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Slovo starosty obce
Rok 2013 končí a je na čase se
ohlédnout, co nám přinesl.

Připomenu, Že vloni touto dobou
uŽ mělo podle mayského
kalendáře dojít bud' k ničivé
apokalypse, nebo naopak k
duchovní obrodě světa. Konec
světa nenastal, ale myslím, Že to,
co se dnes děje, zrovna duchovní
obrodu světa nepřináŠí. l kdyŽ u
nás v Čechách po volbách do

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - se
moŽná obrody dočkáme a snad ji i přeŽijeme. Kdo ví? Já
jsem na rozdíl od Mayského kalendáře počítals tím, Že i

V roce 20'13 bude naše obec fungovat jako dřív. Atak to i

dopadlo, jen s tím rozdílem, Že nám do obecního
rozpočtu přiteklo o milión korun více, neŽ v předchozích

letech. Ty peníze navíc jsme sivybojovali my, starostové
malých obcí, důsledným tlakem na vládu Ceské
republiky, ve spolupráci s bývalým ministrem financí
Kalouskem. Ty peníze navíc by měly obce i města
dostávat kaŽdý rok, pokud nám je nová poslanecká
sněmovna nevezme.
V roce 20'13 se přes všechny potíŽe podařilo zrealizovat
několik významných investic. Vrátím se aŽ na začátek
roku a pro váš přehled uvedu jejich stručný výčet'
Přehodnotím i další činnosti obce a zamyslím se nad
akcemiv roce 2014.

lnvestice
Stavební ěinnost v restauraci KD
Na přelomu roku 2012 a 2013 dala obec po předchozím
výpočtu tepelných ztrát provést zateplení stropů v
restauraci KD. Roční úspory za vytápění jsou
propočítány na 30 tisíc Kč, coŽvýznamně ovlivní



ztrátovost provozovny. Dalšíakcí byla rekonstrukce WC
pro hosty restaurace. Léta se musely záchody zamykat
při kaŽdé hygienické kontrole, aby SluŽby Vraclav, spol.
s r'o. nedostaly pokutu. Provedená rekonstrukce WC v
letošním roce umoŽnila zvýšené příjmy do rozpočtu
obce.

lnženýrské sítě pro 10 RD ve Vraclaviv |okalitě ..Na
Drážkách"
Je hotová investiční akce, při níŽ obec zrealizovala i

dokončení zásypů na betonovém potrubí kanalizační
stoky S 2 ve Vraclaviv úseku mezi domy čp. 98 a čp. 101 ,

které bylo poloŽeno před čtyřiceti lety a hrozilo, Že se
vlivem klimatických podmínek jeho Životnost sníŽí
natolik, Že bude nutné poloŽit nové. Taková akce by za
současných okolností byla technicky téměř nemoŽná.
Zásypy potrubí si vynutily i terénní úpravy na protější
stráni azahradách, podél nichŽ kanalizace prochází.Y
rámci úprav bylo navezeno několik set kubíků zemin,
bohuŽel se nepodařilo provést povrchy v předpokládané
kvalitě a místo trávy na nich vzrostl plevel.

obnova střechy kostela sv. Mikuláše
V letním období byla provedena oprava střechy levé
věŽe kostela sV. Mikuláše. Spočívala v kompletní
výměně prkenného bednění, břidlicové krytiny,
měděného oplechován í a veden í h romosvod u. Zárov eň
byla při jednom postavení lešení opravena a znovu
natřena fasáda věŽe a rámy oken se Žaluziemi. Z
celkových nákladů, které činily 7'l5 tisíc Kč, bylo 400 tisíc
Kč uhrazeno dotací z Programu záchrany
arch itekton ického děd ictví mi n isterstva ku ltu ry,'1 00 tis íc
Kč grantem Pardubického kraje a215 tisíc Kč zrozpočtu
obce. Na příští rok jsem poŽádal o dotaci na opravu
střechy kupole (helmice) kostela. Předpokládané
náklady na tuto opravu činí2,4 mil' Kč.

ZŠ Vraclav stará budova _ zateptení, teplovodní
vytápění a tepelné ěerpad|o
Ukončená investiční akce, V rámci které bylo zhotoveno
zateplení pláště budovy základní školy, vyměněno
stávající elektrického akumulační vytápění za nové
teplovodní a instalováno tepelné čerpadlo typu země-
voda o výkonu 25 kW. Pro tepelné čerpadlo byly podél
školního hřiště provedeny 4 vrty hluboké 100 metrů.
Celková hodnota díla je 3,2 mil Kč. Energetické Úspory
majídosahovataŽ 160 tisíc Kč ročně.

Bytový dům. čp. 1 1 3 ve Vraclavi
V bytovém domě čp. 1'í3 v bytě č.6 byla obec nucena
narychlo vybudovat WC a koupelnu a byt bude stejně
jako doposud určen sociálně potřebným občanům'
V současné době nemá odpovídající WC a koupelnu byt
ó,' 1 a je stavební komisí připravován ke stavebním
úpravám, které byly vyvolány zatékáním vody z
netěsného odpadního potrubí do dřevěného stropu
chodby pod bytem. Promáčená část stropu je V
havarijním stavu.
Kromě bytu č. 3 a bytu č' 5, kteý vyŽaduje celkovou
rekonstrukci, budou všechny byty vybaveny WC a
koupelnou.

Prod!ouŽení kanalizační stoky S_4 ve Vraclavi
Je stavba připravená k realizaci a jedná se o zatrubnění
otevřené kanalizační stoky v části obce Vraclav - podél
domu čp' 50. Zatím nebylo provedené výběrové řízení
na zhotovitele stavby, protoŽe se od oslovených firem
ještě nesešel dostatečný počet nabídek.

