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Základním dokumentem je Územ-
ní plán obce Vraclav, který stanoví 
podrobné podmínky pro využití 
pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb, pro ochranu hod-
not a charakteru území a pro vytvá-
ření příznivého životního prostředí 
a vymezí veřejně prospěšné stavby 
nebo veřejně prospěšná opatření a je 
závazný pro rozhodování v území. 
Řídí se jím zejména Stavební úřad při 
povolování staveb.
Další dokumenty se týkají strategic-
kého rozvojového plánování obce 

s členěním na dlouhodobé, středně-
dobé a krátkodobé.
V roce 2014 schválilo Zastupitelstvo 
obce Vraclav dlouhodobý Strategický 
rozvojový plán obce Vraclav na léta 
2014-2025. Tvůrcem tohoto plánu 
jsou občané, kteří na základě pozvání 
celé veřejnosti obecním úřadem na 
šesti schůzkách stanovili cíle a navrh-
li priority a opatření pro rozvoj obce. 
Strategický rozvojový plán byl letos 
na jaře aktualizován opět občany, kte-
ří přijali výzvu obce k účasti. Zároveň 
byl vytvořen i střednědobý rozvojový 
plán na příštích 4-5 let. Ten obsa-
huje konkrétní opatření, kterými 
budou naplněny stanovené priority. 
A krátkodobým rozvojovým doku-
mentem je prakticky každý konkrétní 
projekt na investiční akci nebo spo-
lečenskou událost a podobně. Pokud 
to vyžaduje situace, je vždy dobré 
do projektu zapojit veřejnost, nejlé-
pe pozváním na pracovní schůzku. 
V listopadu jsme takto řešili využití 
areálu kulturního domu, vč. kina  
a stodoly a vyplatilo se to. Na schůz-
ku přišlo 42 lidí a vytvořilo podklad 
ke zpracování projektové dokumen-

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2017, nastává čas 
vánočních svátků, kdy se ve svých 
rodinách navštěvujeme, scházíme, 
besedujeme spolu a povídáme si  
o všem možném, protože na to bylo 
po celý rok tak málo času. Jsme  
v pohodě a máme tendenci si všechno 
vynahradit, stmelit vztahy a také rádi 
alespoň na pár dní zapomeneme na 
celoroční shon. 
Zrovna tak, jako každému z nás,  
končí rok i samosprávě a zaměstnan-
cům obce a obecnímu úřadu. Je čas  
se zastavit a ohlédnout, zúčtovat  
a zhodnotit, jak jsme plnili rozpočet 
a plán investičních akcí v souvislosti 
se strategickým rozvojovým plánem 
naší obce.

Strategické dokumenty 
obce VraclaV
Je dobré si připomenout, jakými 
dokumenty se kromě Ústavy, Sbírky 
zákonů a Obecně závazných vyhlášek 
při své činnosti řídí Obec (rozumí se 
správa obce, občané, fyzické a práv-
nické osoby na území Obce).

editorial 3

Milé sousedky, milí sousedé!
V tomto Zpravodaji je opět několik novinek. Kromě již zavedených  
QR kódů jsou to změny v obsahu. Připravili jsme pro vás více redakčních 
textů a doufáme, že se tak Zpravodaj stane vlídným společníkem na 
dlouhé zimní večery. Obsáhlý rozhovor je o chovu včel a dozvíte se  
v něm například, jak se pozná med nastavovaný sirupem. Máme pro vás 
také reportáž z letošní asi největší akce na počest padlým francouzským 
vojákům se spoustou fotek. Nový je rovněž úryvek z kroniky či historic-
ké okénko o zajímavých staveních.
Nechybí samozřejmě informace, na které jste již zvyklí. V minulém  
vydání avizovaná rubrika oznámení nakonec dostala jméno „krátce“.
Také bychom se chtěli omluvit všem, kdo se nám pokoušeli napsat na 
novou e-mailovou adresu zpravodaj@vraclav.cz. Zatím z technických 
důvodů nefunguje. Problém řešíme a doufáme, že se nám ji podaří 
rozběhnout co nejdříve. Poznáte to tak, že se vám e-maily na ní zaslané 
přestanou vracet jako nedoručitelné. Dokud se tak bude dít, využívejte 
pro korespondenci s redakcí e-mail naší ZŠ: skola@vraclav.cz.

Klidné svátky a pohodovou zimu!
       redakce

slovo starosty obce
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ProtiPoVodňoVá oPatření
Dva suché poldry, jeden za hřbitovem 
směrem k Sedleci, druhý za areálem 
ZEVAS, a.s. ve Vraclavi při cestě 
K Dubu, nová polní cesta, křížící sil-
nici k Sedleci a palouky na Drahách 
a nový odvodňovací příkop osázený 
břízami, cca 2 km od obce vpravo 
od silnice ve směru na Vysoké Mýto. 
Vše je hotové a připravené k předání 
Obci. Investorem je Státní pozem-
kový úřad. Obec tak získala ochranu 
proti bleskovým povodním a země-
dělci budou po kolaudaci a předání 
moci využívat novou polní cestu, 
čímž odlehčí dopravu v centru obce.

VraclaV - ceSta „na Vartě“
Část bývalé císařsko-královské cesty 
v lokalitě „Na Vartě“ směrem od hři-
ště ke Stradouni již lemuje nově vy-
sázené stromořadí. Předcházela tomu 
výzva veřejnosti ke schůzce přímo na 
místě, aby mohl o stromořadí vyjádřit 
každý občan svoji představu. Účast-
níci schůzky se potom za přítom-
nosti odborníka dohodli na konečné 
skladbě stromů. Věřím, že nebude 
docházet k jejich poškozování a budu 
se těšit, že porostou jako z vody.

StaVební úPraVy V domě 
čP. 66 (budoVa obecního 
úřadu)
V bývalém bytě ve dvoře obecního 
úřadu probíhají stavební úpravy. 
Konečný stav by měl být následující. 
Místnost mandlu bude přestavěna 
na šatnu zaměstnanců obce, kteří se 
nyní převlékají a svačí v průjezdu 
mezi stroji a nářadím. Z prostorů 
bytu vznikne knihovna s bezbariéro-
vým vstupem a bývalá prádelna bude 
využita jako místnost pro archiválie 
a vyřazené šanony, které v kanceláři 
Obecního úřadu stále častěji vypadá-
vají z přeplněných skříní.

noVé šatny hráčů  
na fotbaloVém hřišti
Nové šatny hráčů jsou jednou  
z prioritních investic Obce. Jak jsem 

kabely. Jejich konce zatím trčí ze 
země. Společnosti STRABAG, a.s. 
Vysoké Mýto odvedla kvalitní práci, 
proto jí bylo zadáno i zhotovení 
nového živičného povrchu v délce 
90 metrů na nezpevněné cestě od čp. 
53 směrem na „Šťastňáky“, na které 
docházelo k vymílání povrchu při 
každé bleskové povodni.

dokončení PoVrchů míStní 
obSlužné komunikace  
a chodníků V noVé  
záStaVbě „na drážkách“
Společnost STRABAG, a.s. vysoutěžila 
a provedla dlouho očekávané dokon-
čení asfaltových povrchů na místní 
obslužné komunikaci v nové zástavbě 
rodinných domů „Na Drážkách“, vč. 
chodníků a obrubníků. Zbývá ještě 
chodník při silnici na Stradouň.

rekonStrukce Stoky S-2
Desítky let nevyhovující stav příko-
pu po pravé straně místní obslužné 
komunikace mezi návsí a cihelnou je 
odstraněn. Příkop byl částí stoky S-2 
veřejné kanalizační sítě. Rekonstruk-
ci příkopu zadala Obec společnosti 
AGILE Vysoké Mýto. Nyní je tato 
část kanalizace v řádném technickém 

stavu a prakticky nic nebrání 
přípravě obnovy povrchu 
přilehlé komunikace.

obnoVa barokního 
areálu Ve SVatém mi-
kuláši
V letošním roce byla obnove-
na fasáda na jižní stěně kos-
tela svatého Mikuláše. Zbývá 
poslední třetí etapa obnovy 
fasády na průčelí kostela. 
Na ní jsem jako každý rok 
požádal o dotaci z Programu 
záchrany architektonického 
dědictví. Po ukončení fasády 
bude nutné obnovit obě scho- 
diště a dlažbu okolo kostela  
a potom i bývalé lázně.

tace pro využití celého areálu kultur-
ního domu.

Plnění V roce 2017
Hasičská zbrojnice ve Vraclavi.
Havarijní stav hasičské zbrojnice ve 
Vraclavi byl odstraněn. Nejprve bylo 
v obou podlažích zrekonstruováno 
sociální zařízení a na to navázalo 
zateplení celé budovy, výměna všech 
oken, dveří a vrat, zbudování nové 
plynovodní přípojky a montáž nové-
ho teplovodního topení s plynovým 
kotlem. Akci provedla firma Stavitel-
ství Háněl z Proseče. Celkové náklady 
činily 3,1 mil. Kč. Obec využila dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí, kterou uhradila 40 % celko-
vých nákladů.

Sedlecká náVeS
V první etapě celkové obnovy 
sedlecké návsi byl zhotoven nový 
živičný povrch komunikace a její  
odvodnění. Tomu předcházela 
náročná kamerová kontrola stavu 
kanalizační sítě, aby se zjistila její 
využitelnost. Následovalo navržení  
a položení chrániček pro energetické 
kabely, kabely veřejného osvětlení 
a rozhlasu a chrániček pro datové 

slovo starosty obce

renovace hasičárny
na vraclavské návsi
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psal v předchozím vydání Zpravo-
daje, požádal jsem Stavební úřad ve 
Vysokém Mýtě o územní rozhodnutí. 
Dodatečně jsem mu předal chybějící 
doklady a snad už jsou odstraněny 
všechny překážky bránící v zahájení 
územního řízení a vydání územního 
rozhodnutí. Následně bude zpraco-
vána projektová dokumentace pro 
stavební povolení, vybrán zhotovitel 
stavby a uzavřena smlouva o dílo. 
Udělám všechno pro to, aby stavba 
šaten už nebyla ničím brzděna a rea-
lizace začala co nejdříve. 

VraclaV - ztV Pro 8 rd  
V lokalitě „na drážkách“
Vedení obce plánuje zasíťování řady 
dalších 8 stavebních pozemků v lo-
kalitě „Na Drážkách“ za zahradami 
domů od čp. 178 po čp. 12. Nejdříve 
bylo nutné vyřešit komplikaci se 
stávajícím plynovodem, jehož trasa 
zasahuje do plánovaných stavebních 
pozemků, dále pak počet a velikost 
stavebních pozemků. Další neočeká-
vaný problém vznikl při zjištění, že 
oslovené projekční společnosti nám 
mohou se zpracováním dokumentace 
inženýrských sítí vyhovět až v roce 
2018, takže zatím nemohu sdělit ter-
mín jejich realizace.

slovo starosty obce

územní Plán VraclaV
Pořizovatelem územních plánů je 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor 
územního plánování, který na žá-
dost obce Vraclav zahájil Změnu č. 1 
Územního plánu Vraclav. Na před-
chozím veřejném zasedání schválilo 
Zastupitelstvo obce Zadání Změny  
a nyní je zpracováván další její stupeň.

co náS čeká
Tolik stručný výčet akcí v roce 2017. 
V březnu příštího roku 2018 bude Za- 
stupitelstvo obce schvalovat rozpočet. 
Do té doby budeme zodpovědně připra- 
vovat plán akcí na rok 2018 podle Stra-
tegického rozvojového plánu obce a po- 
dle technického stavu majetku obce.
V roce 2018 opět nabízíme práci pro 
obec, např. v odpadovém hospodář-
ství, při stavebních činnostech nebo 
při ošetřování zeleně, sklizni ovoce, 
možná i chovatelské činnosti atd. 

