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Vraclavsko – Sedlecký 

zpravodaj 

 

 

 

1. pololetí roku 2005 
 

Slovo místostarostky obce  
 
Vážení a milý spoluobčané, 
 
 události uplynulého půl roku jsou 
zastíněny zcela zážitky z přelomu května a 
června, kdy průtrž mračen napáchala ve Svatém 
Mikuláši veliké škody. Počáteční zděšení později 
vystřídal obdiv k bezpříkladné obětavosti téměř 
stovky vraclavských obyvatel, kteří bez nároku 
na odměnu odpracovali při odstraňování 
následků povodně více než 1000 brigádnických 
hodin. Setkala jsem se s názorem, že bych na 
tomto místě měla poděkovat jmenovitě každému 
pomocníkovi zvlášť.  

 
 
 

Pohled na Shánělák 

 

Překážky  a nesnáze  

našeho vnějšího 

života jsou tu jenom 

proto, aby naše duše 

mohla prokázat svou 

sílu. 
 

 

Rabín Dranáth Thákur 
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Neudělám to ze dvou důvodů; předně by 

mě mrzelo, kdybych kohokoli nechtěně 
opomenula, a pak, řada lidí z různých 
objektivních důvodů prostě pomoci nemohla.  

Děkuji proto každému, kdo jakkoliv 
pomohl, děkuji za čas, ochotu, obětavost, snahu 
i dobrý příklad.  

Někdy si říkám na zasedání zastupitelstva 
obce, když vidím v auditoriu deset lidí – Kde je 
„obec“ vraclavská? Ve Svatém Mikuláši jsem ji 
ale zase spatřila. Trochu zablácenou, 
promočenou, unavenou, ale neuvěřitelně 
pracovitou a obětavou ! 
  
 
 
 
 

 
 
 

S potěšením dále věřím, že následující řádky přijme veřejnost s povděkem. V budově obecního 
úřadu na Vraclavi a v budově bývalé školy na Sedleci je již v provozu tzv. STANICE VEŘEJNÉHO 

INTERNETU. Můžete zde v provozní době využít bezplatně neomezené připojení k internetu, 
případně využít počítač k výukovým účelům nebo k vytvoření jakéhokoliv dokumentu. Díky této 
službě si nyní můžete vyhledat např. vhodné vlakové nebo autobusové spojení, volná pracovní místa 
nebo program kin a divadel. Další služby, jako například vypálení CD, záznam na disketu nebo 
vytištění dokumentu, jsou poskytovány za drobnou úplatu. (Více informací naleznete na internetu 
nebo na OÚ Vraclav). Chci tímto pozvat všechny k využití této služby a ujistit i uživatele začátečníky, 
že jim poradíme a pomůžeme s obsluhou PC i s orientací ve světě internetu.  
  

Přílohou tohoto zpravodaje je i malý dotazník, který by měl pomoci radě obce zjistit příčiny, 
doufáme, že jen zdánlivě sníženého zájmu občanů o veřejné dění. Prosíme vás, abyste věnovali malou 
chvíli ze svého času k jeho vyplnění. Věřte, že máme upřímný zájem učinit veřejný život pro vás 
zajímavý a přitažlivý. Budeme nadevše rádi, pokud se vlna společenského života vzedme nejen při 

Kašna u kostela sv. Mikuláše 

Úklidové práce 
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RNDr. Jiří Grygar, CSc 

povodni, ale i při společné zábavě, sportovních a společenských akcích. 
 

 V této souvislosti bych ráda poděkovala velmi aktivnímu Klubu důchodců, který dokazuje 
svou bohatou činností, že se Vraclavští umí bavit v každém věku a sportovnímu klubu TTC Sedlec za 
reprezentaci obce ve světě sportu a za péči o začínající sportovce. Gratuluji SDH Sedlec ke získání 1. 
ceny za cvičení žen při hasičském cvičení  a děkuji za přípravu turnaje v petanque. Radost nejen 
dětem přinesl Spolek přátel Vraclave Svatojánskou nocí. Atraktivní podívanou a hezký zážitek 
připravili Vraclavští mladí tradičním Kácením májí. 
 
 Ohlížím-li se takto za uplynulým pololetím, vidím, že společenský život není na Vraclavi a 
Sedleci jen pouhou frází, ale je naplněn skutečnými zážitky. Snad se pak dá s trochou nadsázky říci, že 
malá účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce nejspíše znamená, že mají dostatek jiného 
povyražení. Je však nanejvýš potěšitelné, že obec vraclavská i sedlecká pasivně nečeká, že jí zábavu 
„úřad“ zorganizuje, ale sama se baví, žije.  
 