Další investiční akce ve Vraclavi
Rada obce projedná a předloŽí zastupitelstvu obce
postup na dalších, zatím odkládaných, investičních
akcích' Uvedu 2 naléhavé akce:
1) Veřejné osvětlení a oprava komunikace v ulici mezi
cp'128ačp'127.
2) Zatrubnění části kanalizační stoky naproti domu čp.
22.

Sedlec - rekonstrukce obezdění pomníku padlých
Léta řešila rada obce spolu se sedleckými občany, jak
provést rekonstrukci obezdění pomníku padlých na
Sedleci, jestli brigádně nebo odbornou firmou, jestli tam
zachovat kamenné vázy nebo co jiného vhodného místo
nich. Nakonec by!.o zpracováno řešení restaurátorem -
panem Lud'kem Spatenkou z Yraclavi a rekonstrukci
obezdění pomníku provedlo zednictví Silbrník Ve
vynikající kvalitě.

Sedlec - pozemky pro dětské hřiště a sportoviště
UŽ není pochyb o tom, kde bude v Sedleci postaveno
dětské hříště a kde by bylo vhodné sportoviště a cvičiště
pro hasiče. Sedlečtí občané dali jasně najevo při
nedávném výjezdním zasedání rady obce v klubovně
hasičů, Že jiné místo pro dětské hřiště neŽna návsipřed
budovou bývalé školy nemá logické opodstatnění. Bylo
domluveno, Že bude ještě jednou zopakována anketa o
tom, jak by si občané Sedlece představova|i celkové
dispoziční řešení návsi, aby se umístěnídětského hřiště
nekříŽilo s jiným plánovaným vybavením'
Pro sportoviště je navrŽena neuŽívaná zarosIlá plocha
po levé straně cesty na ,,Šťastňáky" proti domu čp. 51'
Vlastníci této plochy jsou ochotni její část pro potřeby
obce odprodata rada obce má nyníza úkol projednat,za
jakých podmínek.

o investičních akcích protentokrát všechno, příště opět
zhodnotím, co Se povedlo a co nás čeká. A to, co nás
čeká, souvisís rozvojem obce.



Rozvoj obce
Strategický plán rozvoje obce
V červnu letošního roku byla vyzvána veřejnost k
setkáním do Základní školy, aby se podílela na tvorbě
strategického plánu rozvoje obce. V historii obce to bylo
poprvé, kdy se měl kaŽdý občan, nejen člen
zastupitelstva obce, příleŽitost vyjádřit, jak si
představuje obec v nejbliŽších dvanácti letech. Názor
kaŽd é h o j ed notl ivce byl zazname ná n. Z občanŮ, kteří se
pravidelně účastnili setkání, byl ustaven strategický tým
atenze všech záznamŮ vytvořil podklad pro strategický
plán rozvoje obce. Má proběhnout ještě jedno, konečné
setkání strategického týmu a na základě jeho výstupů
zpracují zástupci odborné firmy, která řídila všechna
setkánís občany, strategický plán rozvoje obce do roku
2025. Zastupitelstva obce se v tomto období budou
strategickým plánem povinna řídit.

S!uŽby a společenský život
Stálá nabídka spo!ečnostisluŽbyVraclav. spol" s r.o.
Kuchyně restaurace našeho kulturního domu nabízí
obědy' Denně si můŽe kaŽdý vybrat ze dvou aŽ tříjídel'
Já odebírám obědy pravidelně a jsem přesvědčen, Že Se
v naší restauracivaří dobře a chutně. Myslím, Že se při
současné nabídce našírestaurace vařit doma nevyplatí -
denní menu (polévka a hlavní jídlo)za 66,- Kč, knedlík
800 gr. za26,- Kč, knedlík 600 gr. za20,- Kč a půlknedlík
400gr. za13,-Kč'

Kálení psů na veřejných prostranstvích
obec zakoupila a nainstalovala na nejexponovanějších
místech v obci odpadkové koše se zásobníky pytlíkŮ na
psí exkrementy. Naše ulice, chodníky a trávníky jsou
čistší, ale zase nám nějací delikventi rozvinují roličky
pytlíkŮ po návsi a po celé ,,Svrchnici". Sdělte prosím
komukoliv, koho uvidíte, Že se takto baví, Že nic není
zadarmo a slouŽíto moŽná ijejich čtyřnohému miláčkovi.

Kulturníakce
V poslední době jsem byl Účastníkem několika akcí,
např. besedy s důchodci, divadelního představení ,,Jak
to dělajíandělé", pořádaného kulturní komisírady obce a
dalších. Chválím je a musím říci, Že jsem se výborně
bavil a uvolnil z běŽné denní stresující činnosti.
KaŽdému vřele doporučuji účast na takových akcích.

Odpady
Jenom krátká připom ínka:
Pro oběany Vraclavi, Sv. Mikuláše a Sedlece je
místem zpětného odběru vyslouŽilého elektronického
zatízení, elektrospotřebičŮ a dalších vytříděných
odpadů z běŽného provozu domácností' lzv'
,,Haškova stodola" ve Vraclavi, a to každou sobotu od
goo do 11'o hodin.
Pro případ vyklízení domu, coŽ není běŽný provoz
domácnosti, vám poradíme, kde si objednat kontejner,
případně kam co uloŽit. UloŽenístavebních sutía zemin
řešíme individuálně podle jejich sloŽení'

N|a závěr
Píichází zima. Nelze zajistit, aby byly vždy a včas
prohrnuté silnice a chodníky a nebylo kluzko.
Nepodceňujte proto vhodnou obuv a auta prosím
nenechávejte stát tak, aby bránila odklízení sněhu.
Hlídejte i svá ohniště a topeniště, abyste nezavdali
příčinu požáru. Palte jen to, co je palivem. odpady
do ohně nepatří.

