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rozprodal státní majetek a dal tak 
vzniknout všem těm pochybným 
podnikatelům, bílým koňům a oli-
garchům, kterým dal později v roli 
prezidenta za jejich zločiny milost. 
Lidé tehdy věřili i Miloši Zemanovi, 
který vytáhl ČSSD na úroveň ODS. 
Menšinové vlády ODS i ČSSD 
vládly na základě uzavřené opoziční 
smlouvy a téměř nic jim nebránilo 
v privatizacích státního majetku, 
který za vlády Miloše Zemana velmi 
lacino získával i Andrej Babiš. Mi-
loš Zeman je s Andrejem Babišem 

a jeho majetkem spjatý od roku 
2001. Pravice i levice díky neplnění 
slibů voličům ztrácela důvěru, upa-
dala a v tom se objevil na politické 
scéně „spasitel“, který znectil vše, 
co doposud bylo a přišel s novými 
sliby a drobnými úplatky, zejména 
důchodcům a začal novou éru vy-
krádání státní pokladny. Prostřed-
nictvím evropských i státních dota-
cí ve funkci ministra fi nancí a poté 
předsedy vlády s podporou Miloše 
Zemana přihrál jeho koncernu Ag-
rofert 7 miliard Kč. Zákony i dotace 
si prostřednictvím hnutí ANO, 
jeho ministrů, podpory komunistů 
a SPD Tomia Okamury přizpůso-
buje podle potřeby jeho podnikatel-
ského impéria. Pomalu se plní jeho 
sen a volební heslo „řídit stát jako 
fi rmu“. Od roku 1982 je agentem 
StB. Je trestně stíhaný a ve střetu 
zájmů. Věřím, pokud sám neodejde 
z politiky dříve, že příští parlament-
ní volby už voliči pochopí, že škodí 
nejen jim, ale nám všem.

V současné době probíhá kampaň 
„Milion chvilek pro demokracii“ 

Vážení spoluobčané,
jsme v polovině roku 2019, roku, 
ve kterém oslavíme 30. výročí 
„Sametové revoluce“, která naší 
společnosti přinesla politickou 
změnu, pád komunistického 
režimu, svobodu a demokracii.

Marta Kubišová tehdy zpívala píseň 
„Ať mír dál zůstává s touto krajinou, 
slova, závist, zášť, strach a svár, ty ať 
pominou, ať už pominou. Ať se tvá 
ztracená vláda věcí tvých zpět k tobě 
navrátí, lidé navrátí.“ Geniální verš 
dokonale vystihující vědomí zod-
povědnosti každého z nás, vědomí 
svobody rozhodovat o naší krásné 
zemi anebo si tuto svobodu nechat 
vzít. Svobodně však můžeme jednat 
do té doby, dokud se nenecháme 
svobodně zotročit.

Jak protichůdně se však vyvíjelo 
těch 30 svobodných let. Žili jsme 
od jedněch demokratických voleb 
k dalším a věřili, že se životní úro-
veň v Českých zemích bude zlep-
šovat. A zatím, co nás Václav Klaus 
opíjel kupónovou privatizací, lacino 
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Milé sousedky, milí sousedé!
Půlrok se sešel s půlrokem a je tu další Zpravodaj, věříme, že pro vás 
bude zábavným i užitečným čtením. 
Těšit se můžete na obsáhlý rozhovor s RNDr. Zdeňkem Štaff enem, který 
vám poodhalí tajemství minulosti jedné skoro zapomenuté románské 
památky nacházející se v samém srdci Vraclavi. Mnozí z vás již jistě tuší, 
ale nebudeme kazit překvapení těm, kteří nevědí. V redakci bychom byli 
rádi, kdyby se panu doktorovi podařilo rozvířit větší diskuzi a tím tuto 
zajímavou stavbu zachránit od postupného a potupného zchátrání.
O tom, že nás čeká částečné zatmění měsíce a kdy, se dozvíte od pravi-
delného přispěvatele Zpravodaje Jaroslava Kubíka.
A protože se v naší obci stále něco děje, nechybí informace a fotografi e 
z proběhlých akcí. Třeba se na některých z nich uvidíte! Anebo přijdete 
na ty, které se teprve odehrají a jejichž seznam najdete na předposlední 
stránce.
Kontaktní e-mail redakce je stále na základní školu, ovšem malinko 
se změnil: skola@zsvraclav.cz. 

Přejeme vám pohodové léto!
       Redakce
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SEDLECKÁ NÁVES
Projektant už delší dobu dokončuje 
projektovou dokumentaci pro rea-
lizaci druhé etapy obnovy sedlecké 
návsi, ve které budou zhotovena 
nová parkovací stání, zeleň a mo-
biliář, ale pořád ji bohužel nemá. 
Zdržení při zhotovení dokumentace 
údajně způsobila přeložka plynu 
k domu čp. 10, kterou si vynutila 
stavba nového septiku pro hasič-
skou zbrojnici.

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Po rozhodnutí Zastupitelstva obce 
o změně umístění budovy šaten do-
pracovává projektant architekt změ-
nu v napojení budovy na inženýrské 
sítě a snad konečně se dočkáme 
potřebné projektové dokumentace 
a budeme moci zahájit nové, snad 
poslední, územní řízení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
V DOMĚ ČP. 66 
(BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU)
V nové knihovně v budově obecního 
úřadu očekáváme dodávku regálů 
pro knihy. Poté přijde na řadu pře-
stěhování celého knižního souboru 
a uvolnění prostoru nynější knihovny 
pro spolkovou a klubovou činnost.

uplatnění žáků a studentů v rychle 
se vyvíjejícím praktickém životě 
nebo do současného bifl ování pro 
dobré známky?

Ale nyní se vraťme do současnosti 
a nahlédněme do vývoje v naší obci. 
Začnu investičními akcemi, které 
jsou ve fázi přípravy, realizace nebo 
dokončení. V březnu letošního roku 
schválilo Zastupitelstvo rozpočet 
obce na rok 2019. Tomu předcháze-
la zodpovědná příprava plánu akcí 
podle Strategického rozvojového 
plánu a podle technického stavu 
majetku obce.

OBNOVA BAROKNÍHO AREÁLU 
VE SVATÉM MIKULÁŠI
V letech 2019-2020 bude obec ob-
novovat balustrády a obě nástupní 
schodiště před kostelem sv. Miku-
láše za celkem 2,1 miliónu Kč. 
V letošním roce bude prostavě-
no 1,1 miliónu Kč, na které obec 
obdržela příslib dotací z Minister-
stva kultury z Programu záchrany 
architektonického dědictví ve výši 
700 tisíc Kč a z Pardubického kraje 
200 tisíc Kč. 

za odstoupení ministryně „sprave-
dlnosti“ Marie Benešové, premiéra 
Andreje Babiše a za nezávislou 
justici. Nejde o svržení vlády nebo 
zpochybnění výsledků voleb, ale 
výměnu demokracii ohrožujících 
osob. Osobně jsem se účastnil 
demonstrací na Staroměstském 
a na Václavském náměstí, na Třídě 
Míru v Pardubicích, na náměstí 
Přemysla Otakara II. ve Vysokém 
Mýtě a těším se 23. 6. 2019 v 16.30 h 
na demonstraci v Praze na Letné, 
protože věřím, že to má smysl. 

OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI DO 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Rád bych touto cestou poděkoval 
voličům, kteří přišli k volebním 
urnám a svým hlasem podpořili 
kandidátní listiny demokratických 
stran a hnutí. Kdyby nic jiného, 
tak europoslanci vyjednávají pod-
mínky dotací, a to není málo. Má 
je shrábnout Babiš na fi nancování 
svých soukromých zájmů anebo 
bude lépe, když půjdou do rozvoje 
farem, řemeslných živností a služeb, 
které na trhu zoufale chybí? Mají 
jít do další devastace půdy a vody 
nebo do opatření pro zadržení vody 
v krajině? Mají jít do vzdělávání pro 
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INVESTICE 
V LETOŠNÍM ROCE

naše vlast je dechberoucí,
poznáváte tento slavný hrad?
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Na vlastní budovu obecního úřadu 
zpracovává společnost OPTIMA 
Vysoké Mýto projektovou doku-
mentaci úspor energie (zateplení).

SEDLEC - OBECNÍ DŮM ČP. 72 
(BÝVALÁ ŠKOLA)
Na jaře letošního roku byla 
zjištěna možnost získání dotace 
na budovy, které jsou využívány pro 
sportovní a společenskou činnost. 
Okamžitě jsme reagovali, protože 
taková příležitost přesně pasovala 
na potřebnou stavební obnovu bu-
dovy bývalé školy čp. 72 na Sedleci. 
Zastupitelstvo obce neplánova-
nou akci neprodleně projednalo 
a schválilo. Byla zpracována potřeb-
ná projektová dokumentace, ohláše-
na stavba a podána žádost o dotaci. 
Nyní čekáme na její schválení. 

OBNOVA KOMUNIKACÍ 
VE VRACLAVI
Jedná se o 2 komunikace. Jednou 
z nich je odbočka vpravo z příjez-
dové silnice od Vysokého Mýta 
k zemědělskému areálu ZEVAS 
a spol. IRON ART a druhou je část 
komunikace k letišti v úseku od my-
slivecké střelnice po začátek vzleto-

slovo starosty obce

vé dráhy letiště. Je pravděpodobné, 
že v době vydání tohoto zpravodaje, 
budou obě obnovy již zrealizovány.

VRACLAV - ZTV PRO 9 RD 
V LOKALITĚ „NA DRÁŽKÁCH“
V současné době je hotová pro-
jektová dokumentace pro stavební 
řízení. Stejně jako u sedlecké návsi, 
čeká obec na rozpočet vynucené 
přeložky STL plynovodu a uzavření 
smlouvy na její realizaci se společ-
ností VČP Net, spol. s r.o. Rozpočet 
přeložky bude zahrnut do celkové-
ho rozpočtu akce, ze kterého bude 
vypočtena prodejní cena stavebních 
pozemků. Následně bude vyvěšen 
na úřední desku záměr jejich pro-
deje.

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od roku 1960 provozuje obec ma-
teřskou školu v budově fary římsko-
katolické farnosti. V rámci svých 
možností s požehnáním farnosti 
odstraňovala hygienické a provozní 
závady, které jí vytýká Krajská hygi-
enická stanice a školní inspekce již 
od roku 1980. S postupně se zvyšu-
jícími nároky nejen na hygienu, ale 
i na prostor a vybavení, se stav stává 
neudržitelným. Před nedávnem se 
obci naskytla možnost získat nemo-
vitost, na jejímž místě by mohla stát 

nová budova mateřské školy. 
Je zpracováno dispoziční řešení tak, 
aby vyhovělo dnešním nárokům 
a potřebám a znovu získalo zájem 
rodičů o vraclavskou mateřskou 
školu.

Tolik stručný výčet investic 
v prvním pololetí roku 2019.

SUCHO A NÁSLEDKY
Kamkoliv se v dnešní době podí-
váte, vidíte v lesích, ale i mimo ně 
hromadné usychání smrků, borovic, 
modřínů, bříz, lip, jasanů, jabloňo-
vých alejí a dalších dřevin. Ubývá 
spodní voda a vláda nic nebo téměř 
nic. Ministr zemědělství Miroslav 
Toman nemá žádnou koncepci, jak 
dělat šetrné zemědělství s farmáři 
na menších půdních celcích. Jen 
přihlíží pěstování průmyslových 
plodin a devastaci půdy na vel-
kých širých lánech společnostmi, 
které nemají k půdě ani krajině 
jiný vztah, než obchodní. Přitom 
jedinou cestou pro spodní vodu je 
šetrné nakládání s půdou, nádrže 
to nezachrání, když do nich nic 
nedoteče.

