, kdy jsme vše 
prohráli, když jsme nastupovali 
většinou proti týmům z vyšších 
soutěží, pokračovala mizérie 
i v samém úvodu sezony. Nakonec 
jsme se přeci jen výsledkově zvedli, 
občas museli vypomoci dorosten-
ci, občas jsme se sešli i v plné síle. 
Nakonec to v tabulce není zas až 
taková tragédie, když na druhé mís-
to ztrácíme „pouhých“ šest bodů, 



facebook sokola

na což relativně mohou stačit i dvě 
výhry v řadě. Komentáře k jednotli-
vým zápasům jsou 
k přečtení zde… 
https://www.facebook.
com/sokolvraclav

DOROST
Dorostenci z důvodu 
odchodu pěti kluků do kategorie 
mužů hrají nově vzniklou me-
ziokresní soutěž Svitavska a Ústec-
koorlicka ve formátu 8+1. Naštěstí 
vznikla tato soutěž, protože letos 



fotbalová šestnáctka

životní prostředí
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Bohužel, pomocníci z nebe nepa-
dají…, ale o tom jsem se již zmi-
ňoval.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Po dlouhých letech čekání se to 
podařilo, ledy se pohnuly a škola 
i veřejnost budou mít k dispozici 
multifunkční hřiště, které tu tak 
moc chybělo. Doufám, že bude 
hojně využíváno a že děti budou 
vedeni ke sportu a pohybu vůbec. 
Obec tím doufám nekončí a bude 
v rámci svých fi nančních možností 
v návaznosti na vypsané dotační 
tituly pokračovat v tom co přislíbi-
la, tedy v budování dalších pláno-
vaných sportovišť v areálu hřiště. 
Určitě to Olda Koblížek ve svém 
starostovském příspěvku zmínil.
Sportovní zázemí na hřišti bohužel 
letos nevyšlo, i přestože fi nance na 
výstavbu Národní sportovní agen-
tura ČR přislíbila, nakonec vzhle-
dem k fi nanční situaci rozpočtu 
ČR byl celkem logicky dotační titul 
zrušen. Měl by již být vypsán nový, 
ale za aktuálního stavu lze těžko 
předpokládat, že by peníze do spor-
tu nová vláda „pustila“. No, nechme 
se překvapit…
Závěrem bych chtěl za fotbalový 
oddíl všem popřát pohodové 
vánoční svátky a do nového roku 
2022 hlavně zdraví, štěstí a splnění 
všech přání. 

Z.B.

tam to bohužel končí. Ale to jsem 
trochu odbočil.
Dorostencům se dařilo střídavě. 
Vše se odvíjí od toho, kolik kluků 
na zápas dorazí a někdy to je oprav-
du o nervy. Bohužel se nám nevy-

hnula ani zranění, 
takže několikrát jsme 
jeli k zápasu v přesném 
počtu bez možnosti 
střídat, jednou jsme 
dokonce nastoupili jen 
v sedmi. Kluci ale vytvo-
řili dobrou partu, což je 
základ. Důležité je to, že 
z nich je cítit, že fotbal je 
baví i přesto, že problé-
mů máme víc než dost. 
Komentáře k jednotli-
vým zápasům jsou 
k přečtení také na 
https://www.facebook.
com/sokolvraclav.

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci pod vede-
ním Michala Rozlivky 
zvítězili sice jen ve dvou 
utkáních, ale chuť a elán 
do hry jim rozhodně 
nechybí. Trénují někdy 
i 5x v týdnu a určitě se 
to výsledkově i herně 
jednoho dne „zlomí“. 
Obdiv k Michalovi, že 
dovede časově zvládat 
podnikání a dobrovol-
nou činnost s dětmi. 

fotbalový oddíl TJ Sokol Vraclav

List1

Stránka 1

KLUB S B

1     Horní Bradlo 68:13 27

2     Vítanov 35:14 16

3     Miřetice B 21:21 15

4     Nasavrky B 17:19 13

5     Dřenice B 29:37 12

6     Luže B 17:25 12

7     Vraclav 21:33 10

8     Svratouch B 12:36 10

9     Žlebské Chvalovice 13:27 8

10    Bojanov 15:23 7

KLUB S B

1     Březová nad Svitavou 76:15 27

2     Řetová 73:27 22

3     Sebranice 36:15 22

4     Vraclav/Zámrsk 40:44 15

5     Kunčina/Mladějov 45:53 12

6     Semanín 28:47 12

7     Tatenice 25:45 6

8     Dlouhá Loučka/Křenov 20:97 0

KLUB S B

1     Jablonné nad Orlicí 106:9 30

2     Ústí nad Orlicí B 105:19 24

3     Letohrad B 69:24 23

4     Žichlínek 36:31 17

5     Rokytnice v Orlických horách 58:35 15

6     Tatenice 46:46 15

7     Rudoltice 28:55 13

8     Brandýs nad Orlicí 34:64 9

9     Luková 25:41 8

10    Zámrsk/Vraclav 21:94 6



Tabulky:
   1) Okresní soutěž Chrudim - 2021/2022 - 
        3. třída skupina B – muži
   2) Meziokresní přebor Svitavy/Ústí nad Orlicí – 
        2021/2022 - Dorost 8 + 1
   3) Okresní přebor Ústí nad Orlicí – 2021/2022 - 
        mladší žáci 7+1