Chtěl bych touto cestou poděkovat Monice a Jaromíru
Souškovým za jejich zodpovědný přístup k činnostem
pro obec i pro veřejnost.
Děkuji Kulturníkomisi, škole, klubu seniorů a spolkům -
za přednášky, za divadelní a dětská představení, za
či n nost, za udrŽov án í trad ic a reprezentaci obce.
Yážení spoluobčané, děkuji ivámza všechno dobré, co
jste vykonali a vykonáváte pro sebe, vaše rodiny, pro
obec a pro veřejnost. Děkuji Všem, kdo přispíváte k
čistotě, pořádku a rozvojiobce.

Přeji vám krásné proŽití vánočních svátků v duchu
místních tradic, Úspěšný nový rok, pevné zdraví, dobrou
mysl, klid a pohodu.

oldřich KoblíŽek- starosta obce

Poznámka: Na obecním úřadě máte stále moŽnost za
60'- Kč zakoupit krásný stolní kalendář na rok 2014 s
fotografiemi Vraclavi, Svatého MikuláŠe, Sedlece a
dalš ích obcí mikroregionu Vysokomýtsko.



Kulturní komise
Kulturní život na Vraclavi
Kulturníkomise přiobecním úřadě pořádala ve druhém
pololetítohoto roku dvě akce.
První zdařilou akcí byla výstava obrazŮ paní Heleny
Puchýřové pod názvem ,'Přívětivá Vysočina,,' Výstava
byla zahájena vernisáŽí 12' října v 'lShodin V
Regionálním muzeu ve Svatém Mikuláši. V úvodu
zazněIy tóny Bachových a Haydnových skladeb v
podání vysokomýtských hudebníků AneŽky Jiskrové a
Ladislava Kully.
Helena Puchýřová vystudovala přírodovědeckou fakultu
Masarykovy univerzíty v Brně. Během svého
pedagogického působení na stavební fakultě se
věnovala olejomalbě a tím pokračovala v tradicích svého
otce Bohumila Puchýře, známého akademického

Na svých obrazech zachycuje krásu přívětivé Vysočiny,
ale í zátišís květinovými motivy. Výstava byla otevřena
kaŽdý den, kromě pondělí od 15 do 17 hodin až do 19'
října. Podle sdělení návštěvníků se výstava líbila, vŽdyt,
přívětivost z těchto obr azŮ s kutečn ě vyzařov ala.

30' lístopadu jsme měli moŽnost zhlédnout divadelní
představení luŽského ochotnického spolku Jaroslav s
názvem ,,Jak to dělajíandělé". Je to s nadsázkou pojaté
divadlo o stvoření světa' LuŽské ochotníky jsme uŽ na
Vraclavi mohli vidět s Úspěšným představením
Shakespearovy komedie,,Zkrocen í zlé Ženy,,'
Divadlo se konalo v sobotu 30. listopad u 2Ohv 1g hodin
na sále vraclavského kulturního domu. Vstupné bylo
dobrovolné. VýtěŽek ze vstupného činil 6 4oo Kč.
ProtoŽe doba adventní a vánoční je časem
obdarovávání, rozhodli jsme se poslat tytó peníze ve
prospěch postiŽených ničivým tajfunem na Filipínách.
Tímto bych chtěla všem zúčastněným poděkovat za
peněŽnípodporu této akce. Jsem přesvědčena o tom, Že

Po představení byl na vraclavské návsi rozsvícen
vánoční strom s doprovodem koledy a pozdravem a
přáním pana starosty oldřicha KoblíŽka. To vše přispělo
ke slavnostnímu zahájení adventní doby a vánočního
času.

Za svou osobu bych chtěla poděkovat za výbornou
spolupráci svým kolegům z kulturní komise, paní
ředitelce Pavlíně Filipi, paní Haně Maturové, panu
Jaroslavu Kubíkovi, panu Pavlu osinkovia panu Jósefu
Schejbalovi. Naše poděkování patří pochopitelně i

vedeníobce v čele se starostou o. KoblíŽkem, u kteých
nalézá naše komisevŽdy plnou podporu'
Vám všem bych chtěla popřát jménem kulturní komise
poŽehnané vánoční svátky a proŽití nového roku v
dobých sousedský ch vztazích, v na lezen í spol eh l ivých
přátel, při vzájemném setkávání at' jste obdařeni
úsměvem a dobrou náladou. K tomu všemu přejeme
pevné zdraví.

Za kulturníkomisi Mgr. Věra Nováková'

-j
divadlo bylo stejně úspěšné jako předchá zející
představen í luŽského ochotnického spol ku.



Komise sociálních potřeb a občanských záleŽitostí
Komise pro občanské záležitosti pracuje v počtu čtyř
členek. Vede pamětní knihu, do níŽ se zapisujínarozené
děti, významné výročísvateb, událostí avýznamní hosté
našich obcí. K činnosti komise také patří zasílání
kondolencí.

V tomto roce jsme se
občany:
Stundl Jindřich 82 let
Reiter Jiří 62 let
Kočová Marie 94 let
Matoušek Miloslav 64 let
Volák Vlastimil 88 let
Nováková Milena 80 let

rozlouči!i s těmito naŠimi

vzpomrname

Letos bylo zasláno občanům u příleŽitosti kulatého
jubilea 85 gratulací. osobně bylo předáno s dárkovým
balíčkem a květinou 27 gratulací' Do dalších krásných let
přejeme všem oslavencům hlavně hodně zdraví.

Nejstaršími občany našich obcí jsou :

Jiroušková Pavlína 94 let Staňková olga 93 let
DuchoslavJaroslav 91 let Hánělová BoŽena 91let
Schejbalová RůŽena 90 let Myšková Miroslava 88 let
Zimová Pěvuše 88 let Machatová Marie 88 let
Prokopenková Pavlína87 let Táborská Emilie 87 let
Johan Jiří 87 let Krouman Stanislav 87 let
Sochorová Věra 87 let KroumanováMarIa 86 let
Pospíšilová Jarmila 85 let Novák Karel 85 let

V našich obcích Žije celkem 776 občanů, z toho Vraclav
536' Svatý Mikuláš 76 a Sedlec 164. Z celkového počtu
je 31 občanů starších 80 let. 18Žen a 13 muŽů.