Ministr životního prostředí Richard 
Brabec, který na životní prostředí 
přišel z chemického průmyslu, ne-

a ještě jeden neméně známý hrad
nad neméně známým jezerem - víte?
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Rád bych toto cestou požádal vás, 
čtenáře, zda nevíte o zedníkovi, 
nebo stavební fi rmě, které by obec 
zadávala menší stavební práce.

Závěrem bych chtěl popřát všem 
krásné, pohodové léto, plné hez-
kých zážitků. Užijte si ho ve zdraví 
a dobré náladě v přírodě na čers-
tvém vzduchu.

Oldřich Koblížek, 
starosta obce

vratme-potoky-
do-puvodnich-
koryt-a-ceska-
-puda-zadrzi-vo-
dy-jako-deset-or-
liku-vyzyva-zi-
va-voda-72035 

A teď z domo-
va. Jistě vám 
neunikla spadlá 

lípa na vraclavské návsi. Měla úplně 
uhnilé kořeny napadené houbou. 
Takže jsme byli nuceni nechat 
posoudit zdravotní stav lip a ostat-
ních stromů v zástavbě obce a čekají 
nás preventivní zásahy, aby nebyly 
ohroženy životy a majetky. Nejfrek-
ventovanějšími a nejohroženějšími 
místy jsou: náves Vraclav, dětské 
hřiště a Hradisko. Obec nechá 
odlehčit koruny lip jejich zreduko-
váním o jednu třetinu a na podzim 
vyhodnotí buď přínos nebo nutnost 
kácení.

řeší, co s odpady, neřeší, co 
s krajinou, znečištěním ovzduší 
a vody a toleruje uhelné elektrárny, 
které měly již být mimo provoz. 
Nu což, je přece jen pouhým mi-
nistrem pana premiéra. Ale ne-
zoufejme, musíme tomu jít naproti 
dobrými příklady, jak navrátit vodu 
do vysušené krajiny. Jedním tako-
vým je projekt Zdoňov. Najdete 
ho na webu pod odkazem: https://
www.seznamzpravy.cz/clanek/

slovo starosty obce

 malá nápověda k obrázku 
na minulé stránce

VRACLAVSKÁ KRONIKA: KOSTELY A ZVONY
zpracoval L. Novák, kronikář

NAŠE KOSTELY
Vraclav se pyšní třemi kostely, 
nejstarším sv. Václava, farním 
Nanebevzetí Panny Marie a poutním 
sv. Mikuláše. Zde se odehrávaly až 
do padesátých let minulého století 
slavné poutě. I když je Svatého Mi-
kuláše 6. prosince, slavily se v měsíci 
květnu. Četné stánky byly rozmístěny 
nejen před kostelem, ale až po konec 
osady Svatý Mikuláš. Snímek je ze 
třicátých let minulého století a zahr-
nuje i budovu lázní, kde se vyráběla 
i známá Šádkova limonáda.

NOVÉ ZVONY
V roce 1928 byly za velké slávy 
a účasti lidu obnoveny dva zvony 
na zvonici kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, které byly rekvírovány 
za I. světové války a zvonice tak znovu 
měla tři zvony. Nové zvony pak byly 
znovu zabrány za války 2. světové 
a nebyly i v důsledku změny spole-
čenských poměrů, kdy socialistické 
zřízení ostře vystupovalo proti katolic-
ké církvi, nikdy obnoveny. Dnes je na 
zvonici historický zvon, který přečkal 
obě světové války. 

květnové poutě ke sv. Mikuláši 
měly velkou tradici

velká sláva při obnovení dvou zvonů 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

návratu vody 
do vysušené 

krajiny se věnuje 
projekt Zdoňov
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MASOPUST 2019
Vážení masopustní přátelé!
Rok se s rokem sešel a my jsme opět vy-
razili do ulic naší obce, abychom potěšili 
sebe a naše místní občany. Společně tak 
vlastně obnovujeme, předáváme a sdílí-
me tradici v naší obci. Plakát na již šestý 
ročník vraclavského masopustu tradičně 
vytvořil kreativní Kuba Vlček a jak jste 
si možná všimli, je možné na plakátu 
poznat naše spoluobčany v maskách.

Děkujeme všem, co se zúčastnili, otevřeli, 
pohostili náš masopustní průvod, přispěli 
lahvinkou či penízky. Díky vám to byl 
opět úžasný masopustní den.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali 
ochotným spoluobčanům pí Vendulce 
Pruškové, která nám na cestu upekla 
výborné vdolky a paní Marii Plockové 
a Marii Drdajové za upečení sladkých 
koblih. Tradičně jedno ze stanovišť při-
pravila rodina Novákova (Věra a Ladi-
slav) a rodina Veselých, kde jsme měli 
možnost se zhruba v polovině průvodu 
občerstvit a zahřát se. Děkujeme i všem 
ostatním, pokud se o nás nějakým způso-
bem postarali a zůstali anonymní.
Do kroku nám hráli muzikanti přede-
vším místní a to Šárka Vlčková (klarinet), 
Petr Koukol (trubka), Martin Matu-
ra (kytara), Michal Schejbal (housle) 
a děkujeme panu harmonikáři panu 
Josefu Koukolovi, který za námi přijel 
až z Králík. Došlo tak k prolnutí dvou 
nástrojů otce a syna Koukolových. Díky 
naší muzice jsme měli možnost zatančit 
si s medvědem a zazpívat při harmoni-
ce. Na sále KD nás nadále doprovodili 
svojí hudbou Jiří Král a Martin Matura. 
DĚKUJEME! 

Za vybrané penízky dále dokupujeme, 
došíváme a zdokonalujeme masky popř. 
hudební nástroje a jiné drobnosti, které 
k masopustu patří. Největší fi nanční pod-
poru však máme ze strany Obce, která 
hradí veškeré občerstvení pro všechny 
zúčastněné a další masopustní kejkle.
      

E. N.

krátce



Matura, náš zasloužilý ministrant, 
představující postavu Ježíše Krista. 

SLAVNOSTNÍ KŘTINY
V poslední době, v důsledku úmrtí 
nás při bohoslužbách citelně ubylo 
a tak je potěšující nová posila  
v podobě rodiny Andrlových, která 
se na Vraclav přistěhovala. Ta čítá 
dnes vedle dospělých také pět dětí 
a právě poslední narozená dcera 
Markéta byla pokřtěna v neděli  
12. května. 
Slavnostní mši sloužil a křest pro-
vedl páter Jan Linhart, kněz z velké 
farnosti Skuteč, který je příbuzným 
rodiny Andrlových a koncelebroval 
pochopitelně i děkan vysokomýtský 
Pavel Mistr. Slavnostní ráz podtrhli 
svojí účastí i dva bohoslovci, oba 
překvapivě z naší oblasti, jeden 

rečné posezení v jídelně kulturáku  
i drobné dárky, které od navštíve-
ných rodin dostali. Poděkování  
za štědrost nejen od farnosti, ale  
i od vedení obce, jistě patří přede-
vším Vám všem.

PRŮVOD S OSLÍKEM
Velikonoční svátky jsou pro všech-
ny křesťany nejdůležitějším svátkem 
v roce, neboť v podobě ukřižování 
a vzkříšení Ježíše Krista dostávají 
všichni šanci na to, že po smrti zde 
na zemi nic nekončí.
O Květné neděli, jenž předchází Ve-
likonočnímu týdnu se i na Vraclavi 
odehrál průvod s oslíkem, znázor-
ňující Kristův triumfální vjezd do 
Jeruzaléma před Velikonocemi, kdy 
byl vítán jako nový židovský král.
Průvod přešel za zpěvu od kříže  
sv. Jana  
na návsi až ke 
kostelu a na 
oslíku neseděl 
nikdo jiný 
než Martin 

Rádi popíšeme některé události  
z naší farnosti, které proběhly  
v první polovině letošního roku.

TŘI KRÁLOVÉ
Tradiční Tříkrálová sbírka byla pod 
opětnou patronací a hlavně starostí 
Hanky Maturové, která již dávno 
před akcí zajišťovala koledníky  
a především vedoucí skupinek,  
o které je tradičně nouze. Všechny 
pak potěšil zájem mladých o tuto 
nesnadnou, byť Bohulibou činnost. 
A tak, jak vidno na snímku, sešlo 
se u Maturů dostatek dětí a některé 
skupiny byly sestaveny jako více než 
tříčlenné. Vedoucími skupinek pak 
byly paní MUDr. Marie Novotná  
z Českých Heřmanic, ředitelka  
MŠ Pod smrkem Bc. Edita Lipavská 
a také Vraclavák Standa Herman.
Pochvala patří také koledníkům  
a hlavně vedoucí na Sedleci paní 
Věře Pávové. Na Sedleci právě ona 
dokázala po letech obnovit Tříkrá-
lovou sbírku a umožnila tak i Sed-
leckým přispět na dobročinnost.
Finančně pak sbírka přinesla re-
kordní výsledek, kdy poprvé v his-
torii překročila částku 20 tisíc Kč. 
Odměnou koledníkům bylo závě-

na sbírku 
se  tentokrát 

sešlo dostatek 
koledníků



VRACLAVSKÁ FARNOST

Ladislav Novák
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dokonce z Českých Libchav, druhý 
z Kamence u Poličky.
Markétka prezentovala v již tak 
raném věku skvělé vychování a při 
křtu, kdy ji kněz poléval vodou, 
ani nezabrečela. Dej jí Pán dále ve 
zdraví vyrůstat, o duchovní růst se 
pak jistě postarají oba rodiče stejně 
jako u dětí starších.
Na závěr obřadu pak vystoupil 
jeden z bohoslovců, který na svém 
životním příběhu zajímavě popsal 
svoji ne vždy přímou cestu k roz-
hodnutí stát se knězem. I k němu 
a dalším chlapům, kteří se rozhodli 
v této složité době pro kněžskou 
cestu, patří naše požehnání i obdiv. 

99 LET!
Mimořádnou událostí našich 
farností byla oslava 99. narozenin 
pátera Jiřího Mannla, který ve svém 

farnost
některé skupinky koledníků 
byly více než tříčlenné

Kašpar, Melichar, 
Baltazar a ?

Kristus přijel na oslíku 
do Jeruzaléma  

pokročilém věku našel útočiště 
na vysokomýtské faře. Děkovná 
mše svatá byla sloužena v úterý dne 
21. května v chrámu sv. Vavřince 
ve Vysokém Mýtě otcem biskupem 
J. Kajnekem a kromě četných věří-
cích se jí zúčastnilo okolo 20 kněží. 
Po mši pak před kostelem bylo 
připraveno pohoštění pro všechny, 
kuchyni na faře šéfovala naše Marie 
Drdajová a všem přítomným velmi 

chutnalo. O zábavu se postaral páter 
Pavel Mistr hrou na tahací harmo-
niku. Jemu patří i poděkování 
za starost o oslavence Jiřího Mannla, 
která vzhledem k věku není jistě 
malá. 

Vážení spoluobčané, do přicházejí-
cího období prázdnin a dovolených 
přejeme pohodu, krásné počasí 
a hodně pohody ve Vašich rodinách.

Markétu Andrlovou 
pokřtil Jan Linhart





A vzhledem k tomu, že s pohybem 
(jemnou, hrubou motorikou) velmi 
úzce souvisí i rozvoj myšlení, před-
stavivosti, vnímání světa a řeč – 
a na ni klademe hodně velký důraz – 
už i v podobě našeho projektu 
„Doma čteme, v MŠ vyprávíme“, 
je třeba tyto oblasti ve vývoji dítěte 
neopomíjet. Rodiče jsou nám v tom-
to velmi nápomocni, protože vědí, 
že největší vliv na děti mají právě 
oni sami, že bez nich by to nešlo.

