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Slovo starosty obce

O prázdninách pravděpodobně dojde k rekonstrukci 
komunikace na Sedleci v úseků od čp. 24 (Richterovi) po čp. 53 
(Stündlovi). Do rekonstrukce je zahrnuta i kanalizace.

Dětské hřiště na Sedleci

Obnova střechy kostela sv. Mikuláše
Investiční akce

Nová tvář parčíku na vraclavské návsi

Začátkem roku 2010 byla navýšena kapacita MŠ z 25 na 35 
dětí. S tím je spojeno i zvýšení kapacity WC dětí, které se v 
současné době buduje v prostoru bývalé kuchyně.

V září loňského roku požádala obec Ministerstvo kultury o 
dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví (dále 
jen PZAD) na odstranění havarijního stavu střešní krytiny na 
kostele svatého Mikuláše, které má rozpočet 6,5 milionu Kč. V 
únoru letošního roku přišlo oznámení, že akce Obnova 
břidličné střešní krytiny, včetně konstrukce krovu kostela 
svatého Mikuláše, byla zařazena do PZAD a na rok 2011 bylo 
přislíbeno 450 tisíc Kč. Finanční spoluúčast obce je 300 tisíc 
Kč a na ní jsme obdrželi grant od Pardubického kraje ve výši  
200 tisíc Kč. Dohromady je na letošní rok plánována oprava za 
750 tisíc Kč. Tím, že se nám podařilo zařadit opravu střechy 
kostela do PAZD, má obec možnost čerpat dotace i v dalších 
letech, dokud nebude dokončena oprava celé střechy. Zařazení 
opravy střechy kostela do PAZD je velkou zásluhou hejtmana 
Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka, který uznal 
naléhavost řešit její havarijní stav.

V parčíku s pomníkem obětem obou světových válek na 
vraclavské návsi postavila obec nové chodníky a prostor je 
připraven pro osázení květinových záhonů a okrasných dřevin.

ZŠ Vraclav stará budova - zateplení, teplovodní vytápění a 
tepelné čerpadlo

Nové sociální zařízení pro děti v MŠ Vraclav

Další investicí, kterou schválilo Zastupitelstvo obce, je 
zateplení pláště, výměna elektrického akumulačního vytápění 
za teplovodní rozvody a tepelné čerpadlo ve stávající budově 
základní školy. Obec nechala zpracovat projektovou 
dokumentaci a požádala o územní rozhodnutí, které je 
podmínkou pro žádost o dotaci z OPČP (operačního programu 
životního prostředí). Pokud bude naše žádost o dotaci 
schválena, může obec získat až 90% z oprávněných nákladů a 
akce bude realizována v průběhu příštího roku.

Komunikace Sedlec

V katastrálním území Vraclav probíhá již od roku 2007 
komplexní pozemková úprava (dále jen KpÚ), která se týká 
území mimo zastavěnou část obce. 

Začátkem roku byla vyhlášena anketa na vybavení dětského 
hřiště na sedleckou náves. Byly odevzdány dva nové návrhy, ke 
kterým se vyjádřil Ing. Arch. Košař, pověřený stavebním 
úřadem Vysoké Mýto. Barevné řešení zařízení dětského hřiště 
má být v přírodním provedení.

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vraclav

V jedné z oblasti činnosti začíná mít obec vážné problémy. 
Jedná se o zaměstnávání lidí na veřejně prospěšné práce (dále 
je VPP). Prozatím jsme mohli na osvědčené zaměstnance na 
VPP opakovaně každý rok žádat Úřad práce o dotace. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní požaduje, aby ten 
samý člověk měl přestávku v zaměstnání na stejném místě ve 
stejné obci minimálně 3 roky, aby se údajně dostalo i na další a 
naučili jsme je pracovat. Asi nemusím dál popisovat, jak by si 
naši současní zaměstnanci po 3 roky hledali zaměstnání v 
jiných obcích, aby nebyli vyřazeni z evidence Úřadu práce a 
mohli se pak zase vrátit. Starostové obcí a měst, kteří využívají 
dotace na VPP pro zaměstnání těch, co si sami obtížně hledají 
práci, v celé republice protestují proti novým pravidlům a snaží 
se je zvrátit. Zda uspějeme, ukáže čas.

 

 
Sekání o nedělích

Nejdříve byl stanoven obvod pozemkové úpravy, byly 
vyšetřeny hranice lesních pozemků, vodních toků, komunikací 
a cest, zanalyzován současný stav území a vyhotoven plán 
společných zařízení (protipovodňové poldry, zpevněné 
komunikace, liniová zeleň a podobně). Pro narovnání poměrů 
na sedleckém potoku “Zbraň”, jehož osou vedou hranice 
katastrů, byl obvod pozemkové úpravy rozšířen o části 
katastrálních území Vinary u Vysokého Mýta a Sedlec u 
Vraclavi. Zvolený sbor zástupců projednal a odsouhlasil soupis 
nároků vlastníků pozemků. Byl vyhotoven návrh nového 
uspořádání pozemků k projednání s jejich vlastníky. Po 
odsouhlasení návrhu dojde k závěrečnému jednání, schválení 
návrhu pozemkových úprav a vyhotovení nové digitální 
katastrální mapy. Pozemkovou úpravu zařizuje Pozemkový 
úřad a financuje stát. Pokud uvolní finanční prostředky, budou 
v rámci plánu společných opatření postaveny mimo zástavbu 
nové polní komunikace, které odlehčí zemědělskou dopravu 
přes centrum obce.

Služby a veřejnost

Pracovníci na VPP

Nový jednatel společnosti služby Vraclav, spol. s.r.o.
V dubnu letošního roku byl vyhlášen konkurz na nového 
jednatele společnosti Služby Vraclav, spol. s.r.o. Dosavadní 
jednatel pan Marcel Říha se rozhodl k 30. červnu 2011 ukončit 
svou činnost. Přihlásili se tři uchazeči. Vítězkou v konkurzu se 
stala paní Eva Bartheldyová z Chocně, kterou objevila a 
doporučila paní Marie Drdajová. Víme, že podnikání v 
hostinských službách a vaření jídel nemá nikde na růžích 
ustláno, proto jim přejme, ať se jim daří a prosperují. K tomu 
můžeme každý z nás přímo přispět zvýšením své návštěvnosti 
restaurace kulturního domu, přičemž určitě záleží i na tom, čím 
nás nové vedení překvapí. Potěšující je, že pan Říha přislíbil 
spolupráci s kuchyní při pořádání pátečních posezení s 
večeřemi.

Je léto a nastala doba sekání trávníků. Na Vraclavi, Ve Svatém 
Mikuláši a na Sedleci máme pravidlo, že v neděli nepoužíváme 
motorové nářadí - sekačky, křovinořezy, kotoučové pily, 
brusky, rozbrušovačky a další, abychom si připadali jako na 
vesnici, aby si i chalupáři užili toho nejcennějšího, co na

Na prvním letošním veřejném zasedání schválilo zastupitelstvo obce nový Program obnovy venkova pro 
obec Vraclav na léta 2011-2018. Tento program zahrnuje investice do všech oblastí udržitelného rozvoje 
Vraclavi a Sedlece. Ve svém příspěvku se zaměřím na rok 2011.