náš dorost
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ní techniky a vybavení. Postupně 
se nám daří přizpůsobovat zázemí 
jednotky tak, aby odpovídalo nejen 
strojním podmínkám (neboť veškerá 
technika potřebuje řádnou a přede-
psanou údržbu), ale také aby se zde 
členové jednotky ve svém volném 
čase rádi scházeli.
Co říci závěrem? Děkuji všem 
členům jednotky za veškerou práci, 
výdrž a ochotu. Doufám, že uskuteč-
níme v příštím roce vše, co jsme si 
předsevzali. Novým členům -kama-
rádům v naší jednotce přeji, aby se 
jim s námi dařilo. Chci také vzkázat 
všem, kteří mají zájem se přidat 
k činnosti jednotky a nevědí jak na 
to, aby za námi přišli do hasičské 
zbrojnice, spojili se s jakýmkoliv 
členem jednotky nebo jednoduše na-
vštívili Obecní úřad, který nám váš 
zájem sdělí a může tak začít proces 
vašeho začleňování do jednotky.
Jménem Jednotky dobrovolných 
hasičů obce Vraclav přeji všem lidem 
klidné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hlavně hodně zdraví 
a spoustu splněných přání.

Martin Jílek

u několika následujících událostí 
a příjezd na základnu oznámila 
operačnímu dispečinku až okolo 
čtvrté hodiny ranní. 
Druhý náročný zásah se odehrával 
na plovárně ve Vysokém Mýtě, kdy 
jednotka vyjela zhruba ve 14 hodin 
a vracela se až kolem 22. hodiny. Při 
tomto zásahu, kdy rozvodněná řeka 
Loučná zaplavila místní plovárnu, 
jsme měli možnost řádně prověřit 
naše čerpadla a při čištění dna plo-
várny také naše ruce.
Každý zásah je samozřejmě náročný 
a je jedno, jak dlouhý čas na něm 
hasič stráví – z toho důvodu jsme 
se věnovali i dalším záležitostem. 
Pomáhali jsme hasičům Vinary 
a Stradouň na jejich soutěžích 
v požárním sportu nebo jsme se 
nechali dobrovolně zařadit přes 
operační středisko HZS Pardubické-
ho kraje na pomoc jižní Moravě po 
ničivém tornádu. I když naše nabíd-
ka nakonec nebyla využita, tak jsme 
se s dalšími členy jednotky rozhodli 
pomoci alespoň fi nančně – každý 
podle svých možností.
Pro JSDHO se povedlo získat dotaci 
od Pardubického kraje na vylepše-

Milí spoluobčané, 
půl roku nám uběhlo jako voda 
a mně je ctí za tento čas shrnout 
práci Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Vraclav. Může se sice 
zdát, že se v dnešní době za půl roku 
nedá téměř nic stihnout, ale u nás 
toto pravidlo neplatí, a to zejména 
v případě naší hlavní činnosti. 
V roce 2021 má jednotka za sebou 
15 mimořádných událostí, což je 
vskutku vysoké číslo. Téměř polovina 
z nich se týkala našeho katastru 
a zbytek nejbližšího okolí. Už jen 
tento počet znamená velkou zátěž 
pro členy jednotky a za to jim patří 
obdiv a velké díky. Rád bych vyzdvi-
hl dva nejnáročnější zásahy, kdy jsme 
byli opravdu rádi, že jsme se vrátili 
zpět na základnu. 
První z nich byla vichřice 
29. června, kdy byla jednotka 
povolána po 22. hodině na odklízení 
popadaných stromů blokující silnici 
I/17, kde jsme se ve spolupráci se 
stanicí HZS Vysoké Mýto a JSDHO 
Zámrsk doslova „prořezávali“ silnicí 
od Homole až po Stradouň. Bohužel 
to byl pouhý začátek náročné noci, 
jelikož jednotka strávila další hodiny 