SEZNÁMENÍ S HANDICAPY
V květnu děti měly možnost pomocí 
prožitku a vlastní zkušenosti díky 
vzdělávacímu programu „Buďme 
kamarádi“, s příjemným vyprávěním 
paní Mgr. Aleny Svobodové zažít, 
jak se cítí děti a dospělí, kteří mají 
problémy se zrakem, sluchem 
či pohybem. Nejprve se dozvěděly, 
s jakými druhy zdravotního postiže-
ní se mohou setkat, poté se v jednot-
livých blocích postupně seznámily 
s řadou názorných pomůcek, které 
mohou usnadnit život, umožnit 
pohyb a komunikaci s ostatními. 
Vyzkoušely si jízdu na vozíku, chůzi 
se slepeckou holí, psaní na Pichtově 
stroji, skládání kostek a kreslení 

ti pobytem v přírodě a propojením 
neživého světa názorných a didak-
tických pomůcek s tím živým. 

UČENÍ V CENTRECH AKTIVIT
V naší mateřské škole děti i nadále 
pracují v centrech aktivit, kde si 
mohou volit z nabídky činností. 
Činnosti jsou volené nejen dle věku 
dětí, ale i na základě jejich schop-
ností a dovedností, které se snažíme 
dále obohacovat a rozvíjet. Úkoly 
v centrech souvisí s daným týden-
ním či měsíčním tématem, děti plní 
úkoly samostatně či ve skupinkách 
a mohou si vybrat, ve kterém centru 
budou pracovat. Během týdne by 
měly splnit činnosti ve všech cent-
rech. Díky tomuto mají děti svobodu 
volby a zároveň jsou vedeny  
k zodpovědnosti za svoji volbu. 
Každý den se učí svoji práci hodno-
tit, zda se jim podařilo zvolený úkol 
vyřešit, zda na něho měly dostatek 
času, či zda je třeba ještě něco 
dotáhnout a k úkolu se vrátit. 
Tento rok se hodně zaměřujeme 
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
grafomotoriky, protože ne každé dítě 
umí dobře držet psací náčiní, kreslit, 
malovat, používat nůžky či lepidlo. 

Přiblížil se konec školního roku 
a my si dovolíme pár řádky popsat 
dění v naší školičce. Dny od září ply-
nuly jeden za druhým a každý den 
byl něčím jiný, jedinečný a krásný.

NOVÉ DĚTI
V měsíci září jsme uvítali nové děti, 
které se hned od prvních dnů staly 
našimi parťáky, co nezkazí žádnou 
legraci. I přes jejich nízký věk musí-
me vyzdvihnout jejich připravenost 
pro vstup do mateřské školy. Zvlá-
dají sebeobsluhu, hygienu, naučily 
se pozdravit, poprosit i poděkovat. 
Většině z nich nedělá problémy 
dorozumět se s ostatními, jejich 
řeč je srozumitelná a bohatá. Velmi 
brzy se zorientovaly a ostatní děti
je přijaly mezi sebe. 

DVA VÝLETY
Proto jsme si mohli už na začátku 
školního roku dovolit dokonce dva 
výlety. Jeden do Chocně na výstavu 
hub a poznávání stromů a listů 
v parku Peliny. Další výlet byla 
návštěva obory daňků ve Srubech. 
Oba výlety děti zvládly v pohodě 
a my jsme rády, že se nám podařilo 
zpestřit výchovně vzdělávací činnos-

RYBIČKY
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Markéta, Lada, Alena 
a děti z MŠ Rybička
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nám každý den dávají. Doufáme, 
že jim ji stejnou měrou vracíme. 
Děkujeme také jejich rodičům, 
za motivaci k další práci, nápady, 
připomínky, podporu, spolupráci 
a za pomoc a trpělivost. Moc si toho 
vážíme. 

Krásné léto Vám všem, radost, klid 
a mír v kruhu rodinném a ve Vaší 
duši, pravé přátelství, nekonečnou 
lásku Vašich dětí a naději do každé-
ho plně prožitého dne. 

Vaše MŠ Rybička

Stejně tak jako z korun stromů 
opadávají poslední okvětní plátky 
něžných a voňavých kvítků a příroda 
chystá nové dary v podobě třešní, 
jahod, malin, stejně tak i my užívá-
me posledních dnů a hodin s našimi 
předškoláčky a jejich darů v podobě 
zvídavosti, tvořivých her, radosti 
a smíchu, které každý den dostává-
me. Přejeme jim, aby jejich další ži-
votní etapa byla stejně tak radostná, 
úspěšná a obohacující, jako jejich 
přítomnost v naší malé školičce 
Rybička. 

DĚTI JSOU INSPIRACÍ
Chtěli bychom poděkovat za úžas-
né děti, které v naší mateřské škole 
máme, za jejich energii, úsměvy, 
nápady, inspiraci a radost, kterou 

nohama, hmatové pexeso se zaváza-
nýma očima, Braillovo písmo, roli 
vodiče a jiné aktivity. Rozloučily 
jsme se pozdravem ve znakové řeči.

KAM VYRAZÍME?
Do konce školního roku nás čeká 
plno pěkných výletů. Jeden tradiční 
je „cyklistický“ výlet k Myslivecké 
chatě, kde letos s dětmi budeme 
hledat ztracený poklad, poté nás 
čeká Dolní Morava a Mamutíkův 
vodní park a velmi smutné loučení 
s našimi předškoláčky, které čeká 
výlet tajný a poté jejich pasování 
na budoucí školáčky. 

mateřská škola

i když jsme 
maličké, péct 
koláčky už umíme



malý kvíz: 
je to MŠ Rybička, 
nebo Bradavice?



o těchto čtyřech dnech napsaly 
samotné děti:

„V úterý jsme vyjeli na školu v příro-
dě. Cesta byla velmi dlouhá, protože 
opravovali silnici.“ Š. Tesař

„Během pobytu v Březové jsme prošli 
hodně aktivit: jako třeba čtyřkolky, 
koně, lanový okruh, výlet na rozhled-

resortu Březová nedaleko Rokytnice 
nad Rokytnou. Celý program školní 
akce s názvem „Výcvik rangerů“ 
byl zasazen do prostředí národního 
parku, kde se všichni mladí rangeři 
dozvěděli mnoho nových věcí. Děti 
se naučily orientovat v terénu nejen 
na čtyřkolkách, ale i na koních či 
pěšky, vyzkoušely si svoji fyzickou 
zdatnost a schopnost spolupráce 
v týmu. Pobyt jsme si všichni moc 
užili a nabízíme vám postřehy, které 

Školní rok končí a my všichni  
se už těšíme na prázdniny. Máme  
za sebou opět bohatý školní půlrok. 

PLAVEME, BRUSLÍME, 
RECITUJEME
V měsíci lednu jsme zahájili  
tradiční výuku plavání v krytém 
plaveckého bazénu ve Vysokém 
Mýtě. Tam se dětem vždy moc líbí. 
Vody se nebojí a plavat již umí 
skoro všichni. V měsíci únoru jsme 
proložili výuku plavání bruslením 
na zimním stadionu v Chocni. Je to 
vždy krásné vidět, jak rychle se děti 
pohybovým dovednostem učí a jak 
je pohyb pro ně přirozený. Brusle-
ní patří k jejich velmi oblíbeným 
činnostem. 
Kromě sportování jsme uspořá-
dali v měsíci březnu naši tradiční 
recitační soutěž, do které se přihlá-
silo 14 dětí. 6 jich postoupilo do 
okresního kola a Eliška Koukolová 
dokonce do krajského kola. Je to 
velký úspěch a moc jí všichni gratu-
lujeme.

VÝCVIK RANGERŮ
Hned po velikonocích v úterý 
23. dubna jsme se vypravili do 

učili jsme se být 
opravdovými rengery



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Pavlína Štanclová

PŮLROK KONČÍ
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nu, herní bloky, horolezeckou stěnu, 
raft y, diskotéku, bungee running, 
prolézačky Bongo. Nejvíce se mi líbi-
lo Bongo a čtyřkolky.“ A. Šrůtová

„Když jsme se naobědvali, šli jsme 
se ubytovat do chat. Rozdělili jsme 
se na dvě skupiny. Náš vedoucí se 
jmenoval Myšák a druhý Nathaka. 
Odpoledne jsme lezli po horolezecké 
stěně a také jsme stříleli na terč. 
Já jsem se trefi la 2x.“ K. Fuksová

„My s Nathakou jsme lezli v pláš-
těnkách, protože pršelo, na zelený 
lanový okruh a poté jsme šli do lesa.“ 
E. Koukolová

„Druhý den jsme byli na čtyřkol-
kách. Večer jsme hráli airsoft  s paní 
učitelkou a s klukama. Bylo to moc 
fajn, ale mám samé modřiny.“ 
J. Tesař

„Ve středu po snídani jsme jezdili 
na koních. Já jezdila na koni Apollo. 

ve vysokomýtském
bazénu se nám líbí z resortu Březová 

máme úžasné zážitky

základní škola
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BEZ RODIČŮ TO NEJDE
Nakonec bych chtěla prostřednic-
tvím tohoto zpravodaje poděkovat 
všem rodičům, kteří nám velmi 
pomáhají při různých akcích 
i brigádách, moc si toho vážíme 
a děkujeme vám, protože bez vás 
bychom spoustu akcí a činností 
nemohli ani realizovat. Poděkování 
patří také panu starostovi, který 
nikdy na naši školu nezapomíná 
a ve všem ji podporuje.

jarmark 
přestěhovali 
do kulturního 
domu. Přestože 
nesvítilo sluníčko 
a nebyly tam 
žádné stánky, 
vystoupení všech 
dětí se moc líbilo 
a vynikající kolá-
če a cukroví, které 
nám napekly 
hodné mamin-
ky, vykouzlily tu 
pravou sváteční 
atmosféru.

CVIČENÍ 
BRABENEC
23. 5. jsme se 
sešli, my všichni 
kamarádi z má-
lotřídních škol, 
v Dobříkově na hřišti. Základní ško-
la Dobříkov pro nás připravila velmi 
pěkné BRAně BEzpečnostní NEtra-
diční Cvičení, které se jmenovalo 
BRABENEC. Setkali jsme se zde 
s policií české republiky, městskou 
policií, BESIPem, Rychlou záchran-
nou službou, Českým červeným 
křížem, Zdravou pětkou, Tondou 
obalem i s Lesy ČR. Měli jsme mož-
nost seznámit se s jejich prací 
i zájmovou činností a mohli jsme si 
vyzkoušet mnoho praktických čin-
ností. Děti odjížděly nadšené a plné 
dojmů. Bylo to bezva dopoledne.