Budeme znovu zjišťovat zájem občanů 
o celoživotní vzdělávání a jakékoliv 
další činnosti. 
Dále trvá nabídka na místo koordináto- 
ra obce. Uchazeč musí nejprve absol-
vovat poměrně náročný kurs a potom 
teprve může vykonávat tuto funkci, kte- 
rá bude financována z rozpočtu obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat - škole, 
kulturní komisi, klubu seniorů, všem 
sportovcům, spolkům a volným sdru-
žením občanů - za veškerou činnost, 
udržování tradic a reprezentaci obce. 
Velice si toho vážím. Obec bude  
i v roce 2017 podporovat smysluplné 
aktivity a ráda přispěje k bohatšímu 
společenskému vyžití veřejnosti.
Přeji vám krásné prožití vánočních 
svátků na sněhu v duchu tradic, dob-
rou mysl, klid a pohodu, pevné zdraví 
a úspěšný nový rok.

oldřich koblížek, starosta obce

PF 2018
Přejeme

svátky plné
pohody, klidu

i radosti
a vlídný rok 
2018 všem 
obyvatelům

obce!
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POZVÁNKA NA PRVNí KOLO PREZiDENtSKé VOLby 12. - 13. 1. 2018
Oldřich Koblížek

informace o Volbách do PoSlanecké 
SněmoVny Parlamentu čr
V termínu 20. a 21. října 2017 proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Každý si 
jistě přečetl, jak dopadlo hlasování ve Vraclavi i na 
Sedleci a jak dopadlo v rámci celé České republiky. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se 
zúčastnili hlasování a dali tak najevo, že jim osud 
naší země není lhostejný. Čtyřicet procent voličů 
svůj hlas nevyužilo. Co tím vyjádřili? Něco jako 
že žiju ve společnosti, se kterou nechci mít nic 
společného? Všichni jsme součástí společnosti, 
a já kalkuluji jednoduše následovně: Kdo hlasu-
je, ovlivňuje společnost přímo, kdo nehlasuje, 
ovlivňuje ji nepřímo s tím, že o svůj nevyužitý hlas 
zhorší výsledek, který sám očekává.

informace a PozVání 
k Volbám Prezidenta čeSké rePubliky
Volby prezidenta republiky jsou téměř za dveřmi. Prosím, nenech-
te si je ujít. Je to šance nás všech na zdravou, slušnou a důstojnou 
hlavu státu. Přeji si také, aby lidé v naší zemi nemuseli mít strach, 
že politické zájmy světových mocností budou určovat směr, kterým 
půjde Česká republika.
Volič často nadává na politické dinosaury nebo naopak, že nemá 
koho volit, protože ty nové kandidáty nezná. Ví vlastně, co chce, 
když na staré nadává a novým nedá šanci?
Nechci nikomu radit, koho má nebo nemá volit za prezidenta 
republiky, ale vzhledem k jeho přímé volbě je dobré si zjistit o všech 

devíti kandidátech co nejvíce informací.
O minulosti osmi kandidátů lze říci, že není 
v rozporu s předpoklady na funkci prezidenta 
republiky. O minulosti a současnosti kandidáta 
Miloše Zemana je prokazatelné, že jako tehdejší 
premiér, prodal Andreji Babišovi AGROFERT  
za zbytkovou cenu, což se promítá do jejich 
současného propojení. Prostě ruka ruku myje, 
ty proti mně nepostavíš kandidáta na prezidenta 
a já ti zajistím funkci premiéra. Velice by mě 
překvapilo, kdyby tehdejší předseda vlády neměl 
o takto výhodném obchodu celonárodního 
významu tušení. 
A když třiceti procentům českých voličů nevadí 
spolupráce nového premiéra Andreje Babiše  
s StB, kterou sice soudy zamítly, ale aktuálně 
znovu ji vrátil k přezkoumání slovenský Ústavní 

soud, obávám se, že nebude vadit ani působení současného prezi-
denta republiky Miloše Zemana, který, řekl bych, ponižuje  
a dehonestuje kohokoliv, kdo se mu znelíbí, úřad prezidenta repub-
liky nevyjímaje. Nebezpečné mi také připadá Zemanovo směřování 
do Číny a k Putinovi. Na mě to působí jako zatahování republiky 
směrem na východ.

Vím, že politika do soukromí nepatří a vyvolává různé emoce, ale 
přesto bych vás rád touto cestou pozval k volbám. Přijďte prosím 
hlasovat o svém budoucím prezidentovi, protože  každý neode-
vzdaný hlas může nepříznivě ovlivnit výsledek voleb.
Děkuji za pochopení a přeji všem šťastnou volbu.

• chráníme lidskou důstojnost 
• ke všem uživatelům přistupujeme 
individuálně 
• podporujeme uživatele v kontaktu 
s lidmi 
• podporujeme uživatele v samo-
statnosti a soběstačnosti 
• jsme otevření k pomoci ze strany 
rodiny uživatele

kapacita služby: 12 osob

kontakt
Vila Marie, Komenského 199, 
566 01 Vysoké Mýto
Bližší informace získáte na telefonu: 
724 009 603
Otevřeno od pondělí do pátku od 
7.00 do 17.00 hodin
Ostatní služby na www.ledax.cz

hých osob, osobám ocitnuvším se v ne-
příznivé sociální situaci, kterou nemo-
hou řešit svépomocí ani za pomoci ro-
diny či komunity, ani ostatních veřejně 
dostupných služeb či služeb s nižší  
mírou podpory. Služba denního 
stacionáře umožňuje těmto osobám 
setrvat v jejich domácím prostředí. 

cíle Služby
• udržet v maximální možné míře 
samostatnost uživatelů 
• udržet uživatele v maximální 
možné míře v přirozeném prostředí

cíloVá SkuPina
Uživatelé služby jsou osoby starší 55 
let, především z Pardubického kraje, 
které nemohou zůstat samy doma 
bez dohledu.

záSady PoSkytoVání  
Služby
• dodržujeme základní lidská práva 
a svobody 

Vážení občané Vraclavi a Sedlece,
chtěli bychom vás touto cestou in-
formovat o sociální službě denní 
Stacionář, který bude společ-
nost ledaX od ledna 2018 provo-
zovat ve Vysokém mýtě na adrese 
Vila marie, komenského 199.
Stacionář je určen osobám z Pardu-
bického kraje od 55 let věku, které 
mají sníženou soběstačnost v základ-
ních životních dovednostech. Denní 
stacionář je ambulantní služba, která 
potřebným občanům umožní zůstat 
součástí své přirozené komunity. 
Tato služba je podporou pro peču-
jící rodinu uživatele: během pra-
covního týdne se pečující členové 
rodiny budou moci věnovat svým 
pracovním činnostem. 

Veřejný záVazek denního 
Stacionáře
Posláním služby je poskytnout am-
bulantní pomoc osobám, jejichž stav 
vyžaduje v průběhu dne pomoc dru-

denní stacionář

denní stacionář 
společnosti ledax 

pro Pardubický kraj
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FOtOSOutěž
Redakce Zpravodaje ve spolupráci s Obecním  
úřadem vyhlašuje fotografickou soutěž pro obyva-
tele obcí Vraclav a Sedlec. Každý účastník smí za-
slat maximálně 3 soutěžní fotografie, které budou 
splňovat následující požadavky:

•  téma: obec tajemná
•  prostředí: Vraclav nebo Sedlec

Vítěznou fotografii uveřejníme v příštím vydání 
Zpravodaje a jejího autora či autorku odměníme 
věcnými cenami. Další fotografie, které do soutěže 
zašlete, budou po vyhodnocení uveřejněny na webo-
vých stránkách obce. 
Fotografie posílejte na e-mail skola@vraclav.cz 
nejpozději do 9. června 2018. Snímky, které přijdou 
později, nebudou do soutěže zařazeny. Do předmětu 
e-mailu napište FOTOSOUTEZ. 

těšíme se na vaše příspěvky!

hlášení rozhlasu - nová služba

VraclaV – Sedlec
Dle vašeho bydliště si můžete sami 
zvolit, zda si přejete dostávat infor-
mace týkající se pouze vaší obce nebo 
pro obě najednou.

kdy bude Služba funkční?
Služba v tuto chvíli běží v testovacím 
provozu, plně funkční bude od ledna 
2018. Postupně budou zaváděna další 
vylepšení, jako například možnost 
ankety, hlasování apod. 

buďte S námi, PřiPojte Se
Těšíme se, že se do 
tohoto nového systému 
přihlásíte v co největším 
počtu, neboť bez vás to 
sami nezvládneme  
a systém by pozbyl smyslu. 

Pevně věříme, že vám bude nová 
služba Hlášení rozhlasu prospěšná. 
  

Váš obecní úřad

dalšího. Samozřejmostí je celý text 
rozhlasového hlášení, které vám 
někdy mohlo uniknout. Informováni 
můžete být kdekoliv, i když se aktuál-
ně nenacházíte ve vaší obci.

jak Se zaregiStroVat?
1) Navštivte internetovou stránku 
http://obecvraclav.hlasenirozhlasu.cz, 
klikněte na zelené tlačítko „Odebírat 
hlášení“ a vytvořte si svůj osobní účet.
2) Vyplňte leták, který je vložen jako 
samostatná příloha do tohoto čísla 
Vraclavsko-Sedleckého zpravodaje 
a odevzdejte jej na obecním úřadě 
Vraclav.
3) Stáhněte si aplikaci do svého chyt-
rého telefonu.
Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz  
najdete na Google Play, v brzké době 
by měla být aplikace přístupná  
i v App Store (iPhone, iPad…).

co tato Služba není?
V žádném případě se nemusíte obá-
vat, že budete obtěžováni zbytečnými, 
častými nebo reklamními zprávami 
nabízející produkty třetích stran. 
Nejedná se o SPAM.

Milí spoluobčané,
s novým rokem bychom rádi vylepšili 
vaši informovanost, a proto zavádíme 
novou službu.
Tato služba se jmenuje hlášení  
rozhlasu a my si od ní slibujeme,  
že se k vám rychle dostanou všech-
ny důležité informace o aktuálním 
dění v obou našich obcích.
Můžete být informováni několika ko-
munikačními kanály, stačí si vybrat 
jeden nebo i více najednou.

Zaregistrujte se a následně budete 
ZDARMA dostávat textové zprávy  
o dění v naší obci, pozvánky na kul-
turní či sportovní události a mnoho 

hlášení 
rozhlasu



jakými ZpůSoby S Vámi 
můžeme komunikoVat?

    ∙ e-maily
    ∙ mobilní aplikace
    ∙ SmS zprávy

    ∙ web obce
    ∙ chat
    ∙ sociální sítě

pokud byste měli jakékoliv problémy s registrací, 
doplňující otázky, můžete se s důvěrou obrátit 

na phdr. Libora klementa, který je koordinátorem 
pro zavedení této služby (osobně, 737 338 198 

nebo pište na: l.klement@vraclav.cz).

ObEC tAJEM
NÁ



nu a nakupování dárků, pokud možno 
těch nejdražších a nejluxusnějších.
A tomu všeobecnému trendu se často 
neubráníme ani my křesťané a společně 
s ostatními zažíváme každoroční bláz-
nění v zájmu výše popsaných činností. 
Přitom advent je či má být dobou 
ztišení, ohlédnutím za rychle končícím 
rokem, poohlédnutím, zda kolem nás 
v době všeobecného blahobytu nejsou 
lidé potřební ať materiálně či duševně.
Na přiložených obrázcích můžeme 
vidět svěcení adventního věnce a ko- 
lem stojící velkou skupinu dětí. Tak, 
jak vidíme ta prázdná místa v našich 
lavicích po odešlých farnících, tak nás 
přítomnost malých dětí při bohosluž-
bách naplňuje nadějí, že naše víra bude 
mít pokračování i v dalších generacích.
 
hodiny 
nábo-
ženStVí
Stejně tak 
rádi přijí-
máme sdě-
lení našeho 
duchovního 

zemřelé ten nejlepší dar na rozloučenou 
s pozemským putováním. Pán s ní! 

VraclaVSké jezulátko
Úklid na zvonici před nocí kostelů 
přinesl ještě jedno příjemné odhale-
ní. V bedně zde byla uložena soška 
jezulátka, o jehož existenci již nikdo 
nevěděl. Soška byla v dobrém stavu  
a po vyprání oblečku byla umístěna 
na levý boční oltář našeho kostela. 
Všichni jeho návštěvníci si jej zde 
mohou prohlédnout.

adVent
O adventu jsme naše čtenáře informo-
vali již v předchozích letech, a proto jen 
stručně: Advent je radostné očekávání  
a příprava křesťanů na nejkrásnější 
svátky v roce - Vánoce. Ty jsou ne- 
rozlučně spojeny s narozením Ježíše 
Krista, Božího syna, který přišel  
na svět před více než dvěma tisíci lety  
a svým učením, obětí života a přede-
vším zmrtvýchvstáním dal lidstvu ne-
hynoucí naději na život věčný. Naději, 
že pozemskou smrtí nic nekončí, ale 
začíná něco nové, daleko dokonalejší 
než běžné naše lidské starosti. 
Advent se nám za poslední desetiletí 
změnil v dobu horečného uklízení, sho-

Rok nám finišuje do svého konce  
a máme zde opět advent, dobu ra-
dostného očekávání narození našeho 
pána Ježíše Krista a náročných pří-
prav na Vánoce.

VzPomínka
Naše farnost žije svým zdánlivě klid-
ným životem, kdy někteří naši dlouho-
letí farníci nám zcela tiše a nenápadně 
zmizeli ze svých roky obsazených lavic 
a zbyla zde po nich nejen vzpomínka, 
ale i prázdné, nikým nezaplněné místo. 
Na druhé straně však Božím řízením 
přicházejí někteří noví, např. rodina 
Andrlových se svými čtyřmi krásnými 
dětmi.
Z těch, se kterými jsme se v našem 
farním kostele rozloučili, byly paní 
Kvintusová z Vinar a paní Věra Zlesáko-
vá, dlouholetá ředitelka místní mateřské 
školy. Ona sama, stejně jako mnozí 
z nás, prožila velice složitý život a ve 
svém stáří díky své švagrové častěji za-
mířila do našeho kostelíčka. A pozůsta-
lá rodina jí vyšla vstříc a tak se poslední, 
velmi důstojné rozloučení, uskutečnilo 
v plně  obsazeném chrámu Nanebevzetí 
Pany Marie. Řada z přítomného, počet-
ného příbuzenstva se modlila za duši 
zemřelé spolu s farníky a dala tak své 

jezulátko už 
zdobí levý 

boční oltář



VracLaVSká farnoSt
V DRuhé POLOViNě ROKuLadislav Novák
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čtvrtá adventní neděle připadá právě 
na Štědrý den.
Krásné, klidné a požehnané svátky 
vánoční přejí vraclavští farníci.