 Přeji Vám za všechny zastupitele i za radu obce krásné slunečné léto, plné příjemných zážitků a 
pohody, dětem hezké prázdniny a kéž prší už jen přiměřeně ! 
 

Věra Dvořáková  

Upozornění: Voda ve Sv. Mikuláši stále NENÍ PITNÁ. Víme, že řada lidí si zde bere vodu, 
ale laboratorní rozbor prokázal, že je stále ještě pomnožená mikroflóra ohrožující lidský 

trávicí systém.   

 

Kulturní komise  
Ani jsme se nenadáli a už tu máme polovinu roku. 

Je to k nevíře, ale s tím již nic neuděláme. Nastal tedy opět 
čas trochu rekapitulovat či informovat. Předně opět děkuji 
všem, kteří do našeho zpravodaje přispěli a zároveň 
pevně věřím, že ostatní oslovení své jistě rozepsané 
příspěvky dopíší a na konci roku si je budeme moci 
přečíst. Je to tak. Náš zpravodaj je určený pro nás, ale opět 
jsme to my, kdo dává jeho náplň. Budeme také velmi rádi, 
pokud se mezi čtenáři najde někdo, kdo by chtěl do něho 
přispět, a to jakoukoli formou (obrázek, text, nápad na 
rubriku pokud postrádáte určité informace apod.)  

 
V tomto pololetí bych si přál zmínit 3 naše aktivity, 

které stály nad ostatními a vyžádaly si dlouhou přípravu.   
Předně Kulturní komise dne 19. února pořádala 

výlet do Prahy s návštěvou Branického divadla na 
divadelní představení   “ Víš přece, že neslyším, když 

teče voda.“ V něm jsme mohli zhlédnou Květu Fialovou, 
Petra Nárožného, Václava Vydru, Danu Morávkovou a 
další.  Zaplnili jsme celý autobus a ohlas účastníků byl 
velmi kladný. To nás těší. Dále 26. dubna jsme poprvé zorganizovali setkání přípravného výboru pro 
připomenutí vyvraždění Vršovců, které je plánováno na rok 2008. Z tohoto zasedání vzešly konkrétní 
představy o realizaci a plány na přípravu. 19. května 2005 od 20.00 hod.  jsme na sále kulturního 
domu přivítali pana RNDr. Jiřího Grygara, CSc, jenž naprosto plnému sálu přednesl svou přednášku 
„Lesk a bída kosmického výzkumu“.  Víte například, jak by lidstvo mohlo ochránit naši planetu před 
srážkou s malou kometkou, která by zde mohla napáchat spoustu škody ne-li nás naprosto vyhubit? 
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Noční pozorování po skončení přednášky 

Na škole v přírodě 

Donedávna jsem si myslel, že to budeme řešit podobně jako tomu bylo uvedeno ve filmu Armagedon. 
Chyba lávky.  Představy amerického Hollywoodu,  jak jsem se již 
několikrát přesvědčil, s reálnou skutečností mají k sobě na hony 
daleko.  Heslo však zní  zabalit do alobalu či posypat nejčernější 
látkou, která je na naší planetě k dispozici. Světe div se, ale je to 
náplň do laserové tiskárny – toner.   
  
Samozřejmě ještě do konce roku uspořádáme několik akcí, ať již 
přímo ve Vraclavi či pojedeme s Vámi vstříc kulturním zážitkům. 
Vše včas zveřejníme. Těšte se. 

 
       
   PhDr. Libor Klement 

 

 

Základní škola  
Není v silách tohoto zpravodaje zveřejnit všechny naše aktivity, ostatně mnoho z Vás jistě zná 

školní časopis ŠÁŠA, v němž se pravidelně, konkrétně i z obrázků dozvídáte vše podstatné. Proto 
bych se s Vámi chtěl dnes podělit o naše úspěchy a informovat o plánech, které pro mě osobně 
znamenají opravdu hodně.  

 
Předně chválím Klárku Moskalovou, Gábinku Dvořákovou a Nikolku Bartošovou, protože 

všecha tři děvčata se svými výkony probojovala do krajského kola v recitační soutěži, kde obsadila 
druhé a třetí místo. To je opravdu veliký úspěch a jsem rád, pokud se naši žáci při měření sil 
s ostatními školami dobře umístí. Stejně tomu tak bylo i na sportovní Školympiádě ve Vysokém Mýtě, 
kde na medailové pozice dosáhli Lukáš Soušek a Kristýnka Křížová.  