Další dva koně se jmenovali Klára 
a Jarda. Také jsme mohli skákat 
na nafukovací trampolíně. Po obědě 
jsme všichni šli na rozhlednu Mařen-
ku. Moc se mi to líbilo.“ K. Fuksová

„Třetí den byl plný her a zábavy. 
Projížděli jsme se na raft ech. Večer 
byl zakončen diskotékou a ohnivou 
show.“ S. Trunec

„Raft y se mi líbily, protože jsme 
na konci mohli vyskočit do vody. 
Na raft ech jsem se mohl naučit 
pádlovat.“ O. Šafránek

„Jídlo tam měli dobré. Strašně mně 
tam chutnaly snídaně.“
D. Matoušková

„Čtyři dny utekly jako voda a jeli 
jsme domů. Rozloučili jsme se 
s instruktory Myšákem a Nathakou. 
Nasedli jsme do autobusu a jeli jsme 
směr ZŠ Vraclav.“ M. Plocková

„Moc se těším na mamku a taťku.“ 
F. Novák

„Až budu velká, ráda bych pracovala 
jako instruktor v Březové.“ 
E. Koukolová

JARMARK V KULTURÁKU
Měsíc květen je již tradičně svázán 
se Dnem matek a našim Staročes-
kým jarmarkem. V letošním roce 
nám nepřálo počasí a tak jsme celý 

Školní jídelna 
při ZŠ a MŠ Vraclav nabízí 

STRAVOVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

· cena oběda 62 Kč
· vydávání obědů: 

11.00 až 11.30 hodin

(ve školní jídelně)

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

tradiční Staročeský jarmark 
netradičně v kulturním domě

základní škola



na Vraclavi. Památky mám rád  
od dětství. Abych si tu ruinu mohl ten-
krát dovolit, prodal jsem milovaného 
wartburga.“
Z okna se přes ulici díváme na protější 
dům. „Mnoho lidí neví, že tu máme 
pohřbenou jednu z nejstarších, původ-
ně románských památek. Je to unikát. 
Románských památek zase tolik  
v Čechách nemáme.“

„Dům je to ohromný…“ a zíráme. 
Všude je vidět nesmírné množství 
odvedené restaurátorské práce.
„Tuhle se mě někdo zeptal, co tady zase 
buduju. Tak říkám ‚no, dělám příčky 
pro Syřany. Mám ale jednu podmínku: 
budou to jenom Syřanky.‘ To vám jsou 
krásný ženský! To budu mít do smrti  
o zábavu postaráno.“ Mrkne 
a zachechtá se.
„Jak to tady vytopíte?“ jsme praktické 
a zvědavé.
„Já se na zimu stahuju do jediný 
místnosti. Už jsem tak nějak zvyklej. 
Dozvěděl jsem se, že ty kavkazský  
dědci se dožívají 116 let, protože jsou 
celoživotně podchlazený, tak pracuju 
na dlouhověkosti.“

slunce; Liana to bude mít s focením 
těžší. Zatímco srdce romantika zaple-
sá, na milovníka funkcionalismu jdou 
mdloby. (Mimochodem, pan doktor 
spolupracoval v Brně na rekonstrukci 
vily Tugendhat. Vyjádřil se o ní jako  
o ‚studené barabizně‘).

VEM TO PRIMALEXEM!
Pán domu nám ochotně ukazuje  
fragmenty zachovalé původní malby  
v průjezdu. Její krása je zřetelná i po 
stu letech. Zavzpomíná: „Když jsem  
to tady tenkrát oťukával, tak sem jeden 
místní strčil hlavu, a povídá mi  
‚no vidíš, máš to voloupaný, tak 
na to vem Primalex a máš to hotový‘. 
No, doteď to hotový nemám.“
Pokračuje: „Tohle je bývalá chalupa,  
a když jsem ji od JZD v roce 1986 
kupoval, byla v dezolátním stavu, stře-
chou bylo vidět nebe. Předtím tady byla 
pekárna a obchod. Dům je minimálně 
500 let starý, samozřejmě ne všechno, 
jádro chodby je však podle vykopané 
keramiky z počátku Vraclavi (Vratisla-
vi) a sklep ze 13. století. Původně do-
konce nad částí stála roubenka, dřevo 
z ní mám ještě schovaný. Takže tohle 
místo, stavení, patří vedle pozůstatků 
kostela sv. Václava k nejstarším  

Doktor přírodních věd, geolog –  
petrolog, restaurátor, pedagog, dělník 
v uranových dolech, ředitel muzea, 
amatérský archeolog, houževnatý 
obránce a zachránce památek,  
milovník žen, náplava a přesto zarytý 
starousedlík… Nekorektně vtipný  
a velkorysý společník, mistr slova,  
jenž bez servítků smete patos  
z mrtvých i živých „legend“. Zášť nebo 
trpkost v tom necítíte. Jen povzdech  
a úsměv nad lidskou komedií. 

Zazvonit si „na pana doktora“ není 
jen tak. Chvíli zkoumám starý velký 
dům, kudy vlastně dovnitř, potom 
osahávám vrata, zkusím hezky posta-
ru klouby a klepadlo(!) („no, já tohle 
stejně neslyším“), vedle vrat je ale po-
divná klička, mačkám s ní a kroutím 
(taky nic, asi to je na hašení), až sáhnu 
zbaběle do kapsy pro mobil. Poté pan 
doktor vyleze z domu a za zmíněnou 
kličku zatáhne („přeci takhle!“),  
a zazvoní zvonec. Hezké entrée…  
Vrata bouchnou. Vítejte ve středověku!
Klenby, tmavé chodby a schodiště, pís-
kovcové zárubně, staré kované prvky, 
okna zarostlá břečťanem. Chodby  
a patra, komůrky, tak trochu bludiště. 
Všude je pološero, i když svítí venku 

pan doktor je výborný 
vypravěč a společník



JÁ SI NA STŘEDOVĚK NEHRAJU, 

JÁ HO ŽIJU

RNDR. ZDENĚK ŠTAFFEN (70)
GEOLOG S DUŠÍ (NEJEN ARCHEOLOGA)

Štěpánka Tmejová, 
foto Liana Špatenková
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Ale my ho v té době pravděpodobně 
ještě neuměli obohacovat.“
(Když v Hamrech vytěžený uran přepočítáme 
na spotřebu dvou našich jaderných elektráren, 
žily by z toho 12-13 let. Chemická těžba uranu 
měla obrovský dopad na životní prostředí 
Podještědí, především na vodní zdroje, a zna-
menala konec tzv. Riviéry severu. Likvidace 
následků bude trvat minimálně do roku 2037, 
a bude stát 50 mld.; pozn. red.).

„Zpátky tedy k Vraclavi...“
„Paradoxně jsem si jako dělník v dole 
vylepšil kádrový posudek; u přijímaček 
asi nečetli pozorně, (a já jim to nepřipo-
mínal), a vystudoval jsem geologii 
na Univerzitě Karlově. Založil jsem 
rodinu, ale dcera se nám v Teplicích 
dusila. V té době potřebovali ředitele 
muzea v Chocni a moc se jim hodilo, 
že jsem geolog. V Chocni bylo totiž mu-
zeum zaměřeno na přírodovědu; v Mýtě 
na historii, no a na Ústí… zbyla poli-

pracoval jako horník, později jako 
geolog. Používala se tam jak hlubin-
ná těžba, tak chemická. Příkazy jsem 
každé ráno dostával od ruského velitele, 
aniž jsem mu všechno rozuměl. Jednou 
jsem měl ale namále: štolu zaplavila 
voda. Stačil jsem vylézt po žebříku 

do větrací roury. 
S sebou jsem si vzal 
dvě kovové tyče 
a jednu se mi podařilo 
strčit do vrtule větrá-
ku. Ta se sice zastavi-
la, ale pro změnu 
zase začal hořet 
motor, takže jsem 

se tam málem udusil.“
„To zní jako z akčního fi lmu…
Jak jste se z toho dostal?“
„Zkrat na motoru naštěstí přivolal 
požárníky.“
„Předpokládám, že většina uranu 
šla do bývalého SSSR…“
„Všechen uran šel tenkrát do Ruska! 
Naložil se plný vlak, a byl hlídaný rus-
kými vojáky celou cestu až k hranicím. 

„No tak to máte slušnou šanci,“ 
povzbudí pana doktora Liana.

SNY, ILUZE A DEZILUZE
„Jak jste se, pane doktore, 
ocitl na Vraclavi?“
„Pocházím z Litoměřic. Po střední 
škole, to bylo 1969, 
to u nás vypadalo 
zoufale. Domluvil 
jsem se s kamarády 
a utekl do Rakouska. 
Tam jsem ale skoro 
rok „tvrdnul“ a sběr-
ný tábor pro uprch-
líky se spíš podobal 
lágru. Po roce mi nabídli Kanadu nebo 
Austrálii, to jsem ale odmítl. Nechtěl 
jsem z mnoha důvodů opustit Evropu. 
Nešlo to. Tak jsem se vrátil.“
„Jen tak Vám to asi neprošlo…?“
„Neprošlo. Skončil jsem jako „kopeč-
kář“ na tři roky na vojně a za „odmě-
nu“ šel pracovat do uranových dolů 
do Hamru na Jezeře, v Podještědí. Ale 
mukl jsem nebyl. Ze začátku jsem tam 

málokdo tuší, že máme na Vraclavi 
ukryty pozůstatky románské stavby

Rozhovory se zajímavými lidmi 
o zajímavých věcech vychází 

ve Zpravodaji pravidelně. 
Pokud znáte člověka, který 

dělá v naší obci něco nevšední-
ho či užitečného, dejte o něm 

vědět redakční radě. Děkujeme!

rozhovor
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V nehluboké vrstvě pod povrchem je 
přitom skrytá krásně zachovalá román-
ská apsida s hrobem přímo u oltáře. 
Jsou zde kosterní pozůstatky dvoume-
trového (!) muže. Vzhledem k místu 
uložení těla to musela být zatraceně 
významná osobnost! A přímo nad tím 
vším se tady ve výčepu tancovalo, aniž 
by to kdokoliv tušil! Dokud to šlo, 
a objekt byl přístupný, chodil jsem 
mu tam zapalovat svíčku.“
„Jak byste si představoval, 
že by objekt mohl fungovat?“
„Pozvali jsme sem i představitele církve, 
pana faráře Mistra z Mýta. Myslel 
jsem, že aspoň zajde na biskupství 
a o kostelu se zmíní. Ale ani to neu-
dělal. Rovnou řekl, že církev má svých 
zanedbaných kostelů dost a o další 
nemá zájem.“
„Jaká je tedy Vaše vize?“
„Viděl bych to jako pamětní místo, ne 
jako kostel. Současná novější stavba by 
zůstala zachována; odkryla by se pouze 
apsida s hroby, překrylo by se to silným 
sklem a nasvítilo. Bylo by to spíše 
takové odpočinkové místo, kde by se 
lidé zastavili, poseděli, něco si prohlédli 
a přečetli o historii. Nic megaloman-
ského nebo monumentálního. Je to 
duchovní místo. Stále je dost zájemců 
o historii a turistů mířících na Vraclav 
kvůli sv. Mikuláši! Teď by měli 
o důvod víc.“
„V čem je tedy kámen úrazu?“
„Objekt nepatří obci. Pokud by se však 
s tímto památným místem, navíc téměř 
uprostřed návsi, do budoucna něco 
mělo dít, je nesmysl, aby ho vlastnil 
někdo jiný než obec. Neřkuli několik 
osob nebo spekulanti. Už dlouho se 
v této věci angažuji a mohl bych ná-
sledně zajistit spoustu odborné pomoci, 
nezbytných posudků a projektů. Když 
teď přijedu na Národní památkový 
ústav, a řeknu ‚potřeboval bych 
na Vraclavi to a ono‘, tak oni se sejdou 
a udělají to… ‚kdykoliv budeš potřebo-
vat, tak my to podpoříme‘. To samé na 
Akademii věd. Jenže čas ubíhá a nic se 
neděje. Až se tady budu belhat o holi, 
tak už bude pozdě, nehledě na to, že 