Vítání občánků
Vítáníobčánků se organizuje několikrát ročně. Kulturní
program zajišt'ují děti z mateřské školy. Pro vítaná
miminka je připraven malý dárek a pamětní kníŽka, pro
rodiče květina.
Mezi naše občany jsme letos přivítali:

Matyáš Jiroušek
Jiří Král
David Matějka
Andrea Moskalová
Andrea Synková
Tereza Schejbalová
Samuel Petr Střasák
Stanislav Dolanský
Viktor Kulhavý
Valášková Vendula

S pamětní knihou, květinou a dárkovým balíčkem jsme
navštívily i manŽele při příléŽitostijejich výročísvatby' V
letošním roce oslavili zlatou svatbu: BoŽena a oldřich
Píšovi. Přejeme jim hodně dalších spokojených let.

KaŽdoročně se pro důchodce našich obcíkoná,,Beseda
s důchodci", na které přivítají naše starší spoluobčany
děti z mateřské a základní školy. o činnosti našich obcí
pohovoří starosta obce pan oldřich KoblíŽek a o ',Klubu
důchodců" jeho předsedkyně paníMarie Drdajová, které
tímto děkujeme za obětavou činnost. Toto poděkování
patří i ostatním aktivním členŮm ,,Klubu důchodců". V
našich obcích je celkem 173 důchodců. Po pohoštění
následuje kulturní program, o kteý se letos postarala
kapela z Cholticvelmi pěknou hudbou ktanci i poslechu.

Na vánočnísvátky si vzpomeneme s přáním i na občany,
kteříŽijív domovech důchodců a pečovatelské péče:
Marie Sochorová, BoŽena Škopová, Ludmila Pásková,
Milada Zitováa olga Staňková'

V roce 20't4 všem přejeme hodně zdraví aspokojenosti.

Komise SPOZ
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Milíčtenáři,
tak nám opět nastal čas mrazivých větrů, třpytících se
sněhových vloček, dlouhých zimních večerů a krásně
vonícího cukrovÍ_ čas Vánoc' l my s dětmi se těšíme na
vánoční prázdniny, chvíle doma, kde je nám všem
vŽdycky nejlépe.

Mateřská škola
V novém školním roce 2013 naše MŠ přivítala celkem
patnáct nových kamarádů. Ztoho dvanáct ,,Žabiček'' (2-3
roky) a tři nové ,,námořníky"(3-6 let). A aby se tomuto
věkově rozmanitému kolektivu v MŠ líbilo, učitelé si pro
ně při pravi l i někol i k zaj ímavých a rozman itých či n ností.
Skolní rokzačal pohádkou o,,Vynálezcidětských snů" a
pokračoval týdnem ovoce a zeleniny s ,,ovocnou
hostinou".
Navštívilo nás i divadlo ,,Štafličky", se zábavnou show k
nám přijel ,,Veselý kabaret" a s nadšeným ohlasem se
setkalo hudební vystoupení ,,Koledy a básničky trochu
iinak".J ,: *

Za krásnou podzimní atmosférou nás dovezl vláček do
nedaleké Chocně, kde si děti prohlédly nádherné
zbarvení přírody v místním parku Peliny a nasbíraly
přírodnímateriál. Zbyl nám čas i na dováděnív dětském
parku. Vláček na cestě zpét přivezl spoustu spících
kuliček na sedadlech.
Nasbíraný materiál z výletu děti vyuŽily na ,,Podzimní
tvoření, aneb maminko tatínku, pojd'si s námi hrát", kdy
vyráběly spolu s rodiči panáčky z přírodnin v MŠ.

A kdyŽ se začala hlásit zima, nezbývalo neŽ se zahřáIu
ohně na zahradě MŠ. Že se budou opékat brambory, děti
věděly, ale že jim opečené brambory a jablíčka tak
zachutnají, netušil ani pan učitel, ani paní učitelky. Ale
černé pusinky a ručičky dětí se spokojeným úsměvem
nenechaly nikoho na pochybách,Že opečená brambora
je 

''fakt mňamka".

A jako kaŽdý rok i letos děti čekalo vystoupení pro
seniory v místním kulturním domě' Pohádka ,,Polámal
se mraveneček" se povedla a potlesk vyprovázejícíděti
z pÓdiatoho byl důkazem.
Závěr kalendářního roku se nesl ve vánočníatmosféře,
kterou rozvířil jen ,,Čertovský rej", při kterém se
uspořádalo m noŽstv í her, ta ncová n í a soutěŽí' Nechyběl
Mikuláš' anděl ani čert, kteří hodnotilijednotlivé úkoly a
so utěŽe a po,,zásluze" d ěte m před áva l i od m ěny.

Za kolektiv MŠ přejeme dětem mnoho krásných dárečků
pod stromečkem, spokojenou a klidnou atmosféru nejen
o vánočních svátcích, ale i během celého následujícího
roku2O14.
Jana Winklerová' Lenka Dostálová a Tomáš Fritsche
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Základní škola
Letošníškolní rok jsme se do školy opravdu těšili. Díky
zateplení staré školní budovy a výměně topení, máme
nyní dvě krásné školní budovy, ve kteých se nám učí
velice dobře' Za to bych chtěla, touto cestou, poděkovat
panu starostovi, kteý o dotaci na zateplení školní
budovy poŽádalazdárně celou akci dovedl do konce.
A jak uŽ to u nás ve škole bývá, od začátku září proběhla
jiŽ také spousta akcí, o kteých bych vás chtěla
informovat.
Hned 27 ' září jsme byli pozváni do Knířova na Turnaj
málotřídních škol v malé kopané a ve vybíjené. Naše
školnídruŽstva se sice neumístila na předních místech,
ale důleŽité pro nás bylo, Že jsme proŽilijedno krásné
sportovní dopoledne ve společnosti mnoha dalších
malých škol, Se kterými Se rádi setkáváme a
oroanizuieme společné akce. Děti ooznalv mnoho

Poslední pátek v září patřil prvňáčkům. Ti byli pasováni
na opravdové Žáky naší Veselé školičky. Nejdříve
všechny třídy ve svých programech ukázaly prvňáčkům
a jejich rodičům,'co se budou u nás ve škole učit a pak
přišel pan Jan Amos Komenský a samotné pasování
mohlo začít.