JSDHO Vraclav
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klub důchodců

Vážení spoluobčané, rád bych vás 
seznámil s naší činností za celý rok 
2021. Začnu bohužel smutně. Ve 
věku nedožitých 52 let nás 19. března 
opustil Jaroslav Meissner. K hasičům 
se dal krátce pro přistěhování na Se-
dlec v roce 1994. V mládí se Jarda za-
pojil do běžné činnosti a posléze měl 
na starost v rámci výboru materiálně 
technické zabezpečení. Zůstala za 
ním spousta vykonané práce. Když 
bylo potřeba přiložit ruku k dílu, 
nikdy s tím neměl problém, stejně 
jako s tím, říct svůj názor. Opustil 
nás bohužel další srdcař.
Máme nové auto. Tedy ne úplně 
nové. Výjezdová jednotka Vraclav 
dostala vůz CAS 25 LIAZ a nám tím-
to přenechali svůj CAS 25. Přivezli 
jsme ho 20. června s tím, že naše stá-

vající auto bylo přemístěno do nově 
budovaného muzea v Zámrsku. Vůz 
je sice novější, ale i tak na něm bylo 
potřeba udělat několik oprav. Máme 
nový kompresor a přepážky v nádrži. 
Čeká nás výměna ventilu nádrže.
30. června v ranních hodinách jsme 
byli přivoláni k odklizení spadlého 
stromu u Vinar. Strom jsme odstra-
nili, ale zároveň nám to připomnělo, 
že potřebujeme školení pro práci 
s motorovou pilou.
V září se na hřišti konal dětský den. 
Po domluvě s vraclavskými hasiči 
jsme tuto akci zpestřili ukázkou 
hasičských dovedností. Oprášili jsme 
staré uniformy, připravili stříkačku 
Stratílek a nacvičili podobu útoku. 
Jako první se předvedla dvě družstva 
dětí, pak svoji rychlost ukázaly ženy 
a jako poslední jsme nastoupili my. 
Imaginární papírová hospoda nám 
sice shořela, ale ukázka hasičských 
dovedností se líbila.
V sobotu 25. září jsme pořádali další 
ročník turnaje v pétanque. Od Mila-
na Jaroše převzali organizaci Tomáš 
Škop a Láďa Khorel. Letos nic ne-
bránilo tomu, aby se akce konala na 
sedlecké návsi a počasí nám přálo. 
Povrch hřiště nebyl ideální, ale 
v daném čase jsme to lépe nestihli 
připravit. Ještěže ten den nepršelo. 
Hrálo celkem 24 dvojic ve 4 skupinách 
a 2 nejlepší z každé postupovaly do 
vyřazovací části, kdy prohra zname-
nala konec. Celkové pořadí nakonec 

bylo takto: 1. místo Natálie Pitrová 
a Hana Uhrová, 2. místo Jana Knilo-
vá a Láďa Jonáš, 3. Bořík a Maruška 
Pitrovi. Opět tedy vyhrála bytovka. 
Vítězům gratulujeme a těm ostatním 
děkujeme za účast. Jsme také rádi 
za podporu sponzorů a obce.
Podařilo se nám udělat několik bri-
gád. Pro naši potřebu to bylo řezání 
dřeva, oprava hasičské techniky 
a údržba zbrojnice. Protože kon-
číme s péčí o stádo oveček, museli 
jsme také uvést do původního stavu 
pastvinu u Louže. Stádo oveček jsme 
měli od roku 2009 a od té doby jsme 
mu věnovali spoustu času. Obzvlášť 
Mirek Zeman, který se o ně staral 
jako o svoje.
První adventní víkend v sobotu 
27. listopadu proběhlo rozsvěcení vá-
nočního stromu u hasičské zbrojnice. 
Předtím jsme ještě museli upravit 
jeho osvětlení, ale stejně bude potře-
ba pořídit nové. Také jsme zajistili 
tekuté občerstvení, něco drobnějšího 
k snědku a pozvali živou muziku, 
aby zahrála koledy. Uvidíme, jak 
nám situace dovolí, ale ještě bychom 
se chtěli u vánočního stromu potkat 
o silvestrovské noci.
Všem našim občanům přejeme 
příjemné svátky a do nového roku 
hodně zdraví.

S pozdravem 
Jiří Táborský

navždy prázdné. Budeme stále vzpomí-
nat.
Věříme, že ten další rok bude lepší 
a pojedeme zase na výlet a budeme se 
opět scházet.

Klub důchodců přeje krásné prožití 
svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, 
lásky a štěstí přeje celé vedení.