„U Vás se stále prolíná geologie s ar-
cheologií. Můžete prosím přiblížit, jak 
je památkám geologie nápomocná?“
„Moje specializace je petrologie, tedy 
věda, která zkoumá horniny ze všech 
možných hledisek a památkám pomá-
há především tím, že mimo jiné zkou-
má a určuje vlastnosti a složení hornin.
Existuje dokonce úzce specializovaný 
obor petroarcheologie, která se zamě-
řuje na pravěkou a raně historickou 
keramiku a nástroje. Jsem od toho, 
abych provedl rozbor horniny a pomohl 
najít památkářům nejlepší možné řeše-
ní ochrany, opravy, určil, odkud může 
kámen pocházet (například pískovce 
se od sebe barevně a pevností liší podle 
místa těžby; to samé opuka); abych 
věděl, jak se třeba může chovat kámen 
pro případ umělého „zestaření“, jak 
reaguje s vodou, lepidly, omítkami 
a celkově s chemií. Z hlediska archeo-
logie bych mohl například rozpoznat 
vrstvy a nánosy zeminy, historické 
stavební postupy, složení a stabilitu 
podloží a okolí, složení starých omítek 
a použitých barev atd.
V minulosti se staly případy, kdy se 
památkám z kamene nevhodným ošet-
řením spíše uškodilo. Uvedu nedávný 
případ, na kterém jsem pracoval:
Jistě znáte barokní Braunův pískovcový 
Betlém na Kuksu, ukrytý v lese. Na 
ochranu pískovce byl v minulosti zvolen 
a použit absolutně nevhodný vápenný 
nátěr. Ten měl za následek, že se na ka-
meni držela vlhkost a pískovec napadly 
vápnomilné řasy. Potom ho pokrývaly 
nevzhledné rezavé skvrny a řasa dál 
urychlovala erozi kamene. Museli 
nastoupit restaurátoři, kteří pracně 
dřevěnými špachtlemi odstraňovali 
z pískovce řasu a Betlém čistili lihem.“ 

NĚKDO TO RÁD HODNĚ STARÉ
„Vy máte hodně silný vztah k místní-
mu kostelu sv. Václava…“
„Víte, všichni tomu tady neřeknou jinak 
než Horákova hospoda nebo „sto pat-
náctka“. Ale býval to kostel. Je mi z toho 
smutno, že si neuvědomujeme, jaký 
historický potenciál tady máme. 

tika KSČ. V roce 1976 jsem v Chocni 
nastoupil a zůstal tam až do roku 2012. 
Dostal jsem se k úžasně zajímavé práci. 
Například jsme dělali průzkumné vrty 
hluboké 300-400 m. Pískovce a opuky 
znám i díky nim, troufám si říct, docela 
důvěrně. Taky jsem si tam splnil jeden 
dětský sen: vždycky jsem chtěl být 
pohřebákem. A ve stejném areálu jako 
muzeum byl i pohřební ústav. Občas, 
když byl nebožtík objemnější, mě požá-
dali, abych jim vypomoh,“ zasní se.
„Horší to bylo s bydlením. Byt v Choc-
ni, kde jsem investoval do oprav, byl po 
revoluci bez náhrady vrácen v restituci, 
a protože majitel nechtěl čekat, musel 
jsem se přestěhovat do totálně roze-
stavěného domu na Vraclavi. Začátky 
tady byly krušné.“

PANE ŠTAFFENE, 
DĚLÁME TO DOBŘE?
„Kdy jste získal doktorát?“
„Udělal jsem ho už v roce 1979, ale byl 
bych blázen, kdybych si myslel, že by mi 
ho po tom všem tenkrát ofi ciálně dali. 
Dali mi jen tzv. p. g. Od té doby říkám, 
že jsem promovaný gynekolog“, smích. 
„Titul mi přiznali až v polovině osmde-
sátek.“
„Vím, že přednášíte na Mendelově 
univerzitě…“
„No jo… učím geologii. Od roku 2012 
taky pracuji externě pro Národní 
památkový ústav, a taky v současnosti 
učím restaurátorství kamene a maleb 
na Fakultě restaurování v Litomyšli. 
Řeším pouze památkové věci, komerční 
ne. Ne.“
„Jak jste spokojený se současnými 
studenty?“
„Abych Vám pravdu řek‘, radši bych 
se staral o žirafy,“ odvětí pan pedagog 
lakonicky. „Ale holky byly v Litomyšli 
vždycky hezký. Tam snad na ošklivou 
nenarazíte,“ zjevně pookřeje. „I když 
teď jsou jak střižený podle šablony: 
dlouhý hábity, kožený řemínky omo-
taný okolo lýtek, mraky náramků atd. 
Jsou tak originální, že si nestihly všim-
nout, že už vypadaj‘ všechny stejně,“ 
dodá s náznakem nostalgie.

rozhovor
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techniku na to mají. Samozřejmě se vše 
musí zlegalizovat a posvětit.“

Znovu procházíme domem a pan 
pedagog si povzdychne:
„Tenhle můj starý dům by byl navíc 
ideální na workshop pro mladý restau-
rátory, ještě líp restaurátorky. Tady by 
se toho mohly spoustu naučit a realizo-
vat ve všech oborech, tedy restaurátor-
ství. Ale ono by se jim tady asi nechtělo 
občas něco při tom uklidit, vyluxovat. 
Kdyby se při práci musely ohnout… 
ony by jim mohly z ruky sklouznout 
ty jejich ‚náramky přátelství‘. 
Hm, tak to by asi nešlo…“

Pane Štaff ene, děkujeme za rozhovor. 
Bavily jsme se královsky. 

„Mám od pana starosty přislíbeno, 
že se tím obec bude zabývat a pokusí 
se objekt zpátky odkoupit. Jsem v zastu-
pitelstvu. Zkusím být optimista. 
Tak uvidíme.“ 

Pak pan doktor zase ožije: „Vzorky 
z vrstev nástěnných maleb bych pak 
mohl vzít do Litomyšle na restaurá-
torskou školu, aby se prozkoumaly, 

osobní kontakty vymírají. Ty nelze ni-
čím nahradit. Ale první, na co se vždy 
zeptají, bude: ‚Čí je to dům?‘. A obec 
musí mít v ruce papír, že jí to patří!“ 
pan doktor se odmlčí.

SLIBEM NEURAZÍŠ
„Ano, je to jako ve vlastním domě 
nevlastnit stůl, u kterého jíme a jedli 
generace před námi…“

církev bohužel o unikátní 
místo nemá zájem



pan doktor má spoustu 
kontaktů, které by s oživením 
historického místa pomohly, 
ale to by musel sv. Václav 
nejdříve patřit obci



rozhovor
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hřiště na Sedleci a oznamujeme, 
že sportovní vybavení je možno k za-
půjčení u Jany a Martina Knilových – 
Sedlec 60.

I ve druhém pololetí chystáme akce 
pro veřejnost. Vzhledem k přetíže-
nosti termínů v měsíci červnu – Den 
dětí, pohádkové stezky a podobně 
jsme se rozhodli uspořádat rozloučení 
s prázdninami a létem. Máme v plánu 
uspořádat svatomartinský průvod 
a jak již bylo uvedeno opět nějakou 
tvořivou dílnu. Termíny zde neuvádí-
me, vždy však budeme včas informo-
vat prostřednictvím plakátků, hlášení 
rozhlasem či přes sociální sítě.

Za celý osadní výbor přeji všem slun-
né léto, mnoho pozitivních zážitků 
z dovolených a těšíme se se všemi 
na shledanou třeba při nějaké naší akci.

Za osadní výbor,
Martin Knil

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Dne 13. 4. 2019 se konala v prostorách 
hasičárny na Sedleci mezigenerační 
akce. Někdo se přišel pouze podívat 
a popovídat si, protože všichni víme, 
jak dlouhá byla zima, ale byla spousta 
i těch, kteří využili předvelikonoční 
čas ke chvilce tvoření. Zábavu si zde 
našli jak ti nejmenší, tak i střední 
a starší generace. Děti si vytvořily 
spoustu zajímavých dekorací, kluci 
si upletli pomlázky na blížící se 
velikonoční pondělí. Dospělí se mohli 
seznámit s novými technikami výroby 
dekorací. Bylo to opravdu vydařené 
odpoledne, na kterém mají obrovskou 
zásluhu holky z osadního výboru – 
Soňa, Věra a Jana. Všechny tři už se 
těší na pořádání další tvořivé dílny, 
třeba Vánoční, o kterou byl zazname-
nán zájem ze strany veřejnosti.

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT!
V prvním pololetí tohoto roku zakou-
pil osadní výbor se souhlasem obce 
vybavení na sportovní a kulturní akce. 
Vyzýváme tímto občany k využívání 

UKLIĎME ČESKO
Dne 6. 4. 2019 se konala celorepubli-
ková akce s názvem „Ukliďme Česko“. 
Tak jako v loňském roce i letos jsme 
nezaháleli a přihlásili se, protože 
máme rádi přírodu a to hlavně čistou. 
Ráno v 8.30 hod. jsme se sešli na 
návsi v počtu 20 dobrovolníků. Každý 
dostal na cestu malé občerstvení, pytle 
na odpadky a rozdělili jsme si trasy. 
Čtyři skupiny se vydaly čistit převážně 
příkopy vedoucí směrem od obce 
a to na Vraclav, Domoradice, Vinary 
a Vysoké Mýto. Jedna skupina zůstala 
na úklid v obci, kde kromě sběru 
odpadků bylo provedeno prořezání 
a vyčištění prostoru za zastávkou 
autobusu a byly provedeny úpravy 
na hřišti. Počasí nám přálo a mohu 
řici, že oproti loňskému roku bylo od-
padu o něco méně, i když stále zde zů-
stávají místa v podobě letitých černých 
skládek, která by potřebovala uklidit, 
ale na to bohužel jeden den v roce 
nestačí. Za osadní výbor bych chtěl 
všem zúčastněným poděkovat a popřát 
do dalších let méně a méně práce.

církev bohužel o unikátní 
místo nemá zájem

navštivte stránky 
akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko



opět jsme se 
na Sedleci zapojili 
do uklízení Česka

Soňa, Věra a Jana z osadního výboru
uspořádaly tvůrčí Velikonoční dílnu







osadní výbor Sedlec



rozloučení s naším dlouholetým členem, 
kolegou, ale hlavně kamarádem. Jeho 
památku jsme uctili čestnou stráží.

HASIČSKÝ PLES
V neděli 10. února jsme se sešli,  
abychom pozvali občany Vraclavi 
na náš ples. Jako každý rok byla 

možnost zúčastnit 
se tomboly bez přítom-
nosti na plese samot-
ném, protože slosování 
probíhá mimo ples. 
Následně, dne  
16. února, se uskutečnil 
Hasičský ples, který se 
konal na sále Kulturní-
ho domu ve Vraclavi.  
K tanci a poslechu 
zahrála kapela Bylo 
nás pět z Hořic. Naši 
členové a členky opět 
nezaháleli a společně  
s paní ředitelkou školy, 
Pavlínou Štanclovou, 
připravili další originál-
ní předtančení. Šlo  

zbrojnicí. Vyslechli jsme zprávu Výboru 
SDH o činnosti sboru za rok 2018, zprá-
vu kontrolní a revizní rady. Vytyčili jsme 
si úkoly pro rok 2019. A pak již následo-
valo pohoštění a volná zábava.

ROZLOUČENÍ S KAMARÁDEM
4. února opustil naše řady Vladimír Pilař, 
který zemřel po delší nemoci ve věku 
nedožitých 69 let. Zúčastnili jsme se 

Vážení spoluobčané,
polovinu roku 2019 máme za sebou. 
Tento půlrok nám přinesl události 
radostné, ale bohužel i ty, které veselé 
rozhodně nebyly. 

VALNÁ HROMADA
Činnost v novém roce jsme zahájili 
Výroční valnou hromadou, konanou 
dne 18. ledna v klubovně nad hasičskou 

trénujeme už od nejútlejšího 
věku a baví nás to



čarodějný oheň vzplál 
opět za naší účasti

SDH VRACLAV

Michala Mašková 
a Dana Šprojcarová



21

POZOR, OHEŇ!
Oheň v přírodě se může velice snadno 
vymknout kontrole a napáchat značné 
škody. Při horkém a suchém počasí je 
nutné v přírodním prostředí dodržovat 
základní pravidla, která omezí riziko 
vzniku požárů. Vyhněte se použití 
zdrojů otevřeného ohně, rozdělávejte 
ohně pouze na vyhrazených místech, 
neodhazujte hořící nebo doutnající 
předměty a dále dodržujte zákaz vypa-
lování trávy a porostů. 
        Děkujeme!

a příjemná zábava pro malé i velké. 
Těšíme se na společné setkání!

