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celé budovy, výměny všech oken, dve-
ří a vrat a nového teplovodní vytápění 
s plynovým kotlem. Od října 2016 má 
Obec schválenou dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. V červnu 
2017 byl proveden výběr zhotovitele 
akce, podepsána Smlouva o dílo a na 
provedení celé akce je stanovena doba 
18 týdnů.

SEDLECKÁ NÁVES
Realizace obnovy sedlecké návsi je 
rozdělena na dvě etapy. V první etapě 
bude obnovena komunikace a ve dru-

hé budou zhotovena nová parkovací 
stání, zeleň, mobiliář a přeložky sítí. 
Důvodem k rozdělení na dvě etapy 
je státní dotace, která je poskytována 
pouze na komunikace. Obec Vraclav 
tuto dotaci získala a realizace obno-
vy komunikace na sedlecké návsi 
byla dohodnuta s vybranou fi rmou 
STRABAG, a.s. na období srpen-říjen 
2017.

OBNOVA BAROKNÍHO AREÁLU 
VE SVATÉM MIKULÁŠI
V letošním roce projde obnova fasády 
na kostele svatého Mikuláše druhou 
etapou. Jedná se o pravou stěnu kos-
tela, vč. sakristie. Rozpočet na ni je 
1,1 mil Kč. V září loňského roku jsem 
tak jako každý rok požádal o dotace. 
Z Ministerstva kultury je přislíbena 
dotace ve výši 700 tisíc Kč a z Pardu-
bického kraje 100 tisíc Kč. Lešení stojí 
a co nevidět se na něm začnou pohy-
bovat řemeslníci.

NOVÉ ŠATNY HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Nové šatny hráčů jsou jednou 
z prioritních investic Obce. Stávající 

Vážení spoluobčané,
překulila se první polovina roku 2017 
a je čas se podívat, jak se vyvíjí situace 
v Obci. Zima byla po dlouhé době ta-
ková, jak má být a překvapivě na nás 
nedolehla jarní sucha jako v minulých 
letech.
Ať je zima nebo teplo, ať je sucho 
nebo mokro, život jde dál. Stále je co 
udržovat, opravovat, vylepšovat, stále 
je do čeho investovat, abychom si 
připravili lepší podmínky pro život 
v našich malých krásných vesnicích.
Činnost samosprávy obce se jako kaž-
dý rok na jeho začátku zaměřila na 
přípravu investičních akcí, které byly 
následně zařazeny do rozpočtu obce 
na rok 2017 a nyní jsou, jak se říká na 
spadnutí, nebo jsou některé z nich již 
zahájeny.

HAVARIJNÍ STAV HASIČSKÉ 
ZBROJNICE VE VRACLAVI
Na začátku byl havarijní stav oken, 
vrat, špatně fungující vytápění aku-
mulačními kamny a vysoká ener-
getická náročnost budovy hasičské 
zbrojnice ve Vraclavi. Byla zpracová-
na projektové dokumentace zateplení 
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Milé sousedky, milí sousedé!
Náš Zpravodaj, jak jste si jistě všimli, se proměňuje. Rozhodli jsme 
se ale neměnit jen jeho vzhled, ale také obsah, a to tak, aby poskytoval 
co nejširší servis obyvatelům obce. Již zavedené příspěvky samozřejmě 
zůstávají zachovány, ale vzniklo také několik nových pravidelných rubrik, 
ve kterých se dozvíte například otvírací doby obecního úřadu, pošty či 
jízdní řád autobusu.
Protože žijeme v době moderních technologií a myslíme si, že by Zpravo-
daj měl oslovit také mladé, rozhodli jsme se, kde je to možné, přidávat 
k textu QR kódy. Tyto kódy lze jednoduše načíst do chytrých telefonů 
a dostat se přes ně na internetové stránky s dalšími podrobnostmi.
Rádi bychom od příštího čísla vytvořili pro obyvatele Vraclavi rubriku 
oznámení, do které budete moci přispívat. Pokud tedy chcete svým spo-
luobčanům něco krátkou tištěnou formou sdělit, napište svůj příspěvek na 
e-mail: zpravodaj@vraclav.cz. K oznámením budeme uveřejňovat maxi-
málně jeden obrázek. Stejnou adresu použijte také pro další příspěvky.

Doufáme že s těmito změnami budete spokojeni a přejeme vlídné dny!

       Redakce

slovo starosty obce
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zahradami domů od čp. 178 po čp. 
12. Vybraný projektant navrhne 
všechny inženýrské sítě - stavební ob-
jekty - vodovod, kanalizaci, plynovod, 
kabelizaci ČEZ, veřejné osvětlení, 
rozhlas, chodník a místní komunika-
ci, zpracuje všechny potřebné pro-
jektové dokumentace pro územní roz-
hodnutí a všechna stavební povolení. 
Po vydání stavebních povolení na 
všechny jmenované stavební objekty 
proběhne výběrové řízení na jejich 
zhotovitele. Předpokládaný termín 
realizace inženýrských sítí (ZTV) je 
první pololetí příštího roku 2018.