Marie Drdajová

nám přispěl fi nančně. Je to krásný kout 
naší obce a proto věříme, že příjemné 
posezení budeme opakovat.
Další setkání proběhlo v říjnu v KD, 
které nám každý rok pořádá Obecní 
úřad spolu se SPOZem. Za vše také 
děkujeme. 
A opět se nám vrátila epidemie a zase 
se vše uzavřelo.
V listopadu nás zasáhla smutná zpráva, 
kdy naše řady opustila naše kamarádka 
Bohunka Zlesáková. Její místo zůstane 

Vážení spoluobčané, kamarádi, sousedé.
Rok 2021 spěje ke svému konci. Byl to 
rok malých nadějí, přesto zasáhl i do 
naší obce. Museli jsme se rozloučit 
s Pepou Schejbalem, Vendou Klapa-
lem a veškerý elán nás opustil. Veškerá 
setkávání jsme zrušili, až v srpnu jsme 
uspořádali první setkání u Svatého Mi-
kuláše v nově otevřené pivnici. Zahrála 
nám Choltičanka a o občerstvení se 
postaralo vedení pivnice. Děkujeme. 
Děkujeme také Obecnímu úřadu, který 

Jaroslav Kubík



Mohla Betelgeuse dosáhnout konce 
svého života? I když je to neprav-
děpodobné, myšlenka, že by se na 
pozemské obloze objevila superno-
va, upoutala pozornost veřejnosti. 
Později se ukázalo, že za snížení 
jasu Betelgeuse může mohutný 
oblak plynů uvolněný z této hvězdy, 
který se poté rozptyluje a jas hvězdy 
opět pomalu vzrůstá.
Nové počítačové simulace dávají 
astronomům přesnější představu 
o tom, co lidé uvidí, až Betelgeuse 
nakonec vybuchne někdy v příštích 
100 000 letech. Život na Zemi sice 
nebude poškozen, kromě jistého 
ztenčení ozonové vrstvy. To ale ne-
znamená, že to zůstane bez povšim-
nutí. Výpočtem se ukázalo, že když 
Betelgeuse vybuchne, bude zářit 
jasně jako půlměsíc – devětkrát 
slabší než Měsíc v úplňku –  
po dobu delší než tři měsíce. 
Lidé by mohli vidět supernovu na 
denní obloze zhruba rok.  
A v noci by ji bylo vidět pouhým 
okem ještě několik let, kdy budou 
zbytky supernovy postupně chlad-
nout a pohasínat. Uprostřed takto 

je v souhvězdí Vozky (Auriga), 
Canopus je v souhvězdí Lodní kýl 
(Carina) – u nás není vidět, Alde-
baran je v souhvězdí Býka (Taurus).
Když takto hmotné hvězdě dojde 
palivo v jejím jádru, hvězda se  
vlivem vlastní gravitace zhroutí  
a změní se v supernovu. Je to udá-
lost, kdy se vnější vrstvy hvězdy 
fakticky rozletí do okolního vesmí-
ru. Zbylé jádro hvězdy se v případě 
Betelgeuse změní v černou díru. 
Astrofyzikové odhadují, že se to 
hvězdě Betelgeuse stane pravděpo-
dobně během příštích 100 000 let, 
což je z astronomického hlediska 
relativně brzy.
Betelgeuse je proměnná hvězda 
měnící svoji jasnost. Astronomové 
dnes vědí, že jasnost Betelgeuse 
se mění proto, že je to umírající 
červený veleobr s průměrem asi 
sedmsetkrát větším než naše Slun-
ce. Jednoho dne hvězda exploduje 
jako supernova a poskytne lidstvu 
nebeskou show, než navždy zmizí 
z naší noční oblohy. Tato případná 
exploze vysvětluje, proč byli astro-
nomové nadšeni, když se Betelgeu-
se v roce 2019 začala dramaticky 
stmívat. 

Souhvězdí zimní oblohy patří  
k těm nejjasnějším severní hvězdné 
oblohy, navíc jejich obrazce patří  
k velice výrazným a poměrně 
snadno zapamatovatelným. Okem 
lze spatřit i řadu dalších zajímavých 
objektů.

BETELGEUSE
Při prvním pohledu na oblohu 
v zimních měsících si obvykle 
všimneme souhvězdí Oriona. Na 
levém jeho „rameni“ svítí hvězda 
Betelgeuse, vzdálená od Země 643 
světelných let.
Betelgeuse (Alpha Orionis), je 
velmi hmotná, druhá nejjasnější 
hvězda v souhvězdí Orion a devátá 
nejjasnější hvězda na obloze. (na 
obrázku nahoře vlevo), Je to ve-
leobr, výrazně červené barvy, hvěz-
da v pozdním stádiu svého vývoje, 
od které se očekává, že v relativně 
blízké budoucnosti vybuchne jako 
supernova.
Velikost hvězdy Betelgeuse si názor-
ně představíme ve srovnání  
s velikostí našeho Slunce, jak je 
vidět z následujícího obrázku, kde 
Procyon je hvězda v souhvězdí 
Malý pes (Canis minor), Capella obrovská je hvězda -  