Vánocích, chceme vás informovat,  
že i letos proběhl tradiční vánoční 
koncert našich dětí z Veselé školičky. 
Koncert se uskutečnil ve čtvrtek 14. 12.  
v 18 hodin a byl příjemným zpestře-
ním a vybočením z předvánočního 
shonu. Naši školáci pod 
vedením paní učitelky 
Kučné to znamenitě 
umějí.
Zveme vás samozřejmě 
na Štědrovečerní mši 
svatou, tzv. dětskou, kte-
rá proběhne stejně jako 
v předchozích letech 
v 16 hodin. Zajímavos-
tí i fakt, kdy poslední, 

správce, děkana Pavla Mistra o počtu 
dětí na náboženství v místní Veselé 
školičce. Pro zajímavost – na hodi-
nu náboženství dojíždí pravidelně 
i jedna holčina až z Brandýsa nad 
Orlicí. Obdivuhodná obětavost její 
i jejich rodičů. A pokud se v souvis-
losti s imigrační krizí dovoláváme 
křesťansko-židovských kořenů, pak 
jenom dobře, když si malé děti víru 
připomínají. 

Vánoční koncert a mše
Vážení spoluobčané, přestože se pravi-
delně stává, že Zpravodaj vyjde až po 

farnost
mše svatá při vzpomínkové akci 
na padlé francouzské vojáky, foto K. M. Škop

VRACLAVSKÁ KRONiKA: ZA i. SVětOVé VÁLKy 
na žádost redakční rady zpracoval L. Novák, kronikář

Vraclavská kronika, z níž budu citovat či vycházet, 
zahrnuje roky 1916 až 1936. Kroniku za I. republiky 
psali starostové, od počátku pak starosta František 
Zamastil z čp. 68, hospodář a hostinský z pozdější 
Vondráčkovy hospody. Charakteristickým rysem 
všech kronikářů té doby byl velice úhledný krasopis, 
často až ozdobné písmo. Přestože se jednalo o sedlá-
ky, pracující manuálně, měli obdivuhodný styl písma.
V prvním představení kroniky se zmíním o průběhu 
druhé poloviny I. světové války. Ta se pochopitelně 
dotkla českých zemí výrazně silněji než II. světová 
válka. Vše v důsledku stávajícího Rakouska-Uher-
ska, kdy muži ve věku 18 až 51 let museli na frontu 
a doma zůstaly ženy s dětmi a staří. Na lidi doleh-
ly i tzv. válečné kontribuce - válečné dodávky ve 
prospěch armády. Aby nebylo jen u toho, provázelo 
válečné roky i velmi nepříznivé počasí, dlouhodobé 
deště v době setí, nepříznivé počasí při žních a brzký 
nástup zimy. V roce 1917 se k dešťům přidaly i povodně a jařiny byly 
zasety až koncem května. Přes silné deště se v dalších měsících přem-
nožily myši, deště se vrátily v době o žních, obilí porostlo a zima  
přišla již v říjnu, kdy na poli zůstala nesklizená cukrovka i část bram-
bor. Zima s množstvím sněhu a silnými mrazy panovala celé čtyři 
týdny. Rok 1918 byl naopak velmi suchý, což úrodu silně snížilo, navíc 
10. července přišly přívaly vod od Luže (Posekance?). Povodeň jdoucí 
v pruzích připravila obyvatelstvo místy až o 60 % úrody. A takové byly 
i následující roky. A na obyvatelstvo se valily kontribuce, od rekvíro-
vání koní, přes dobytek až po obilí, seno a brambory. Dodávky obilí 
se počítaly opakovaně na vagóny a bylo až s podivem, že to Vraclavští 
vůbec vydrželi. Součástí povinných dodávek byly předměty z mosazi 
a dokonce i sušené kopřivy a tuřín. Na poli pomáhali přidělení zajatci 
ruské a italské národnosti či někteří další služby neschopní vojáci. 
Největší spokojenost byla se zajatci italskými, nejmenší s válečnými 
vysloužilci. Některé grunty osiřely a museli je spravovat sedláci z vedení 
obce, neboť muži byli na frontě a erár je domů přes snahu zastupitelů 
nepustil. Velkým problémem byli i bezzemci, kterých bylo 321 a byli 
závislí na pomoci od válkou rozloženého státu. Výdej základních potra-
vin byl tak nedostatečný, že jej provázely i nepokoje, které musel rovnat 

obecní četník. Vraclav té doby však čítala okolo 
jednoho tisíce obyvatel.
Nebylo divu, že se v druhé polovině roku 1918 
rozmohla obrovská epidemie španělské chřipky, ta 
postihla celou Evropu a nejvíce zemřelých bylo ve 
městech. Cituji kroniku: Ve Vysokém Mýtě zmíralo 
denně 8 až 10 osob touto nemocí, i ve zdejší obci 
podlehlo nemoci několik osob zvláště mladších.
 
rekViSice zVonů
K rekvírování zvonů došlo v obou světových vál-
kách. K první pak dne 19. září 1916 na popud CK 
Vojenského velitelství v Litoměřicích. 
Než-li započato se sundáváním zvonů bylo v 5 hodin 
odpoledne zazvoněno naposledy ještě na rozloučenou 
- zvony ze zvonice vraclavské zahlaholily naposledy -  
nastalo tklivé loučení, rozloučily se hlasové, kteříž po 
desetiletí a staletí v dobách trudných i radostných pro-

mlouvaly k srdcím osadníků Vraclavských, Sedleckých, Domoradických, 
Janovičských, Vinarských , ba promlouvaly i na daleké míle do krajů 
vzdálených…Při narození každého jednotlivce zněly zvony vstříc svou 
píseň radostnou, by kontrastem při skončení pouti pozemské projevily 
svými truchlivými akordy účast nad zesnulým kolaturníkem.
Práce započala odmontováním zvonu největšího a zvon při dopadu 
vydal bolestný zvuk, jako by se loučil.
Příští den byl velký zvon ještě na zvonici rozbit na kusy o váze  
cca 10 kg, stejně tak zvon malý a byly shozeny okenicí směrem do 
ulice. Zde byly fotografovány panem řídícím Stanislavem Loskotem 
(foto se nedochovalo). Odvoz do stanice Zámrsk zajistili pan Václav 
Pýro a pan Jindřich Paďour s povozem.
Váha velkého zvonu činila 1328 kg, malého pak 160 kg, cena stanove-
na na 4 Kč za 1 kg.
Na přiloženém snímku vidíme pořízení a vytažení nových zvonů 
v roce 1928, rekvírované zvony z II. světové války nebyly již, zřejmě 
z politicko-ekonomických důvodů, obnoveny.
Za I. světové války zahynulo na dle kroniky 21 osob a 16 dalších bylo 
pohřešováno a většina z nich se domů také nevrátila. Ale o tom snad 
někdy příště.

VracLaVSká farnoSt

o adventu jsme se radostně 
chystali na Vánoce



Abychom podpořili i my v mateřské 
škole rodinnou výchovu, již druhým 
rokem pracujeme s projektem „Čte-
me si doma, ve školce vyprávíme“. 
Děti doma společně s rodiči přečtou 
knihu, popovídají si o ní, rodiče se-
píší záznam o knize – obsah, odpo-
vědi na otázky. Společně s dítětem 
ještě nakreslí obrázek o knize. A pak 
už nebrání nic tomu, aby děti o své 
knize povyprávěly ostatním v MŠ. 
Pomocníky při jejich vyprávění jsou 
maskoti našich tříd, přečtená kniha, 
a písemný záznam, které si děti 
v den vyprávění donesou do školky. 
Tento záznam zakládáme a slouží 
i nám učitelkám a jiným rodičům 
jako inspirace a pomoc při výběru 
dětské literatury. Pokud knihu ne-
známe a při vyprávění je třeba dítěti 
pomoci, v tomto záznamu společně 
s donesenou knihou máme oporu. 
Pomocí tohoto projektu si děti ne-
rozvíjí jenom řeč, slovní zásobu, ale 
také schopnost komunikovat, udržet 
pozornost, vydržet být chvíli na jed-
nom místě s ostatními, naslouchat 
druhému, zapamatovat si a společně 
prožívat příběh. 
Tak jako každým rokem, i letos jsme 
se v naší školce s chutí pustili do 

výslovnost tak důležitá. Stejně jako 
dovednost používat WC, mýt si 
ruce, používat kapesník, oblékat se 
a znát své oblečení. Úplně ideálním 
stavem je, když toto dítě zvládá ještě 
před vstupem do mateřské školy. 
A to naši rodiče dobře vědí a svým 
dětem pomáhají, vedou je k získání 
těchto dovedností. Společný čas 
strávený s dětmi je nenahraditelný. 
Ještě dlouhý čas každý z nás vzpo-
míná na knihy, které nám rodiče 
četli, na pohádky, ke kterým se ještě 
v dospělém věku rádi vracíme, na 
první slovíčka a věty, které máme 
zapsané ve své paměti či denících. 

Nastal adventní čas, období, které 
intenzivně prožívají nejen naše děti –  
těšením se na Ježíška. A že jich v té 
naší školičce máme. Ve třídě Berušek 
22 dětí, ve třídě Broučků 12 dětí. 
Naším cílem v tomto školním roce 
je zaměřit se ve spolupráci s rodi-
či na sebeobsluhu, samostatnost 
a rozvoj řeči. K tomu, aby se dítě 
v mateřské škole cítilo dobře, je 
kromě jiného třeba, aby zažívalo 
pocity úspěchu, uznání, aby ho 
ostatní děti přijaly mezi sebe. Proto 
je komunikace, řeč, slovní zásoba, 

také naši čertíci se umí sami mýt,
i když to tak třeba nevypadá



rybičky
ZPRÁVičKy ZE šKOLičKy

Markéta, Alena, Lada a děti
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svátků vánočních a do nového  
roku hlavně zdraví ať slouží, dobrá 
nálada a zdravý rozum vás neo-
pouští. A s pokorou a vděčností 
děkujeme za vaši přízeň a podporu, 
kterou od vás máme. Moc si toho 
vážíme.

A jako dárek pro rodiče a všech- 
ny kamarády byl na Vraclavi  
14. prosince Adventní koncert 
v kostele Nanebevzetí panny Marie, 
kde jste mohli slyšet také naše malé 
zpěváčky. Z mateřské školy Rybičky 
vám všem přejeme krásné prožití 

vánočních příprav. K tomuto období 
neodmyslitelně patří koledy, vánoč-
ní písně, které s dětmi zpíváme.
Vyvrcholením adventního času 
v mateřské škole Rybička bude 12. 12. 
od 15.30 h Vánoční slavnost. Děti se 
na ni velice těší. S chutí, pílí, rados-
tí a láskou chystají dárečky pro své 
nejbližší a odpočítávají dny. 
Poslední týden před Vánoci se chystá 
překvapení pro děti. Je jím vánoč-
ní nadílka u stromečku v mateřské 
škole. Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli toto překvapení přichystat – 
rodičům, obci a příznivcům mateřské 
školy. Moc si toho vážíme a těšíme se 
na rozzářená očka našich nejmenších. 

mateřská škola

advent je tu: 
berušky a broučci 
se nám proměnili 
v andílky a rarášky




klub důchodců

není nad 
společné zážitky: 

první sníh na 
dětském hřišti

Vážení spoluobčané.
Už je tu opět čas hodnocení a bi-
lancování. Čas ohlédnutí se po roce 
uplynulém.
Letos to bilancování bude krátké. 
Klub důchodců nebyl v letošním roce 
příliš akční. 
První akcí byl, tentokrát již v květnu, 
zájezd. Prohlédli jsme si Průhonický 
park a to i s odborným průvodcem, 
pivovar Velké Popovice s ochut-
návkou „Velkopopovického kozla“ 
a Památník Josefa Lady v Hrusi-
cích. Zájezd neměl chybu. Vše opět 
perfektně zajistil a zrežíroval Pepa 
Schejbal. Pepo veliká pochvala a dík. 
Pak dlouho nic, až zářijové setkání  
na Sedleci. Na této besedě byl příto-
men i starosta obce Olda Koblížek, 
který nás informoval o organizaci  
a přípravě voleb do poslanecké sně-
movny a o programu STAN, s kterým 
do voleb tato strana vstupuje.  
O zhodnocení činnosti Klubu dů-
chodců promluvila Maru Drdajová,  
o občerstvení se postarala Olinka 
Pytlíková, o obsluhu sedlečtí chlapíci 

a o zábavu pozvaná kapela. Bylo  
to fajn, škoda, že nevyšlo počasí  
a nezúčastnilo se více Vraclaváků.  
Ale domácí opět nezklamali, o zába-
vu se dovedou postarat.
Tradiční „Besedu s důchodci“ kona-
nou v říjnu pro nás připravila Komi-
se sociálních potřeb a občanských 
záležitostí.
O týden později jsme jako již tradič-
ně „vyjeli“ do Duban na květinovou 
zábavu. Pozváni jsme byli od míst-
ních důchodců a zahrádkářů. Hrála 
Choltičanka, byla bohatá tombola,  
a místní byli rádi, že jsme jim po-
mohli zaplnit sál.
Poslední letošní akcí bude 28. 12. 
předsilvestrovské posezení v jídelně 
KD.
A proč tak málo akcí? Naše milá 
„předsedová“ onemocněla. Zadrhnul 
se tak hnací motor a je vidět, že my 
ostatní bez toho motoru nefungujeme. 
Chyběl její elán a akčnost, nápady  
a organizace. Musím přát jí i nám, aby 
se brzy uzdravila a opět tu naši dů-
chodcovskou bandu trochu rozhýbala.