Vážení spoluobčané
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Tuhé komunální odpady

Je mojí povinností opět uvést, že nesmí docházet ke kálení psů 
na veřejných prostranstvích - hřiště, návsi, nádvoří, ulice, 
chodníky, ani na ploty, protože se tím jejich majitelé dopouštějí 
přestupku znečisťování životního prostředí a je jejich 
povinností to uklidit. Občas jsem sám svědkem toho, že jde pes 
na volno bez košíku nebo nekontrolovaně vyběhne z domu, 
zdvíhá zadní nohu na každém desátém kroku, pomočí vše, co 
mu přijde do cesty a nechává za sebou spálené keříky a živé 
ploty. Majitelé psů, zejména těch neposlušných, co občas sami 
utíkají, si zřejmě neuvědomují, že tím jejich psi někomu škodí a 
že je může kdokoliv při jejich počínání vyfotit a nahlásit ho 
přestupkové komisi ve Vysokém Mýtě. Pak není problém 
majitele takového psa identifikovat a přimět ke zjednání 
nápravy, případně k náhradě škody.

Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v 
meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne 
celého území Pardubického kraje. Do zpravodaje je vložen leták 
společnosti OREDO s informacemi, o jaké změny půjde.

venkově je, a to je TICHO. Většina z nás to dodržuje, ale přece  
jenom se občas najde někdo, kdo to nevydrží a začne v neděli 
rachotit. Vím, že někdy bývá takové počasí, že to nejde jinak než 
v neděli, přesto apeluje na nedělní klid rukám.

Kálení psů na veřejných prostranstvích

V obci Vraclav máme zažitý systém sběru, přepravy, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Tuhý, dále netříditelný 
odpad ukládáme do popelnic. Ten nám odváží společnost 
EKOLA České Libchavy.

Zároveň připomínám, že si okolí svých domů a zahrad podél 
komunikací udržujeme sami.

Odpady a naše peněženky.

Vývoj přepravy osob hromadnou dopravou

Společnost EKOLA České Libchavy tímto žádá všechny 
občany, resp. domácnosti o údaje, nutné k další a kvalitnější 
spolupráci s obcí. Tyto údaje budou zadány do jejich GPS 
systému, dle kterého budou řízena všechny svozová vozidla již 
v průběhu roku 2011. Jedná se o optimalizaci a zefektivnění 
poskytovaných informací při vyřizování případných reklamací. 
V rámci tohoto systému bude možné odhalit úniky obecních 
peněz, kde se využívá svozu odpadu bez zaplacení příslušného 
poplatku obci. Nádoby, které v tomto systému nebudou zadány, 
nebudou vyvezeny.

Obec Vraclav má systém třídění odpadů.  Je zakotven do 
příslušné obecně závazné vyhlášky. Třídíme a odevzdáváme 
využitelné a recyklovatelné složky odpadů, které nemají co 
dělat v popelnici nebo dokonce na černých skládkách.  Jde 
zejména o sklo, papír, plasty a další odpady. Podstatná část 
těchto odpadů je vlastně použitý obal ze zakoupeného zboží. Na 
celém území České republiky je zajišťován a evidován zpětný 
odběr a využití odpadů z obalů.

Proto nás společnost EKOLA žádá o neprodlené vyplnění 
přiloženého dotazníku a jeho doručení na obecní úřad do 22. 
července 2011.

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle 
zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které 
uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, 

Tříděné odpady

EKO-KOM hodnotí obce tak, že v každém roce vydělí 
odměny za jejich odevzdané vytříděné odpady počtem 
obyvatel jejich obce a z toho vyjde, kolik korun průměrně 
každý z nich přinesl do pokladny obce. O to se pak sníží všem 
poplatek za odpady v roce dalším. Vraclav se pohybuje v 
tabulce obcí na pozici lepšího průměru. V posledních letech 
nás EKO-KOM odměňuje ročně cca 60 000,- Kč. což na 1 
obyvatele činí 80,- Kč. Jsou obce, kde odměna na 1 obyvatele 
je až 150,- Kč. Asi se všichni shodneme na tom, že jde o 
podstatný podíl na celkové výši ročního poplatku.
Princip je jednoduchý, pokud důsledně třídíme (a to i 
bioodpad, který do popelnice nepatří), snížíme váhu tuhého 
domovního odpadu, u něhož platíme za odvoz a uložení 1 tuny 
přibližně 1 200,- Kč a navíc jsme odměněni společností EKO-
KOM. Každý z nás ovlivňuje množství odevzdaného 
vytříděného odpadu a tím i to, kolik peněz jde z peněženky 
jeho i druhých.

(převzato z podkladů společnosti EKO-KOM, a.s.)

Obec Vraclav má se společností EKO-KOM uzavřenou 
smlouvu, na základě které dostává finanční odměnu podle 
toho, kolik kterého odpadu občané vytřídí a odevzdají. 
Veškeré odpady vzniklé na území obce mají být evidovány. 
Ale ve skutečnosti jsou evidovány jen ty odpady, které z obce 
odvážejí smluvní společnosti. Ty, které občané odevzdají 
sami, např. ve sběrných surovinách, evidovány nejsou, pokud 
si nenechají vystavit potvrzení a nepředloží jej na obecním 
úřadě. A o to bych vás chtěl požádat, protože i tento způsob je 
zahrnut do odměn od společnosti EKO-KOM, které se 
následně promítnou do poplatků za odpady.

Co vy na to? Jak vidíte, třídit se vyplatí. Jen dál a houšť.

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení.

Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá o 
spolupráci s kraji a obcemi.

Před 13 lety byla průmyslovými podniky vyrábějícími balené 
zboží založena autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, 
a.s. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně 
provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, 
recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské 
úrovni.

tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají.

Společnost EKO-KOM musela pro splnění veškerých 
požadavků zákona za své klienty přesvědčit minimálně 65% 
spotřebitelů, aby si osvojili správné návyky třídění odpadu. 
Na spotřebitelské chování je nutné působit i z hlediska kvality 
třídění, protože míra znečištění odpadu přímo souvisí s 
náklady celého systému a stabilitou odbytu výstupní suroviny. 
To si vyžaduje účinný mix komunikačních technik 
dlouhodobého vzdělávání.

Evropská unie stanovila množstevní limity zpětně 
odebraných eletrozařízení v kilogramech na jednoho

Výrobci elektrických a elektronických zařízení mají ve všech 
členských státech Evropské unie povinnost vytvořit systém 
zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace 
vyřazených elektrozařízení. K tomuto účelu založili tzv. 
kolektivní systémy, které v České republice představují 
společnosti ELEKTROWIN a.s., ASEKOL s.r.o. a 
EKOLAMP s.r.o. Každá z těchto společností zajišťuje zpětný 
odběr vymezeného sortimentu elektrozařízení.

Závazek ČR vůči EU
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Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma

obyvatele a jejich splnění do určitého termínu. Členské země 
měly tyto limity splnit už do konce roku 2006. Česká 
republika si vyjednala odklad do konce roku 2008. Zavázala 
se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg 
vysloužilých elektrozařízení na jednoho obyvatele. V roce 
2005 vytřídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho 
obyvatele. Na konci roku 2008 dosahovalo množství 
vytříděných elektroodpadů na jednoho obyvatele 4 kg a v 
roce 2009 již 5,6 kg. Česká republika, jako jediná z nově 
přistoupivších zemí, splnila požadavek Evropské unie. O 
takovém úspěchu si může nechat jen zdát např. Maďarsko 
nebo Polsko.

Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků
Akciová společnost ELEKTROWIN nabídla možnost 
zapojení se do kolektivního systému i prodejcům. Pokud se 
prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná 
registrace), mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci 
přinesou při nákupu nových, odevzdat bezplatně do 
nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz 
spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci již umožňují 
odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového.

Příklad: Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou 
a sběrný dvůr je povinen ji převzít, stejná mraznička s 
vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, 
za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně 
prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho odhození 
na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět 
nucena za vlastní prostředky takovou skládku uklidit. Totéž 
platí u televizorů a jejich obrazovek, u počítačů a jejich 
monitorů, mobilů a jejich displejů a podobně. Musí být 
kompletní.

“Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení 
pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které 
svým stavem odpovídá kompletnímu výrobku s ukončenou 
životností. Nekompletní spotřebiče jsou považovány za 
odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou 
k tíži obci, následně se promítají do poplatku za odpady a 
nelze u nich využívat výhod pro zpětný odběr 
elektrozařízení.

Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních 
spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od 
zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení 
nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je 
odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je 
jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního 
prostředí, protože z poškozených spotřebičů mohou unikat 
nebezpečné látky a na to prodejna není zařízena. 

S takovým elektorozařízením je nutné nakládat jako s 
nebezpečným odpadem a předat ho odborníkům - např. 
vyškoleným pracovníkům sběrného dvora.

Spotřebiče odvážené od posledních prodejců, ze sběrných 
dvorů nebo sběrných míst jsou předávány specializovaným 
recyklačním firmám s potřebným technickým vybavením a 
odbornou způsobilostí, které z nich zákonem stanoveným 
způsobem odejmou všechny části obsahující nebezpečné látky 
tak, aby neohrozily zdraví a životní prostředí a oddělí jednotlivé 
materiály, které pak předávají především k materiálovému 
využití.

Možná, že jsem čtenáře zpravodaje překrmil odpady, ale snad je 
to přínosem nám všem.

Nyní už je na čase odpoutat se od povinností občana a přenést se 
do toužebně očekávaného období prázdnin a dovolených. Přeji 
všem krásné léto a maximální využití všeho, co příroda nabízí.

Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru, 
přispíváte významně k ochraně životního prostředí. Nejenže 
nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také šetříte 
elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 
80% materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. 
Jejich použití v hutích zatím ušetřilo množství elektřiny, která 
by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky 
tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace 
elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že chápou 
význam jeho třídění a také k němu dnes už většina z nich 
přistupuje odpovědně.

                 Oldřich Koblížek

Závěrem k vysloužilému elektrozařízení

Použité domácí spotřebiče a elektronika se již nesmějí stávat 
odpadem, ale zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je 
mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, 
která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí nebo v rámci 
mobilních svozů či přímo v prodejnách “elektro” mohou 
“vyměnit starý za nový” při nákupu modernějšího domácího 
pomocníka.

(převzato z podkladů společností ELEKTROWIN a.s. a 
ASEKOL s.r.o.)

Pro občany Vraclavi, Sv. Mikuláše a Sedlece je místem 
zpětného odběru vysloužilého elektronického zařízení, 
elektrospotřebičů a dalších vytříděných odpadů z běžného 
provozu domácností, tzv. “Haškova stodola”, a to každou 
sobotu od 9:00 do 11:30 hodin.

    ________________________________________________________________
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Do nového roku jsme vykročili s heslem - Hravě žij zdravě a 
kromě plaveckého výcviku, který absolvovala téměř celá 
škola, jsme zorganizovali i výuku bruslení. Myslím, že se 
bruslení na zimním stadionu v Chocni dětem opravdu líbilo a 
proto zařadíme tuto výuku i do příštího roku.

     Základní škola - Veselá školička
         

Chtěla bych se v tomto letním čísle vraclavského zpravodaje 
poohlédnout zpět za uplynulým školním rokem, informovat 
Vás o akcích, které jsme spolu s dětmi absolvovali a seznámit 
Vás s dalšími plány naší školy.

V rámci buď-fit jsme také zorganizovali ve spolupráci s panem 
Souškem sportovní den v Kulturním domě, který se promněnil 
na velikou tělocvičnu. Zde měli žáci možnost vyzkoušet si 
náčiní, které běžně při tělesné výchově nevyužívají a procvičit 
tak svoje svaly.

         Milí čtenáři.

Co jsme zažili

8. května proběhl ve spolupráci s obecním úřadem a 
vysokomýtským Muzeem 
dětský Staročeský jarmark. 
Za pěkného počasí se na 
jarmarku představily děti z 
MŠ i žáčci všech ročníků 
ZŠ. Děkujeme všem, kdo 
jste nám zachovali svoji 
přízeň a přišli se podívat.

Naše škola pořádá také tradičně každé dva roky školu v 
přírodě. Žáci vyjedou do přírody v kolektivu a učí se formou 
projektové výuky přímo venku v přírodě. V letošním roce 
odjela na konci dubna 1. třída na školu v přírodě do Ekocentra 
PALETA v Oucmanicích. Zde měli žáčci připravený program 
přímo od kvalifikovaných lektorů. Program se jmenoval 
Střípky z přírody, a zavedl žáčky do různých přírodních 
společenstev. Byl velmi pěkný a kladně ho hodnotili jak žáci, 
tak paní učitelky.

Děti z 2. - 5. třídy odjely na konci června na školu v přírodě do 
hotelu Metuje v Adršpašských skalách. Kromě každodenní pěší 
turistiky po krásách teplických a adršpašských skal měly také 
své projektové programy, ve kterých plnily určené úkoly. Pobyt 
v přírodě s třídním kolektivem je neopakovatelným zážitkem 
jak pro pedagogy, tak pro samotné žáky. Děti mají možnost 
postarat se každý sám o sebe, navzájem si pomáhat, trávit 
společně mnoho času a pracovat na společném úkolu a to je pro 
život velmi důležité. Je dobře, že se škol v přírodě zúčastnilo 
90% dětí.

Co nás čeká
Přestože jsou prázdniny, u nás ve školičce se stále něco děje, je 
zde stále živo. Malujeme, rekonstruujeme a vybavujeme 
mateřskou i základní školičku tak, abychom v novém školním 
roce mohli začít zase o trošku lépe, v novém i s novým 
vybavením.

Ještě bych se chtěla zmínit o jedné akci, která proběhla v měsíci 
červnu a to návštěva pana režiséra Cyrila Podolského, nositele 
televizní ceny Elza za rok 2008. Pan režisér přijel v rámci 
mediální výchovy s dětmi pobesedovat na téma příprava a 
realizace animovaného filmu. Žáci se seznámili s tím, jak se 
vyrábí animované postavičky, kulisy i rekvizity. Měli možnost 
vidět, jak se dělá animace, zvuk i dabing k filmu. Myslím si, že 
vyprávění pana režiséra bylo velmi poutavé, zajímavé a pro 
žáky poučné.

Ani základní škola nezůstane pozadu a projde přes prázdniny 
některými změnami. Jsme velmi rádi, že jsme získali dotaci z 
evropských fondů a můžeme tak vybavit některé třídy 
moderními interaktivními tabulemi a počítačovou učebnu 
novými počítači, které jsou v současné době nezbytnou součástí 
výuky. Věříme, že se vyučování na naší škole zase  posune o 
krůček dopředu.

Mateřská školička prochází rekonstrukcí po nedávném, 
neočekávaném vytopení. Máme v plánu přes prázdniny, za 
pomoci obecního úřadu, vybudovat nové sociální zařízení v 
přízemí MŠ a školičku vymalovat. Protože dětiček přibývá, a to 
je velmi dobře, chystáme od září rozdělení dětí do dvou tříd. V 
jedné třídičce budou děti mladší do 4 let a ve druhé děti pětileté a 
předškoláčci. Děti budou mít tak větší prostor na hraní a 
předškoláci na přípravu do školy.
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V minulých letech jsme zásobovali vraclavskou 
veřejnost zprávami o zdařilé rekonstrukci kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a k ní připadající věže.