Krásné podzimní dny jsme netrávili jen ve školních
lavicích, ale snaŽilijsme se také k výuce využít přírody v
okolí našíobce.
Konec podzimních dní a prodluŽování večerů jsme
oslavili tradicním Dnem strašidýlek. Všichni přestrojeni
za strašidla jsme tančili, soutěŽili, malovali, vyráběli
lampiónky avyřezávali dýně. Večer se potom mohly děti
vydat na lampiónový prŮvod'

V letošním roce získala škola dotaci z Rozvojového
programu Ministerstva školství, mládeŽ a tělovýchovy
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávánív
základních školách a v niŽších ročnících víceletých
gymnázií V roce 2013 k projektu "Čtynistet< vede ke
štěstí''.
Tento projekt byl zaměřen na zvyšování kvality výuky
prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole. Aby
se mohla zvyšovat kvalita výuky a měnit klima ve škole,
byli samozřejmě nejdříve proškoleni v oblasti Etické
výchovy všichni učitelé, a to v těchto tématech: Emoce a
škola, Motivace ŽákŮ, Spolupráce pedagoga s rodiči,
Práce s odměnami a tresty ve škole a Bezpodmínečné
přijetížáka'
Součástí tohoto projektu byly čtyři dílčí projektové dny'
Na začátku záYí si žáci v rámci dne "Všichni Spolu'',
nastavili ve třídách svoje pravidla chování, která se
zavázali také dodrŽovat. Dále jsme se zaměřili na to, co
je pro děti nejdůleŽitější, a to je jejich rodina. Uspořádali
jsme proto jedno nedělní odpoledne "Den pro rodinu''.
Tento den měly rodinné týmy na vyznačené trase jen dva
úkoly, a to uŽít si to a v rámci různých soutěŽívzájemně
při činnostech spolupracovat. odpoledne se opravdu
vydařilo, přišlo více neŽ 30 rodinných týmů a všichni
jsme si ho opravdu uŽili.

I
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organizujeme společné akce. Děti poznaly



Domníváme se, Že pro vzájemné porozumění lidí a
pochopení se navzájem je velmi důleŽitá komunikace'
Proto jsme se V našem dalším projektovém dni,
nazvaném "Rozumíme si'', zaměřili na vzájemnou
komunikaci ŽákŮ mezi sebou, na komunikaci ŽákŮ a
učitelů a v neposlední řadě také na komunikaci ŽákŮ a
lidí obecně' Děti se dozvěděly, co je to komunikace
verbální i neverbální a jak správně pouŽívat při řeči
gesta' Vyzkoušely si, jak těŽkéje vyjádřit myšlenku beze
slov a jak sloŽité je někdy si správně porozumět. Vedeme
dětiktomu, Že nejen jejich názorje jedinýasprávný.
Nakonec jsme mezi sebe 5' 12. pozvali žáky ze
Speciální a Praktické školy z Vysokého Mýta. Den
nazvaný "Mezi kamarády'' jsme si uŽili na sále kulturního
domu na Vraclavi v maskách čertů a andílků. Všichni
spolu jsme se sešli, abychom si zazpívali, zatancovali,
zasoutěŽili v mnoha disciplínách a hlavně se navzájem
poznali a naučilise si pomáhat. Nakonec přišel i Mikuláš
se svým prŮvodem a po krásných básničkách nadělil
dětem malé drobnosti a sladkosti. Všem se nám
společné čertování líbilo a uŽili jsme si dohromady
velkou legraci.

Předvánoční čas je v naší škole jiŽ mnoho let věnovaný
nacvičová n í pohád ky, kterou h rajeme všem kamarád ů m
z okolních škol i školek a hlavně našim rodičům jako
vánoční dárek. Letos se pohádka jmenovala ''To bude
ale cirkus''. V pohádce si zahrály všechny děti našíškoly
a nacvičit ji byl někdy opravdu pořádný cirkus.

Vánoční besídkou pod stromečkem jsme zakončili rok
2013, zazpívali si koledy, nadělili dárečky a popřáli si, at'
je ten příští rok aspoň tak pěkný jako byl tento.

Krásné vánoční svátky a mnoho štěstí do nového roku
přeje Mgr. Pavlína Filipi.



Farn í společenství l__l
Vánočn ísvátky z pohledu věřících
KaŽdým rokem se společně zamýšlíme nad obsahem
vánočních svátků a Adventu, kteý nejkrásnějším
svátkům v průběhu celého roku předchází.
JiŽ minulý rok jsme popsali, Že Advent, nastupující čtyři
týdny před Vánocemi, znamená příchod a očekávání
narozeníJeŽíše Krista. Mnozívědí, jak vlastně cesta k
něčemu můŽe znamenat pro nás více neŽ dosaŽení
vlastního cíle. Advent má lidi, a nejen věřící, připravit na
zázrak stvoření BoŽského syna, kteý svým příchodem
na svět znamenal největší dějinnou událost v historii
lidstva' Má znamenat radostné očekávánía především
duchovní obnovu kaŽdého z nás. Znamená však také
odříkání některých nešvarů, s nimiŽ často marně
bojujeme.