Nesmím zapomenout ani na ostat-
ní členy takzvaného výboru Klubu 
důchodců, kteří se starají o pokladnu, 
kroniku, nástěnku, cvičení, organi-
zaci a zajištění zájezdu apod. Všem 
patří velký dík. 
Poděkovat chci také panu starostovi, 
že mezi nás chodí, informuje  
a pomáhá, zkrátka, že nad námi drží 
ochrannou ruku. Dík patří i ostatním 
členům OÚ. 
A nakonec chci pozvat všechny nové, 
ještě mladé důchodce – přijďte mezi 
nás. Potřebujeme omladit, získat nové 
nápady a hlavně své nástupce. 
Na závěr mi dovolte popřát všem 
spoluobčanům pevné zdraví, spo-
kojenost a pohodu do nového roku 
2018.
 

Za Klub důchodců 
mirka milfaitová

ilustrační 
foto I. Sáček





Nanebevzetí Panny Marie, který 
se konal 14. prosince. Žáci mateř-
ské i základní školy, ale také naši 
bývalí absolventi pod vedením paní 
vychovatelky Ivy Kučné přispěli 
k neopakovatelné atmosféře, která 
byla opět pohlazením a vánočním 
naladěním pro nás pro všechny. 
Také naše předvánoční pohádka 
„Smutná princezna“, kterou jsme 
zahráli 17. prosince v kulturním 
domě na Vraclavi pro rodiče a naše 
kamarády a v pondělí 18. prosince 
pro mateřské školy a málotřídní 

nabízíme zajímavé knížky a v měsí-
ci říjnu jsme také pozvali do školy 
ilustrátora dětských knížek pana 
Jiřího Fixla. Ten pro děti uspořádal 
dílnu, ve které si samy vyzkoušely 
tvorbu ilustrací ke knize. Plánuje-
me navštívit knihovnu ve Vysokém 
Mýtě, pozvat do školy nějakého spi-
sovatele a také napsat svoji vlastní 
knihu – Děti pro děti.
Novinkou naší školy v letošním 
roce je také otevření školní jídel-
ny cizím strávníkům. Jídla se vaří 
podle pravidel zdravého stravová-
ní. Kdo má zájem, odebírat obědy 
z naší školní jídelny, může se přihlá-
sit u vedoucí  
školní jídelny 
a každý den 
v době od 11.00 
do 11.30 ho-
din si přijít pro 
oběd, který stojí 
60 Kč.
Abych se ale 
vrátila k akcím, 
které pořádá-
me již tradičně 
každoročně. 
Byl to vánoční 
koncert v kostele 

A zase přišla zima... Krásné roční 
období, kdy zmrzlé vločky pada-
jí tichounce k zemi a mráz zdobí 
všechny domy a stromy. Doba, kdy 
večery jsou dlouhé, a je čas na po-
hádky u teplého krbu. Čas, kdy se 
všechna zvířátka chystají na zimní 
odpočinek, a příroda utichne. 
Jen u nás ve školičce je pořád ve-
selo. Ze zmrzlých vloček stavíme 
sněhuláky, koulujeme se, bobujeme 
a bruslíme. Po večerech u teplého 
krbu se pilně učíme a píšeme úkoly. 
Zima pro nás není dobou odpočin-
ku, ale pilné práce.
Prvňáčci, kteří přišli v září, a bylo 
jich letos 20, už byli pasováni na 
opravdové školáky a stali se tak 
našimi kamarády. Celkem má tedy 
naše škola v letošním roce 65 žáků. 
Máme taky novou paní učitelku 
Mgr. Petru Podmajerskou, která se 
stala třídní učitelkou 3. a 4. třídy. 
Je moc hodná a pracovitá a děti si 
ji oblíbily. Jinak se složení pedago-
gického sboru nezměnilo a tvoříme 
spolu s dětmi dobrou partu.
V letošním roce jsme se zaměřili 
ve větší míře na rozvoj čtenářské 
gramotnosti. Pořádáme čtenářské 
dílny, čteme dětem v hodinách, 

nadšení z nových poznatků
hodláme vydat vlastní knihu

ZákLadní škoLa

Mgr. Pavlína Filipi
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školy ve Vysokém Mýtě, byla dár-
kem od nás pro vás a společně  
stráveným časem v době předvá-
noční. Jsem pyšná na naše žáky, 
kteří se dokáží na jevišti pohybovat  
téměř jako opravdoví herci a velice  
děkuji všem zaměstnancům školy  
za jejich obětavou a perfektní celo-
roční práci.
Nezapomeňte sledovat naše webové 
stránky www.zsvraclav.cz a naše 
Zprávičky z naší školičky.
Šťastný nový rok přeje ZŠ Vraclav.

Smutnou princeznu 
jsme hráli dvakrát 

zš Vraclav

školní 
youtube

zprávičky

jak se ilustrují knihy
nám ukázal jiří fixl

školní jídelna 
při ZŠ a MŠ Vraclav nabízí 

StRAVOVÁNí 
PRO VEřEJNOSt

· cena oběda 60 Kč
· vydávání obědů: 

11.00 až 11.30 hodin

(ve školní jídelně, 
jen do vlastních jídlonosičů)

Ke stravování je třeba 
se přihlásit u vedoucí školní  

kuchyně paní jany heřmanové 
osobně nebo na tel.: 

468 003 229, 468 003 276.

Jídelníček je vždy vyvěšen 
na vývěsce školy na návsi 

a na webových stránkách školy 
www.zsvraclav.cz

ke konci roku jsme si sborově zazpívali hned 
dvakrát, při rozsvěcení vánočního stromu...



...a při koncertě v kostele 
nanebevzetí panny marie 

základní škola
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Na 1. místě se umístila paní Ondová,  
2. místo obsadila paní Abrahamová 
a na 3. místě paní Pitrová. Nicméně 
všechny buchty si zaslouží pochvalu. 
Po takovém množství sladkého přišel 
k chuti i opečený špekáček. 
Doufáme a těšíme se, že III. ročník 
Svatomartinského pochodu bude 
minimálně stejně úspěšný jako ten 
letošní. Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu akce a Radě obce za 
finanční přispění, díky kterému se 
mohlo zakoupit občerstvení a ceny 
do cukrářské soutěže. 

Za Osadní výbor Sedlec
martin knil 

ukaž SVoji buchtu
Dne 11. 11. 2017 proběhl ii. Sva-
tomartinský pochod v naší obci. 
Letos byl tento pochod zpestřen 
soutěží „Ukaž svoji buchtu, aneb  
co sladkého umíš“. Hojná účast byla 
překvapením nejen pro pořadatele. 
Počasí nám přálo a dokonce i sym-
bolicky spadlo z nebe pár sněhových 
vloček. Martin na bílém koni nás 
provedl po vesnici a dovedl zpět 
do hasičárny, kde už na nás čekala 
ochutnávka cukroví. Do soutěže bylo 
přihlášeno 27 druhů sladkého potě-
šení! Vybrat nejlepší buchtu či koláč 
opravdu nebyl jednoduchý úkol. 

festivalový facebook

krátce

VršoVák feSt
V sobotu 5. srpna proběhl třetí 
ročník Vršováku, festivalu místních 
a spřátelených kapel.  Vystoupilo 
osm kapel, festival opět zahájila 
vraclavská kapela složená z místní 
omladiny Bistro Orchestra. Součástí 
byla tvořivá dílna pro děti a nově 
přibyl fotokoutek. Doufáme, že nám 
zachováte svou přízeň a přijdete 
nás podpořit i v novém roce. Čtvrtý 
ročník plánujeme na 4. srpna. 
Tímto ještě jednou děkujeme obci 
Vraclav za finanční podporu  
a všem, kteří nám dobrovolně  
pomáhají.

liana špatenková

nejprve šel 
Sedlecí průvod



pak propukly
soutěžní hody
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březen 
úklid turistických tras v Toulov-
cových Maštalích před turistickou 
sezónou 
 
duben 
vojenské cvičení v Boru u Skutče 
(orientace v terénu, signály, prů-
zkum) 
 
květen 
ostré střelby z krátkých i dlouhých 
zbraní, pudová a obranná střelba. 
Střelnice Vojnův Městec 
 
červen 
akce pro děti v Zámrsku (soutěže 
pro děti o ceny, lukostřelba, střelba 
ze vzduchovky, ukázky voj. techni-
ky, vybavení, výstroj a výzbroj).

kpt. v. v. k. m. škop

Veteráni az
Bývalí i současní vojá-
ci roty Aktivních záloh 
Pardubického kraje 
plus profesionální 
vojáci AČR mají při-
praven na příští půlrok 
2018 tento program: 

únor 
zimní táboření na 
Lichnici a přechod 
Železných hor (pěší 
pochod, spaní ve sně-
hu, příprava stravy  
v zimní přírodě,  
přežití v zimě) 

den válečných veteránů 
v chrudimi 11.11. 2017 


hiStORiCKé OKéNKO
Na fotografii je zachycen dům domkáře čp. 37 (zleva) a dům 
sedláka čp. 38. Oba domy představují novostavby z roku 
1852 a jsou představitelem tradiční klasicistní výstavby na 
vesnici této doby. Roku 1852 dne 13. ledna vypukl ve stodole  
usedlosti čp. 38 požár, který se velice rychle rozšířil po ves- 
nici a zcela zničil 26 domů a usedlostí, do té doby převážně 
dřevěných, na východní a severovýchodní straně vesnice. 
Po požáru proběhla rychlá stavební obnova a domy byly pod-
le tehdejšího nařízení stavebního řádu stavěné již z kamene. 
Místní varianta klasicistních domů je řešena ve střízlivé formě, 
kde se architektonický styl promítl především do hmoty sta-
veb s typickým tvarem lichoběžníkového štítu odděleným 
profilovanou korunní římsou (u obou domů štít do troj-
úhelníkového tvaru později dozděn cihlami) a klasicistní  

aparát je doplněn systém plackových kleneb 
v interiéru domů.

Zuzana Stránská-Vařeková

rozSVěcení Stromu  
na Sedleci
Dne 2. 12. 2017 se pořádalo rozsvě-
cení stromu na dětském hřišti na 
Sedleci. Celá akce začala tím, že si 
děti zabalily dárek a ten pak násled-
ně zavěsily na stromeček. Za takto 
vyrobenou „ozdobu“ dostaly  
balíček plný sladkostí.
Samotné rozsvěcení pak začalo 
v 17.00 hod za přítomnosti živé 
hudby a nesmíme zapomenout 
zmínit krátký projev pana starosty, 
který k nám zavítal. 
K dispozici bylo teplé občerstvení, 

které zajišťovali 
dobrovolní ha-
siči ze Sedlece. 
Účast byla hojná, 
tak se budeme 
těšit zase za rok.
Chtěli bychom 
touto cestou 
poděkovat obci 
za finanční 
příspěvek, za 
který jsme mohli 
pořídit občers-
tvení a dárečky 
pro děti.

krátce



     karel znamenáček 
     kateřina jiroušková
     tomáš lorenc

Děti, které se narodí koncem roku 
přivítáme až v příštím roce.

Každoročně se pro důchodce na-
šich obcí koná „Beseda s důchodci“. 
Z celkového počtu 176 důchodců se 
zúčastnilo 77 důchodců. Nejprve je 
přivítaly děti z MŠ Vraclav. O čin-
nostech v našich obcích promluvil 
starosta Oldřich Koblížek a o „Klubu 
důchodců“ Marie Drdajová. Po po-
hoštění následoval kulturní program, 
který nám zajistila hudba z Choltic.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
s přípravou této besedy.

Na vánoční svátky si vzpomeneme 
s přáním i na naše občany, kteří žijí 
v domovech důchodců: zitová mi-
lada, rejmanová jarmila, myšková 
miroslava, miroslav jeřábek, emilie 
košnarová a květa horáčková.

V novém roce všem přejeme hlavně  
hodně zdraví a spokojenosti SPOZ.

diamantovou svatbu, tj. 60 krásných 
společných let oslavili manželé:

     hana a miroslav jeřábkovi
     bohunka a jaroslav zlesákovi

Zlatou svatbu, tj. 50 krásných společ-
ných let oslavili manželé:

     božena a zdeněk Píšovi
     Vendulka a Stanislav Pruškovi
     jitka a jaroslav jindrovi

Vítání občánků se organizuje několi-
krát ročně. Kulturní program zajišťují 
děti z mateřské školy Vraclav, kterým 
chceme tímto poděkovat i za vlastno-
ručně vyrobené dárečky, které předá-
vají každému miminku.
Vítaná miminka jsou zapsána do 
pamětní knihy obce, do které se 
podepíší i všichni přítomní rodinní 
příslušníci. Od obce dostávají pamět-
ní knížku, hračku a maminky kytičku.
Letos jsme mezi naše občany přivítali 
tyto děti: 

     františek Vlček
     julie horáčková
     filip koukol 
     izabela Stündlová

Komise zajišťuje vítání nových občán-
ků do našich obcí a gratulace k vý-
znamným výročím našich občanů. 
V našich obcích žije 176 důchodců. 
Nad 80 let je 21 důchodců a třem je 
již více jak 90 let. Je to nejstarší ob-
čanka paní Pavlína Jiroušková, která 
letos oslavila krásných 98 roků, paní 
Miroslava Myšková 92 roků a paní 
Věra Sochorová 91 let.
K činnosti komise také patří zasílání 
kondolencí. V tomto roce jsme zaslali 
tři kondolence a rozloučili se s těmito 
našimi občany:

     jaroslavem meissnerem (71 let)
     josefem Souškem (76 let)
     Věrou zlesákovou (77 let)
     františkem novotným (88 let)
  Vzpomínáme!