Rozhodujícím obdobím v životě farnosti jsou Velikonoce, kdy 
si křesťané připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tradiční 
bohoslužby začínají na Zelený Čtvrtek, pokračují Velkým 
pátkem a vzkříšením na Bílou sobotu. Největší oslavou je pak 
Hod Boží velikonoční. Obřady od Zeleného čtvrtka až po Bílou 
sobotu jsou slouženy pro věřící všech okolních farností včetně 
Vraclavi v děkanském chrámu Sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 
Slavnostní mše na Hod boží byla pak na Vraclavi v neděli v 
obvyklý čas o desáté hodině. Tak nabitý kostel si přejeme po 
celý rok.

Za první pololetí letošního roku se uskutečnily v našem chrámu 
již troje křtiny - Marie Magdaleny Kryštůfkové, Lukáše Karla 
Kalouse a Tei Daniely Tůmové. O společnou radost z nových 
občánků a věřících se podělili nejen rodiče s příbuznými ale i 
všichni přítomní farníci. Je totiž již dobrým zvykem křtít 
novorozence během probíhající mše svaté.

Dnes budeme pokračovat v aktualitách především ze života 
farnosti.

Při příležitosti posledního rozloučení s arcibiskupem Karlem 
Otčenáškem v Hradci Králové nás krátce navštívil i Mons. Jiří 
Paďour, biskup českobudějovický a vraclavský rodák.

Letos poprvé se naše farnost zapojila do akce “Noc kostelů”, 
která má původ v Rakousku. Cílem je neformálně představit 
veřejnosti chrámy i ostatní církevní stavby a přivítat je i v 
místech běžně nepřístupných jako jsou věže či zákristie. Díky 
Marii Drdajové a paní učitelce Krátké se zde vrcholem celé akce 
stal koncert houslisty pana Františka Lamače se sopranistkou 
Janou Heryánovou. Mimořádný zážitek ocenilo více než pět 
desítek diváků. Příští rok vymyslíme opět něco velmi 
zajímavého.

Zprávy z farního společenství

Další radostnou událostí byla svatba J. Maška a Veroniky 
Maškové, rozené Drdajové, v červnu letošního roku.

Na závěr, vedle pozvání na nedělní bohoslužby v 10 hodin, 
přece jen maličká informace o drobné opravě. Svépomocí byla 
opravena pískovcová zídka a schodiště mezi  věží a kostelem 
tak, aby neohrožovala návštěvníky, včetně dětí. Letos 
potřebujeme ještě opravit shozený pomník vpravo od vchodu 
do kostela a stále chceme i pro větší propagaci historické obce 
Vraclav chrám nasvítit.
      Vraclavští farníci

V dubnu při příležitosti Knířovské pouti jsme společně s 
ostatními farníky z Vysokého Mýta, Knířova a Zámrsku oslavili 
neuvěřitelné 90. narozeniny pátera Bartoloměje Kulhavého, 
duchovního správce na Knířově, Vraclavi i Vysokém Mýtě po 
roce 1968. Mezi gratulanty nechyběl ani světící biskup Mons. 
Kajnek z Hradce Králové. Při slavnostní mši i následném 
posezení jsme všichni obdivovali vitalitu i jasnou mysl 
spojenou se všeobecným zájmem o dění ve farnostech i ve 
společnosti našeho oslavence a popřáli mu další Bohem 
požehnaná léta života. Vždyť právě on, jak jsme Vás již 
informovali, vedle duchovního odkazu dal do pořádku kostely 
na Vraclavi a celém širokém okolí. Pro jeho vitalitu je 
charakteristické i to, že nás navštěvuje několikrát do roka a 
cestu z Uherského Brodu bez problémů absolvuje vlakem.

       Keramický kurz

            Školní družina    -   468 003 
228

    Mateřská škola - Rybička

Již teď o prázdninách bych chtěla informovat veřejnost, že 
chytáme v naší škole od září otevřít, jako doplňkovou činnost 
školy, vzdělávací kurzy. Tyto kurzy budou probíhat v 
odpoledních nebo večerních hodinách.

Co máme v plánu

       Počítače pro začátečníky i pokročilé

Kontakty do školy:      Mateřská škola    -  465 482 131

Informace sledujte na informační desce školy, na webových 
stránkách nebo přímo v budově školy.www.zsvraclav.cz 

A to kurz:    Anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé

            Základní škola    -  465 482 115

            Školní jídelna     -  468 003 229
            Kancelář jídelny -   468 003 
276 

     Pěkné letní dny přeje Mgr. Pavlína Filipi.

Na závěr mi dovolte, abych zde poděkovala všem pedagogům 
MŠ i ZŠ, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání Vašich dětí, 
za jejich nadstandartní práci, za jejich zodpovědnost a 
trpělivost, kterou Vašim dětem dávají. Poděkování si také 
samozřejmě zaslouží i provozní zaměstnanci, kteří často za 
minimum dělají maximum, a za to si jich velice vážím. Děkuji.

              Pěkné prázdniny přejeme z mateřské školy.

Dětem byly předány upomínkové dárky. Program ještě 
pokračoval opékáním vuřtů na zahradě MŠ, malováním 
kšiltovek, prohlížením aktovek a hádankami.

 Jak se říká, každá školka, má svůj konec i ten dnešní 
tady je ...

 

Závěr byl nejsladší, čekala nás hostina plná dobrot, pohádka 
na dobrou noc a pěkné sny v naší školičce.

    Školní rok 2010/2011 nám skončil a my se opět 
loučili s dětmi, které po prázdninách nastoupí do základní 
školy. Pozvali jsme na tento rozlučkový den 24. 6. 2011 i 
mladší děti. Jako překvapení jsme si pro budoucí školáky 
pozvali divadlo Štafličky. Paní pohádkářky nám zahráli 
pohádku “Hrnečku vař”. Všem se moc líbila. Po pohádce 
nastupovali k slavnostnímu vyřazení naši “skoro prvňáčci” - 
Adélka Chlumecká, Tobiášek Pilař, Nikolka Brýdlová, 
Honzík Brýdl, Terezka Mlíková, Lucinka Lupoměská, 
Verunka Melíšková, Martínek Drdaj, Tánička Kicovová.
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Poř. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body Vzajz Vzajs Vzajb B 
1. Sedlec A 22 17 1 4 0 720:464 205:108 57     
2. Choceň C 22 16 1 5 0 736:601 199:142 55     
3. Králíky B 22 14 3 5 0 706:594 191:145 53     
4. Ústí n. O. D 22 12 5 5 0 730:610 193:150 51     

5. Start Č. Třebová A 22 9 5 8 0 665:665 171:172 45 1-1-0-0 66:65 19:16 5 
6. Lanškroun B 22 9 5 8 0 679:678 178:168 45 0-1-1-0 65:66 16:19 3 

7. KST Vys.Mýto A 22 9 4 9 0 676:614 175:155 44 1-0-1-0 64:54 17:14 4 

8. Orlice B 22 10 2 10 0 646:662 166:170 44 1-0-1-0 54:64 14:17 4 
9. Sudslava A 22 7 6 9 0 674:682 174:177 42     
10. Sokol Č. Třebová C 22 6 4 12 0 623:672 152:179 38     

11. Hnátnice A 22 4 2 16 0 486:710 117:200 32     
12. Líšnice A 22 0 0 22 0 333:722 65:220 22     

Poř. Mužstvo Utk
ání 

V R P K Sety Zápasy Bod
y 

Vzajz Vzajs Vzajb B 

1. Žamberk A 22 22 0 0 0 740:383 221:87 66     
2. Sedlec B 22 18 1 3 0 721:512 205:109 59     
3. Mistrovice A 22 15 3 4 0 683:499 199:111 55     
4. Libchavy A 22 13 4 5 0 693:583 187:145 52     
5. Orlice C 22 14 1 7 0 648:465 181:116 51     
6. Plchovice A 22 7 1 14 0 583:645 149:173 37 1-0-1-0 58:50 17:14 4 
7. Lukavice A 22 6 3 13 0 571:680 146:186 37 1-0-1-0 50:58 14:17 4 
8. Těchonín A 22 5 3 14 0 518:694 127:193 35 2-1-1-0 112:118 31:31 9 
9. Lanškroun C 22 6 1 15 0 446:644 112:186 35 2-0-2-0 108:88 30:24 8 
10. Hylváty A 22 5 3 14 0 501:696 121:195 35 1-1-2-0 106:120 27:33 7 
11. Mostek A 22 5 2 15 0 482:670 111:196 34     
12. Sudslava B 22 4 2 16 0 549:664 128:190 32     

