
1ffi
T*
3
4
5
ó

VRActAysKÉHtAsY



fááen{ spoluobčané' -

redakění rada zvážila stálý zájem o '' Vráclavské
hlasy " r které provázely obdob'Í os]-av 900 I'et
trvání obce Vrae1av' a roŽtlodla se pokradovat ve

vydávání tohoto rnístního zpravod,aje.
Náněty, názory a přÍponrínky pro redakcí Vrac-

lavských h1asů předávejte na MNv.

V obnovenén wdání se vracíme k ohlasům význam-

ných oslav v naší obci.

TěšÍne se na Vaše nároěty a dob,rou spoÍuprácÍ.

redakční rada

č. bl .1 /89
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stříp\y z oslav 9c0 let trvání naší- obee

Yíte, že .l.
v rámci osLav navštívilo základnÍ školu přes 60

bývalých žáIfll
pro ve1ký zájen by]- diaseriáI o ninu1olsti a souěas*
nosti obce promítátr jiŽ 3 x
s k1aďným ohlasem se setka].a prohlídka objektů JZD

. Vracl-av
- v průběhu os1av navštíviIo naši obec dva a půl tisí-

ce hostů

xxxxxx

Vrac}av a její výtnainné výročí oěima hostů:

_ et našě rodná ves vzkvétá víee do krásy a je š{ast*
nýn d.onovem dnešní a budoucÍ gellerace.

Jan lúqrta Praha

_ Přejl své rodné obcí a jejín součashýrr obyvatelůrn
pohoduomÍr1 permé zdravÍ i další rozvoj oEce.

Miroslatr Petráň * Praha

3 Za pěi<rré přivítání v rodné obci, za dny plné po-
hody děkuJene or$anizátorům oslav-

Mi].uška Bednářová -
Jí1ková

- Drvó]'rrjene si Vánn všen poděkovat za laásně prořité
dVa dny nezi Vámi, v rod.né obci.

rod1na Marešo,va Chonut'rv

č,b1 , ?/89
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Za. ce1ou naši rozvětvenou rodínu přeju plný zdar oe1a-
vám a da]_šímu rozkvětu ce1é obce Vrae]av" NIůj pobyt ve

Vraclavi vždy patří1 a stále patří k nejlepšínr vzpomín-
kám na dobu mého mládí" Prožíval jsem zde všechny své
školní prázdniny, navštěvoval jsem tanečnÍ zába1y, bá-
li jsne divadlo, nauči1- jsem se pracovítosti, poznal
jsem první opravdové přáte1eo V'ánu a Pepču Šprojcara,
stejně tak Slávka Ku}havého i mnohé další počítán nezÍ
své ne jIižší. Pochopitelně hlavníu:- poutem k Vrac}av!_
byla pro mne rodina Vomočilova z domu čp' 28, jneno-
vitě Jenda Vomočil a l.{áňa .....

ing" i3řet. i3eneš - Praha

Dovolte mi touto cestou poděkovat za přátelské přijetí'.
pohoštěnío zábav.u a seznámení kronikáře s historií Va-
ší obce Vraclav, kterou máte velmi pěkně zvelebenou, za
dobu 40-ti 1et co jsem ji neviděl.Počínaje ku}turním
domem, kde rnrhrávalaVysokonrýtská dechovka písně našeho
nrládí, dÍl'e novou hasičskou zbrojnicí, va$rvenou mader_
ní technikou a konče obnovenín koste1a SY. Míkuláše. _
Táž bych chtět poděkovat vedoucÍm činitel }n JZD za FQ-
hoEtění, seznámení s výsled}ry je jich práce a prohlí{-
kV ce1ého družstva. Opravdu jste k nám všen fuli po-
zorní a uct1ví na každérn kro}ru. Tím bych konči} a
zůstává pťo ně 1 pro manželku pěhrá a nezapomeríutel_
ná vzponínka na Vaši vydařenou slavnostr. konanou
k devÍtistámu výročí Vaší obce.
Ještě jednou za vše .'ěkuje sedlecký rodák

Zubec Jan

č. bl . 3/89
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YáŽení spo}uobčané !
Na prahu novéhc roku býva1o a bývá vŽý7 dobrým zvj{-

kem podívat se za sebet ilá praici a úko1y, které jsme si
da1i a také na to, jak jsme je sP1ni1i^