(Posezení nejspíš proběhlo dříve, než jste 
dostali tento Zpravodaj do schránky 
- pozn. red.)

Jsou před námi prázdniny, čas dovo-
lených a letních radovánek. My Vám 
přejeme krásné léto, dětem příjemně 
prožité volno, než usednou zase zpátky 
do školních lavic. Nakonec nám dovolte 
připomenout pár dobrých rad, které 
sice určitě dobře znáte, ale opakování 
je matka moudrosti…

o nádhernou podívanou, kdy zúčastně-
ní zatančili Kankán. Velmi tímto paní 
ředitelce děkujeme! Novinkou byla 
možnost využít fotokoutku, ať už jen 
tak pro zábavu nebo pro zdokumento-
vání akce na památku. Účast na plese 
byla hojná, za což jsme velmi rádi. 
Zároveň si ale nešlo nevšimnout malé 
účasti vraclavských spoluobčanů, 
což je opravdu škoda.

OSTRÉ VÝJEZDY
Měsíc duben byl pro nás ve znamení 
ostrých výjezdů. 15. dubna jsme vyjíž-
děli k hořícímu objektu v obci Domo-
radice. A následně 23. dubna se přesně 
po roce v naší obci opět rozhoukala 
siréna. Došlo k pádu drátů elektrického 
vedení a následného vznícení lesního 
porostu v části obce Svatý Mikuláš. 
Zasahovaly zde jednotky z Vysokého 
Mýta a Vraclavi.

ČARODĚJNICE
Tradičnímu pálení čarodějnic 
30. 4. 2019 předcházela brigáda hasičů 
a dobrovolníků. Hasiči vytvořili hranici 
a stavěli stan s lavicemi. Na brigádu se 
jich bohužel sešlo jen pár, ale o to větší 
dík si zaslouží. Večer se shromáždil 
čarodějnický průvod organizovaný 
členkami ČČK ("Červený kříž"). Kolem 
hranice se hodnotily nejlepší masky, 
které byly následně odměněny. Ob-
čerstvení bylo zajištěno dobrovolnými 
hasiči až do pozdních večerních hodin. 
Akce se dle našeho soudu velmi 
vydařila.

PŘIJĎTE NA POSEZENÍ
Taková byla naše první polovina roku. 
Nyní bychom Vás rádi pozvali dne 
22. června na posezení před hasičskou 
zbrojnicí. Čeká Vás bohaté občerstvení 

nenechte se mýlit, omladina nekropí 
oblohu, ale trénuje hasičský útok



hasičský ples zdobilo 
kankánové vystoupení 

POSEZENÍ PŘED
HASIČSKOU ZBROJNICÍ

22. června 2019

hasiči Vraclav



se jí vryly hluboko pod kůži 
a hodně naučily. 
Vyprávěním těchto zážitků a pro-
žitků se s námi podělila na začátku 
března. Zajímavé bylo, že přišli  
i malí diváci a posluchači, zřejmě 
inspirovaní jejím předešlým výle-
tem na Madagaskar. 
Svým osobitým způsobem, někdy 
s jadrnějším jazykem, ale to už je 
její styl a patří k ní, udržela naši 
pozornost celou dobu přednášky. 
Já osobně ji velmi obdivuji, ale 
zároveň nezávidím jejím rodičům 
starost o ni.

VÝSTAVA V LÁZNÍCH
Kde se ocitneme nyní? Nebojte se, 
zůstaneme u nás na Vraclavi. Ten-
tokrát navštívíme Svatý Mikuláš, 
konkrétně bývalé lázně, které v sou-
časné době slouží jako pobočka 
Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě. Vždy se snažíme do konce 
dubna využít tyto reprezentativní 
prostory k výstavě obrazů.
Tentokrát se jednalo o působivé ob-
razy pana Jana Pokorného, tatínka 
paní ředitelky naší Veselé školičky. 

Také byste se vydali sami  
na Island jako Míša Hrdá?
Jak sama popisuje, rozhod-
nutí odjet sama na Island 
padlo během 3 minut  
a během 3 hodin byla zhru-
ba „naplánovaná“ měsíční 
cesta, při které oslavila své 
30. narozeniny. 
Odjížděla ale s velkým 
respektem, pokorou a téměř 
žádným očekáváním. Celý 
měsíc spala jen pod pla-
chtou, jedla zadarmo, ušla 
spoustu kilometrů přes hory 
i řeky, nepotkala několik 
dnů živáčka, ale také uza-
vřela nejedno přátelství, 
která jí mnohdy pomohla 
v rozhodnutí, kam se bude 
ubírat dál. 
Island a jeho dechberoucí 
vodopády, kaňony, fjordy, 
sopky nebo termály - prostě 
příroda měnící se každých 
5 minut, stejně jako počasí, 

lázeňská budova hostila
obrazy Jana Pokorného



Míša Hrdá se tentokrát 
vypravila na Island, 
poreferovala nám, jaká byla 
její dobrodružná cesta



STIHLI JSTE 
PŘEDNÁŠKU, VÝSTAVU OBRAZŮ NEBO DIVADLO?

Věra Nováková
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Myslím, že sám plakát napovídal, 
že se jedná o lákavou výstavu.
Kdo zasvěceněji by mohl v úvodu 
promluvit o životě a díle než jeho 
dcera Pavlína.
Plni dojmů z nádherných přírod-
ních scenérií, portrétů nejenom 
krásných žen a rozkošných dětí jsme 
skutečně odcházeli domů svátečně 
naladěni. Slavnostní atmosféru ještě 
umocňovala neděle, kdy jsme proží-
vali Hod Boží velikonoční.

POPRASK V KULTURÁKU
Co nám ještě do třetice chybí? Ano, 
máte pravdu! Divadlo!! A s jakým 
názvem! Přímo poprask, ale ne 
na Vraclavi, ale na laguně.
Divadelní představení Poprask na 
laguně v podání Jednoty divadel-
ních ochotníku Jaroslav Luže. Před-
vedla komedii Carla Goldoniho 
Poprask na laguně v režii Jany Hru-
bé. Poprask na laguně je jedinečná 
komedie lidských charakterů na-
bízející skvělé herecké příležitosti. 
Zatímco nad lagunou přejde jeden 
jediný den, my jsme prožili s hrdiny 
životní kolotoč plný smíchu, vášní, 
smiřování i vzteklých šarvátek.
Děkujeme lužským ochotníkům 
za profesionální výkon. Moc dobře 
jsme se bavili! 

Děkuji za spolupráci všem členům 
kulturní komise, paní Jarušce Fikej-
zové, Hedvice Zerzánové a manže-
lům Souškovým za pomoc při reali-
zaci jednotlivých akcí. Fotografi emi 
obohatili toto povídání pan inženýr 
Jaroslav Kubík a Karel Škop.
Moc si vážím všech, kteří přispívají 
různými akcemi k bohatému kultur-
nímu i sportovnímu vyžití v naší obci.
Myslím, že se nemáme za co stydět. 
Přeju Vám klidné a příjemné proží-
vání léta, dětem co nejdelší prázd-
niny. A při vzájemném setkávání 
nezapomínejte na úsměv.

viděli jsme výstavu pana Jana Pokorného 
i vtipné divadelní představení 



kulturní komise



LISTOPAD
Večerní obloha stále patří Jupiteru 
se Saturnem a ve druhé polovině 
měsíce se k nim připojí ještě 
Venuše. Bude sice jen nízko nad 
jihozápadním obzorem, ale díky 
jasnosti −3,9 magnitudy bude jistě 
nepřehlédnutelná. Mars svítí ráno 
nad jihovýchodem a v poslední 
dekádě listopadu se k němu připojí 
Merkur. 

V pondělí 11. listopadu kolem  
16. hodiny můžeme spatřit Merkur 
jako černou tečku přecházející přes 
Slunce. Přechod Merkuru přes  
sluneční disk je úkaz odehrávající  
se asi 14krát za století. Naposledy 
jsme ho od nás mohli pozorovat   
9. května 2016 a na ten příští si bude-
me muset počkat až do 13. listopadu 
2032. Z našeho území budeme moci 
pozorovat pouze první polovinu lis-
topadového úkazu. Merkur se poprvé 
dotkne slunečního kotouče krátce 
po půl druhé, maximální fáze úkazu, 
která nastane v 16 hodin  
19,7 minuty, je ale prakticky nepozo-

dne 16. července spatříme 
prakticky v celém svém průběhu. 
Měsíc vychází necelou čtvrthodinu  
po vstupu do polostínu.

ČASOVÝ PRŮBĚH 
ČÁSTEČNÉHO ZATMĚNÍ
Začátek polostínového zatmění 
     20 h 44 min SELČ  (16.7.)
Východ Měsíce (Vraclav) 
     20 h 52 min SELČ  (16.7.)
Začátek částečného zatmění 
     22 h 02 min SELČ  (16.7.)
Maximální zatmění (65,3%) 
     23 h 31 min SELČ  (16.7.)
Konec částečného zatmění 
     01 h 00 min SELČ  (17.7.)
Konec polostínového zatmění 
     02 h 18 min SELČ  (17.7.)

SRPEN
Večerní obloze budou kralovat dvě 
největší planety sluneční soustavy 
Jupiter a Saturn.

Perseidy mají maximum 13. srpna  
v 9 hodin s hodinovou frekvencí 
110 meteorů, což v denním světle 
pochopitelně neuvidíme, ale  
i v noci Měsíc krátce před úplňkem 
bude pozorování značně rušit.

V letošní druhé polovině roku 
můžeme být svědky několika 
zajímavých úkazů.

ČERVENEC
Ve čtvrtek 4. 7. ve 23 hodin bude 
Země nejdále od Slunce, a to  
152,1 milionu kilometrů.
Po celý měsíc bude celou noc dobře 
pozorovatelná planeta Saturn se 
svými prstenci (nyní v „podhledu“), 
které mohou uvidět majitelé daleko-
hledů zvětšujících alespoň 30krát.  
V úterý 9.7. ve 22 hodin bude  
Saturn nejblíže Zemi a to 9,033  

astronomické 
jednotky. (Astro-
nomická jednotka 
byla původně defi-
novaná jako střední 
vzdálenost Země 
od Slunce, v roce 
2012 ji Mezinárod-
ní astronomická 
unie upřesnila jako 
149 597 870,7 km). 
Jupiter najdeme  
na obloze po vět-
šinu noci kromě 
rána. Částečné 
zatmění Měsíce 

Česká 
astronomická 
společnost



přechodné fáze zatmění Měsíce, 
převzato z en.wikipedia.org, 
autor Downclouding



Aldebaran
Bulletin


ÚKAZY NA OBLOZE
OD ČERVENCE DO PROSINCE 2019

Jaroslav Kubík
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i planetu Saturn. Zatímco Jupiter 
se takto pomalu rozloučí s pozoro-
vateli a ukáže se na obloze až zase 
v lednu 2020 za rozbřesku, plane-
tě Venuši tímto milníkem začne 
dlouhé období její viditelnosti coby 
jasné „večernice“ na večerním nebi, 
které vyvrcholí na jaře roku 2020.

PROSINEC
Prosincové večerní obloze bude 
bezesporu vévodit Venuše, jejíž 
viditelnost se postupně zlepšuje, 
na konci roku dosahuje jasnosti 
−4 magnitudy. V první polovině 
měsíce Venuši na večerní obloze 
ještě doprovodí Saturn. Najdeme 
ho ale nízko nad jihozápadním 
obzorem a koncem roku už ho 
neuvidíme. Ranní obloha bude 
patřit Marsu a Merkuru. Merkur 
spatříme v první dekádě měsíce 
ráno nad jihovýchodem.