 

Jelikož měl ambice hrát na vyšší úrovni, asi bylo rozhodnutí 
dobré. Od začátku jsme suverénně byli na čele, až konec se 
malinko nevydařil, když jsme dvakrát nastoupili ve třech a 
byly z toho dvě porážky. Přesto se postoupilo z prvního místa, 
byla by hanba s takovou sestavou nepostoupit. Sestava na 
sezónu: Novotný, který je použitelný pro všechny mančafty, 
Hýbl, Sochor, Matoušek, Pelikán a zbytek pole.

TTC Sedlec přeborník okresu - dorost

Počítal jsem, že pro novou sezónu postavíme i D mužstvo, 
kde by hráli Jarda Janků, Schejbal Josef, Vopařilovi, 
Kopecká, Zeman, ale rozhodnutí necháme na pozdější termín.

Dorost jsme postavili do okresu. Byla by hanba, kdyby kluci 
okres nevyhráli a podařilo se. Pouze jednou remizovali a stali 
se přeborníky, jako A mužstvo. Hráli v sestavě Meissner, 
Ochodnický, Pelikán.

Doufám, jelikož se postoupilo, že i sponzoři nám zachovají 
přízeň. Bez pomoci Obecního úřadu, firmy Carier p. 
Kulhavého a p. Dvořákové ze Sedlece by asi stolní tenis na 
Sedleci pomalu zanikal a proto jim patří velký dík.

     Josef Schejbal

No a co očekáváme od nové sezóny?

                Sezona 2010 - 2011

Neděláme si velké ambice, ale jsme rádi, že po tolika letech si 
ten kraj zase zahrajeme.

TTC Sedlec přeborník okresu - dospělí
Do soutěží v rámci okresu jsme přihlásili 3 družstva dospělých 
a jedno družstvo dorostu.
V OPI hrálo naše , většinou v sestavě Sochor A mužstvo
Martin, Schejbal Petr, Hrubeš Ladislav a Táborský Jirka 
starší. Od začátku to byl boj o postup do kraje s Chocní a až 
poslední utkání na Sedleci rozhodlo o postupu. V A mužstvu se 
též párkrát vystřídali Kuba Meissner a Karel Nežádal.

  TTC Sedlec - stolní tenis

Do Op3 postoupilo naše . Hrálo převážně v sestavě C mužstvo
Hýbl Pepík, Sochor Jenda, Matoušek Petr a Pelikán Kuba, 
střídali Janků a Schejbal Josef. Soutěž s námi začal hrát i Jenda 
Hýbl, pro kterého jsme vlastně C mužstvo přihlásili, ale před 
koncem první poloviny přestoupil do Hradce.

Naše  většinou v sestavě Nežádal Karel, Vachalík B mužstvo
Lubor, Meissner Kuba, Ochodnický Dušan, zaskakovali 
Sochor Jenda, Matoušek Petr a na rozhodující zápasy byl 
povolán Pepík Hýbl. Stále jsme se pohybovali v čelné trojici, 
abychom nakonec postoupili z druhého místa. Postupovali s 
námi za suverením Žamberkem i z třetího místa Mistrovice, 
protože z kraje do okresu nikdo nesestoupil.

 

Tabulka soutěže - Základní část po 22. kole OPI

Tabulka soutěže - Základní část po 22. kole Op2
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Tabulka soutěže - O 1. až 7. místo po 14. kole (hrálo 14 mužstev) Op4
Poř. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Bod

y 
1. Sedlec C 24 21 1 2 0 1013:538 303:129 67 
2. Zálší B 24 18 1 5 0 1007:606 295:137 61 
3. Nekoř A 24 13 4 7 0 838:813 227:205 54 
4. Orlice D 24 12 5 7 0 880:747 236:196 53 
5. Skořenice A 24 12 3 9 0 830:804 223:209 51 
6. Tatenice B 24 12 1 11 0 782:813 213:219 49 
7. Žamberk C 24 8 5 11 0 823:780 226:206 45 

 Tabulka soutěže - Základní část po 14. kole dorost
Poř. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body 

1. Sedlec A 12 11 1 0 0 304:113 94:26 35 
2. Králíky A 12 10 0 2 0 279:134 86:34 32 
3. Lanškroun B 12 7 0 5 0 245:181 72:48 26 
4. Choceň A 12 5 1 6 0 218:217 63:57 23 
5. Orlice A 12 4 1 7 0 167:270 40:80 21 
6. Sudslava A 12 2 2 8 0 165:245 44:76 18 
7. Sokol Č. Třebová A 12 0 1 11 0 98:316 21:99 13 
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Začínali jsme Dětským 
maškarním karnevalem 
26. 2., kterého se zúčastnilo 
opě t  ve lké  množs tv í  
krásných masek. Děti si 
zatancovaly, zasoutěžily a 
vyřádily se.

    TJ Sokol Vraclav
       Milí občané,

Další akcí byl Předvelikonoční dýchánek pro ženy konaný 
17. 4. na sále KD Vraclav. Sál byl obsazený do posledního 
místečka a ženy si určitě přišly na své. Mohly obdivovat a 
samozřejmě si i koupit krásná velikonoční aranžmá, 
patchworková vajíčka, bižuterii. Viděly, jak se prodlužují řasy 
a jak se dělá trvalá na řasy. Dozvěděly se zajímavosti z módní 
přehlídky z let minulých, a kdo neznal zumbu, tak se dozvěděl, 
co to je a shlédl i malé vystoupení.

Tak to je zatím vše, ale ne pro tento rok! Budeme se těšit na 
setkání s vámi na plánovaných akcích.

ráda bych vám opět přiblížila akce, které jsme pořádali v 
uplynulém půlroce.

        září  - Relaxační víkend pro ženy

         

Poslední akcí byl Dětský den, konaný 4. 6.  Počasí nám opět 
přálo, a tak děti plnily disciplíny ostošest a mohly si dopřát, pro 
ně vždy největší atrakci, postříkání z hasičského auta. Tímto 
také děkujeme vraclavským hasičům za každoroční přízeň.

A to:

První květnový den jsme uspořádali Kuličkiádu, tentokrát na 
Hradisku. Sešlo se asi 20 dětí a 
stejný počet dospělých. Tím, že 
byla velká účast dětí, tak se na 
dospěláky nedostalo, protože 
dohlíželi na to, aby děti hrály 
podle pravidel. A také nebylo až 
tak velké teplo a tak se každý 
těšil domů na teplý čaj.

        září  - Drakiáda
 listopad  - Večer světel

            Krásné léto přeje Leona Ochodnická.