Jsme prakticky v polovině vo]_ebního' obccbí a zajímá
nás také, jak je plněn vclební programl S€ kterým jsme

před naše občany předstupovali", S plněnírn volebního pro-
gramu nemůžeme být p1ně spokojení", Nedaří Še nám dokcn-
čit venkovní úpravy kolem nové požární zbrojnice na Vrac-
Iavi ani venkovnÍ úpravy kolen budor4y bývc}é školy na
Sed}eci' Nejsou to práce rozsáhlé a náročné- Pravdou ta-
ké je, že pocelý- 1oňský rok byly probl4nqy se zajiš{ová-
nírr stavebního materiálu, zv1áště pak cementu a vápna.
To nás však nijak nemůže cnnlouvat.' I když se brigády
svol-ávaly, účast na nich byla ve1mi špatná" Zúčastňo-
vali se na nich stá1e jedni a tí s'amí iidé, opadla akti_
vita ostatních občarrůo Víme, ž" brigády se sta1y nepo-
pulární, že občanó mají daleko, více soukr::mých zájmů"
Přesto si myslíme, Že obec je nás všech a její vzhled
je vizitkou nejen národního výboru, a1e i každého obča-
na bez rozdílu"

Loňského roku se občané i organízace NF zúčastnili
na pracech v zemědělství při ponroci JZD' fl& lesních
brigádáeh při úklidu klestu a výsadbě stromků, Př1
úk1idu prostranství a oko}í svých d,omů" Za tuto práci
a čínnost patří všem upřínné poděkování"

Za bezprcstřední fina.nční spolupráce jZD Vraclav
b'yr* na rnístnín hřišti upfavena plocha pro míčové hry
a jíná cvíčení tě1ovýchovné organizace. U_si1ujene ta-
ké o to, aby oko}í tdto pIochy br'lo pěkně upreveno+
Vyzvali jsme proto ě}eny komise pro ',rýstavbul vyzývá-
me i ostatnÍ občanv ke spo-1'upráci přj. řešení těchto
úprav a

V průběhu roku 19BB b}'1 stavební skupinou JZD
Vraclav přestavěn a znodernizován. b}iva}JÍ iutorávkův
dům ěp. 125. l'{odernizací :rznikly r'r domě tři bvtové
jednotky, které byly konisí pro cbchod a byty }/1}Ív

přidě1eny občanům plac::. jícínr v "IZD,
č ' b1 .9./89
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o úko]_ech roku'l 989 Vás buoeme lnfcrin.'vat \í přJští'n
ěís1e tohoto našeho zpravodaje "

A nyní něko1ik inťorrnaeí o ob3rvateiích na.ších obcíl
Ke koncí roku 19gg měla obec Vrac]-av 5i0 obyvat,el , z tc"-

ho by1o 302 žen. tr' Sedlecí žije 195 obyvate.L s 99'ženami"
Ce1kem něla obec Vraclav se Sed'Iecí 8a5 obyvateL,, }"{-La-.

dých lidí do 35 let ži1o ke kcnci roku v cbou obcích 372.
z tohoto počtu mě1o 203 lidí ukončenu zák]atlní ško-'']_u, do

základní školy d,oeházelo 1'l 0 dětí a 
'9 

dětí bylc před"'
školního věku. Do obce Se přj-stěhova*io 25 občanů a
z obee se odstěhovaIo 27 občanů včetn:.ě děti, Ke kcnci'
roku vykonávalo základní vojenskou službu 'T 4 našic}r m1a*

dýeh lÍdí" Sňatek uzavřelo v loňsEénr roce 9 na*xich obča*
nů.. V obou našich obcích ži1o 18i oůch:,dců, n t"ollo byl:,'

12 invalid'ních. Se kterýrnÍ občany jsme os_Lavíl-i Je jic}r
životní jubí1e:al S€ k'erými- jsme se rozlcu.č1li na lestě
pos1ední a které jsme do života přÍvÍtali_ se dočtete ir
naší.,tentokrátobsáh}é,spo1ečenskék::oníce

Do roku 19B9 přejeme všem naširn občanům hodn^e'\ zdra'-
Yí, nrroho osobníeh i pracovních úspěchů a dobrou pohodu

av rod.inách Í na pracoví'štích*

Iiac].a,1,0JV T/raclarr

ě.b1 . 10/89



Společenská krcnika

.ra .z]-votnl JuSL_.ea

S našíni spo1uobčany jsnre os]_avj-ij" _tato vjznamitťr žj-ynt
ní jubi1ea
do konce r,'ku 19e'o

Lůhvnská l'{arie 7C .r-et; 3ar'coš i(ar"ei 60 iei.
Tauberová }Í-lada 75 }er, }iol'á}< ,]o.hl:nír í:, j !et,
Sochorová Věra 60 iet
v roce 1 987
Veselý Vlac]islav 60 .]_et