Poslední zatmění roku 2019, které 
nastane 26. 12., však z našeho úze-
mí neuvidíme. Půjde o prstencové 
zatmění Slunce a spatří ho obyvate-
lé Saudské Arábie, Indie, Srí Lanky, 
Indonésie, Malajsie a Filipín.

Maximum meteorického roje 
Geminidy má nastat 14. 12. 
ve 13 hodin. Měsíc krátce po úplň-
ku ale bude značně rušit pozorová-
ní. Maximální hodinová frekvence 
by měla dosáhnout 120 meteorů 
za hodinu.

Zimní slunovrat nastává 
22. prosince v 5 hodin 19 minut.

Zdroje:  Česká astronomická spo-
lečnost Aldebaran Bulletin, Kniha 
Petra Horálka „Tajemná zatmění“.

doslova vypálení oka!!! Nejlépe 
je zajít na hvězdárnu, kde jsou 
na podobná pozorování bezpečně 
vybaveni.

BETLÉMSKÁ (DVOJ)HVĚZDA 
NA OBZORU
Ještě jednoho úkazu můžeme být 
svědky. Jednou z nejuznávanějších 
teorií o původu Betlémské hvězdy 
je konjunkce planet, konkrétně 
Jupiteru a Saturnu v souhvězdí Ryb 
v roce 7 před naším letopočtem. 
A to nebylo ani v prosinci, kdy 
oslavujeme vánoční svátky. Další 
z teorií dokonce představuje Bet-
lémskou hvězdu jako konjunkci 
nejjasnějších planet – Venuše 
a Jupiteru – v blízkosti hvězdy 
Regulus v souhvězdí Lva. A tak 
či onak, přesně měsíc před Štědrým 
dnem, tedy 24. listopadu 2019, 
se k takové konjunkci skutečně 
znovu schýlí, a to na večerní obloze. 
Jupiter s Venuší budou vidět jen 
krátce a nízko nad obzorem ještě 
za soumraku, ale za přízně počasí 
by z místa s dokonalým výhledem 
na jihozápad měly být obě plane-
ty nepřehlédnutelné. Jupiter bude 
„nad“ Venuší severním směrem 
v úhlové vzdálenosti 1,4° a pozor-
nější oko na čisté obloze objeví 

rovatelná, na většině našeho území 
bude už Merkur pod obzorem. 

ČASOVÝ PRŮBĚH PŘECHODU 
MERKURU PŘES SLUNCE DNE 
11. LISTOPADU (SEČ)
První kontakt (dotkne se okraje 
slunečního kotouče) 
     13 h 35,5 min 
Druhý kontakt (celý se octne uvnitř 
slunečního kotouče) 
     13 h 37,2 min
Střed (bude nejhlouběji 
ve slunečním kotouči)
     16 h 19,7 min
Západ Slunce (ve Vraclavi)
     16 h 17,0 min

Kdo bude chtít tento úkaz vidět, 
musí samozřejmě dbát na ochranu 
svých očí. Pouhým okem (pocho-
pitelně za použití svářecího skla 
nejméně č. 13) však stejně tak malý 
bod na Slunci neuvidí. Jediná mož-
nost v amatérských podmínkách 
je na Slunce namířit dalekohled 
a okulárem promítnout obraz 
Slunce např. na bílý papír a na takto 
promítnutý obraz se teprve podívat. 
Nikdy se nesmíme podívat 
do okuláru jakéhokoliv dalekohle-
du namířeného na Slunce, nestačí 
ani uvedené svářecí sklo, hrozí 

obloha kolem Měsíce během zatmění, 
zdroj: Stellarium, rendering: Petr Horálek



pobavte 
se s vědou



astronomické tipy



Sochor Martin. Martin nastoupil 
v pár zápasech a tak na čtvrtém 
místě se střídalo více hráčů. Nejvíce 
utkání měl Jarda Vomočil a Novot-
ný Jirka s Nežádalem.
Problém byl hlavně v první půlce, 
kdy měl potíže Jirka Táborský 
s loktem, přesto se nám dařilo 
a po první polovině jsme byli 
na 3. místě. To pomáhal Petrovi 
i Pavel Pohl a tak byla jejich účast 
znát. Ve druhé polovině už jejich 
hráčské vytížení bylo nižší, přesto 
jsme obsadili pěkné 6. místo, aniž 
bychom se strachovali o sestupové 
problémy.
Sestava pro letošní sezónu 19-20 
by měla kopírovat sezónu loňskou. 
Co Martine, že by jsi to letos zkusil?

BÉČKO
Naše B mužstvo, většinou v sestavě 
Novotný Jirka 58 zápasů, Nežádal 
Karel 57, Vomočil 32, Hrubeš 33, 
Dolanský 35. Pavel Pohl a Jarda 
Janků se většinou věnovali našemu 
C mužstvu. Od začátku až do konce 
sezóny jsme byli na dostřel špičce 

a rozjednáno máme i hostování 
mladých hráčů.
Jediný, který nám odchází, je  
Roman Dolanský, který chce hrát  
v Brně turnaje neregistrovaných.

POTŘEBUJEME MLADÉ
Co je letitý problém, to je mládež. 
Už po 3 roky NEHRAJEME SOU-
TĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE A 
TAK KAŽDÝ ROK PŘISPĚJEME 
POKUTOU DO Regionální SVA-
ZOVÉ POKLADNY. Pár žáků 
začalo i trenéra bychom měli, ale 
po 2 až 3 měsících to děti opustilo 

a vrhli se radši 
na počítač. Anebo 
se mýlím a někdo 
se nám přihlásí.
Herna Vám je k dis-
pozici a tak rodičo-
vé, pokud byste měli 
s dětmi chuť, dveře 
jsou Vám otevřené.
A nyní k naší 
sportovní činnosti.

ÁČKO
A mužstvo v sestavě 
Schejbal Petr, Vacha-
lík,Táborský Jiří st., 

Vážení sportovní přátelé, oproti 
loňské sezóně se mně tato sezóna 
hodnotí daleko lépe. Už také proto, 
že tentokrát byl i dostatek hráčů. 
Přesto bych se rád v nastávající 
sezóně setkal s těmi, kteří nebyli 
k dispozici, buď pro nemoc či pro 
pracovní vytížení.

POSILY
Doufám, že nám v sezóně 2019-20 
pomůžou Martin Sochor, Jenda So-
chor, Petr Matoušek, Jakub Pelikán 

STOLNÍ TENIS TTC SEDLEC
SEZÓNA 2018-2019

Josef Schejbal

tuto sezónu 
slavíme úspěch



mladé posily jsou vítány
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soutěže a nakonec z toho bylo krás-
né 3. místo. Víc jsme si ani nepřáli, 
neboť postup nebyla naše priorita. 
V RP 1 máme naše A mužstvo 
a mít dvě mužstva v jedné soutěži, 
se nám už několikrát nevyplatilo. 
Letos mužstvo posílí Pepa Hýbl 
a rýsuje se taky Kuba Pelikán. 
Hráčů pro RP 2 by mělo být dost. 
Doufám, že u nás zůstane i Jarda 
Vomočil, který tady je na střídavý 
start z Vidlaté Seče.

CÉČKO
Nyní se dostá-
vám k našemu 
C mužstvu. Od 
začátku soutěž 
jsme hráli na čele 
s tím, že nás tak 
ani nezajímá po-
stup, hlavně aby 
si zahráli naši 
dva mladší žáci, 
kteří jsou u nás 
na hostování. 
Pavlík Pohl 
(US Choceň) 
a Míša Vavroušek 
z Eliza Praha 
(vnuk Jirky Tá-
borského). Míša 
se přestěhoval 
do Prahy, ale pár 
utkání za nás 
odehrál. To 
Pavlík Pohl 
odehrál za naše 

ping-pong Sedlec

C mužstvo většinu. Základ mužstva 
tvořili Pohl starší, Pohl mladší, 
Jarda Janků, (náš nejstarší hráč 
v oddíle) a Láďa Hrubeš. Další hráči 
se střídali, pokud někdo ze základu 
chyběl. Ať už to byl Peťa Smrček, 
Dušan Ochodnický a nebo Míša 
Vavroušek. Na poslední utkání nám 
pomáhal Pepa Hýbl. Po polovině, 
když se nám podařilo porazit 
prozatím vedoucí mužstvo soutěže 
Č. Třebovou, se naši hráči rozhodli, 
že se pokusí vybojovat postup 

do 3. třídy. Nakonec 
jsme 4. třídu vyhráli 
a postoupili do kvali-
fi kace s Bartošovice-
mi (druhými ze sku-
piny sever), a když 
jsme s Bartošovicemi 
obě utkání vyhráli, 
naše C mužstvo bude 
hrát 3. třídu. 
Gratulace, ale s tímto 
mužstvem by byla 
hanba nepostoupit.

CO NÁS ČEKÁ?
Následující sezóna se 
bude odvíjet od toho, 
kdo zůstane a zda 
se nám podaří kádr 
doplnit. V žebříčku 
máme 15 hráčů, 
s tímto pořadím 
v okrese Ústí nad 
Orlicí: 1 Schejbal 
Petr, 7 Sochor Mar-

tin, 30 Vachalík Lubor, 31 Táborský 
Jiří, 42 Novotný Jiří, 47 Nežádal 
Karel, 51-60 Vomočil Jaroslav, 
81-90 Dolanský Roman, 81-90 
Matoušek Petr, 81-90 Sochor Jan, 
81-90 Hýbl Josef, 81-90 Hrubeš 
Ladislav, 121-140 Pohl st., 121-140 
Janků Jaroslav, 210 Pohl ml.
Ostatní hráči neměli odehranou 
povinnou kvótu pro umístění 
na regionálním žebříčku.

VÁNOCE
Každoročně se hraje Vánoční handi-
capový turnaj, který letos vyhrál náš 
nový člen Pavel Pohl, který před se-
zónou přestoupil z Vysokého Mýta. 
2. Dolanský Roman, 3. Vavroušek 
Michal, 4. Pohl Pavlík, 5. Nežádal 
Karel, 6. Ochodnický Dušan, 
7. Janků Jaroslav, 8. Novotný Jirka, 
9. Kopecká Věra, 10. Dolanský Stan-
da, 11. Vomočil Jaroslav, 12. Hrubeš 
Ladislav. Čtyřhry: 1. Dolanský Ro-
man-Pohl ml., 2. Pohl st. - Dolanský 
Stanislav, 3-4. Vavroušek-Nežádal 
a Ochodnický-Táborsky J. ml.
27. 4. 2019 se v Sedlecké hasičárně 
uzavřela sezóna. Grilovaná krkovič-
ka a pivečko všem chutnalo.
Nakonec bych chtěl poděkovat 
sponzorům, v první řadě Obecnímu 
úřadu Vraclav a p. Kulhavému, 
za velkou fi nanční pomoc.
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DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY DRUŽSTVO BODY

1    TJ Sokol Č. Třebová Bm  2218 0 4 0 198:110 58 1    TTC Sedlec C 51

2    TJ Lanškroun B 2215 3 4 0 203:111 55 2    TJ Sokol Č. Třebová C 51

3    Orel Vysoké Mýto B 2216 0 6 0 192:130 54 3    TJ Sokol Lukavice B 50

4    TJ Jiskra Králíky A 2211 4 7 0 174:166 48 4    SK Ledňáček Bartošovice 48

5    TTC Sedlec A 2212 2 8 0 182:138 48 5    TJ S. Plchovice Sršně B 47

6    TJ Lanškroun C 2212 2 8 0 178:151 48 6    TJ Sokol Tatenice B 41

7    TTC Ústí nad Orlicí "E" 2212 1 9 0 181:149 47 7    TJ Sokol Sudslava D 40

8    Steinerová Choceň z.s. 22 9 1 12 0 147:178 41 8    TJ Sokol Líšnice B 39

9    TJ Sokol Mistrovice B 22 6 5 11 0 152:183 39 9    TJ Jiskra Králíky C 37

10    TJ Sokol Žamberk B 22 5 3 14 0 135:195 35 10    TJ Sokol Nekoř B 36

11    TJ Sokol Libchavy A 22 3 4 15 0 124:203 32 11    TJ Sokol Těchonín B 34

12    TJ Zálší A 22 0 1 21 0 67:219 32 12    Orel Vysoké Mýto D 34

13    TJ Sokol Libchavy C 33

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY 14    TJ Sokol H. Heřmanice 32