Za Sokol Vraclav přeji všem dětem: Užijte si prázdniny!
A rodičům: Odpočiňte si na dovolených!
          

 prosinec - Čertování

Vážení spoluobčané, začátkem tohoto roku proběhly v našem 
sdružení volby, a tak máme změny v některých funkcích. S 
tímto na mě připadla tato milá povinnost, přispět několika řádky 
do tohoto zpravodaje. Nemohu začít jinak, než reakcí na 
“Zamyšlení” pana Voláka z minulého čísla, které mě velmi 
zarmoutilo. Domnívám se, že není úplně správné soudit 
jakoukoliv společnost podle neuváženého činu jednotlivce, ač 
určitě nebyl správný, stejně tak je těžké plně zodpovídat z 
jakékoliv funkce za dospělé lidi, nicméně, zmíněné zařízení 
bylo odstraněno a my se ještě dodatečně budeme snažit dát vše 
do pořádku při osobním jednání. 
Ale teď již k naší letošní činnosti, 
podařilo se nám zajistit a po 
dohodě s majiteli pozemků 
vysázet více jak 850 sazenic 
smrčků a borovic v prostoru 
“Hliňáku” a “Na drahách”, zde 
jsme po dohodě s obcí založili 
nové myslivecké políčko. 

                      S pozdravem Jirka Táborský.

MS Vrcha

Krásná životní jubilea oslavili dva členové našeho sboru - 
Stanislav Krouman 85 let a Jindřich Stündl 80 let.

Dost starostí, ale i radostí, nám dělá stádo oveček využívané k 
údržbě obecních pozemků. Narodilo se nám 10 jehňátek, takže 
krmení, stříhání, značkování a převážení je teď o mnoho 
náročnější.

I letos náš sbor zajišťoval “pálení čarodějnic”. Připravili jsme 
hranici, místa k sezení a zajistili občerstvení. Ještě, že jsme 
postavili i stan, přišla totiž silná bouřka a vítr. Pro veřejnost 
jsme taktéž uspořádali zabíjačku s prodejem výrobků a masa. 
Staráme se též o hasičskou zbrojnici. Upravovali jsme prostory 
před budovou a za finančního přispění obce zapojili venkovní 
elektroinstalaci.

V druhé polovině roku se chceme zaměřit především na opravu 
staré hasičské zbrojnice a také na pomoc s budováním dětského 
hřiště na návsi.

Počátek roku se, jako vždy, nesl ve znamení výročních valných 
hromad okolních sborů, včetně té okrskové v Zámrsku.

Začátkem května proběhla v zasedací místnosti zajímavá 
přednáška. Mgr. Zuzana Vařechová prezentovala svoji 
diplomovou práci “Stavební vývoj obce Sedlec”. Měli jsme tak 
možnost slyšet v čem vlastně bydlíme. Prostory zasedací 
místnosti byly také poskytnuty pro schůzi oddílu stolního tenisu 
TTC Sedlec a výjezdnímu veřejnému zasedání obecního úřadu, 
které bylo také hojně navštíveno.
Okrskového cvičení v Dobříkově se účastnily pouze ženy a 
skončily druhé. Muži se bohužel nesešli v dostatečném počtu.

         

    Sbor dobrovolných hasičů Sedlec

           

    ________________________________________________________________
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Upozorní e-mailem astronomické observatoře po celém světě, 
aby danou planetku co nejdříve pozorovaly a dalším měřením 
pomohly upřesnit zjištěnou dráhu. Stává se často, že nová 
pozorování zpřesní předpovídaný kurz planetky a ukáže se, že 
do Země nenarazí.

Nejznámějším případem je zmíněná zkáza dinosaurů před 65 
miliony let. Tehdy dopadla na mexický poloostrov Yucatan 
planetka o průměru 10 kilometrů. Možná se zdá, že to zase tak 
velké těleso není. Ale nenechte se oklamat. Důležitý není jen 
rozměr planetky, ale i její rychlost, přesněji vzájemná rychlost 
srážky. Pro srovnání: při výbuchu hirošimské atomové bomby 
se uvolnila energie odpovídající 20 tisícům tun TNT. Energie 
dopadu planetky, která vyhubila dinosaury, byla pět 
miliardkrát větší.

Při odhadování následků dopadu se využívá historických 
záznamů a důkazů srážek, které se staly v daleké minulosti. 
Následky bombardování planetkami může ostatně vidět každý 
při pohledu na měsíční povrch, který je doslova posetý krátery. 
Studium historie Země odhalilo, že ke srážkám s opravdu 
velikým tělesem dochází přibližně jednou za sto milionů let.

Vliv srážky s větší planetkou na klima Země
Pád velké planetky na Zemi by nezpůsobil jen gigantický 
kráter. Vedl by k rozsáhlým požárům, vyvrhnutí prachu do 
ovzduší, následnému zakrytí slunce a poklesu teploty. Při pádu 
do oceánu by impakt vyvolal mohutnou vlnu tsunami. To by 
znamenalo vymírání rostlin i živočichů. I člověk by měl 
problémy.

Jak už bylo uvedeno, dopad planetky vytvoří kráter a exploze 
vyvolá tlakovou vlnu, která zničí nejbližší okolí místa dopadu. 

Existují důkazy také o dalších srážkách, a to před 200 miliony 
let, 250 miliony let a před 355 miliony let. Nejistoty panují 
ohledně pádu planetky před 400 miliony let. V tomto případě 
totiž chybí důkaz, který potvrdil pády vesmírných těles ve 
všech čtyřech předchozích případech. V geologických 
podpovrchových vrstvách Země se právě v těchto obdobích 
vyskytuje zvýšená koncentrace čistého iridia. O něm se soudí, 
že ho k nám dopravily právě planetky, protože na Zemi známe 
iridium pouze ve slitinách, nikoli v čisté podobě.

Tím to ale nekončí, vše naopak začíná. Tlaková vlna vyvolá 
doslova šokovou změnu v proudění atmosféry. Větry 
dosáhnou rychlosti přes 500 kilometrů za hodinu, navíc s 
sebou do dalekého okolí roznesou spalující požáry. Povrchová 
i podpovrchová voda se v okolí místa dopadu zcela vypaří.
Snad největší vliv bude mít na klima vyvržení 
nepředstavitelného množství materiálu do obrovských výšek.
Většina vyvrženého materiálu se dostane do stratosféry a 
mezosféry, tedy do výšky 15 až 80 kilometrů a stane se 
součástí dlouhodobého cirkulačního systému vyšších 
atmosférických vrstev. 

Dále pak náraz rozkmitá naši planetu a seismické vlny způsobí 
silná zemětřesení na mnoha místech. Ta sama o sobě 
zdevastují rozsáhlá území. Při tom nepůjde jen o otřesy. Z 
roztaveného nitra Země se na povrch dostane horké magma a 
sopečná činnost nabude nebývalé intenzity. Stane se tak 
dalším zdrojem znečištění atmosféry.
Atmosféra Země se po dopadu planetky změní nejen vlivem 
prachu a popela, ale také vlivem požárů. Spalováním se totiž 
do ovzduší dostane velké množství obávaného skleníkového 
plynu - oxidu uhličitého. Skleníkový efekt posiluje také vodní 
pára. I té bude ve vzduchu hodně, protože kvůli požáru se v 
okruhu stovek až tisíců kilometrů vypaří velké množství vody. 
Při dopadu do oceánu by množství odpařené vody bylo ještě 
mnohem větší. Vzhledem k tomu, že 75% povrchu tvoří oceán 
a jen 25% souš, je varianta dopadu do moře pravděpodobnější. 
Tam by navíc vznikla mohutná vlna tsunami.

Obrovské množství prachu a popela začne měnit vlastnosti 
atmosféry, které se týkají schopnosti rozptylovat, pohlcovat a 
propouštět světlo. Materiál začne nad planetou fungovat jako 
poklop. Zabrání průniku přímého slunečního světla na Zemi a 
obloha bude vypadat, jako by bylo zataženo.