I{roumanová i''{arta 60 let
Kovaě Josef' €0 let
tesařová Věra 6C ].e_i

Nováková l,/ěra ,a let
Kubíček Joseť ,a let
T'e jnorová I'Tarie 60 ]-et
Haková Zdeňka 60 ler.
Dvořák Jarornír 6c iet
Kubíková 1\tlarie 75 le t
Vondráčková Věra 6c 1et
Langrová .Jar, J0 let
Pravec František 50 let
Novotný Bohr-rmír 50 let
Kóhler Jaromír T0 ']_et

'v r.-,ce 1988

Loskotová Ánna
Štaněk Jaroslav
-tHoraKova Ávet,a
štagr Bedřich
K-ementová Věra
Šprojcarová V1asta
Francová Emilie
Dolansky Stanislav
Škopová Lud"míla
Dulínek Štapan
Tučková Anna

č. bl . 4/8g

Rou b-i'ns]< i:iře "tís-i ;:iv
}1or-'l n jnilov á l-u:-a

}''CIhle:: r;'rrá F.3ž ener

,i'-brahamolrá Áirna
Kr'iihánková ]|.-'_ažena

Jeníkové. ;i.ůžena
íng, liiac}:'a'|;'a ''/ia'l ,

Z::utsk;? St,an: siar,
:]oiežal,:vá R.ižeu-a
lio.ráč iltlv d. i,{iro s1ava
iirát:L1ova l{e':j'e
)tan ..a'v a i. 1 Dus c

i'{ewie1 Joseť
}{o1 onijlorlá lviar' ie

r-r 7

'!)
'{>

Í7:-

t\)

10

o,,1

7\
-i ;:,
l/

1

)J
'70

"íJ

i:)

-. ^LieL
-i \+,-- !

ie -i

1-L

I of

-l ar'

Let
I ^-LJ-c L

1^-L
--rj t,

L. , a*

1-*
-L tr t,

-l .-.+lc u

't .. +

let

7C
j0

<n

jc
ÓU

/u

50
QXJJ

let
1et
'I a*

't 
^+tu 1,

'I 
^+

-E 
t/

l-e+u
'l et
iet
1et
let
1et

i{o b-l ižl,:;: vá Ei;i:_i ie j, r.e I
p93píšiL olrá ,Jar'mjia. 6O 1e_i
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1uieč?il:''r.'l l,{a:'r'e' rc ict
Brýt1iova Zcienka 'ii .iet
rilia-irir'' irá "iu.r_r'e 'i l ]_o"'i

3Ťeí"cvá A:l-:l.; iiO let
Po1.gár.joseť '/0.]-et
Frarc.-"osef j0 i,:t
Š-i'mbels]<á .r'ni-onÍ_e qů let
Břeč{,ar.,ová Ann:. 75 iet
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Bečiěka Jan 50 let
Klapal František 

'0 
let

Brýdlová Květnslava 50 let
Staňková MarÍe 90 Iet
Paulas Miroslav 60 let
Hašek Jan 60 1et

Novák Kare1
J^}ranová liiarie
Barto'šová l'[arie

Zita Miloslav
j3enešová Růžena

60 let
r:0 let
10 let

50 1et
5A l.et

a Ži-Všern jubilantůnr přejeme hodně duševní svěžesti
votní pohody

xxx xxx

Úrnrtí, l

od, roku' 1 986 jsme se rozločilí s těmito spo1uoběarqy

Skočílková Marta 1 0,9,1986 ve věku 68 let
šprojearová llant1ška 72.1 1.]936 ve věku 75 iet
Novák Vác1av 23.1 ] ' 56 iet
Hašková i3arbora 29 "11. 80 1et

Rolečková Erailie 4.2 * 1 987
Ma1ejovský A1ois 4.2.19é?
Píša Yác1av 1 9"6'
Pope1ář Josef 4n3o
Honzová Božena 3.9*
Re ju'ran Josef 7,9.
HeŤmanová Anna 12,9.
Rýz František 17,11.
Rozlivková lllas'ta 1 9"1 1 .

$regor trbanr1šek 13"12"
Vávra En1]" 24"12.

Novák František 15,?"1 9BB
Zamazalová Milos]-ava 24,3" 1 9B8
Prušková Frantíška 23.4,
Kl'apalová Anežka 9.B"
červeňdk Vojtěeh 12,B"
Sty bLíková Ludmil'a 29 ,1 1 

"

čest

ve věku 7? let
,6 let
83 1et
B0 let
55 let
61 let
56 let
85 let
74 l-et
79 let
66 l"et

ve věkrr 75 let

'5 
iet

77 let
74 let
12 let
58 let

3e 3 ich pa:zuátee !