Našim občanům jsme letos u příleži-
tosti kulatého výročí jejich narození 
zaslali 80 gratulací a osobně předali 
28 dárkových balíčků s kytičkou. 
Do dalších let přejeme hlavně hodně 
zdraví.
Osobně jsme navštívili s dárkovým 
balíčkem, květinou a pamětní knihou 
obce i manžele při příležitosti jejich 
kulatého výročí svatby:

z vítání občánků 
na obecním úřadě



komiSe SociáLních potřeb 
A ObčANSKýCh ZÁLEžitOStí



rozumím tomu dobře, že všechny 
včely jsou nyní jeden rod?
Teď ano. My tu máme tuhle kraňku. 
Ale po světě je druhů matek víc.

neprojevuje se to na nemocech?
Samozřejmě, že jsou náchylnější. 
Ale zase je to úplně jiné včelaření. 
Je vyšlechtěná tak, že je mírnější, 
včelky mají lepší čistící pud.

tedy tolik nekoušou?
Tak. I když včely nekoušou, včely 
bodají. Takže jsou mírnější, neroz-
bíhají se tolik po plástu a na jaře 
jdou rychle do rozvoje. To je hodně 
důležité. Což zase pomáhá dnešní-
mu zemědělství, kdy se osévají veli-
ké plochy olejky, která kvete hodně 
brzy. To už včely musí být po zimě 
v plném rozvoji a síle, aby si stihly 
snůšku přinést do úlu.
Takže s Kraňkou to je úplně jiné  
včelaření než s malou černou vče-
lou, se kterou se včelařilo před tím. 
Museli jsme se to učit a kolikrát to byl 
pokus omyl. Ale netrvalo to dlouho  
a pochopili jsme, co ta matka chce. 
Odrazilo se to samozřejmě i na vý-

začal včelařit se svým tchánem  
a krátce na to včely převzal úplně.  
Já jsem někdy v sedmdesátém pá-
tém nebo sedmém otci udělal nové 
úly. Do té doby včelařil v těch ma-
lých almárkách. Tou dobou ale už 
přicházel trend včelařit nástavkově 
a na velkoprostorových plástech.

nástavkám rozumím, to jsou  
moderní úly s několika patry.  
ale zaujaly mě ty slaměné košnice,  
myslel jsem, že se dřív včelařilo  
ve vyřezávaných kládách? 
Buďto měli klády, že si strom vydla-
bali a zezadu to bylo přístupné, ane- 
bo – to sem přišlo později ze Sloven-
ska – měli slaměné úly. Byl to obal 
spletený ze slámy, který se nadzdvi-
hl, a včely v tom měly vystavěné dílo. 
Včely se v tom mačkaly, ale i tak to 
byl na tu dobu pokrok. 
Takže když jsem udělal otci nové 
úly, což bylo už v době, kdy se sem  
z Rakouska dostala nová vyšlechtě-
ná včelí matka, tak zvaná Kraňka. 
Otec si ji sehnal a s ní už se muselo 
včelařit na velkoprostorových rám-
cích a v nástavkových úlech. Kraň-
ka totiž byla vyšlechtěná za účelem 
rychlého rozvoje.

Když jsem se v roce 2014 přistě-
hoval na Vraclav, první člověk, se 
kterým jsem se seznámil, byl truh-
lář Pavel Volák. Nedalo mi to moc 
práce, jeho včelín totiž drží strážní 
hlídku brány mého statku. Hned 
jsme si s Pavlem padli do oka. Kro-
mě jiného mě zaujal jeho bez pře-
hánění rodičovský vztah právě ke 
včelám. A tak, když jsme v redakci 
dumali, koho oslovit na historicky 
první rozhovor do Zpravodaje, měli 
jsme brzy vybráno.

Pavle, jak ses dostal ke včelám?
Se včelami žiji v našem rodinném 
domě už od narození a beru je jako 
součást našeho života. Včely byly  
v našem domě už před rokem 1900, 
včelařil již můj praděda Vojtěch 
Rozlivka, který byl bednář. Tenkrát 
se včelařilo trochu jinak než dnes-
ka. Včely neměly úly, ale slaměné 
košnice. Děda si ale úl vyrobil, malý 
dřevěný s malými rámečky, což byl 
ale velký posun.

čili jsi včely zdědil?
Zdědil jsem to tady, vlastně i řemes-
lo. Včely byly s tím. V pětapadesá-
tém roce se přiženil můj otec, který 

na návštěvě u včelaře 
Pavla Voláka



rozhovory se zajímavými lidmi 
o zajímavých věcech budou nyní 
vycházet ve zpravodaji pravidel-
ně. Pokud znáte člověka, který 
dělá v naší obci něco nevšedního 
či užitečného, dejte o něm vědět 

redakční radě. děkujeme!

VčeLa je 
dokonaLejší 
než čLoVěk

PAVEL VOLÁK
Jakub D. Kočí
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Nejsou to ale jenom ptáci, může se 
tam dostat i rejsek. Proti rejskovi 
snížíme vlez do úlu, kterému se 
říká česno, na 7 mm. Aby tam šel 
vzduch a mohly včelky na jaře vy-
lítnout. Kdyby se tam dostal rejsek, 
tak ten udělá v úle velikou škodu. 
Vykouše zásoby, pojídá i včely, to je 
pak špatné.

takže takhle přečkají celou zimu.  
kdy vylétnou?
To bychom to trochu přeskočili. 
Včely se řídí podle slunovratu. Po 
zimním slunovratu začíná královna 
pomaličku klást nová vajíčka. Zpr-
vu je to pár vajíček denně, týdně,  
až když se oteplí a začne přínos 
pylu, tak se včely z chumlu trochu 
roztáhnou a matka začne klást víc. 
Ale pořád jen tolik, aby to stači-
ly včely obsáhnout svými tělíčky, 
protože v tu dobu je ještě potřeba 
stále plod zahřívat – musí mít trvale 
36 stupňů. Kdyby se třeba najednou 
prudce ochladilo, jsou schopné plod 
s plástem opustit, stáhnout se do 
chomáče a plod zahyne. 

co v tu dobu děláš ty, teda kromě 
toho, že truhlaříš?
Připravujeme se na novou sezónu. 
Opravujeme, co se rozbilo,  
vyrábíme nové rámky a vyváříme  

líhnou dlouhověké včely, které se liší 
od normálních včel létajících v létě 
tím, že mají tukové tělísko a to jim 
pomáhá vydržet a vitálně přežít zimu. 

co dál?
Po přeléčení musíme včelky ihned 
nakrmit, protože jsme jim vzali 
většinu medu. Krmíme je cuker-
ným roztokem. Včely si ho zpracují 
a ukládají do prázdných plástů a na 
těchto zásobách zimují. Když teploty 
klesají k deseti stupňům celsia, tak se 
včely stáhnou do zimního chomáče. 
Uprostřed chomáče je matka a včely 
v něm trvale udržují teplotu 25 stup-
ňů. Když venku mrzne, tak se vnější 
včely zahřívají pohybem svalů.  
A když je hodně velká zima, tak se 
střídají se včelami, které jsou uvnitř 
chomáče a udržují teplotu 25 stupňů, 
i když je venku třeba mínus 30.   
Je pravidlo, že čím větší zima, tím víc 
zásob včely spotřebují.
V téhle době je důležité, aby měly 
včely klid. Aby je třeba nerušili 
ptáci klováním do úlů – což se taky 
děje, protože ptáci cítí, a slyší včely 
v úlu, tak by se na ně rádi dostali. 
Kolikrát se stane, že datel, straka-
poud nebo žluna rozklove čelní 
stěnu úlu a dostává se dovnitř. 

jak se tomu dá zabránit?
Proti ptákům dáme sítě a úly  
z venku pravidelně kontrolujeme. 

nosech medu. Otec říkal, že to tady 
nikdo nepamatuje. Dřív naši před-
kové měli se včelařstvím ještě hospo-
dářství, a když bylo v létě medobraní, 
tak měli i největší sklizeň na polích. 
Na včely nebyl čas. Dělali to tak, že 
když byly almárky plné medu, vybrali 
plásty, dali to někde do komory a až 
měli čas, tak je vytáčeli. To s Kraňkou 
není možné. Proto máme nástavkové 
úly, které se mohou rozšiřovat, aby 
měly včely dost místa.

koukám, je to spousta práce.
Ono bylo i s tou malou, ale předko-
vé si to tak nebrali. Když se jim to 
někde rojilo, tak se to prostě rojilo.

kolik práce věnuješ včelám?
To se nedá říct. Čas si musím najít, 
pokud bych nezasáhl v ten pravý 
okamžik, tak se chyba nedožene. 
Včelky nepočkají, až budu mít čas.

tak co se dělá se včelami na jaře,  
v létě, na podzim, v zimě?
Včelařův rok nezačíná 1. ledna, 
ale začíná, když se vytočí poslední 
med. To je, jak se říká, v podletí – 
koncem srpna. V tu chvíli začíná 
nejvíc práce, protože matka začíná 
klást nová vajíčka, ze kterých se po-
tom líhnou dlouhověké včely, které 
přečkají celou zimu.

nejvíc práce není při zpracovávání 
medu?
Taky, ale to je takový 
včelařův svátek. Takže 
po vytočení medu 
musíme koncem srpna 
včely ošetřit proti 
parazitovi, proti brou-
kům Varoa destructor. 
Takže když už není 
med v úlu, začínají se 
včely léčit, aby byla ge-
nerace zdravá a včely 
přečkaly zimu v plné 
síle. To je základ pro 
snůšku v příštím roce. 
V téhle době, kdy se 

včely dělnice vyrábí nejen med, ale  
i vosk a mateří kašičku, foto Waugsberg



rozhovor
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aha, myslel jsem, že po páření 
umírají.
Ne, v období snůšky jsou v úlu  
užiteční. Dokonce mají tu výsadu,  
že během roku se dostanou do jaké-
hokoli úlu, i do cizího. Dělnice ne, 
ale trubci tam smí. Na zimu je však 
včely vyženou.

nechají je zmrznout?
Už je nepotřebují a jen by jim ujídali 
zásoby. Vlastně by tím ohrozili přežití 
včelstva, tak musí pryč. To je příroda.

dobře a pak jsou tu tedy dělnice. 
jaké mají v úlu povinnosti?
Po vylíhnutí mladá včelka dělnice 
dělá takovou čističku. První tři dny 
čistí buňky.

Včela se rodí jako uklízečka...
Potom se jí začnou vyvíjet hlta-
nové žlázy a stává se z ní kojička. 
Ta zpracovává pyl a vodu, kterou 
si přemění na mateří kašičku. Tou 
krmí larvičky v buňkách.

   ∙ co dělat, když vás bodne včela?
   ∙ jak poznat nekvalitní med?
   ∙ kdy vás může honit včelí roj?
     Odpovědi čtěte na webu obce!

číná klást. Pyl je chleba pro novou 
generaci. Pylem se krmí včelí plod. 
Jak se otepluje víc a víc, tak se matka 
rozvíjí, zakládá čím dál větší plochy 
a my musíme touhle dobou sledovat, 

kolik jim zbylo 
po zimě zásob. 
Může se stát, 
že spotřebovaly 
víc, než měly a 
může se stát, že 
by z jara padly 
hlady. Pak začí-
nají kvést první 
květy, což je 

tady třešeň ptačí, první velký zdroj 
nektaru. To jim přináší další impuls. 
Čím větší snůška, tím rychleji jdou 
včelky na jaře do rozvoje.
Takže musíme sledovat, jak hodně 
mají zaplněný prostor, aby měla 
matka po zimě kam klást nová  
vajíčka. Matka klade vajíčka do bu-
něk dělnic. Včela dělnice se líhne  
za 21 dní po nakladení vajíčka. 

V úle je tedy matka, pak samci...
Trubci. Líhnou se ze stejného va-
jíčka jako dělnice, za 18 dní, ale ve 
větší buňce. Včely ho krmí trochu 
jinak. Jeho hlavní úkol je pářit se  
s královnou, ale trubci také obsedají 
plod a pomáhají ho zahřívat. 

a posíláme vosk do certifikované 
výrobny. Tam nám vyrobí mezis-
těny s osnovami, které včelám na 
jaře vkládáme do úlu a ony na nich 
potom vystaví nové plásty.

jak by to včely dě-
laly, kdyby nemě-
ly mezistěny?
Nemusí je mít. To 
je pro nás, proto-
že je nutíme, aby 
nám stavěly na 
rámcích.

jinak by si své plásty postavily 
kdekoli?
Stačilo by jim dát horní loučku a ony  
mají perfektně vyvinutý smysl pro 
stavbu své šestiboké buňky, kterou 
si dokonale postaví i na ní. Stejně, 
jako když jim tam dáme rámek se 
šablonou. 