Život na Zemi se s tak razantní a rychlou změnou ve většině 
případů nedokáže vyrovnat. Absence slunečního světla 
zastaví fotosyntézu a rostliny začnou hynout. Býložravci 
nebudou mít svou potravu a začnou umírat hlady. Dravce čeká 
stejný osud, protože těm zase začnou chybět jejich býložravci. 
Celý potravinový řetězec se tak zhroutí.

Zemský povrch bude díky prachu v ovzduší dostávat 
dlouhodobě velmi málo energie ze Slunce a dojde k 
dlouhodobého poklesu teplot. Zatažení oblohy bude 
nesrovnatelné s běžnou oblačností. Na dlouhé měsíce bude 
obloha skoro úplně černá a rostliny i živočichové začnou žít 
jako v noci.

 
Představa malíře o dopadu planetky na 

Yucatan
 

                         Vraclavsko - Sedlecký zpravodaj - èervenec 2011   
    ________________________________________________________________

           

10



To by mělo pro představu o činnosti o.s. Patriot, stačit. Sídlo 
sdružení jsme loni přemístili z Chrudimi do Vraclavi proto, že 
Vraclav je ve středu Pardubického kraje a několik členů pochází z 
Vraclavi a okolí.

Sdružení je začleněno do ostatních složek IZS Pardubického 
kraje, např. při živelných katastrofách v kraji. Pravidelně 
spolupracujeme s hasiči, Policií, brigádou kynologů, ČČK, Vodní 
záchrannou službou a Armádou České republiky. Díky grantu od 
Pardubického kraje máme k dispozici vysílačky, polní kuchyň, 
polní stan včetně kamen a lehátek, elektrocentrálu, nářadí a 
podobně. Vojenská technika jako terénní vozidla UAZ 469 s 
přívěsy, PV3S s cisternou na pitnou vodu C-180 a polní kuchyň 
PK-26 jsou v osobním vlastnictví členů sdružení.

 
             Za MS Vrcha Vraclav - myslivecký hospodář Aleš Mlíka.

Již v tomto roce obnovíme chov bažantů v našich voliérách, 
abychom udrželi alespoň minimální stavy této u nás vytrácející se 
zvěře. Máme opravdu vysoké úhyny na silnicích a tak vás alespoň 
touto cestou prosím o opatrnost ve vašich vozidlech, zvláště nyní, 
v době čerstvě narozených mláďat. Dá se říct, že jsme již tradičně 
oslavili 1. 6. 2011 s dětmi z mateřské školky na naší chatě jejich 
svátek. Dne 3. 7. 2011 proběhl v našem areálu střelnice U Topola 
naplánovaný dětský den. Na této střelnici,  každou neděli 
dopoledne probíhají tréninky v brokové střelbě na asfaltové terče, 
v této disciplíně dosahují někteří z nás výborných výsledků jak v 
okresních, tak i v krajských závodech. Pokud by měl někdo zájem 
o tento sport, je možné si ho u nás vyzkoušet pod dozorem 
zkušených střelců. Tolik asi o naší dosavadní činnosti. V případě 
nějakých otázek nebo připomínek, jsem vám k dispozici osobně 
nebo na telefonu 604 521 182.

Fungujeme od února 2007 a většina z necelých 20 členů jsou 
vojáci v záloze, bývalí i současní příslušníci Aktivních záloh 
AČR, bývalí vojáci z povolání, nevojáci i ženy.

Každý rok pořádáme dvě vojenská cvičení, akce pro děti, účast na 
akcích IZS nebo AČR. V roce 2010 jsme na cvičení IZS v Ústí nad 
Orlicí Havárie 2010 zajišťovali strážní službu, dozorčího na 
bráně v táboře a pořádkovou službu na letišti. Hlavně jsme ale po 
oba dny vařili snídaně, obědy, večeře pro 133 cvičících 
příslušníků Policie ČR, Městské policie, ČČK, Vodní záchranné 
služby Pastviny a hasiče dobrovolné i profíky. Naostro jsme se 
sešli na povodních v srpnu v Libereckém kraji. Letos jsme 
absolvovali cvičení se Záchrannou brigádou kynologů 
Pardubice, kde jsme dělali figuranty při vyhledávání osob 
zasypaných v troskách. Moc zajímavá zkušenost. Ležet 1,5 
hodiny pod sutinami bez možnosti pohybu a čekat, až vás najde a 
vyštěká pes! V květnu potom proběhlo vojenské cvičení na 
bývalé střelnici v Kochánovicích u Chrudimi, kterého se 
zúčastnili členové ČČK Chrudim.

      Dobrý den, chci představit občanské sdružení Patriot 
- klub vojáků v záloze Pardubického kraje, které má od 
loňského léta 2010 sídlo v obci Vraclav, Svatý Mikuláš 15.

Dále byla zakoupena a nainstalována 
betonová napáječka pro zvěř a započat 
program na zkvalitnění chovu srnčí 
zvěře v naší honitbě zakoupením 
mineralizovaných krmiv, které 
budeme předkládat celoročně po dobu 
minimálně 3 let.

    Patriot - klub vojáků v záloze

             Předseda sdružení kpt. M. Škop.

  Kosmické katastrofy

            ... a jak je odvrátit

Kosmické bombardování

V Pondělí 27. června 2011 proletěl těsně okolo naší planety 
ve vzdálenosti asi 12 000 km vesmírný balvan pojmenovaný 
2011 MD o průměru kolem 15 metrů. Zemi nezasáhl, ale u 
mnohých lidí mohl vzbudit obavy, co by se stalo, kdyby na 
Zemi dopadl, kdyby byl větší ...

Denně do naší atmosféry pronikne z okolního vesmíru velké 
množství těles, z nichž většina shoří v atmosféře a na Zemi 
vůbec nedopadne (známe je jako meteory). Jaká je tedy 
pravděpodobnost, že se lidstvo stane obětí podobné 
katastrofy, jaká potkala například dinosaury?
Nejviditelnější nebezpečí představují komety. Naštěstí je 
známo jen velmi málo komet, jejichž dráhy by mohly 
protnout dráhu Země. Jejich úlomky mohou padat k povrchu 
Země až rychlostí 72 kilometrů za sekundu, tedy 
dvojnásobnou než úlomky asteroidů. Pravděpodobnost 
srážky Země s kometou je asi jedna ku 300 milionům. Určité 
nebezpečí představuje fakt, že i když je již většina drah 
komet známa, občas se chovají nevypočitatelně.
Možnost srážky Země s asteroidem (neboli planetkou - 
tělesem o rozměru od několika desítek m do stovek km) je 
mnohem větší, protože zatím všechny blízko zemní 
planetky ani neznáme - a počet těch objevených 
znepokojivě roste. Navíc všechny planetky, které protínají 
dráhy planet, podléhají výrazným poruchám dráhy. Jinak 
řečeno - od vypočítaného bezpečného kurzu se mohou 
snadno odklonit a na rozdíl od komet mají blízko zemní 
planetky velmi krátké oběžné doby, takže možnost 
opakování katastrofické srážky se počítá v řádu statisíců 
(nikoli miliónů) let.

V minulosti do Země planetky narazily mnohokrát. Teď je 
ale planeta Země plná lidské civilizace, kterou by mohla 
srážka s planetkou zásadně ohrozit. Astronomové věnují 
velké úsilí hledání a sledování všech nebezpečných planetek 
ve sluneční soustavě. Planetky mají svá čísla a ty, které jsou 
nebezpečné, se snaží mít astronomové pod kontrolou. 
Neznamená to ale, že už byla všechna nebezpečná tělesa 
objevena.

Pojďme se tedy ve stručnosti podívat, co víme o pádech 
různých těles z vesmíru v minulosti a zda existuje možnost, 
jak se podobným srážkám bránit.