Za zmínku ještě stojí úspěšně prove-
dená akce - rekonstrukce WC, sprchy 
a modernizace kuchyňky v budově 
„nové“ hasičské zbrojnice ve Vrac-
lavi a v současné době také probíhá 
rekonstrukce WC ve „staré“ budově 
školy.

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ 
PLÁN OBCE VRACLAV
Vychází z něho veškerá činnost 
samosprávy Obce. V prvním pololetí 
letošního roku měla veřejnost mož-
nost se zúčastnit jeho aktualizace. 
Kdo měl zájem, zúčastnil se a byl 
jejím spolutvůrcem. Do strategického 
plánu obce můžete nahlédnout na 
obecním úřadě.

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. K tomu pří-
slušná řízení potrvají více než 1 rok.

Tolik stručný výčet toho nejdůleži-
tějšího, co samospráva obce Vraclav 
realizuje a plánuje.

Rád bych se ještě zmínil o sekání 
trávníků a zahrad o nedělích. Vím, 
že to s počasím není jednoduché, ale 
i tak se to dá při dobré vůli zvládnout. 
Sekání nezakazuje žádný zákon, je to 

straně místní komunikace k cihelně, 
který je součástí veřejné kanalizace. 
Komise pro výběr zhotovitele díla 
doporučila na základě vyhodnocení 
předložených nabídek oslovených 
uchazečů, společnost AGILE, spol. 
s r.o.. Rekonstrukce stoky proběhne 
v období srpen-říjen 2017 mimo 
období žní, aby na přilehlé místní 
komunikaci nedocházelo ke kolizním 
situacím.
V roce 2018 by v návaznosti na hoto-
vý suchý poldr za hřbitovem a dokon-
čenou rekonstrukci části stoky S-2 
měla být zrealizována obnova místní 
komunikace v rozsahu od návsi po 
bývalou cihelnu.

VRACLAV - CESTA „NA VARTĚ“
Část bývalé císařsko-královské cesty 
v lokalitě „Na Vartě“ směrem od hři-
ště ke Stradouni má lemovat stromo-
řadí. Dokumentace, zpracovaná před 
dvaceti lety, řeší osázení duby nebo 
lípami. Mezi členy Zastupitelstva 
obce se rozvinula diskuze, zda nebude 
vhodnější jiný druh stromů, nevy-
jímaje ovocné. Víme, že cesta slouží 
částečně zemědělcům jako přístup 
na pole, ale hlavně je využívána 
k procházkám a oddychu veřejnosti. 
S největší pravděpodobností veřejnost 
vyzvu, aby přímo na místě vyjádřila 
svoji představu o plánovaném stro-
mořadí.

VRACLAV - ZTV PRO 10 RD 
V LOKALITĚ „NA DRÁŽKÁCH“
Čtyři roky jsou hotové inženýrské sítě 
pro 10 rodinných domů ve Vraclavi 
„Na Drážkách“. Chybí zde živičný 
povrch silnice, obrubníky a chodníky. 
V dnešní době je prodáno všech 10 
stavebních pozemků a převážná vět-
šina jich je zastavěna. Zastupitelstvo 
obce na návrh Rady obce rozhodlo, 
že chybějící živičný povrch silnice, 
obrubníky a chodníky budou zho-
toveny ještě v letošním roce, a to 
v období červenec-říjen 2017.
Navazovat bude zasíťování řady dal-
ších 9 stavebních pozemků za 

šatny nesplňují hygienické podmín-
ky ani prostorové potřeby. Vybraný 
projektant Ing. Arch. Čížek zpracoval 
a předal Obci projektovou dokumen-
taci pro územní řízení a v současné 
době je požádáno o územní rozhod-
nutí. Další vývoj bude následující. 
Stavební úřad má dva měsíce na to, 
aby vydal územní rozhodnutí, pří-
padně připomínkoval projektovou 
dokumentaci, k tomu nabíhá lhůta na 
doručení účastníkům řízení a další 
lhůta na jejich odvolání. Potom bude 
zpracována projektová dokumentace 
pro stavební povolení a výběr doda-
vatele stavby. Na vydání stavebního 
povolení má stavební úřad další měsíc 
a k tomu další lhůty na doručení 
a odvolání. Následuje výběr zhotovi-
tele stavby a uzavření smlouvy 
o dílo. Všechny zdlouhavé procesy, 
než dojde k realizaci stavby, jsou vý-
sledkem novel stavebního zákona 
z dílny Ministerstva pro místní rozvoj.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Jak jsem již psal v předchozím vydání 
Zpravodaje, jde o dva suché poldry, 
jeden za hřbitovem směrem k Sed-
leci a druhý za areálem ZEVAS, a.s. 
ve Vraclavi při cestě K Dubu, a pol-
ní cestu, která povede od poldru za 
hřbitovem, překříží silnici k Sedleci, 
palouky na Drahách a vyústí na silnici 
k Vysokému Mýtu naproti příjezdu od 
fi rmy IRON-ART. Investice je prová-
děna jako prioritní z plánu společných 
zařízení v rámci komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Vraclav 
a fi nancována Státním pozemkovým 
úřadem. Suchý poldr za hřbitovem je 
téměř dokončen, práce pokračují na 
polní cestě. Poldry i cesta budou po je-
jich dokončení předány Obci. Smyslem 
těchto děl je kromě zadržení padesáti-
leté vody i snadnější příjezd zeměděl-
ské techniky na obhospodařovaná pole 
bez proplétání se středem obce.