čili to je k tomu, aby se z toho 
dobře dostával med?
Tak. Včely nás v podstatě vůbec 
nepotřebují. Když se to vezme, tak 
včely jsou mnohem dokonalejší než 
člověk. Protože my v dnešní době po-
třebujeme k práci počítače, moderní 
technologie – vůbec si nedovedeme 
představit život bez nich. Včely mají 
v sobě všechno zakódované. Když 
přichází jaro, začne se oteplovat, tep-
lota stoupne nad 10 stupňů, začnou 
vylétávat ven. Potřebují si vyprázdnit 
výkalové vaky, protože v úle celou 
zimu nekálí. Spotřebovávají sice  
cukr, ale ten musí být kvalitní, aby  
se výkalové vaky neucpaly. Jakmile je 
vhodná teplota, vylétnou ven, kde se 
takzvaně vypráší. A pak shánějí pyl  
z jehněd, tedy třeba z olší.

a kdy to tedy je?
To záleží na teplotě, ne na datu. 
První prolety jsou třeba už i v lednu. 
Začnou tedy nosit pyl do úlu, což  
je zase impuls pro matku, která za-

med do čaje si dejte, až zchladne, 
zůstanou v něm prospěšné látky 
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bODLA VÁS VčELA?
nemačkejte žihadlo, vyndejte ho opatrně

rozhovor



ných steaků a nechybělo samozřejmě 
ani výborné pivo. 
Stejně jako loni jsme oslovili MS ČČK 
Vraclav, kteří zajistili účast Policie ČR  
a Klubu vojáků v záloze Patriot. 
Návštěvníci, ale i soutěžící, si mohli 
v dlouhých chvílích zkusit podávat 
první pomoc nebo například prozkou-
mat vybavení policie, případně vystřelit 
si z nejrůznějších zbraní. Stejně jako 
minulý rok byly taktéž umožněny Klu-
bem vojáků projížďky v jejich automo-
bilu. Za doprovodný program bychom 
Červenému kříži, Policii ČR a Patriotu 
touto cestou rádi poděkovali!
Program obohatili také hasiči ze  
Zámrsku, kteří nám přivezli ukázat 
svou novou Tatru t-815-7. My jim  
za ukázku taktéž děkujeme!

horecký Pohár
9. 9. 2017 se tým dětí společně 
s týmem žen společně vydaly do 
Kosteleckých Horek, kde se konal 
17. ročník požární soutěže O Horec-
ký pohár. Šlo o poměrně netradiční 
závod, kdy nádrž byla zapuštěna 
pod terén. V tomto případě bylo 
tedy nutno nasávat. Pro naše děti to 

jejich štafetu požárních dvojic, která 
posléze byla nabídnuta k vyzkoušení 
i veřejnosti. Malí hasiči byli velmi ši-
kovní a ukázkám věnovali maximum  
ze své energie. 

Soutěž V haSičSkém SPortu
Ještě před letními prázdninami 
bylo na členské schůzi SDH Vraclav 
rozhodnuto, že náš sbor uspořádá 
opět soutěž v hasičském sportu. Jako 
hlavní pořadatel se přihlásil Martin 
Jílek. II. ročník soutěže O Pohár sta-
rosty obce byl naplánován na 2. září 
2017 na místním fotbalovém hřišti. 
Prezentace družstev probíhala od 9. 
hodiny ranní a přihlásilo se 14 týmů. 
Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy  
a děti, přičemž děti byly rozděleny 

na děti starší, 
mladší  
a přípravku. 
Po vyhláše-
ní výsledků, 
rozdání medailí 
a pohárů bylo 
připraveno 
občerstvení 
formou grilova-

Vážení spoluobčané,
rádi bychom se opět poohlédli za 
uplynulým půl rokem a přiblížili vám 
činnost našeho sboru za tuto dobu. 

ukončení školního roku
Dne 30. června 2017 jsme velmi rádi 
přijali pozvání ředitelky vraclavské 
základní školy, paní Pavlíny Filipi, na 
akci k ukončení školního roku, která 
se konala na místním fotbalovém 
hřišti. Na ukázku jsme s sebou vzali 
techniku – Stratílek, CAS-25, Avii  
A 31 a PPS 12, kterou měl na starosti 
Martin Jílek. Program dále obohatili 
naši nejmenší hasiči pod vedením 
Petra Kulhavého. Děti zde před-
vedly, jako vždy, povedený požární 
útok. Dále bylo možné shlédnout 

2. září 2017 jsme se sešli na fotbalovém 
hřišti a bojovali o Pohár starosty



naše hasičky bodovaly 
v horeckém poháru

Sdh VracLaV
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do provozu s novým projekčním systé-
mem Zeiss Velvet a s více než dvojná-
sobnou kapacitou míst pro diváky.
V přízemí nové budovy je umístěna 
interaktivní expozice „Mikrosvět-
makrosvět“, kde kromě informačních 
panelů doplněných dotykovými ob-
razovkami najdeme např. mlžnou ko-
moru, simulátor zemětřesení, velkou 
plazmovou kouli, model supernovy  
i prostorový model struktury vesmíru. 
V patře je v chodbě před sálem plane-
tária návštěvníkům k dispozici další 
interaktivní expozice nazvaná „Ener-
gie - její formy a přeměny“.
Důležité pro každého je vytvoření 
správné představy o postavení Země 
Slunce, planet i ostatních hvězd  
a dalších objektů Galaxie ve vesmíru, 

s naším astronomickým kroužkem.
Od té doby se tam mnoho změnilo. 
Původní, možno už říci historické 
planetárium, bylo ještě před několika 
lety v plném provozu. Přes kapacitu 
omezenou na pouhých 40 míst zhlédlo 
pořady v planetáriu více než 30 tisíc 
návštěvníků ročně. V letech 2009 až 

2014 probí-
hala výstavba 
nového plně 
digitalizované-
ho planetária 
(na obrázku 
vlevo), které 
bylo v lednu 
2015 uvedeno 

byla první soutěž mimo náš okrsek. 
Soutěžily v kategorii mladších dětí 
a skončily na 5. místě. Ženy domů 
přivezly pohár za krásné 3. místo.

zbrojnice V rekonStrukci
Jak jsme již před časem zmiňovali, 
naše hasičská zbrojnice prochází  
rekonstrukcí. Na začátku všech prací 
bylo nutno odstranit veškerou tech-
niku, včetně hasičského automobilu 
CAS-25. Rádi bychom poděkovali 
Ing. Michalu Rozlivkovi za jeho 
ochotu umístit automobil v jeho 
objektu. Děkujeme!

bude haSičSký PleS
Závěrem bychom rádi zmínili akci, 
která nás v dohledné době teprve 
čeká. V sobotu 17. 2. 2018 od 20 hod. 
jste srdečně zváni na tradiční Hasič-
ský ples, který se bude konat na sále 
Kulturního domu. K tanci a poslechu 
zahraje skupina Bylo nás pět. Těšíme 
se na vás!

Nyní už nám dovolte, abychom vám 
popřáli krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví  
a osobních i pracovních úspěchů!

Ačkoliv nadpis napovídá, že článek se 
bude týkat vesmíru, zůstaneme přitom 
na Zemi. Takovými místy je v ČR 
široká síť menších, větších i největších 
hvězdáren. Pro Vraclav je zřejmě nej-
příhodnější podívat se do Hvězdárny 
a planetária v Hradci Králové, kterou 
jsme v minulosti často navštěvovali 

malí i velcí hasiči soutěžili 
se stejným zápalem



astronomický tip pro zájemce

královehradecká 
hvězdárna, foto ŠJů

hasiči
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fíci a v neposlední řadě patří velký 
dík vedení obce s panem starostou 
O. Koblížkem. V roce 2018 by-
chom chtěli vzpomenout na oběti 
1. světové války a zároveň oslavit 
sté výročí založení Československé 
republiky 28. října 1918.

Vánoční Strom
2. prosince, v předvečer první ad-
ventní neděle, jsme byli už počtvrté 
přítomni slavnostního rozsvícení 
vraclavského vánočního stromu. 
Vedle připomenutí významu Ad-
ventu, jako doby očekávání naroze-
ní Ježíše Krista a také jako období 

z kulturního dění obce
Velkou a náročnou akcí byla přípra-
va a organizace vzpomínkové akce 
na zemřelé napoleonské vojáky, 
která se konala 9. září 2017. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem 
členům kulturní komise, paní ředi-
telce P. Filipi, H. Maturové, K. Ško-
pové, panu P. Osinkovi, J. Kubíkovi 
a J. Schejbalovi za ochotu a pomoc 
při organizaci. Zároveň bych chtěla 
pochválit manžele Souškovi, Janu  
a Marcela Říhovi za raut, za který 
by se nemuseli stydět největší pro-

najdete na webových stránkách hvěz-
dárny www.astrohk.cz. Vstupenky lze 
objednat i zaplatit na těchto stránkách 
přes internet online. 

    jaroslav kubík

nosti nabízeny pravidelné pořady  
nejen z oblasti astronomie a kosmo-
nautiky, ale i příbuzných přírodo-
vědných a technických oborů. V ČR 
unikátní projekční systém planetária 
přináší návštěvníkům – dospělým  
i dětem nevšední zážitky.
Veškeré informace o hvězdárně  
a programu hvězdárny i planetária 

k čemuž právě nové digitální planetá-
rium velice názorně přispívá. Projekcí 
na polokulovou plochu nad hledištěm 
je návštěvníkům předveden např.  
virtuální let k planetám, hvězdám  
i k samotným hranicím pozorovatel-
ného vesmíru.
V digitálním planetáriu i v ostatních 
objektech hvězdárny jsou široké veřej-

Zdroje: 
www.astrohk.cz 
časopis astropis



rozsvítili jsme nejen vánoční strom, 
ale také adventní věnec



kulturní komise
vzájemného odpuštění, smíření  
a pohody v našich rodinách, jsme 
vyslechli písně s vánoční tematikou 
v podání dětí z vraclavské Veselé 
školičky pod vedením pana učitele 
Ladislava Štancla a paní ředitelky 
Pavlíny Filipi. Všem patří velký 
dík. K slavnostní atmosféře přispěl 
svými slovy i pan starosta Oldřich 
Koblížek. Na zahřátí nechyběl hor-
ký čaj a svařené víno.
Přeji vám všem požehnané Vánoce, 
při vzájemných setkáváních ať vás 
vždy provází úsměv a dobré slovo.

Věra nováková

astronomický tip



propustit a riskovat jejich návrat do 
oběhu. Špitál cestoval za armádou 
a beznadějné případy trousil za 
sebou, zanechávajíc je v péči obcí  
a soucitných obyvatel. 
Hermenegild Jireček (právní histo-
rik) popisuje tuto událost ve svém 
díle Královské věnné město Vysoké 
Mýto (1884):

„24. a 25. prosince 1814 brali se tudy 
zajatí Francouzi z Drážďan. Samých 
důstojníků bylo okolo 600 a to na 
Štědrý den. Zase přišlo mnoho  
důstojníků na Boží hod, též okolo 
500. Dne 26. prosince přitáhlo sa-

čením konce obce, po pravé straně 
směrem na Zámrsk, poněkud již 
skryté ve stráni v lesním porostu.

Pohledem zPět do hiStorie
Evropa do té doby nepamatovala 
větší bitvu: ve třech dnech u Lip-
ska v říjnu 1813 (v bitvě národů) 
bojovalo na 600 tisíc vojáků a stála 
život 100 tisíc mužů. Koalice Rusů, 
Rakušanů, Prusů a Švédů zvítězila 
svou drtivou převahou, ačkoliv  
i zde Napoleon předvedl svůj talent 
vojevůdce. Do zajetí poté padlo na 
30 tisíc Francouzů.
Proč se vlastně francouzští vojáci 
ocitli po bitvě tak daleko od domo-
va a úplně v opačném směru, než by 
se dalo čekat? 
Byli to zajatci, 
válečná kořist, 
a ani zraněné 
je nehodlaly 
vítězné moc-
nosti – v tom-
to případě 
Rakušané  
a Rusové – 

na francouzích - je zažitý název 
vraclavského místopisu, připomí- 
nající poslední spočinutí 54 fran-
couzských vojáků. Podlehli svým 
zraněním roku 1814, která utržili 
v bitvě u Lipska, v provizorně zříze-
ném lazaretu v místních lázních  
ve Svatém Mikuláši.