Nebezpečná tělesa pod kontrolou

Když astronomové objeví dosud neznámé těleso, vyhodnotí 
jeho dráhu v Planetkovém centru v Cambridgi. Tam se 
soustředí všechna měření poloh planetek na obloze. Pokud 
je vypočítaná dráha kolizní nebo se má nebezpečně blížit k 
Zemi, pošle systém varování. 

Od počátku existence Země dochází ke srážkám s 
kosmickými objekty. Na zemském povrchu bylo dosud 
nalezeno 172 rozeznatelných impaktních (dopadových) 
kráterů, avšak většina stop po dopadech vesmírných těles 
byla díky zvětrávání a erozi z povrchu Země dokonale 
vymazána (na rozdíl od Měsíce, kde jsou neporušené a 
dobře viditelné dodnes.)
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Jak zabránit srážce?

Nikoli v planetce nebo na planetce, ale vedle planetky nechat 
vybuchnout jadernou nálož. Při jaderném výbuchu by se 
vlivem rychlých neutronů odpařila povrchová vrstva planetky 
a odlétající plyny by působily jako reaktivní motor. Planetka 
by se tím odklonila.
2. dopad družice
Jednou z přímých metod je nechat na planetku dopadnout 
družici. Musíme si ale být jisti, že to těleso nerozbijeme na 
menší fragmenty, které by byly nebezpečnější. Tato metoda je 
asi ze všech nejjednodušší, má malé riziko selhání, a tudíž je 
velmi výhodná. Evropská kosmická agentura ESA ji vyzkouší 
do 10 let v misi nazvané Don Quijote, jejíž start byl 
naplánován na letošní rok a její trvání se předpokládá 7 let.

Kdyby astronomové zjistili, že se má Země střetnout s 
planetkou, mají k dispozici metody, jak srážce zabránit. 
Museli by to ale vědět s několikaletým předstihem. Metod 
odklonění nebezpečné planetky z dráhy je hned několik. 
Některé vypadají jednoduše, jiné bizarně, ale všechny mají za 
cíl uchránit nás před katastrofou.

3. do planetky planetkou
Do planetky by nemusela narážet žádná sonda, ale jiná 
planetka, která by byla “zaparkována” na oběžné dráze kolem 
Země a v případě nebezpečí by se poslala vstříc nebezpečné 
planetce. Francouzští vědci spočítali, že malá planetka o 
průměru asi 40 metrů by už stačila k rozbití jiné velké 
planetky.
4. gravitační traktor
Další možností je k planetce přiletět a letět s ní v tandemu ve 
vzdálenosti několika desítek metrů po několik let. Gravitační 
síla sondy je samozřejmě malá, ale při dlouhodobém působení 
by mohla planetku systematicky milimetr po milimetru 
odtlačovat z dráhy.
5. nabarvení planetky
Vysypání prachu a nabarvení povrchu jsou dvě možnosti 
využívající toho, že dráhu planetky lze ovlivnit změnou 
odrazivosti jejího povrchu. Tato metoda využívá tzv. 
Jarkovského efektu - obarvená nebo posypaná část by 
odrážela sluneční záření jinak a dráhu planetky by tak měnilo a 
odtlačovalo samo Slunce. Tato metoda dozajista teoreticky 
funguje, ale s praktickým využitím nikdo nepočítá. Technicky 
by byla realizace příliš náročná a riskantní, byť by stačilo 
posypat planetku centimetrovou vrstvičkou prachu nebo natřít 
milimetrovým nátěrem.
6. sestřelení laserem
Metoda využívá laser. Princip je následující: zaměřením 
laseru na povrch planetky se odpaří část materiálu a vzniklé 
vystupující páry budou fungovat podobně jako reaktivní 
motor. Pokud se bude planetka tímto způsobem ostřelovat po 
dostatečně dlouhou dobu, projeví se účinek střelby na dráze 
planetky. Zatím ale nedokážeme tak silný laser ve vesmíru 
zásobit energií a jeho generátor by byl příliš těžký na dopravu 
raketou. To je úkol pro vývojáře ještě minimálně na dvacet let.

1. atomový výbuch

7. těžba na asteroidu
Principu  akce a reakce využívá také metoda “těžební”. Na 
planetku by přistálo vrtné zařízení, které by se postupně 
provrtávalo do nitra planetky. Vyvrtaný materiál by se 
neskladoval na povrchu, ale byl by vyhazován pryč z planetky. 
Právě zpětná reakce na vylétávající vytěžené částice by, stejně 
jako u reaktivních motorů, vedlo k pomalému pozvolnému 
odtlačování planetky.

Kovářství: 

U všech uvedených způsobů platí, že čím dříve víme o 
budoucí srážce planetky se Zemí, tím menší impuls stačí 
udělit planetce k tomu, aby se dostatečně odchýlila ze své 
dráhy. Názorně to ukažme na příkladu střelby do terče: čím 
jsme od terče dále, tím menší úhlová odchylka střely stačí, aby 
terč minula. Pokud bychom se o planetce mířící přesně k Zemi 
dozvěděli příliš pozdě, pak stávající technologie nedokáže na 
hrozbu včas zareagovat. Naštěstí zatím neznáme těleso, které 
by nás v příštích letech nebo snad měsících mělo ohrozit a než 
se objeví, bude na tom lidstvo po technické stránce zase o 
mnoho dál.

  - Astronomický ústav AV v Ondřejově
  - Astronomický ústav Univerzity Karlovy

    Z historie obce

(pokračování z loňského letního čísla Vraclavského zpravodaje)

Po skončení druhé světové války se měnil život jak ve 
městech, tak i na vesnicích. Se společenskými změnami 
docházelo postupně k rušení drobných živností a řemesel. Zde 
uvádíme, jaká byla po roce 1945 struktura místních 
řemeslníků a živností na Sedleci.

Koloniální obchod:
Josef Novák čp. 59, Václav Melša čp. 25, k tomu sběr vajec a 
mléka

 

Pekařství:

Struktura řemeslníků a živností po roce 1945 na Sedleci.

Zdroje:  - webové stránky rádia Leonardo

          Za astronomický klub Jaroslav Kubík.

Kulhánek čp. 46

Krejčovství:
Josef Faltus čp. 27, později čp. 24
Obuvnictví:

Víte, kdo to byl vápeník?

Pohostinství:

Josef Krouman čp. 58, Josef Beneš 
čp. 48

         Vl. Volák - Stanislav Krouman

Kapelník sedlecko-vraclavské kapely Josef Ježek čp. 32 - po 
jeho smrti Jan Solil čp. 64

Václav Paďour čp. 55 - zde byl sál s jevištěm, Josef Loskot čp. 
13, Josef Novák čp. 59 - zde byl sál

Josef Kvapil čp. 37, Háněl čp. 57, později čp. 33

Vápeník byl člověk, který po venkově prodával kusové vápno 
na hašení. Měl vůz s plachtou a většinou jednoho koně. Jezdil 
od vesnice k vesnici, hospodyně kupovaly vápno hlavně na 
jaře a v létě k bílení stavení a světnic. Když jel vápeník po vsi, 
křičel “váp-váp” a zastavil většinou u hospody. Na vážení 
vápna měl na voze váhu - přezmen. Kusové vápno bylo 
kvalitní, váhově lehké. Vápeníci měli tradičně svůj rajon, 
kudy jezdili léta. Kupující, většinou hospodyně, si vápno 
vybíraly samy. Nejbližší vápenná pec byla v Chrudimi a ve 
Vápenném podole. Vápeníci jezdili ještě na počátku druhé 
světové války. 
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Za všechny, kteří se podíleli na tvorbě zpravodaje, Vám přejeme 

        krásné slunečné léto, pohodu, klid a odpočinek.
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