 
Dále jsme se zúčastnili projektu školní evaluace, 

což znamená určitého otestování znalostí našich žáků 
(celkem se zúčastnilo něco přes 6 000 žáků z celé ČR) a 
tím i porovnání, jestli naše výukové metody jsou účinné. 
Občas můžeme slyšet názory, že školy na vesnici nejsou 
tak kvalitní, nemají dobré a kvalifikované učitele, bylo by 
nejlépe je zavřít. Přestože jsem si vždy myslel opak a 
mohl bych argumentovat svými postoji a zkušenostmi, 
nyní mohu podloženě říci, že naše škola se umístila 
v procentuelním hodnocení (0 – 100, kde 100 znamená 
nejlepší) na čísle 74. Znamená to, že je vysoce 
nadprůměrně hodnocená. Celkové hodnocení je 
samozřejmě velmi podrobné, ale za zmínku stojí ještě 
jedna informace. U více jak 90% našich žáků jejich 
výsledky přesahují statistické očekávání. Znamená to, že je v naší škole rozvíjíme více než je běžné, 
normální či očekávané.  

 
Na konec bych Vám rád sdělil něco o našich plánech. O hlavních prázdninách se chystáme 

trochu přebudovat naši studovnu ve 2. patře. Prostory prosvětlíme, zvětšíme a zmodernizujeme, 
takže v září přivítáme prvňáčky do krásné nové třídy. Naše priority jsou zcela jasné a já jsem opravdu 
rád, že se daří je realizovat.   

Od září otevíráme pro veřejnost následující kurzy. Nebojte se přihlásit (737 338 198), protože 
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jsou určeny právě pro Vás.  
 
  ANGLICKÝ JAZYK  úplní začátečníci 
  ANGLICKÝ JAZYK  mírně pokročilí 
 
         PhDr. Libor Klement 

 

Příspěvek – MŠ Vraclav 
 
 Mateřská škola Rybička zdraví každého, kdo má rád 
děti a zajímá ho, co se děje v kolektivu našich nejmenších 
spoluobčanů. Školní rok 2004 – 2005 se pomalu blíží do finále, 
a protože malí kluci a malé holčičky se po celou dobu poctivě 
snažili objevovat svět, můžeme jim všichni společně zatleskat. 
Právě tak jako na dětském jarmarku, kde jsme potleskem 
odměnili umění malých tanečníků a tanečnic. Největší 
odměnu za jejich úsilí však přinesl měsíc červen v podobě 
krásných výletů. A byly to výlety přímo pohádkové. Na 
Kunětické hoře děti čekala perníková chaloupka s ježibabou, 
sladké perníčky a kolotoč na kuří nožce.                  

 
Ani dobrodružství nezůstalo stranou. 

Celá školka se vlakem vypravila za indiány do 
Libchav. A tam se jezdilo na koni, plavilo na 
kánoi a střílelo z luku.          

 
Nesmíme zapomenout ani na výlet plný 

poznatků o životě zvířátek. Všem se moc líbilo 
v Záchranné stanici ohrožených zvířat Pasíčka 
u Proseče.            

 
Další výlet byl pro opravdové siláky, 

protože na kole se malí sportovci vydali až na 
místní letiště a dojeli bez nehody! 
  

Všude dobře, doma nejlíp... A tak po dlouhém cestování děti s chutí skončily v bazénu na školní 
zahradě. Přejeme Vám všem krásné léto plné sluníčka, výletů a koupání. Loučí se mateřská škola 
Rybička.  

Edita Lipavská 

 

Červený kříž  
 

Červený kříž má na Vraclavi dlouholetou tradici. Ke dnešnímu dni čítá 44 členů. Jsme součástí 
uznávané humanitární organizaci působící na území celého světa.  Pomáháme lidem zasaženým 
živelnými katastrofami, válkou nebo těm, kteří se ocitli v jiných složitých situacích (finančními 
příspěvky, sběrem ošacení a ostatních potřebných věcí). Chceme tímto poděkovat všem občanům, 
kteří se zúčastnili těchto sbírek a pomáhali vše organizovat. 

Pořádáme různé přednášky a školení první pomoci. Poslední naše přednáška proběhla na téma 
„Péče o pleť a tělo“. Přednášky se zúčastnilo 48 lidí. Navštěvujeme dětské domovy a domovy 
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důchodců při různých příležitostech (Svátek matek, Vánoce). 
Ale také se umíme pobavit! Na našich posezeních panuje přátelská atmosféra. Jezdíme i na plesy a 
různé akce, které pořádá náš oblastní spolek. 

Chcete s námi pomáhat, bavit se, přenášet myšlenku solidarity a nestrannosti. Naučit se a 
předávat dál znalosti z první pomoci a podílet se na vývoji budoucnosti? Staňte se členy Českého 
červeného kříže. Pro zájemce uvádíme kontaktní tel. čísla: 604 106 421 (pí. G. Medunová), 732 158 407 
(pí. M. Klapalová ). 
 