Jak už to bývá, čas poněkud smazal 
historickou stopu, a sami vraclavští 
rodáci pouze přibližně tušili, kde se 
nachází hromadný hrob pohřbených 
vojáků. O realizaci pomníku již dříve 
usiloval regionální historik František 
Hyksa, později i vraclavský kronikář 
Vlastimil Volák. Při 200. výročí smrti 
napoleonských vojáků roku 2014 
byla fakta z popudu obce oprášena  
a v místě posledního odpočinku 
zasazen skromný, stylově čistý náh-
robek od Luďka Špatenky s jedno-
duchým textem „V těchto místech je 
pohřbeno 54 francouzských váleč-
ných zajatců z napoleonských válek 
po bitvě u Lipska. Zemřeli v lednu  
a v únoru 1814 v lazaretu umístěném 
v lázních čp. 6 u sv. Mikuláše. Obec 
Vraclav 2014.“
Místo je nyní dobrým důvodem 
k procházce a nachází se za ozna-

děti z naší zš přečetly všechna 
dochovaná jména padlých



jeden z projevů 
měl i ředitel regio-

nálního muzea
mgr. jiří junek



VZpomínkoVá akce
NA ZEMřELé 

NAPOLEONSKé VOJÁKy

Štěpánka Tmejová
ve spolupráci s Věrou Novákovou

KONANÁ 9. ZÁří 2017 
NA VRACLAVi - SVAtéM MiKuLÁši 
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mých vojáků prostých 6000. Fran-
couzi od rozličné zbraně a potom 
teprve za nimi špitál. Tak ty svátky 
bylo veliké množství lidstva v Mýtě.  
Při tom 600 našich zemských  
obránců, co provázeli Francouze 
mimo jízdy několika škadron  
(škadrona 120 jezdců). Ti je  
provázeli z Drážďan až do Svitav  
na Moravské hranice. Z této  
posádky bylo 300 nemocných  
a raněných mužů umístěno v lázeň-
ském domě u sv. Mikuláše, kde se 
dosud říká ‚Na Francouzích‘.“ 

V té době se na válečná zranění 
umíralo dlouho, často i několik 
měsíců. Co nezvládla okamžitá am-
putace, to bezpečně dokonala sněť, 
infekce z následné špitální péče
a podvýživa. Nutno však dodat, že 
napoleonská válečná jatka posunula 
náhled na péči o zraněné vojáky, 
zdokonalila se amputační meto-
dika a věda zužitkovala poznatky 
z infekčního prostředí špitálů. 
Především ruská armáda zjistila, 
v jak katastrofálním stavu jsou její 
vojenské lazarety v porovnání se 
západními spojenci i nepřáteli. Po 
návratu z bojišť započala postupná 
reforma ruských, vojenských špitálů 
na nátlak generálů a vojenských 
lékařů.

ze VzPomínkoVé akce  
a Pietního Shromáždění  
„na francouzích“
Akce byla připravena díky úsilí kul-
turní komise obce Vraclavi a mnoha 
dalších rodáků a obyvatel Vraclavi. 

Ve 14.30 se konala slavnostní mše 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Kázání pana faráře Pavla Mistra se 
neslo v duchu odpuštění a smíření.
Při mši vzpomínal na svou babičku, 
jejíž bratr měl narukovat jako voják 
do 1. světové války. Před odvede-
ním však zemřel. Mnozí z vesnice 
rodinu utěšovali. Ve válce padli 
vrstevníci jejího bratra a babička 

po projevech a hymnách
se shromáždění vydalo k hrobu


‚napoleonští vojáci‘

vypálili čestnou salvu 

reportáž
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s rodinami padlých samozřejmě 
soucítila. Pozůstalé matky naříkaly, 
že ona alespoň ví, kde je její bratr 
pohřben, zatímco ony netuší, kde 
jejich drahé syny zastihla smrt ani 
kde se nachází jejich hroby.
Rodinný příběh uváděl pan farář 
jako paralelu s osudy francouzských 
vojáků a jejich blízkých. 

V 15.30 se ubíral průvod od kostela 
k bývalým lázním ve Svatém Mi-
kuláši za přítomnosti členů Řádu 
Svatého Lazara a vojáků Císařské 
slavkovské gardy a převážně občanů 
obce. 

V podloubí lázní se hosté a zástupci 
kulturní komise Vraclavi shro-
máždili ke slavnostním projevům. 
Zazněla francouzská a česká hym-
na. Poté k návštěvníkům pronesl 
zahajovací řeč starosta obce Oldřich 
Koblížek a po něm host z francouz-
ské ambasády, podplukovník Daniel 
Kopecký, jenž kromě poděkování 
hovořil mimo jiné o letitém přátel-
ství francouzského a českého lidu. 
Slavnostní chvíle si žádají slavnost-
ní řeči, přestože všichni tuší, že ne 
vždy kopírují skutečnost a historii. 
Dále svůj projev přednesl  
PaedDr. Augustin Karel Andrle 
Sylor za Řád svatého Lazara a také 
Mgr. Jiří Junek, ředitel Regionální-
ho muzea ve Vysokém Mýtě.
Poděkování také patří Anežce  
a Ondrovi Jiskrovým, kteří slav-
nostní událost a pietu velmi pří-
hodně provázeli hudbou a písněmi 
s vojenskou a milostnou tematikou.

Poté shromáždění pokračovalo 
k hrobu „Na Francouzích“, aby ucti-
lo památku zemřelých. Pan farář 
vysvětil místo odpočinku vojáků  
a dívky z vraclavské základní školy 
přečetly 49 francouzských jmen;  
5 vojáků zemřelo, aniž by se jejich 
jména do dnešních dnů zachovala. 
Na závěr piety zazněly salvy Císař-
ské slavkovské gardy (velmi auten-

kladení věnců se ujal starosta obce a také host 
z francouzské ambasády podplukovník kopecký


nechyběli ani zástupci

řádu svatého lazara 

reportáž
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než 200 letech znovu 
jméno vojáka v jeho 
rodné řeči, jemuž se 
kdysi dávno, daleko 
od domova nedosta-
lo žádné útěchy ani 
označeného hrobu. 
Ve své době byl 
vnímán jako doby-
vatel, který prohrál, 
byl zajat a v kontextu 
událostí nebylo proč 
kvůli němu truchlit. 
Nebyl to však ani 
první ani poslední 
muž a voják v histo-
rii, kterého svedla, 
donutila k boji a po-
sléze zničila ctižádost 
jediného muže. 
I tehdy, v době roz-
jitřené válkami, se 
našli v obci lidé, kteří 
se o zraněné nepřá-
telské vojáky starali  
a některé dokonce 
vzali do svých domo-
vů. Hra na vojáky už 
pro tyto muže skon-
čila. Zbyli jen něčí 
zničení synové, otco-
vé, manželé a bratři. 
Jejich blízcí pro ně 
truchlili a marně 
doufali mnoho let 
v možné shledání. 
V téměř každé 
české vesnici se tyčí 
„Památník našim 
padlým vojákům“, 
„Našim padlým 
hrdinům“, „Našim 

mučedníkům“. Ne vždy to možná 
byli hrdinové. Ne vždy to možná 
byli vlastenci. Ale všichni tak nějak 
víme, že oni války nezpůsobili, doba 
je semlela a také jejich blízcí dou-
fali, že je v okamžiku smrti, daleko 
od domova, neprovázel pouze zmar, 
bolest a nenávist.

Fotografie z akce Karel Mario Škop

kou kuchaře Marcela Říhy doslova 
ohromila a potěšila všechny ná-
vštěvníky vzpomínkové akce. Hos-
tina to byla velkorysá a vraclavští se 
v dobré náladě svorně družili až do 
noci. A tak to má být.

na záVěr
Nic nemohlo lépe podtrhnout smy-
sl piety, než když zaznělo po více 

tické gardy) na počest napoleon-
ských vojáků.

Žádná velká slavnost (ani pohřeb) 
se neobejde bez pořádné hostiny.  
A tato měla přímo nostalgický 
nádech monarchie. Akce byla slav-
nostně zakončena rautem francouz-
ské kuchyně u kostela sv. Mikuláše.
Nabídka vynikajících jídel z ru-

‚napoleonští vojáci‘ odkládají
vybavení před barokním areálem


hostina z rukou kuchaře marcela říhy

byla důstojnou tečkou 

reportáž



Dalším naším cílem, vzhledem  
k absenci pořádání kulturně spole-
čenských akcí v obci jsme se dohodli 
uspořádat nějaké akce pro širokou 
věřejnost, kde by si každý vybral,  
co je mu blízké. O těchto našich akti-
vitách budeme informovat rovněž  
i občany obce Vraclav prostřednic-
tvím plakátů a hlášení místního 
rozhlasu a budem velice rádi, když 
zavítají mezi nás. Závěrem bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří se 
zúčastňují dění v naší obci a rovněž 
hasičům za spolupráci při pořádání 
aktivit Osadního výboru. Těší nás 
podpora a zájem veřejnosti.

mi v obci a jejím okolí, vybaveností  
a pořádkem. V tomto směru jsme 
rádi, že již začala oprava návsi a jsou 
hotové komunikace. Na hřišti, které 
bylo obnoveno 
díky brigádám 
občanů obce a fi-
nančního přispění 
z radnice proběh-
lo v letošním roce 
několik akcí. 

V letošním roce se ustálilo složení 
Osadního výboru Sedlec na počtu 
7 členů a to ve složení Martin Knil, 
Věra Pávová, Bořivoj Pitra, Soňa 
Ondová, Jana Hauptmanová, Jiří Po- 
slušný a Jana Knilová. Rovněž činnost 
výboru dostala určitý směr a to pře-
devším díky našemu setkání se staro- 
stou obce Oldřichem Koblížkem, kde 
jsme si ujednotili postoj Osadního vý- 
boru. Naší hlavní činností je být urči- 
tou spojkou mezi občany obce Sedlec, 
jejich požadavky a návrhy a radnicí. 
Chceme se zabývat drobnými úprava-

obnovené dětské hřiště na sedlecké 
návsi u hasičárny



v září 2018 budeme turnaj
pro úspěch opakovat



při turnaji v petánque 
si hru vyzkoušely 
všechny generace



oSadní Výbor SedLec
Martin Knil



jubileum
V průběhu sezóny oslavil významné 
výročí nejstarší člen našeho oddílu 
Jarda Janků, k jeho sedmdesátinám 
mu při kýtě a pivečku popřál celý 
náš pingpongový kolektiv. Hodně 
zdraví, a aby mu to stále pinkalo! 
Popřáli jsme mu na naší Výroční 
schůzi, která se konala na ukončení 
sezóny 21. 5. Nezbývá než dodat,  
že sud se dopil a klobásky se snědly. 

noVá Sezóna
A teď k nové sezóně 2017-18, která 
začala koncem září.
Vrací se nám Martin Sochor z Lito-
myšle, což je velká posila. Společně 
s Petrem Schejbalem by měli tvořit 
hlavní osu družstva. Jenže ve 4. ut- 
kání se nám zranil Petr Schejbal. 
Doufáme, že se ještě do konce sezóny 
uzdraví.

Předpokládané sestavy na soupis-
kách jsou: 

RP 1: Martin Sochor, Petr Schejbal, 
Lubor Vachalík, Jiří Táborský st.

a Dolanský. Poměrně málo toho 
odehrál Smrček. Hrál i Dušan 
Ochodnický, který je na škole v Brně. 
C mužstvo nakonec skončilo nejlépe 
a obsadilo 2. místo.

tréninkoVá morálka
Pravidelně se tréninků zúčastňovali 
Jirka Táborský st., Jarda Janků  
a Standa Dolanský. O trochu méně 
Jirka Novotný, Lubor Vachalík, Jen-
da Sochor a Péťa Matoušek, velmi 
málo Hrubeš a Nežádal. Ani v této 
sezóně 2017-18 to zatím není lepší, 
snad vše vyřeší počasí, až začne 

mrznout a té práce 
venku nebude tolik.

Vánoční  
turnaj
Jako každý rok se 
uskutečnil handica-
pový vánoční turnaj 
o putovní pohár. 
Letos ho vyhrál 
nejstarší člen naší 
tělovýchovné jed- 
noty Jarda Janků,  
na 2. místě se umís-
til Dušan Ochodnic-
ký a třetí byl Hýbl.

Sezóna 2016-17 dopadla podle na-
šeho očekávání. Mužstvo A i muž-
stvo B hrálo o střed tabulky, o něco 
lépe však dopadlo mužstvo B. Naše 
C mužstvo od začátku vedlo suve-
rénně 4. třídu, ale nakonec obsadilo 
2. místo. 
A mužstvo nastupovalo většinou 
v sestavě Petr Schejbal, Novotný, 
Vachalík, Táborský a Hrubeš.  
Na konci sezóny vybojovali 9. místo. 
B mužstvo ve složení Jiří Táborský 
st., který hrál jak za B, tak za A, Jen-
da Sochor, Petr Matoušek, Nežádal 
a Pepa Hýbl. Nezmar Jarda Janků 
nastupoval všude 
tam, když někdo 
chyběl. Petr Svatoš 
a Kuba Meissner 
skončili s ping-pon-
gem, a Kuba Pelikán 
byl pracovně zane-
prázdněn a tak nám 
vypomohl jen v pár 
zápasech. B mužstvo 
nakonec skončilo  
na 8. místě. Základ  
C mužstva od za-
čátku tvořil Hýbl, 
Matoušek, Janků, 
Kopecká, Falta  

ttc SedLec
StOLNí tENiS Josef Schejbal

naši ping-pongoví borci v plném  
nasazení trénují na turnaje



takoví jsme byli: poznáte nás
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RP 2: Josef Hýbl, Jirka Novotný, 
Karel Nežádal, Jan Sochor, Petr Ma-
toušek, Láďa Hrubeš a Jarda Janků.