Vánoce jsou pro lidi věřící i nevěřícívrcholným svátkem,
svátkem rodiny a obdarování blízkých, ale i vzdálených
lidí. Jsou příleŽitostí duchovní obnovy, zapomenutím na
vše, co nás v poslednídobě trápí. Jsou také příleŽitostík
u pevn ě n í n ašich m no hde r ozklíŽený ch rod i n, z nichŽ pak
pramení i většina problémů naší moderní společnosti.
Jim je vystavena civilizace evropská i americká,
postavená na základech křest'anství.

Divíme se agresivitě části muslimského obyvatelstva i

velmocenským ambicím Číny' Jejich nástup je však
vyvolán mimo jiné pevnými a především početnými
rodinami, kdy na jedno narozené dítě v Evropě připadá
okolo šesti narozených dětív muslimských rodinách' A
ani my jako věřící z prŮměru narozených dětí nikterak
nevyčníváme.

Na přiloŽeném obrázku
konkrétní místo narození
důkazem, vedle Bible, o
konkrétní osoby, nikoliv
jako nějaké chiméry či
výplodu fantazie kněŽí či
věřících. Proto, aniŽ si to
všichni uvědomujeme,
jsou Vánoce tak krásné a
mají tak neopakovatelné
kouzlo.
Ao stálosti vánočního tajemstvísvědčíi dlouhá, více neŽ
dva tisíce let trvající skutečnost.
Letos na podzim se splnil několika tisícům věřících jejich
celoŽivotní sen, kdy v rámci Národní pouti do lzraele
navštívíli četná místa spojená s působením JeŽíše
Krista a dalších biblických postav' Pouti se zÚčastnili i

naši biskupové v čele s kardinálem Dominikem Dukou.
Pout' byla přenášena televizní stanicí NoE a mezi
poutníky byli i věřící z naší farnosti' lzrael je kolébkou
naší civilizace a doporučujeme kaŽdému, kdo má síly a
chut', jejínávštěvu.

Na Vánoce a nejen o nich mějme srdce otevřené i pro
potřebné jak v našem okolí, tak i v jiných, daleko
chudších státech světa. o naší adopci dívky z Afriky
jsme psalijiŽ loni, i letos jífarnost věnuje vánočnídárky
opět v podobě základn ích potravin.
Potřebné však vidíme i kolem sebe a chválíme paní M'
Drdajovou za 1ejí nezištnou péči o nemocného Č.
Dolanského' Myslíme i na M. Pavlase, kterého se
podařilo umístit starostovi o. KoblíŽkovi do LDN ve
Vysokém Mýtě.
Vážení spoluobčané, přejeme klidné a poŽehnané
proŽití svátků vánočních nejlépe v kruhu svých blízkých,
a pokud jen trochu můŽete, rádi Vás uvítáme na
slavnostních bohosluŽbách v našem kostele' Půlnoční
bude tradičně jiŽ v 16 hodin, na Hod Boží i na Štěpána
pak v pravidelný čas tj. v 10 hodin'

Vraclavštífarn íci

můŽeme vidět přesné a
JeŽíše Krista v Betlémě. Je
narození BoŽího syna jako



TJ Sokol Vraclav
Milíčtenáři'
tak opět usedám, abych vám napsala něco málo o
našich akcích, konaných odzáří do konce roku.
6. - 8. 9. se konal 3. relaxační víkend v Petrovicích u
Blanska, zÚčastnilo se 13 Žen a jako vŽdy jsme si to
bezvaužily a odreagovaly se. Zahrály jsme si bowling,
petanque, absolvovaly jsme masáŽ a whirpool se
skleničkou šampaňského,
navštívily jsme zámek
Lysice, pochodovaly jsme
na rozhlednu Babylon a byly
jsme vyzkoušet, jak se cvičí
na trampolínkách. opět vše
se vydařilo, přálo nám i

počasí a tak uŽ ted'se opět
těšíme na příště'

Další akcí, která se nám po
dlouhé době vydařila, byla v
říjnu drakiáda. Poprvé nám
přálo počasí - svítilo
sluníčko i foukalo. Sešel se
rekordní počet dětí i

dospělých a draci
(ne rodiče)si pořádně
zalétaly.

1 . 11 ' se děti s rodiči sešly na Večeru světel' S lampióny
se prošly od školy na krásně rozsvícený hřbitov'

A poslední akcí tohoto roku bylo čertování se spoustou
dárečků.

iKlub seniotl\lLlL.l '

BlíŽí se nám konec roku a nastává čas ohlédnout se
zpět.
Tento rok naše řady opustil pan Volák, kteý byl aktivním
členem našeho klubu. Vedl turistický krouŽek a kaŽdý
rok pro nás připravoval tajný výlet, kteý měl vŽdy pečlivě
připravený a zajištěný ' Za to mu můŽeme už jen
sym bol icky poděkovat a zavzpomínat.
Celý rok jsme uspořádali několik akcíza podpory SPoZu
při obecním úřadě. Za podporu a pomoc moc děkujeme.
Zároveň chci poděkovat všem našim členům, kteří se
podílejí na přípravách, zajišťování a chodu celého
našeho klubu. Letos je to jiŽ 10 let od jeho zaloŽení'
Poděkování patří i panu starostovi oldřichu KoblíŽkovi,
kteý nás v našíčinnosti podporoval a bylvelmi rád, Že v
obci má společenství, které se bude starat o skupinu lidí,
kteří po celoŽivotní práci proŽívají čas zaslouŽilého
odpočinku.
cinnost Klubu seniorů v roce 2a13:
V březnu jsme uspořádali 2. babský bál. BohuŽel pro
nezájem ze strany spoluobčanů i členů klubu se moc
nevydařil'
V květnu bylo posezen í na Den matek, v červnu pak tajný
výlet na Cáslavsko, kteý byl velice hezký a výborně
zajištěný p. Veselovskou.
V říjnu, jako jiŽtradičně jsme se sešli na Sedleci k pokecu