          Ing. Galina Medunová          

 

 

Činnost Spolku proti nudě  
 

V lednu proběhla  (za slušné účasti dětí i dospělých a krásného slunečného počasí) 8. 
Vraclavská zimní olympiáda za „Mlejnkem“. Soutěžilo se ve sjezdu na lyžích, sjezdu na bobech a 
saních a v běhu na lyžích. Všichni soutěžící podávali skvělé výkony a pro nejlepší z každé disciplíny 
byly připraveny menší odměny, diplomy a medaile. 
 

V březnu byla na programu Výroční valná hromada Spolku proti nudě. 
Na Výroční valné hromadě proběhlo zhodnocení činnosti Spolku za rok 2004, návrh a schválení 

programu na rok 2005, volili jsme výbor a předsedu Spolku proti nudě, 
přijímali nové členy atd. 
 

Dále v březnu jsme pořádali 
na sále KD Maškarní bál 
s podtitulem „Ples upírů“. Velice 
nás potěšil zájem o tuto akci a 
slušná účast masek. Je potěšující 
vidět, jakou mají účastníci fantazii 
při vytváření svých kostýmů a 
hlavně fakt, že oproti minulým 
ročníkům se neustále zvyšuje počet 
účastníků v maskách oproti 
nemaskovaným. 

Tímto bychom chtěli všem poděkovat, maskám zvlášť a Ti co letos neměli masky, budou mít 
v březnu 2006 další šanci. (foto Honza Jiroušek) 

 
 

V dubnu 2005 byl 
uspořádán pro členy Spolku 
turnaj „O zlatou kuželku“ 
v kuželkárně ve Vysokém 
Mýtě. Tato již tradiční akce je 
vždy velmi zdařilá a účastní 
se jí většina členů Spolku. 
Zde jsou konečné výsledky a 
foto: 

 
 
 

Ženy slečny dívky  Muži a chlapci 

1.místo Pekařová Verča 168 bodů  1.místo Veselý Petr 194 bodů 

2.místo Podmajerská Péťa  156 bodů  2.místo Samek Michal 189 bodů 

3.místo Shánělová Míša 137 bodů  3.místo Kovačka Pajk 178 bodů 

4.místo Koblížková Zdena 133 bodů  4.místo Koblížek Olda 172 bodů 

5.místo Špinková Péťa 117 bodů  5.místo Novák Mirek 169 bodů 

    6.místo Pilař Pavel 168 bodů 

    7.místo Sháněl Michal 167 bodů 

    8.místo Špringr Jirka 159 bodů 

    9.místo Bureš Paťa 158 bodů 

    10.místo Bíba 140 bodů 

    11.místo Frank Milan 133 bodů 

    12.místo Slavík Jirka 109 bodů 
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16. dubna jsme uspořádali brigádu na úpravu hradiska ve Vraclavi. 
 
30. dubna pak tradiční „Pálení čarodějnic“ na místním hřišti. Hranice byla menší než minulé roky, 
zato účast obyvatel Vraclave, ale i z blízkého okolí byla nečekaná a akce se velice vydařila. Někteří 
účastníci se navraceli domů až se svítáním. 
 

Jelikož připravujeme a pořádáme Letní dětský tábor v Břehách u Přelouče, byly v květnu a 
v červnu svolány brigády na kontrolu a případné opravení táborového vybavení. Vše je momentálně 
v pořádku a my vyrážíme 1. července stavět LD tábor !!!! 
 
A abychom jen nepracovali a taky se trochu pobavili, vyjeli jsme si 3. června na třídenní cyklovýlet 
okolo Sečské přehrady. 
 
Tímto bych uzavřel půlroční činnost Spolku proti nudě. Přejeme všem hezké prázdniny a dovolenou a 
v září se sejdeme na Vraclavské  letní olympiádě na hřišti. 
 

Petr Veselý 
 

Podívejte se o prázdninách na letní oblohu 
 Hned na začátku prázdnin - 5. července bychom si měli všimnout jedné události, přestože 
proběhne naprosto nenápadně. Toho dne totiž Země prochází odsluním - od Slunce je vzdálena 152,1 
milionů km, což je o 5 milionů kilometrů dál než v době přísluní, které nastalo 2. ledna, tedy na 
začátku zimy. Víme, že roční doby vznikají sklonem zemské osy: proto je Slunce v zimě nízko, svítí 
krátce a je chladno a v létě je vysoko, svítí dlouho a máme teplo. Přesto však na nás vzdálenost od 
Slunce vliv má: zima není tak chladná, když jsme ke Slunci blíž, a naproti tomu léto není tak horké. 
Tento vliv je však zamaskován rozmístěním moří a pevnin na Zemi a teplými nebo chladnými proudy 
v oceánech. Jedním příjemným důsledkem pro severní zemskou polokouli, kde žijeme pak je, že 
astronomická zima zde trvá necelých 89 dní, zatímco léto téměř 94 dnů. Země v odsluní totiž obíhá 
kolem Slunce pomaleji, a to o celý jeden kilometr za sekundu, než v přísluní. Znamená to, že úsek své 
dráhy, který odpovídá létu, uběhne Země za delší dobu, proto je léto delší než zima.  