červený veleobr - Betelgeuse 

ZAJÍMAVOSTI ZIMNÍ OBLOHY
NA PŘELOMU ROKU 2021 - 2022
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PLANETY
Krásnou ozdobou večerní oblohy je 
v této zimě Venuše. Do konce roku 
a začátkem příštího roku je krásně 
viditelná po západu Slunce jako 
večernice nad jihozápadním obzo-
rem. Koncem prosince bude zapa-
dat asi 1 hodinu po západu Slunce. 
Nedaleko poněkud vlevo od Venuše 
svítí další dvě planety Jupiter – 
největší planeta Sluneční soustavy 
a Saturn s krásným prstencem při 
pohledu pomocí dalekohledu.

Zdroje: 
Přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.: 

„Příběh umírající hvězdy Betelgeuse“
Časopis Astropis: Václav Pavlík, Steve Shore „Je 

Betelgeuse hvězdou smrti?“
Josef Klepešta, Antonín Rükl: kniha „Souhvězdí.“

Internet: Wikipedie, YouTube,
Soft ware Stellarium.

Plejády, připomínající malý vozík, 
proto se někdy může plést se sou-
hvězdím Malé medvědice (Malý 
vůz). Další hvězdokupou jsou zde 
Hyády s jasnou hvězdou Aldeba-
ran, která je v Býku nejjasnější.

vzniklé mlhoviny se bude nachá-
zet černá díra. Kdyby Betelgeuse 
vybuchla právě teď, uviděli by ji lidé 
zde na Zemi až roku 2664.

KRABÍ MLHOVINA
V historii se z roku 1054 docho-
valo 8 záznamů z Číny a Japonska 
o pozorování supernovy, která 
vybuchla v souhvězdí Býka. Dnes 
v tomto místě jako zbytek dávné 
hvězdy můžeme pozorovat Krabí 
mlhovinu. V jejím středu se nachá-
zí velmi rychle rotující (asi 30x za 
sekundu) neutronová hvězda tzv. 
pulzar, neboť mateřská hvězda této 
supernovy neměla tak velkou hmot-
nost jako Betelgeuse. Ten výbuch se 
ale odehrál mnohem dříve, protože 
Krabí mlhovina je od Země vzdále-
ná asi 6300 světelných let. 

V souhvězdí Býka můžeme také 
pozorovat nápadnou hvězdokupu 

zimní obloha je plná jasných 
a krásných úkazů

zajímavosti zimní oblohy

pozůstatkem dávné hvězdy 
je Krabí mlhovina 



stellarium.org
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památkou. Ale kde si společně sou-
sedsky posedět a popovídat? „Otví-
rá se nově zrekonstruovaná Ferglo-
va hospoda“ znělo Vraclaví, která 
nyní nese jméno Pivnice U Svatého 
Mikuláše. A bylo rozhodnuto!
Je obdivuhodné, jaké příjemné 
prostředí pro nás připravili a vybu-

Mnohokrát mě napadlo, že bychom 
si měli také připomenout svátek 
Svatého Václava, v dnešní době 
uznávaný Den české státnosti. Nabí-
zelo se i prostranství před bývalou 
tzv. Horákovou hospodou, v mi-
nulosti kostelem Svatého Václava, 
významnou vraclavskou historickou 

nově otevřená Pivnice U Svatého 
Mikuláše  praskala ve švech



dovali Dragounovi! Vedle Pizzerie 
U Žíznivého mnicha, která má 
své osobité kouzlo, si také zaslouží 
obdiv a pochvalu. Myslím, že kdo 
jste seděl v této hospůdce, mi dáte 
za pravdu.



JAK JSME SE BAVILI V 2. POLOLETÍ

 Věra Nováková 
předsedkyně kulturní komise  
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na divadlo nás opět 
zlákala matička Praha 

Hospůdka praskala ve švech a my 
jsme byli rádi, že dáme základ další 
vraclavské tradici s názvem Svato-
václavské posezení, vedle rozsvícení 
vánočního stromu na 1. neděli ad-
ventní. Na úvod jsme zazpívali dvě 
sloky chorálu „Svatý Václave“:

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, 
   svatého Ducha!
Kriste eleison.

Ty jsi dědic české země, 
   rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, 
   svatý Václave!
Kriste eleison.