i zazpívání si s harmonikou.
V listopadu Beseda s důchodci pořádaná oÚ, která byla
velice vydařená zásluhou kulturního programu, za coŽ
velice děkujeme. Kdo chtěl, určitě se dobře pobavil.
Poslední akcí je předvánoční posezení v KD k
rekapitulacia rozloučením se se staým rokem.
Go připravujeme na rok 2014:
8.3.2014 _ Posezení s Choltičankou a druŽebním
klubem seniorů z Choltic.
V květnu Den matek, v červnu tajný výlet. Kdo má na
tento výlet nějaký nápad, rádi ho uvítáme.
Pak již tradičně _ v září posezení s harmonikou na
Sedleci, v listopadu setkáníorganizované SPoZ při oÚ
Vraclav a v prosinci předvánoční posezeni v KD.
Rádi bychom, kdyby se podařilo zorganizovat nějaké
kulturn í nebo divadeln í představen í'
Zároveň by nás moc potěšilo, kdyby naše řady rozšířili
noví členové. Dveře jsou otevřeny všem'
V příštím roce bychom si přáli navázatdruŽbu s důchodci
z okolních vesnic (Domoradice, Vinary' Zámrsk apod.)
Věřím, Že budeme ivíce spo|upracovat s Kulturníkomisí
i ostatními spolky.
Do roku 2014 Vám přeji pevné zdraví, klidné proŽití
Vánočních svátků a BoŽího poŽehnání.

Marie Drdajová
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Sbor dobrovolných hasičů l
VáŽení občané.
Činnost našeho sboru dobrovolných hasičů ve Vraclavi,
nebyla ve druhé polovině tohoto roku zahájena Zrovna
nejlépe. Dne 17. srpna zhruba v poledních hodinách
obdrŽela naše zásahová jednotka SMS zprávu z HZS
Pardubice, Že v oblasti vysokomýtského lesa, tj' cesta
směr Vysoké Mýto - Vraclav, hoří osobní automobil. Ta
vyrazila co nejrychleji v počtu tří lidí. Na místě zásahu uŽ
byli členové HZS Vysoké Mýto, kteří jiŽ prováděli
dohašovací práce a zabezpečovali vozidlo proti dalšímu
vzplanutí' popř. výbuchu. Jednalo se o osobníautomobil
Skoda Felicia, kde příčinou vzniku poŽáru byla závada
na palivové soustavě vozidla.
V další aktivitě našeho sboru se naše děti přeci jen
dočkaly. Co jim nevyšlo '1' června na dětský den,
dohnaly dne21.září,kde se s naším autem vydováděly
na akci, kterou pořádali členové ČČrcve Vraclavi.
26' ií1na byla na Žádost obecního úřadu ve Vraclavi
navezena voda z vodárny na Kamenci do podzemní
poŽární nádrže na návsi u sv. Jána' NádrŽ byla znovu
navezena vzhledem k blíŽící se kontrole na zajištění
poŽární bezpečnosti naší obce a bylo převezeno 14
cisteren vody. Celou tuto akcizajišt'ovali4 naši členové
sboru plus několik dobrovoln íků.
Toto jsou věci, které vzhledem k našÍčinnosti lze řadit do
kolonky pozitiv.

opakem vŠeho je např. to, že se nám nepodařilo zajistit
naše podzimní opékání kýt, které se jiŽ pomalu stávalo
tradicí a kde jsme účast Vraclaváků a nejen jich,
rozhodně mívali. Sice jsem nepřemýšlel nad tím, jestli to
byla vina počasí, nebo naše, ale rozhodně to škoda je'
Dalším negativním jevem v našem sboru' kteý sleduji uŽ
několik let, je stále klesajícípočet naší členské základny.
Chtěl bych proto vyuŽít mediálnísíly a charakteru tohoto
zpravodaje a apelovat především na mladé lidi v naší
vesnici, kteří by měli jakýkoliv zájem o hasičinu, nebo
činnost v našem sboru, necht' přijdou kdykoliv mezi nás,
nebo at'se přihlásí u mne nebo u velitele sboru Václava
Sprojcara ml.
Posledními věcmi, které ještě spadají do činnosti roku
201 3 jsou inventury a výroční valná hromada. První akcí
V roce příštím' která se nám doufám podařízajistit, bude
náš tradiční hasičský ples, na kteý Vás co nejsrdečněji
zvu.
Toto je VáŽen( spoluobčané stručný výpis našíaktivity ve
druhé polovině tohoto roku 2013. Do toho nového 2014,
mi dovolte, abych Vám všem popřál hlavně zdraví a
spokojenost, bez řádění červeného kohouta na našich
majetcích.

Stanislav Horáček

Noční hvězdná obloha o letošních Vánocích I

Kdo se rozhodne o Štědrém večeru vstát na chvíli od
rozsvíceného vánočního stromku v teplé místnosti a
udělat si krátkou večerní procházku mrazivou zimní
krajinou, jistě neopomene, pokud nebude příliš
zamračeno, pohlédnout nahoru do nesčetného
mnoŽství zářících hvězd nekonečného vesm íru.

Na přiloŽené mapce je vyobrazeno rozloŽení hvězd i

někteých planet pro 24' prosinec 2013 v 21 h při

pohledu z Vraclavi. Pro orientaci na obloze je třeba
mapku podrŽet nad hlavou tak, aby její dolní okraj
směřoval k jihu. Přitom je potřeba počítat s tím, Že mapka
je rovinný obrazec, takŽe na okrajích jsou tvary
souhvězdízkreslené' V dalŠím se zmíním jen o několika
nejzqímavějš ích sou hvězd ích, protoŽe zde nen í prostor
pro podrobnější popis všech.