 
Zkusme si prohlédnout Mléčnou dráhu. Je to ve skutečnosti obrovský diskovitý hvězdný 

ostrov - galaxie, kterých je ve vesmíru bezpočet. Světlo k cestě od jednoho jejího okraje ke druhému 
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Mapka letní oblohy 

potřebuje více než 100 000 roků. Naše Slunce je jednou z jejích asi 250 miliard hvězd a se Zemí a 
ostatními svými planetami obíhá kolem jejího středu ve vzdálenosti 30 tisíc světelných let jednou za 
250 milionů roků. Můžeme ji proto vidět jen zevnitř. Spatříme ji po setmění, pokud neruší Měsíc ani 
umělé osvětlení, nejlépe od 1. do 10. srpna. Její pás se klene napříč celou oblohou od severu k jihu. Je 
ohromná, ale její světlo je slabé a nevtíravé. Srpnové noci jsou už dostatečně temné, abychom si 
Mléčnou dráhu prohlédli podrobněji. Jsou to ty oblasti galaxie, které jsme schopni spatřit prostým 
okem jako mlhavý pás. Stačí už triedr, abychom poznali, že jde zejména o velké množství slabých 
hvězd. Ty hvězdičky ve skutečnosti nejsou slabé, ale jeví se tak díky ohromné vzdálenosti, která je od 
nás dělí. Na hvězdy ještě vzdálenější bychom už potřebovali velké dalekohledy. Nízko na severu je 
Mléčná dráha úzká a slabá, díváme se tam k okrajům galaxie. Nevysoko nad obzorem se v této oblasti 
třpytí jasná hvězda Capella, která u nás nezapadá a patří kupodivu už k zimním souhvězdím. Mléčná 
dráha od severu stoupá vysoko nad východ a rozšiřuje se. Její nejvyšší místo je výrazné a dělí se do 
dvou proudů. Temný pruh uprostřed pásu Mléčné dráhy vytvářejí neprůhledná oblaka 
mezihvězdného prachu, která zakrývají vzdálenější hvězdy. Právě tam svítí souhvězdí Labutě s 
jasnou hvězdou Deneb. Nejjasnější Vega v souhvězdí Lyry zůstává už mimo Mléčnou dráhu. (Hvězdy 
Deneb, Vega a dále Altair v souhvězdí Orla tvoří tzv. Letní trojúhelník). Dál pak Mléčná dráha 
sestupuje k jihu a nabývá velkou šířku nad jižním obzorem, kde hledíme k bohatým hvězdným polím 
kolem středu naší galaxie. 

 
V srpnu máme 

příležitost pozorovat i jev 
ze zcela jiného oboru 
astronomie. 12. srpna 
pozdě večer dosahuje 
maxima pravidelný 
meteorický roj Perseid. 
Drobná centimetrová 
tělíska poztrácela na své 
dráze kometa Swift-
Tuttle. Obíhají kolem 
Slunce a jejich dráha se 
právě v srpnu křižuje 
s dráhou zemskou. Pokud 
mají tu smůlu, že se jim 
Země postaví do cesty, 
vstoupí velkou rychlostí 
do vysokých vrstev 
zemské atmosféry a 
vzduch v jejich okolí na 
několik okamžiků zazáří, 
přičemž sama se vypaří. 
Oblohou proletí meteor   

(lidově padající hvězda) a   
zanikne vysoko nad námi. Během 

hodiny můžeme každoročně těchto úkazů spatřit několik desítek, letos by to mělo být kolem stovky. 
Vlivem perspektivy se nám zdá jakoby vylétaly právě ze  
 
souhvězdí Persea, které je v té době nad severovýchodním obzorem. 
 