č"b]..5/B9
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}řarozenÍ i
----------

od trydání posledního
přÍvítal'Í tyto nové

Dolanská Eríka
Sochorová Lenka
,Ieřábek M1roslav

Pospíši1 Jan
Nejedlá Verronika
Ibank Mil"an
Petik Pavel
Stilnd.I Michal
čur1 Patr1k
Zahrádka }Íartir,t
Zernanová Lucie
Zeman Miroslav
Ro1eěek Tomáš

Sochor Jan
Zamastil" Pavel-

Jůza Mi]-an
Giňa Martin
I{lencr ondře j
Suchánková Růžena
DulÍnek David
Dt-da j fvan
Šeda Pave1
Čur1ová NatáI1e

Všenr naš1m nalým občán}rům
š{astný a spokoJený život

čísIa Vraclavskýeh h1asů jsme

spo1uobčánlcy ; 
1

1"10"1986
8"1 0"1 986

30" 1 0,1 996

17. 1 .1 987
29,1 . ',l 987
2, o 2.1997

6 " 4,1987
3.5.1987

21 . 6.1997
7. 7 "1987
6" g,igg7
B. g "1987

25 "1 0.1 987

9 "11 .1 98?
23.11.1 987

17. 'l 
"1988

15. 2,i98.8
B. 4"1gg8
5,5"1988

30.6, 1 988
?9. 9.1 988
1 3,'l 'l 

"'1 988
27 ;t z" 1 9Bg

přejeme hodně zd.ravi,
v naší krásné v].asti

c.DJ- . 6 /89



?}até'svatby !

50 let spoIečného života

27 .1.1 987 rnanže]-é Růžena a Jan Valentoví
?9.4.1 987 menželé Eva a Břetislav Roubínkovi
22.11.1987 manželé Mil' a Stanis]-. Zrutslqých

$tř*bÍ'né -svatby t

?5 1et spoleěného života
1 0.2.l 987 manželé Růžena a r'"oSeť Benešovi
?4,3"19B7 ananželé Milada a M11oslav Zítov1
5,7,1 987 nanže1é 01-ga a M1]-an Pruškov!

24,11.1987 nanže]-é" Jaros]-ava a Bohuslav Jirouškov1
1 2 

" 
1 .1 9B8 nanželé Jiř1na a Josef Krát}ýeh

?"3.l 9B8 manže1é Božena a oldřieh Píšovi

Vážení manže1é,
tlo daLších spoLečných Let Vám přejene mnoho vzájemrrého
porozuněnírzdravÍ a radost1 ze života.

ě. bl. ?/89
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Kdy a kan aa krr1+'L1TC,r.t i

PozvánÍ do spo1ečnostj' i

4.?.1 989 Požárnický pLes pořádá sFc Iireclav
hraje iancční skurpina ToPAs

1 0.2 . 1 9B9 . Ples x[-aů;ígh pořár1á Zo SsM \Iraclav
).noie sl<hpi-na TOP

18.2.'t 989 Ťaneční beseda pořácá ČsŽ a ČčK Vraelav
k tancí a posJ_eehu hraje
skupina ORTOI\T

1].3.1989 ilÍaškarní pl_es pořádá So}<o} Vraclav
hra.je skupina gttznirŘi

12.3.] 9B9 Děts}ry karneval pI:, naše děti pořádá
Sokol Vraclav

hraje dechový orchestr
JZD Vracl-av

Pozvání d.o kina :

8.2. Miluji tě d.rahoušku - film }T.SF. * putování
ro]-adé ženy, hledají.eí otce sv jh,' dítěte

11.2' Tenkrát na západě -: ítal_ský ťílm _ příběh
z Divokého západ'u
n1áde ž i nepřís tr:,pn;:

12'?' os1í lcůže - sovětsW ťi-J_ni, ini-pří.stupný

15t2. Fígurlqy ze šmrr ''ů český fi]_nr - tři povÍd-
Ey kolem šachty - m1ádežj pří_stupný

18,2. tvIezÍ čtyřma očirna - ítalský ť_;.1ro - mládežj-
a 19.2r řIepřÍstupn;Í

?2.2" }va v s1zavérn údo1í sově_tský fíin - vyprá-
věnÍ o upřímné i sobecké Iásce .-. nr-Lácleži

nepřístupný
25.2. F-irpurová růže z Kahir;r - am'erický fiim
a 26,2r i]lládeží př:ístupný
ě. bl .8/89