Souhvězdí
Pro orientaci jsou důleŽitými souhvězdími Veík*
ffi*dwěďic* (1ejíŽ částí je Velký vŮz) a ful*!ý m*#wěď

ukazuje směr k severu. Zimní obloha se vyznačuje
mnoŽstvím jasných hvězd. Při pohledu směrem k jihu

nemůŽeme přehlédnout souhvězdí ffirř*r"t se čtyřmi
jasnými hvězdami ffimtefigma*m* (vlevo nahoře) a dále ve
směru hodinových ručiček ffi*FámÉg=lg, ffiiflm$, -r;ipfu a
uprostřed nich 3 hvězdy orionova pásu. Betelgeuse je
hvězdný veleobr o prŮměru více jak 300 krát větším neŽ
průměr našeho €i*:gt**, kteý je v takovém stadiu vývoje,
Ve kterém mŮŽe kaŽdou chvíli vybuchnout jako
supernova (viz článek v loňském vánočním vydání
Zpravodqe). Je téŽ moŽné, Že k výbuchu uŽ došlo a my o
něm nevíme, protoŽe světlo k nám odtud letí498 roků.
Kromě přesvícené noční oblohy by však naší Zemi
Žádné nebezpečí nehrozilo. Vlevo níŽe pod orionem
nemůŽeme přehlédnout nejjasnějŠí hvězdu oblohy
,ffiíri*** v souhvězdíV*Ék*h* psm, kterou vyuŽívali staří
Egypt'ané, jimŽ její východ před východem Slunce (tzv'

heliaktický východ) oznamoval kaŽdoroční záplavy Nilu.
Je od nás vzdálena 9 světelných roků, má průměr 2krát

(někdy zvaný Malý vůz). KdyŽ si pomyslně prodlouŽíme větší neŽ naše sš*rt*u a její povrchová teplota je asi 10

spojnici zadních ,,kol" Velkého vozu, dostaneme se ke 000 K. Vpravo poněkud výše vedle oriona je souhvězdí
konci ,,oje" Malého vozu k hvězdě ř*,li*:g:,*, která se nám *ýka s jasnou načervenalou hvězdou éh,*:**1piqg"ilgt,

sice nijak zvlášt' jasná nejeví (ačkoliv má průměr asi vzdálenou od nás 67 světelných let. Je obklopena
'100krát větší neŽ naše Slunce, je od nás vzdálena 433 hvězdokupou Hyády, coŽ je asi 200 hvězd vzdálených
světelných let), ale ve svém okolí je nejjasnější a leŽí od nás přibliŽně 12o světelných roků. Součástí
těsně vedle místa, kam míří zemská osa (necelý 1 souhvězdí je také krásná hvězdokupa PIejády' jejíŽ

Úhlový stupeň). Když si z ní spustíme kolmici k drobné hvězdy jsou seskupeny do tvaru vozíku' Kdo
zemskému obzoru, tak místo, kde protíná obzor, nám uvidípouhým okem alespoň 7 hvězd Plejád fie jich tam
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přes 1000), má dobný zrak. Plejády jsou od nás vzdáleny
asi 400 světelných roků' Pozoruhodným objektem v
Býku je Krabí m!hgvina, viditelná dalekohledem jako
slabě svítící obláček. V 10' století v době kníŽete
Václava ještě neexistovala. Jsou to zbytky obrovského
výbuchu _ supernovy, kteý pozorovali čínští hvězdáři v
roce 1054. To zbývalo do zaloŽení Vraclave ještě 32 let'
Byla tehdy viditelná í na denníobloze, kdezářila po dobu
23 dní. Na noční obloze pak byla vidět ještě asi rok.
Výbuch této supernovy zaznamenali i američtí lndiáni z
kmene Anasazi v severníArizoně v USA. Na základě
jejich kreseb vědci stanovili datum výbuchu na 5'
červenec 1054. K výbuchu Ve skutečnosti došlo
mnohem dřív, nebot'světlo k nám odtamtud letí6300 let'

krabímlhovina

Noční obloha 24. prosince 2013

Flanety
Na západě při dobých pozorovacích podmínkách bude
ještě moŽno zahlédnout jasnou planetu Venuši na
rozhrant souhvězdí K*ecr*h* a stř*Ec*, která jako
večern ice zapad ne těsně před 22. hod i nou. Zato planeÍa
Jupiter nad námi bude zářit po celou noc V souhvězdí
sEíágneů, kam se vracípřibliŽně po '12 letech. Před půl
devátou na severovýchodě bude vycházet planeta Mars
v souhvězdí Fmnny. Vedle Marsu téŽ v souhvězdíPanny
nepřehlédneme vycházející Měsíc těsně před poslední
čtvrtí, které dosáhne následujícího dne 25. prosince ve
13.50 h. V této době jsou ještě nad obzorem planety
Uran v souhvězdí V*řryby a Neptun v souhvězdí
V*dma*ř*, které ovšem pouhým okem neuvidíme.
Kdo se o hvězdnou oblohu zď1ímá hlouběji, můŽe si do
svého počítače bezplatně stáhnout například
počítačové planetárium Stellarium z adresy
http://www.stellarium'org/, kde je k dispozici i v češtině'
Na mnoha internetových stránkách dále najdete
bezpočet informací, které vám odpovína mnoho vašich
otázek.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, které si
můŽete zpestřit i okouzlením z nekonečné rozlohy i

krásy vesm íru , jehoŽ jsme součástí.
Za astronomický klub Jaroslav Kubík.

v21 hodin v pohledu zVraclavi.

registrace pod ev. č.:
MK CR E 17582

Náměty, připomínky, ale i Vaše příspěvky můŽete
elektronicky na skola@vraclav.cz nebo

osobně v Základní škole Vraclav.
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Uzávěrky jsou vŽdy 30. června a 10. prosince. 12