 Co se týče výzkumu vesmíru, má si člověk hned počátkem července opět „sáhnout“ i když ne 
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      Jádro komety Tempel 1 

přímo ale prostřednictvím techniky na jiné kosmické těleso. 4. července má totiž dorazit ke svému cíli 
sonda Deep Impact (v překladu „Hluboký náraz“ či volně „Drtivý 
dopad“), která sestává ze dvou částí - z průletové části a z tzv. impaktoru, 
čili projektilu, který má přímo tou kosmickou rychlostí narazit do jádra 
komety. Tento 370 kg těžký kulový převážně měděný projektil má kolem 8. 
hodiny středoevropského letního času narazit do jádra komety Tempel 1 , 
která má rozměry asi 14x4x4 km (přiložený obrázek) Na kometě přitom 
vznikne kráter o průměru asi 100 metrů a hloubce 25 metrů. Přitom bude 
odhalen a částečně do okolí vyvržen čerstvý materiál z nitra komety, což 
by měla snímkovat zase ta prolétající část sondy z bezpečné vzdálenosti 
500 km pomocí dvou dalekohledů. Dá se předpokládat, že efekt by mohl 
být natolik výrazný, že bude pozorovatelný i dalekohledy ze Země, a 
dokonce se doufá, že i malé amatérské přístroje budou schopny nějaký 
efekt zaznamenat. Kometa  Tempel 1 nás nikdy nemůže ohrozit, i když se 
dostává do relativní blízkosti Země, proto právě byla vybrána, aby ten 
efekt proběhl v dosahu pozemských dalekohledů, protože její dráha se s dráhou Země nekříží.  
 

Sestaveno podle časopisu Astropis, rozhlasového pořadu Meteor, Encyklopedie astronomie a webové 
stránky http://astro.sci.muni.cz  

 

  Ing. Jaroslav Kubík 

 

Finanční hospodaření obce Vraclav za rok 2004  

      Vážení spoluobčané, v minulém  zpravodaji jsme si vysvětlili s jakými příjmy naše obec hospodaří. 
Jako každá jiná organizace i obec je povinna podat přiznání k dani z příjmů, a to každoročně do 31. 
března. Příjmy, které jsme povinni zdanit jsou příjmy, které obec získává z prodeje nebo z pronájmu 
svého majetku a z různých poplatků, které plynou do obecní pokladny. Níže Vám uvedu příjmy a 
výdaje za jednotlivé položky a následné rozdíl mezi příjmy a výdaji, který tvoří hospodářský 
výsledek naši obce za rok 2004. 

 

Položka                                                                  Příjmy                         Výdaje                    Ke zdanění 

 

Pronájem veřejného prostranství                               990,-                            -                                     990,- 

Poplatek ze vstupného                                            3 678,-                            -                                  3 678,- 

Lesy                                                                    642 985,-                       629 635,70                    13 349,30,- 

Vodné a stočné                                                   139 171,-                         32 399,50                   106 771,50,- 

Kultura                                                               103 315,-                        151 942,50                           - 

Pronájem bytů                                                      82 216,-                          45 636,40                    36 579,60,- 

Hřbitov                                                                      150,-                            6 669,-                              - 

TKO-odpady                                                       224 570,-                       317 049,50                          - 

EKO-KOM odpady                                               67 092,-                             -                                67 092,- 

Pronájem nebytových prostor                               36 805,20                           -                                36 805,- 

Pronájem skládky G-MONTU                            160 000,-                             -                              160 000,- 

Pozemky                                                               17 746,-                              -                                17 746,- 

 

 
Hospodářský výsledek obce Vraclav za rok 2004 byl zisk ve výši 443.011,40,- Kč. Vyměřena daň 

ve výši 40.040,- Kč se finančnímu úřadu neplatí, pouze ji obec proúčtuje ve svém účetnictví. 
 
 

http://astro.sci.muni.cz/
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Další příjmy, které naše obec v roce 2004 dostala od finančního úřadu byly příjmy ze státního 
rozpočtu a to v následující výši a členění: 

 

Daň z příjmů fyzických osob –vybíraná srážkou                    68.360,- Kč 

Daň z přidané hodnoty                                                    1.583.495,- Kč 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                        108.309,- Kč 

Daň z nemovitostí                          1.056.752,- Kč 

Daň z příjmů fyzických osob                       1.074.424,- Kč 

Daň z příjmů fyzických osob  z výnosů                                      214.327,- Kč 

Daň z příjmů fyzických osob z hrubého výnosu                         136.293,- Kč 

Daň z příjmů fyzických osob –závislá činnost                   888.728,- Kč 

 

Celkem                                                       5.130.688,- Kč 

 
Do rozpočtu obce přišlo na daních ze státního rozpočtu více o 561.688,-Kč více než obec 

plánovala při tvorbě rozpočtu na rok 2004. Také nedaňových příjmů to jsou příjmy z využití nebo 
prodeje našeho majetku bylo o 250.142,-Kč více než jsme plánovali v rozpočtu obce. 