Dovolte malé ohlédnutí za touto, 
pro nás Čechy, tak významnou 
osobností.
Svatý Václav (asi 907 – 28. září 
935, příp. 929) byl český kníže. Je 
hlavním patronem Čech a Moravy 
a symbol české státnosti. Byl vycho-
váván babičkou svatou Ludmilou 
a vzdělával se na Budči. Jako kníže, 
po porážce saským králem Jindři-
chem Ptáčníkem, dokázal zachovat 
suverenitu českého státu a založil 
chrám svatého Víta, rotundu, hlavní 
kostel knížectví. Byl zavražděn ve 
Staré Boleslavi, sídle svého bratra 
Boleslava, který po něm převzal 
vládu. Po smrti začal být Václav 
uctíván jako svatý pro svou v legen-
dách mu připisovanou zbožnost 
a posmrtné zázraky.
 
Po stručném seznámení s Václa-
vovým životem jsme se společně 
bavili a užívali si příjemný podvečer 
za přítomnosti kapely, která si říká 
Medlovští kanci. Jsou to fakticky 
velmi šikovní kluci z Maturovic ro-
diny, táta Miky, synové Láďa a Mar-
tin a přítel dcery Kristýnky, výbor-
ný zpěvák a kytarista Jirka. Jejich 
muzika nás dokonce zvedla ze židlí 
k tanečku. Kluci, moc děkujeme!
Tak snad zase za rok 28. září 2022!

MUZIKÁL BEZ WALDY
„Nebude nějaké divadlo?“ zaslechli 
jsme dotazy Vraclaváků. Po velkém 
snažení se mi podařilo objednat 
vstupenky na muzikál Láska nebes-
ká v Divadle Brodway. O vstupenky 
byl nevídaný zájem. Není se čemu 
divit, vždyť Covid nás přikurtoval 
k sezení u televizních obrazovek či 
u počítače. A tak jsme se v sobotu 
16. října ve 13 hodin vydali autobu-
sem - směr Praha. Bylo zajímavé, 
že účastníky zájezdu byli i děti, 
i když se jednalo o písně 
Waldemara Matušky. No prostě 
Walda a Praha táhnou.
 
Muzikál Láska nebeská připomněl, 
že Matuškovy hity opravdu neze-
stárly, nicméně i to, že jejich inter-
pret jim dal nezaměnitelnou kvali-
tu, což potvrdila i jediná autentická 
nahrávka s Matuškovým hlasem. 
Nicméně, právě díky krásným 
písničkám i komedii s nezbytným 
happy endem se Láska nebeská jistě 
zařadí mezi repertoárové trvalky 
Divadla Broadway. My starší jsme si 
potichu zabroukali s interprety hity 
svého mládí a pro ty mladší možná 
bude Waldemar Matuška a jeho 
písničky příjemným objevem.
Myslím, že jsme byli 
všichni spokojeni 
a budeme se těšit 
na další divadelní 
představení. Chtěla 
bych touto cestou 
poděkovat za ocho-
tu paní Jarušce Fi-
kejzové, která pro-
dávala vstupenky na 
vraclavském obec-
ním úřadě a přede-
vším obci Vraclav, 
která zafi nancovala 
autobus a část peněz 
za vstupné.

VÁNOČNÍ STROM
Mnozí jsme doufali, 
že si letos, na rozdíl 

od loňského roku, zazpíváme, vypi-
jeme horký punč a čaj 
a popovídáme při rozsvícení vánoč-
ního stromu na 1. neděli adventní 
na vraclavské návsi. Situace ko-
lem koronaviru nás však omezila, 
ale přesto moc děkuju především 
paní Markétě Schejbalové, vedoucí 
učitelce MŠ Rybička, která s dětmi 
připravila vánoční kartičky, na které 
si děti mohly zavěsit na vánoční 
strom svá přání. Její syn Míša zahrál 
na housle několik krásných vánoč-
ních skladeb a v 17 hodin rozsvítil 
pan Jaromír Soušek náš vraclavský 
vánoční strom. 

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem členům kulturní komise za 
výbornou spolupráci. Je bezva mít 
kolem sebe takovou partičku!
A co říci docela na konec? 
I přes nepřízeň současné nelehké 
situace buďte k sobě pozorní a milí. 
Dbejte pokynů zdravotních odbor-
níků, za jejichž práci a snahu patří 
velký dík.

Přeju pevné zdraví a požehnané 
Vánoce!

kulturní komise



38

pamatují na projížďky 
v saních, případně jste po-
zorovali, jak jedou okolo. 
Ve Vanicích prý se saněmi 
jezdili dva černí koně.
Závodní koně měl 
v devadesátých letech pan 
Hrudka, byly ustájeni 
u dnešního Žíznivé-
ho mnicha, šlo o koně 
JAGAR, MODYLA a MO-
NOLIT. Na Jangelci byli 
další koně. 
A také byli u rodiny 
Horčičkových, kde na 
nich často jezdil i Robert 
Plocek.