RP 4: Jaroslav Janků, Petr Matoušek, 
Láďa Hrubeš, Věra Kopecká, Dušan 
Ochodnický, Stanislav Dolanský, 
Miroslav Falta, Petr Smrček.

ping-pong Sedlec

List1

Stránka 1

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TTC Ústí nad Orlicí D 2219 2 1 0 211:104 62

2    TJ Sokol Mistrovice A 2218 1 3 0 203:105 59

3    TJ Sokol Líšnice A 2215 1 6 0 193:120 53

4    TTC Ústí nad Orlicí E 2213 3 6 0 191:142 51

5    SK US Steiner Choceň D 2213 2 7 0 181:134 50

6    TJ Jiskra Králíky A 2211 1 10 0 151:147 45

7    Orel Vysoké Mýto B 22 9 2 11 0 154:165 42

8    TJ Lanškroun B 22 7 3 12 0 140:180 39

9    TTC Sedlec A 22 5 5 12 0 147:192 37

10    TJ Sokol Žamberk B 22 6 0 16 0 117:191 34

11    TJ Zálší A 22 5 2 15 0 120:192 34

12    TJ Sokol Libchavy A 22 0 0 22 0  84:220 22

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Lanškroun C 2213 3 6 0 178:155 51

2    TJ Sokol Tatenice A 2213 2 7 0 194:143 50

3    TJ Sokol Mistrovice B 2212 4 6 0 195:145 50

4    TJ Jiskra Králíky B 2211 5 6 0 195:158 49

5    TJ Sokol Č. Třebová C 2211 5 6 0 185:155 49

6    TJ Sokol Sudslava B 22 9 7 6 0 188:171 47

7    Sk Skořenice 2210 2 10 0 156:162 44

8    TTC Sedlec B  2210 2 10 0 169:167 44

9    Orel Vysoké Mýto C 22 6 8 8 0 170:185 42

10    TJ So Plchovice Sršně A 22 9 2 11 0 160:163 42

11    TJ Sokol Hnátnice 22 3 3 16 0 122:208 31

12    TJ Sokol Řetová B 22 3 1 18 0 108:208 29

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    Orel Vysoké Mýto D 1614 0 2 0 209:79 44

2    TTC Sedlec C  1611 2 3 0 169:119 40

3    TJ S..Plchovice Sršně B 1611 1 4 0 164:124 39

4    Sportovní Klub Džbánov 16 9 2 5 0 166:122 36

5    TJ Sokol Sudslava D 16 9 1 6 0 150:138 35

6    TJ Zálší C  167 0 9 0 145:143 30

7    TJ Sokol D.Dobrouč B 16 1 5 10 0 110:178 23

8    TJ Sokol Libchavy C 16 2 1 13 0 98:190 21

9    TJ Sokol Sudslava E 16 1 2 13 0 85:203 20

List1

Stránka 2

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Sokol Mistrovice A 7 7 0 0 0 70:37 21

2    TJ Jiskra Králíky A 9 5 1 3 0 76:52 20

3    TJ Sokol Č. Třebová B 9 5 1 3 0 71:60 20

4    TJ Lanškroun B 9 4 3 2 0 74:65 20

5    TJ Sokol Líšnice A 9 5 0 4 0 67:63 19

6    TTC Sedlec A  9 4 1 4 0 68:73 18

7    TJ Sokol Žamberk B 7 5 0 2 0 64:39 17

8    Orel Vysoké Mýto B 9 3 2 4 0 66:70 17

9    TTC Ústí nad Orlicí \"E\" 9 2 1 6 0 65:80 14

10    TJ Sokol Řetová 7 2 2 3 0 49:56 13

11    TJ Lanškroun C  9 1 1 7 0 48:87 12

12    KST SK UChoceň z.s. "D" 7 1 0 6 0 31:67 9

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Zálší A  7 7 0 0 0 70:39 21

2    TJ Jiskra Králíky B 8 6 1 1 0 72:55 21

3    TJ Sokol Mistrovice B 7 4 2 1 0 63:50 17

4    TJ Sokol Tatenice A 7 4 1 2 0 63:51 16

5    TTC Sedlec B  7 4 1 2 0 61:54 16

6    TJ Sokol Sudslava B 7 2 3 2 0 58:57 14

7    Orel Vysoké Mýto C 7 3 1 3 0 58:61 14

8    Sk Skořenice 7 2 2 3 0 56:61 13

9    TJ Sokol Plchovice Srš 7 2 1 4 0 59:57 12

10    TJ Sokol Libchavy A 7 2 0 5 0 45:62 11

11    TJ Sokol Lukavice 7 1 0 6 0 47:63 9

12    TJ Sokol Líšnice B 8 0 0 8 0 38:80 8

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TTC Sedlec C 6 4 1 1 0 62:46 15

2    Sokol Mostek  6 4 0 2 0 69:39 14

3    TJ Zálší C  5 4 0 1 0 58:32 13

4    Sportovní Klub Džbánov 5 4 0 1 0 55:35 13

5    TJ Sokol Sudslava D 6 3 1 2 0 57:51 13

6    TJ Sokol Libchavy C 6 1 1 4 0 39:69 9

7    Orel Vysoké Mýto E 4 1 1 2 0 31:41 7

8    TJ Sokol Sudslava E 5 0 2 3 0 37:53 7

9    TJ Sokol Plchovice Srš C 5 0 0 5 0 24:66 5

na závěr bych chtěl poděkovat 
našim sponzorům, v první řadě 
obecnímu úřadu Vraclav, panu 
kulhavému a ostatním, bez kterých 
by ping-pong na Sedleci nebyl.

tabulky
levý sloupec: 
konečné výsledky 2016-17
   1. tebulka Regionální přebor 1
   2. tabulka Regionální přebor 2
   3. tabulka Regionální přebor 4 J
pravý sloupec: 
průběžné pořadí v nové sezóně 2017-18
   1. tebulka Regionální přebor 1
   2. tabulka Regionální přebor 2
   3. tabulka Regionální přebor 4 J
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Přeji krásné pohodové vánoční 
svátky a do nového roku vykročte 
tou správnou nohou, ať vám přinese 
plno zdraví, štěstí a lásky.

  leona ochodnická

sokol

RELAxAčNí VíKEND PEtROViCE u bLANSKA 8. - 10. 9.

DRAKiÁDA 

23. 9.

VEčER SVětEL 
3. 11.

PřEDVÁNOčNí 
DýChÁNEK 

24. 11.



Chcete, aby se i vaše akce příště objevila v kalendáři? 
Zašlete o ní informaci do uzávěrky Zpravodaje na 
e-mail: skola@vraclav.cz. Aktuality o akcích najdete 
také na facebookových stránkách obce: 
www.facebook.com/obecvraclav.

facebook:
obec Vraclav 

TERMÍN KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO POŘÁDAJÍCÍ
leden
1. 1. Novoroční ohňostroj náves Vraclav Obec Vraclav
13. 1. Myslivecký ples sál KD Vraclav MS VRCHA

19. 1. sál KD Vraclav Kulturní komise 

Tříkrálová sbírka Vraclav

únor
17. 2. Hasičský ples sál KD Vraclav SHD Vraclav

Vraclavský masopust tradiční průvod Vraclav
březen
3. 3. Dětský maškarní karneval sál KD Vraclav TJ Sokol Vraclav

Maškarní ples sál KD Vraclav Spolek proti nudě

KD Vraclav Kulturní komise 

Velikonoční výstava sál KD Vraclav MS ČČK Vraclav
31. 3. Vodění Jidáše tradiční průvod Vraclav, Sedlec
duben

Výstava obrazů P. Komůrky, DiS. Barokní areál Vraclav Kulturní komise 

14. 4. Střelnice „U topola“ MS VRCHA

22. 4. Okresní přebor jednotlivců LK Vraclav Střelnice „U topola“ MS VRCHA
30. 4. Pálení čarodějnic hřiště Vraclav
květen
1. 5. Kuličkiáda hradisko Vraclav TJ Sokol Vraclav

5. 6. Střelnice „U topola“ MS VRCHA

Květ(i)nový festival

Pouťová zábava sál KD Vraclav

Dětský staročeský jarmark Veselé školičky Barokní areál Vraclav ZŠ MŠ Vraclav
26. 5. Veřejný závod LK Vraclav Střelnice „U topola“ MS VRCHA
červen

zájezd Kulturní komise 

2. 6. Dětský den hřiště Vraclav TJ Sokol Vraclav
Dětský den Sedlec Osadní výbor Sedlec

Zájezd

Svatojánská noc hradisko Vraclav Spolek přátel Vraclave

MS ČČK Vraclav

červenec
7. 7. Vraclavský pohár LK Vraclav Střelnice „U topola“ MS VRCHA

Cestopisná přednáška Thajská trilogie, PhDr. T. 
Černohous

Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí

Cestopisná přednáška Mgr. F. Krampoty z další 
cesty po Africe

Nominační závod tříčlenných družstev MS LK 
Vraclav

Finálový závod tříčlenných družstev MS LK 
Vraclav

Statek&rockový klub 
Zastávka

Statek&rockový klub 
Zastávka
Komise sociálních potřeb 
a občanských záležitostí

Divadlo pod Kunětickou horou „Král jelenem“, 
autor Carlo Gozzi 

Komise sociálních potřeb 
a občanských záležitostí

Konec školního roku s diskotékou a opékáním 
buřtů
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jidáš
na Sedleci



kalendář plánovaných akcí



jízdní řád autobusu

VraclaV náves
Směr VySoké mýto
všední den
  5.13, 6.59, 7.27, 7.34, 9.25, 11.31,  
  13.00, 14.15, 14.29, 15.42
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16
  neděle: 13.16, 16.16, 18.36

VraclaV Sedlec rozcestí
Směr VySoké mýto
pouze ve všední den
  5.17, 7.05, 10.42, 12.13, 13.08,   
  14.23, 15.56, 16.50

VYSOKé MÝTO aut. nádraží
Směr VrACLAV NáVES
všední den
  5.25, 6.40, 7.15, 8.25, 10.30, 12.27, 
  13.27, 14.05, 14.45, 14.54, 16.05,  
  18.25, 19.05
víkend
  sobota: 10.35, 13.35, 16.35
  neděle: 13.35, 16.35, 18.47

Směr SEDLEC roZCEStÍ
pouze ve všední den
  5.45, 9.30, 12.05, 14.45, 16.05, 
  19.05

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

užitečné kontakty

Obecní úřad
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

telefon 465 482 005
starosta-ou@vraclav.cz

Jaroslava Fikejzová (pokladní)
Irena Maděřičová (účetní)

telefon 465 482 127
ucetni-ou@vraclav.cz

POšta
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

KOnzum
telefon 465 482 112

zš a mš
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@vraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

Otvírací a prOvOzní dOby

Obecní úřad
platby, kopírování
po  8.00-12.00 12.30-16.30
st 8.00-12.00 12.30-17.00
ověřování
pá 8.00-12.00 12.30-15.00

Sběrný dvůr
(zimní)

st   zrušena
so   9.00-11.30 (každá sudá)

(letní)
st   10.00-12.30 13.00-18.00
so   9.00-11.30 (každá sudá)

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

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

KnihOvna
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00
Knihovna Sedlec nabízí 

pro veřejnost tyto služby: 
možnost použití počítače, 

barevný tisk a scanner.

užitEčNé KONtAKty

obecní úřad
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

telefon 465 482 005
starosta-ou@vraclav.cz

Jaroslava Fikejzová (pokladní)
Irena Maděřičová (účetní)

telefon 465 482 127
ucetni-ou@vraclav.cz

Pošta
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

konzum
telefon 465 482 112

zš a mš
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@vraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

JíZDNí řÁD AutObuSu

VraclaV náves
SMěR VySOKé MýTO
všední den
  5.13, 6.59, 7.27, 7.34, 9.25, 11.31,  
  13.00, 14.15, 14.29, 15.42
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16
  neděle: 13.16, 16.16, 18.36

VraclaV Sedlec rozcestí
SMěR VySOKé MýTO
pouze ve všední den
  5.17, 7.05, 10.42, 12.13, 13.08,   
  14.23, 15.56, 16.50

VySoké mýto aut. nádraží
SMěR VRACLAV NáVES
všední den
  5.25, 6.40, 7.15, 8.25, 10.30, 12.27, 
  13.27, 14.05, 14.45, 14.54, 16.05,  
  18.25, 19.05
víkend
  sobota: 10.35, 13.35, 16.35
  neděle: 13.35, 16.35, 18.47

SMěR SEDLEC ROZCESTÍ
pouze ve všední den
  5.45, 9.30, 12.05, 14.45, 16.05, 
  19.05

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

OtVíRACí A PROVOZNí DOby

obecní úřad
platby, kopírování
po  8.00-12.00 12.30-16.30
st 8.00-12.00 12.30-17.00
ověřování
pá 8.00-12.00 12.30-15.00

Sběrný dVůr
(zimní)

st   zrušena
so   9.00-11.30 (každá sudá)

(letní)
st   10.00-12.30 13.00-18.00
so   9.00-11.30 (každá sudá)

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

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

knihoVna
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00
Knihovna Sedlec nabízí 

pro veřejnost tyto služby: 
možnost použití počítače, 

barevný tisk a scanner.

otvíračky · autobus · kontakty