 
Vážení spoluobčané, pokud Vás problematika finančního rozpočtu zajímá a chcete některé 

údaje objasnit, jsme ochotni na obecním úřadu Vám veškeré informace poskytnout. Rozpočet a plnění 
rozpočtu, dále financování obce jsou veřejnou záležitostí, každý občan má právo nahlížet do 
účetnictví obce, má právo podávat námitky a dotazy. 
 
      Dále bych Vás chtěla informovat ve stručnosti o činnosti finančního výboru, který je ze zákona 
volen zastupitelstvem obce. Finanční výbor má 5 členů a na schůzky v současné době dochází i pan 
starosta, aby práce byla pružnější a styk mezi obecním úřadem a výborem byl pružnější. Finanční 
výbor se na svých schůzkách zaměřuje na projednávání: 
 
- návrhů rozpočtu a návrhů na úpravy v rozpočtu a tvorbu rozpočtových změn 
- odstraňováním závad z předběžného auditu a z auditu ( audit je finanční kontrola hospodaření 

nadřízeným orgánem a probíhá každý rok) 
- zpracovává návrh na opatření k odstranění závad 
- zpracováním výše stočného dle skutečných nákladů, které obec vynakládá 
- zpracovává na základě došlých podkladů výši nájemného v obecních  bytech 
- provádí pravidelné kontroly své společnosti s ručením omezeným Služby Vraclav, kde má obec 

100% podíl 
- provádí pravidelné kontroly hospodaření své příspěvkové organizace Základní škola Vraclav 
- provádí kontrolu rozpočtu a upozorňuje na přečerpání v jednotlivých položkách rozpočtu 
- zpracovává a navrhuje výši TKO – odpady dle skutečných nákladů obce 
- zpracovává přehledy daňových a nedaňových výnosů pro obec  
- různé finanční záležitosti, o které FV požádá rada obce nebo zastupitelstvo obce nebo občan obce 
 

Podrobnější informace si občané mohou přečíst v knize finančního výboru, která je 
k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě. Finanční výbor je ochoten věnovat svoji práci Vašim 
případným dotazům a námitkám. Byla bych ráda, abyste nám sdělili co Vás z oblasti financování 
obce zajímá a co byste se chtěli dovědět v příštím zpravodaji. 

 
Mgr. Ľubica Zemková 
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Z historie hasičů ve Vraclavi – volné pokračování 
 

Myšlenka zřízení hasičského dobrovolného sboru ve Vraclavi k ochraně životů a majetku při 
požáru přicházela zde v úvahu několikrát. Už v roce 1883 učinil tehdejší starosta Jan Peťura vyzvání 
ke všem statečným občanům, aby se za členy hasičského sboru přihlásili. Pro různé překážky však 
k založení sboru nedošlo. 
 V prosinci roku 1889 za starostování pana Františka Loskota učinilo obecní zastupitelstvo 
platné usnesení, aby byli opět vyzváni dobrovolníci k utvoření sboru dobrovolných hasičů ve 
Vraclavi. Na výzvu se přihlásil značný počet členů, ale scházela stříkačka.  
 K ustavení sboru dobrovolných hasičů ve Vraclavi došlo dne 2. března 1890 v hostinci pana 
Zamastila, kde byla na druhou hodinu odpolední svolána schůze, na kterou se dostavilo hojně 
účastníků. 
 Ke shromážděným promluvil o účelu a významu sboru Jindřich Paďour, člen obecního výboru. 
Potom vystoupil pan Matoušek, podvelitel hasičského sboru ve Slatině, který vysvětlil některé 
praktické stránky sboru a jeho založení vřele doporučil. Dále byl přečten návrh stanov sboru a 
usnesení, které se muselo zaslat c. a k. místodržitelství ke schválení. Na této ustanovující schůzi se do 
sboru dobrovolných hasičů přihlásilo celkem 43 občanů, kteří se tak stali zakládajícími členy sboru. 
 V průběhu sto patnácti let se v práci sboru vystřídalo několik generací hasičů. Členkami sboru 
bývaly a jsou i dnes ženy, jejichž členství a práce si hluboce vážíme. Hasiči byli páteří kulturního, 
osvětového, veřejného i společenského života obce. Pořádali každoročně hasičské plesy, zábavy, 
školení svých členů i občanů, pořádali výlety, divadelní představení, byli mezi prvními při výstavbě a 
budování obce. 
 Jsme rádi, že v tradicích našich předků pokračují i dnešní generace hasičů. Změnila se sice 
doba, do popředí se zákonitě prodrala nová moderní technika a nové metody záchranných prací. 
Základní poslání nás hasičů však zůstalo – pomáhat spoluobčanům při ohni a jiných živelných 
pohromách. 
 I náš hasičský sbor změnil v průběhu let základní technickou výzbroj a výstroj. V průběhu 
osmdesátých let minulého století byla za pomoci obce, JZD a hlavně fyzické práce občanů postavena 
nová hasičská zbrojnice, která je dostatečně vybavena nejen pro uskladnění hasičské techniky, ale i 
pro schůzovou, zábavnou a společenskou činnost. V budově zbrojnice je rovněž umístěna obecní 
knihovna. V letech 1987 – 1993 posloužily prostory kluboven a knihovny potřebám základní školy, 
jejíž budova byla v rekonstrukci. Když byla mimo provoz obě pohostinská zařízení, klubovny 
hasičské zbrojnice se změnily na restaurační zařízení. 
 V roce 1985 zakoupilo JZD Vraclav hasičské vozidlo CAS 25 a v průběhu roku 1986 jej převedlo 
do majetku obce. V roce 1999 obec zakoupila další vůz CAS 25 a v roce 2000 byla prodána Tatra 805 a 
zakoupena hasičská Avie, kterou je nutno dovybavit. Došlo k výměně i některých částí výzbroje a 
výstroje za nové a moderní. 
 Sbor dobrovolných hasičů ve Vraclavi má v současné době 58 členů. Členkami sboru jsou i 4 
ženy. V řadách členů je i několik aktivních mladých lidí, kteří dnes tvoří páteř našeho soutěžního 
družstva. Jsme rádi, že o hasičskou činnost mají zájem i děti ze základní školy a snažíme se jejich 
zájem co nejvíce podchytit. Chceme vytvořit takové podmínky, aby se hasičská činnost stala 
zajímavou pro řadu dalších mladých lidí, které rádi uvítáme do našich řad. 
 Stopatnáctiletá činnost vraclavského sboru byla bohatá a pestrá. Vždycky dávala 
spoluobčanům pocit bezpečí a jistoty. Slibujeme, že tomu bude i nadále v dalších letech, že se budou 
moci na hasičský sbor ve Vraclavi vždy s důvěrou obrátit. 
 Na závěr citát Rudolfa Těsnohlídka: „Známe je .. hasiče… v každé vesnici, všude jsou po ruce, na 
zavolání. Pod jejich nepozorovanou ochranou pracujeme, pod jejich záštitou odpočíváme, pod jejich bdělostí 
spíme.“ 