Jangelec je místo spjaté se jménem 
kpt. Rudolf Popler, ten zde vyrůstal. 
V roce 1930 vyhrál Velkou Pardubic-
kou s koněm GUI LOVAM.
V Cerekvici nad Loučnou se narodil 
František Ventura, muž, jenž vyhrál 
v roce 1928 Olympiádu v Amsterda-
mu s koněm ELIOTEM.
Chrast u Chrudimi, Litomyšl jsou 
spjaty se starokladrubskými koňmi, 
stejně jako Slatiňany. 
Každá vesnice měla spoustu koní, ka-
ždé město, dnes se pomaloučku vrací 
koně ve větším na práci do lesa. Lidé 
přicházejí na to, že koně neudělají 
takovou paseku jako těžké stroje.

TEPLOKREVNÍK A CHLADNO-
KREVNÍK, JEJICH ROZDÍLY
Protože miluji koně, a vyprávím 
o nich lidem v hřebčíně ve Slatiňa-
nech, tak vám dnes zodpovím často 
kladenou otázku: „Co je teplokrevník 
a chladnokrevník?“ 
Zjednodušeně:
Teplokrevník je převážně kůň rychlý, 
cestovní a závodní.
Chladnokrevník je tažný, těžký a silný 
do lesa a na pole.

PANÍ PITROVÁ 
A MANŽELÉ HORČIČKOVI
Měla jsem tu možnost si v létě pose-
dět a popovídat u manželů Horčičko-

vyprávění, jak musel někdo z rodiny 
doprovodit koně na jatka. Ta cesta 
byla všem jasná, kůň nechápal, proč 
a kam to jde a tomu dotyčnému se 
svíralo srdce úzkostí. Věděl, že jeho 
pomocník by tu mohl být ještě řadu 
let, jeho dětem nedokázal vysvětlit 
proč musí být kůň odpraven.

Pradědeček mého muže měl na Slo-
vensku podobnou zkušenost. Vzali mu 
jeho statné dva valachy a poslali je do 
JZD, na oplátku dostal dvě podvyžive-

né herky, jak tvrdil. I přes 
to z nich za pár měsíců 
dokázal udělat koně, které 
mu zas mohli závidět. Sta-
čí se o ně dobře a s láskou 
starat. „Ve jménu moder-
nizace vpřed!“ Snad už se 
tato doba nikdy nevrátí. 
Bohužel lidé si záviděli 
i koně, a nejen v té době 
byly posílány „dopisy“ 
s obsahem, jak kůň něko-
mu překáží, nelíbí se ...
Ne každý musí mít koně 
rád, ale na vesnici odjak-
živa patřili a patří.

OKOLÍ PLNÉ KONÍ
Vsadím se, že dřív, když 
byl sníh, tak mnozí z vás 

HISTORIE KONÍ V ČR
Život s těmito pomocníky a přáteli je 
s námi spjat už odedávna. Cestování 
a práce na polích, rekreační ježdění, 
sport, odpočinek.
 
O co víc je zarážející, jak se k nim 
někdy chováme. I po první a druhé 
světové válce, kdy mnoho koní padlo 
na bojištích, jich v republice bylo přes 
600.000, ale po „modernizaci“ země-
dělství v 60. letech jich zbylo 60.000. 
Někteří z vás jistě pamatují, slyšely 

Robert Plocek 
s FORMÁCIÍ



koně
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Tento typ se stříškou je Mylord. 
Luxusní typ kočáru, který si nemohl 
jen tak někdo dovolit. Na výrobu 
takového kočáru bylo zapotřebí i 
devatenácti profesí. Kolaři, lakýrníci, 
pletaři, klempíři, kováři a zámečníci, 
skláři, stolaři-truhláři, řezbáři, sedláři, 
čalouníci, pozlacovači, návrháři a sa-
mozřejmě úředníci-kontroloři. Ti, co 
to dávají dohromady, dělníci-montéři, 
a to nejsou všichni.
V Čechách byla známá výrobou kočá-
rů právě fi rma Schustala Kopřivnice.
Pokračování …
Děkuji manželům Horčičkovým 
a paní Pitrové, že si na mě našli chvil-
ku a umožnili mi nahlédnout do dní, 
kdy koně u nich byly doma.
Pokud máte podobné vzpomínky, 
budu ráda, když se mi ozvete, sbírám 
další střípky ze života na Vraclavi 
a Sedleci.

Kristýna Klzová

U PITRŮ BYLI 
CHLADNOKREVNÍCI
V 70. letech měli Pitrovi LENKU, 
KARLA a BALDU, tažné koně nejen 
do lesa. KAREL a BALDA byli po-
slední tažní koně na Vraclavi. Fran-
tišek Pitra s nimi jezdil na statek k 
Jirouškům pro šrot, který rozvážel 
do prasečáku. Oba koně se dožili 
krásných 23 a 25 let, vzpomíná Jind-
řich Pitra, který je vidět na fotografi i 
na kočáře jako malý kluk.
Jejich dědeček František Pitra miloval 
koně, na fotografi i to je vidět. Někteří 
z obce si je jistě pamatují. 