1    TJ Sokol Lukavice 2217 4 1 0 212:98 60 15    Sokol Mostek B 28

2    TJ Sokol Hnátnice A 2214 4 4 0 190:134 54 16    TJ Zálší C 28

3    TTC Sedlec B 2213 2 7 0 176:149 50 17    TJ Sokol Žamberk E 26

4    TJ Jiskra Králíky B 2210 6 6 0 178:160 48 18    TJ Sokol Plchovice Srš. C 24

5    TJ Sokol Sudslava B 2210 5 7 0 177:162 47 19    TJ Sokol Sudslava E 24

6    TJ Sokol Řetová 2210 3 9 0 172:167 45 20    TJ Sokol Dobrouč B 18

7    TJ Sokol Tatenice A 2210 3 9 0 166:158 45 21    TJ Sokol Hnátnice B 17

8    Orel Vysoké Mýto C 22 8 4 10 0 153:175 42

9    Orel Orlice B  228 1 13 0 159:178 39

10    Sk Skořenice 22 7 2 13 0 158:179 38

11    TJ Sokol Líšnice A 22 6 2 14 0 131:191 36

12    TJ Sokol Žamberk C 22 1 0 21 0 93:214 24
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tuto sezónu 
slavíme úspěch

tabulky, konečné výsledky 2018-19
   1. tabulka (úzká) Regionální přebor 4 J
   2. tabulka (vlevo dole) Regionální přebor 1
   3. tabulka (vpravo) Regionální přebor 2
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rekonstrukci dvoukolové stříkačky
nám pochválil vnuk výrobce



hasiči Sedlec

Naše činnost se začátkem roku 
rozbíhala pozvolně a šlo o účast 
na výročních valných hromadách 
okolních sborů. Postupně jsme 
navštívili tu Vraclave, Janoviček 
a Zámrsku. 15. února jsme 
pořádali také tu naši. 

Promítání
Ve spolupráci s panem Táborským 
starším proběhlo 2. března již 
3. promítání jeho obecní fi lmové 
kroniky. Sešla se spousta lidí a pro-
dukce se líbila.

Schůze okrsku
13. března jsme byli přítomni 
na schůzi okrsku v Dobříkově. Tam 
jsme se především dozvěděli o plá-
novaných akcích v průběhu roku.

Čarodějnice
V dubnu náš sbor zabezpečoval 
pálení čarodějnic. Museli jsme 
urovnat kupu roští, dále jsme naře-
zali dřevo na hranici pro opékání 

párků, navezli lavičky, stoly, zajistili 
občerstvení a postavili stan pro 
případ nepříznivého počasí. 

Noví členové
Velmi se nám dařilo na poli přijí-
mání nových členů. Máme 3 nové 
hasiče a okamžitě se zapojili do 
činnosti. Prošli hned zkouškou 
„ohněm“ kdy 1. června byli vysláni 
na cvičení do Svařeně. V prvním 
kole se nám sice moc nedařilo, ale 
druhé ukázalo, že by to mohlo jít. 
Bude ale stejně potřeba ještě hodně 
potrénovat.

Vydařený festival
8. června probíhal ve Vysokém 
Mýtě festival Sodomkovo a Stratíl-
kovo Vysoké Mýto. Naším plánem 
bylo vystavit zde zrenovovanou 
požární dvoukolovou stříkačku 
Stratílek z roku 1943. Což se 
nakonec podařilo, a že se jednalo 
o zdařilou rekonstrukci, potvrdil 
i vnuk pana Stratílka, který nás tam 

navštívil a chválil provedenou práci. 
Na této renovaci odpracovali stovky 
hodin Míra Zeman, Láďa Černý 
a Standa Dolanský. 

Vystavovanou techniku ještě rozšířil 
náš požární automobil Škoda RTHP 
706 z roku 1962. 

Tak probíhala činnost v první polo-
vině roku 2019.

S pozdravem 
Jiří Táborský

155
HASIČSKÝ 

ZÁCHRANNÝ 
SBOR
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Ten čas běží snad čím dál rychleji...
Moc vás zdravím při čtení dalšího čísla zpravodaje 
a seznámím vás opět pomocí fotografi í se Sokolskými 
akcemi za uplynulý půlrok

            Lea Ochodnická

sokol

23. 2. MAŠKARNÍ 

DĚTSKÝ KARNEVAL

16. 2. a 6. 4. ŘÁDĚNÍ V KRYTÉM BAZÉNU

9. 2. BRUSLENÍ 
V CHOCNI 

19. 3. BESEDA 

NORDIC WALKINGU 

7. 4. NW V TERÉNU

8. 5. KULIČKIÁDA

1. 6. DĚTSKÝ BRANNÝ 

DEN NA HRADISKU
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není problém. Můžete je slyšet 
na našich obecních akcích, oslavách 
narozenin, ale hrají i na Polance, 
v Pardubicích, v Praze, na Medlově 
atd. Za hraní si neúčtují žádný hono-
rář, hrají především pro radost 
a potěchu srdce. 

Pánové, děkujeme za váš hudební 
doprovod a už teď se těšíme na vaše 
písničky a na to až zazní nesmrtelná 
věta:

„A teď vám zahrajeme, co jsme ještě 
nikdy nehráli…!“   
   

E. N.

MEDLOVŠTÍ KANCI
Že je neznáte? Pokud chodíte na ně-
které kulturní akce v naší obci, tak je 
určitě znáte. Jenom vám bude zřejmě 
bližší název „hudební skupina Matu-
rovci.“ Vzhledem k tomu, že téměř 
všichni muzikanti jsou Vraclaváci, 
rozhodli jsme se vám toto hudební 
seskupení blíže představit.

Jak už název kapely napovídá, kapela 
vznikla někdy před dvaceti lety v oko-
lí Medlova, kde tito muzikanti hrávají 
při svých táborových setkáních 
a jejich hudebním stylem je country. 
V současné době hrají v tomto složení:

Jiří Fyrbach – kapelník, 12-ti strun-
ná kytara, Jiří Král – 12-ti strunná 

krátce

odpady - informace pro občany

kytara a tahoun seskupení, Martin 
Matura – kytara a klávesy Yamaha 1, 
Jaromír Matura – housle, Ladislav 
Matura – basa (dovezená až z Ameri-
ky – pozn. redakce), Jan Jung – kláve-
sy Yamaha 2.

Toto mužské hudební těleso hraje 
především country, ale když se na ně-
které z akcí objeví převážně děti, oka-
mžitě reagují a hrají i dětské písničky. 
Někdy lehce zabrousí i do folku.

Je to kapela, která hraje zásadně 
bez ozvučení tzv. unplugged (akustic-
ky), není třeba žádných mikrofonů, 
a přesto je nemůžete přeslechnout. 
Kapela zahraje ráda na nejrůznějších 
venkovních akcích, ale ani velký sál 

VÝSYP POPELNIC
v druhé polovině r. 2019

10. a 24. června
8. a 22. července

5. a 19. srpna
2., 16. a 31. září
14. a 28. října

11. a 25. listopadu
9. a 23. prosince


Svoz plastu každý poslední

čtvrtek v měsíci.

SUDÝ TÝDEN
Vraclav - Draha

Vraclav - za fotbalovým 
hřištěm

LICHÝ TÝDEN
sv. Mikuláš - u nádrže

Sedlec - u rybníčku

Využívání stanoviště  mimo 
uvedené termíny je zakázáno!

Využijte služeb sběrných 
dvorů ve Vysokém Mýtě 

(viz otevírací doby na zadní 
straně tohoto Zpravodaje).

K uložení odpadu si nezapomeňte 
vzít doklad o trvalém pobytu 

na Vraclavi (občanský průkaz).

Maximální množství odpadu je 
200 kg na osobu za den.

SBĚR BIOODPADU
stanoviště

SBĚRNÝ DVŮR VRACLAV
trvale uzavřen



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

facebook: 
obec Vraclav



TERMÍN KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO POŘÁDAJÍCÍ
červenec
6. 7. 2019 Veřejný závod LK střelnice u Topola MS VRCHA
7. 7. 2019 Myslivecký dětský den střelnice u Topola MS VRCHA
20. 7. 2019 Moravský underground Statek u Mnicha Pizzerie U žíznivého m.

Ducháčkové (divadelní spolek PaPeTo Zámrsk) Barokní areál Vraclav kulturní komise 
srpen
3. 8. 2019 Vršovák Fest hřiště Vraclav za podpory obce Vraclav
září
 Grilování u hasičárny SDH Vraclav
19. 9. 2019 Cestopisná přednáška o Bali (T. Černohous) KD Vraclav kulturní komise 
19. - 22. 9. 2019 Relaxační víkend pro ženy Prachovské skály TJ Sokol Vraclav
 Vrchovský přeborník střelnice u Topola MS VRCHA
říjen
 Drakiáda hřiště Vraclav TJ Sokol Vraclav
listopad
1. 11. 2019 Večer světel sraz před ZŠ TJ Sokol Vraclav
29. 11. 2019 Předvánoční dýchánek sál KD Vraclav TJ Sokol Vraclav
prosinec
1. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stromu náves Vraclav kulturní komise 

Mikulášská zábava Do Pekla braní sál KD Vraclav Spolek proti nudě
Čertování ZŠ Vraclav TJ Sokol Vraclav

 Vánoční koncert v kostele kostel Nanabevzetí P. Marie Farní společenství, ZŠ
 Tradiční vánoční koncert a živý Betlém kostel sv. Mikuláše Regionální muzeum VM
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 také letos v srpnu proběhne 
oblíbený Vršovák Fest 

 masopustní průvod čekalo 
opět množství nástrah



kalendář plánovaných akcí



UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

starosta@obecvraclav.cz
Hedvika Zerzánová 
(asistentka starosty)

h.zerzanova@obecvraclav.cz
Jaroslava Fikejzová (pokladní)

j.fi kejzova@obecvraclav.cz
Marcela Zemanová (účetní)

telefon 465 482 127

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@zsvraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
telefon 727 949 271

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 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, 6.27, 7.05, 10.37, 10.42, 11.47, 

    12.13, 13.08, 13.37,  14.23, 14.47, 
  15.03, 15.37, 15.56, 16.47, 16.50

VYSOKÉ MÝTO aut. nádraží
SMĚR VRACLAV NÁVES
všední den
  5.25, 5.45, 6.40, 7.15, 8.25, 9.30, 
  10.30, 12.05, 12.27, 13.27, 14.05,   
  14.45, 14.54, 16.05, 17.30, 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, 6.20, 9.30, 10.30, 11.43, 12.05, 

    13.30, 14.43, 14.45, 14.55, 15.30,
  16.05, 16.43, 16.45, 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, ověřování
po  8.00-12.00 12.30-16.30
st 8.00-12.00 12.30-17.00

SBĚRNÝ DVŮR
 letní čas zimní čas

ul. Průmyslová, Vysoké Mýto
po 8.00-12.00 8.00-12.00
út 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
st 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
pá 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
so 8.00-12.00 8.00-12.00

ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto
po 14.00-18.00 13.00-17.00
čt 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00

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