Jiří Rýz 

 



 

 

Vraclavsko – Sedlecký zpravodaj 1. pololetí  2005 - 12 - 

 

SOKOL – cvičení malých dětí 
 

Na začátku tohoto roku se začali scházet 
rodiče s dvou až čtyřletými dětmi, kteří chtějí svůj 
volný čas strávit aktivně. Vídáme se každé úterý 
v tělocvičně Základní školy. Děti se naučily 
mnoho říkadel, které doplňují pohybovými hrami. 
Seznámily se také s tělocvičným nářadím, které je 
velmi láká. Nejvíce malé cvičence baví „opičí 
dráha“, protože při ní mohou zapojit všechny své 
dovednosti. 
Když začalo na jaře hezké počasí, využily jsme 
zahradu Mateřské školy, kde si děti mohly hrát na 

pískovišti, vyzkoušet houpačky a prolézačky. 
Abychom dětem cvičení zpříjemnili, navštívili jsme 
s nimi krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě. 
Vodní hrátky se jim velmi líbily. 
 
Přeji všem dětem hezké prázdniny a těším se na 
další setkávání od září. 

 
                        Jitka Říhová 

 

 

 

 

Činnost klubu důchodců – pěší turistika 
 

13. ledna Vraclav – Vanice – Knířov – Vysoké Mýto   9 osob    8 km 

31. března Dobříkov – Hluboká – Choceň     9 osob  10 km 

14. dubna Vysoké Mýto – Tisová – Pekla – Cerekvice 10 osob    9 km 

27. dubna Vysoké Mýto – Vinice – Podrážek – Zálší   9 osob    8 km 

18. května Choceň – choceňská hradiště – Újezd    7 osob    8 km 

9. června Luže – Košumberk       5 osob   

25. června Autobusový zájezd     37 osob     

  Chlumec nad Cidlinou – Lysá nad Labem – Přerov (skanzen) - Poděbrady 

Vlastimil Volák 
 

 

 

Vydává 2x ročně Kulturní komise Vraclav nákladem 240 výtisků.  Pro občany obcí Vraclav a Sedlec zdarma. Náměty, připomínky, 

ale i vaše příspěvky můžete předat elektronicky na skola@vraclav.cz nebo osobně v základní škole.  

Uzávěrky jsou vždy 30. června a 10. prosince.  

mailto:skola@vraclav.cz
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