KE KONÍM PATŘILY I KOČÁRY
Fotografi e kočáru rodiny Pitrových 
je unikát. Často jsem slyšela, jak jej 
rodiny prodávali za pár stovek 
a dnes mají některé tyto kočáry 

i milionové hodnoty. Nádherné 
muzeum kočárů je v Čechách 
pod Kosířem.

vých a i s paní Vladimírou Pitrovou. 
Je fascinující, že tyto dvě rodiny 
bydlí od sebe pár metrů a mají silný 
vztah ke koním. Jejich vyprávění bylo 
úžasné.

U HORČIČKŮ BYLI 
TEPLOKREVNÍCI
Koně jménem MENHIR, FORMÁ-
CIA a její hříbě byli ustájeni právě 
zde, vzpomíná paní Horčičková.
Při vyprávění si představuji, jak 
všechny ty roky spojené s koňmi byly 
krásné, ale neumím si představit, že 
vstávám každé ráno ve čtyři i dříve, 
abych je obstarala. Následně se posta-
rala o rodinu, jela do práce a z práce 
se znovu vrhla na péči o rodinu 
a koně. Ženy vydrží strašně moc, 
a paní Horčičková toho vypráví mno-
hem víc, co vše dokázala zvládnout. 

koně

František Pitra s LENKOU



 Kočár Mylord rodiny Pitrových
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na Mapy.cz



VRACLAV SI ZAMILUJETE
stejně jako noví majitelé čp. 87, kteří svou 

pravidelnou sečí navždy vryly Srdcovou stezku 
do leteckých map na serveru Mapy.cz.



UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

starosta@obecvraclav.cz
Hedvika Zerzánová 
(asistentka starosty)

h.zerzanova@obecvraclav.cz
Jaroslava Fikejzová (pokladní)

j.fi kejzova@obecvraclav.cz
Marcela Zemanová (účetní)

telefon 465 482 127
J. a K. Klzovi (životní prostředí)
zivotni.prostredi@obecvraclav.cz

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 954 256 542

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@zsvraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
telefon 727 949 271 (Průmyslová)

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.34, 9.19, 
  11.31, 13.00, 14.15, 14.29, 15.42,
  17.40
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16
  neděle: 13.16, 16.16, 18.36

VRACLAV SEDLEC rozcestí
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
pouze ve všední den
  5.17, 6.27, 7.05, 10.37, 10.42, 11.47, 

    12.13, 13.08, 13.37, 14.47, 15.03, 
  15.37, 15.56, 16.47, 16.50

VYSOKÉ MÝTO aut. nádraží
SMĚR VRACLAV NÁVES
všední den
  5.25, 6.06, 6.40, 7.15, 8.25, 10.30, 
  12.27, 13.27, 14.05, 14.45, 14.54, 
  16.05, 17.30, 18.25, 19.05
víkend
  sobota: 10.35, 13.35, 16.35
  neděle: 13.35, 16.35, 18.47

SMĚR SEDLEC ROZCESTÍ
pouze ve všední den
  5.45, 6.20, 9.30, 10.30, 11.43, 12.05, 

    13.30, 14.43, 14.45, 14.55, 15.30,
  16.05, 16.43, 16.45, 19.05

· Oranžově vyznačené spoje 
  nejezdí v červenci a srpnu
· O svátcích tento jízdní řád neplatí
· Změna spojení vyhrazena
· Aktualizované informace 
  o spojení lze najít na www.idos.cz

OTVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBY

OBECNÍ ÚŘAD
platby, kopírování, ověřování
po  8.00-12.00 12.30-16.30
st 8.00-12.00 12.30-17.00

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
 letní čas zimní čas

ul. Průmyslová, Vysoké Mýto
po 8.00-12.00 8.00-12.00
út 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
st 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
pá 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
so 8.00-12.00 8.00-12.00

ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto
po 14.00-18.00 13.00-17.00
čt 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00

POŠTA
po   13.00-15.30
út 8.30-11.00
st   13.00-15.30
čt 8.30-11.00
pá   13.00-15.30

KONZUM
      po 7.30-17.00
      út 7.30-17.00
      st 7.30-17.00
      čt 7.30-17.00
      pá 7.30-17.00
      so 7.00-10.00

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00

Kvůli nastalé situaci 
doporučujeme poslouchat místní 
rozhlas, sledovat vývěsky a také 

facebookové stránky obce: 
www.facebook.com/obecvraclav.

otvíračky · autobus · kontakty