REKONSTRUKCE ČÁSTI STOKY S-2
Jedná se o napravení desítky let ne-
vyhovujícího stavu příkopu po pravé 

slovo starosty obce
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jen o pochopení, ohleduplnosti 
a dobré vůli lidí, abychom si všichni 
nerušeně užili nedělního klidu 
a pohody bez vrčení strojů a motorů. 

INFORMACE A POZVÁNÍ K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Oldřich Koblížek
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slovo starosty obce

Každá jedna sekačka dokáže zne-
příjemnit život v okolí 200 metrů. 
Pamatujte na to, prosím. (A není to 
jen o chalupářích!)

V předchozích číslech Zpravodaje 
jsem popisoval i různou sportovní, 
kulturní a společenskou činnost, ale 
zastávám názor, že by o tom měli do 
Zpravodaje psát její aktéři. A i když 
Vás redakce přímo neosloví, protože 
o Vás třeba ani neví, využijte prosím 
Zpravodaje, přihlaste se paní ředitel-
ce školy sami a napište něco o Vaší 
činnosti. Děkuji.

Závěrem bych chtěl popřát všem 
krásné, pohodové léto, plné hezkých 
zážitků. Užijte si ho ve zdraví a dobré 
náladě.

Oldřich Koblížek, starosta obce

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Termín je stanoven na 20. a 21. října 2017. 
Veřejnost ví, že jsem předsedou Krajské organi-

zace hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN) Pardubického kraje 
a každý se o tom může přesvědčit, 
viz odkazy: www.stanujeme-pk.cz, 
www.starostove-nezavisli.cz). 
Je to čestná funkce, neberu za 

ni žádné peníze, naopak mě zabere prakticky 
všechen „volný“ čas. Ale věřte, že mně a mnoha 
dalším starostům stojí za to, aby český venkov 

žil svým tradičním životem, aby 
nebyl neustále ohrožován hloupý-
mi zákony, aby zákony zamezily 
rozkrádání veřejného majetku 
a jeho převádění do zahraničí, zejména zdrojů pitné 
vody a nerostných surovin, abychom nezavrhovali 

Evropu, ale pomohli najít řešení problémů, které má, protože v ní 
žijeme, stojí mně za to, aby občan získal pocit, že o těchto věcech 
rozhoduje, ale aby si byl zároveň vědom své zodpovědnosti za svůj 
hlas, a za to, jak to bude v naší Zemi vypadat. Často se občan-volič 
nepřesvědčí, co mu nabízí strana, které dává svůj hlas. Pak nadává 
na vládu, na Parlament, na prezidenta a už si nevzpomene, že 
k tomu přispěl svým hlasováním při volbách. Dnes už to není 
o levici nebo o pravici, ale o programech stran a v nich se buď 
dozvíte, nebo nedozvíte, co pro Vás chce v dalším období jakákoliv 
politická strana nebo hnutí udělat.
Možná se také ptáte, proč se hnutí STAN a KDU-ČSL spojili pro 
nadcházející volby do koalice?
Mají mnoho společného a mají co nabídnout. STAN a KDU-ČSL ne-
jsou zatíženy skandály a aférami, nehádají se, jsou slušní a jejich slovo 
platí. Jejich programy se téměř ve všem shodují, nabízí spojení tradič-
ních hodnot a moderních řešení a jejich prioritou je napravit zanedba-
ný vzdělávací systém. Mají vždy na kandidátkách starosty obcí a měst, 
a to je síla, která má na to spravovat naši zemi, protože starostové mají 
největší zkušenosti s potřebami občanů a se správou věcí veřejných.

Můžete namítnout, že koalice potřebuje zisk 
nejméně 10% hlasů, aby se dostala do Poslanecké 
sněmovny. Ale 10% je takové minimum, při kte-
rém vůbec může politické uskupení do něčeho ve 
Sněmovně mluvit a o něčem rozhodovat.
Koalice má také větší šanci čelit reálným hrozbám 
demokracii. Jednou z nich je, že by Andrej Babiš 
(s pověstí agenta StB a daňového podvodníka, 
na jehož podnikání doplácíme z našich kapes) 
chtěl „řídit stát jako fi rmu“ a dovést naší Zemi 
k uchopení moci miliardářskou elitou, bez mož-
nosti jakékoliv kontroly občany a společností.
Dalším nebezpečím je návrh Andreje Babiše zrušit 
zastupitelstva obcí a měst a volit pouze starosty. 
Zanikla by tak kontrola veřejnosti nad veškerou 
činností starosty a výdaji obcí a měst.

Je to protiústavní a já jsem přesvědčen, že by mělo být soukromé 
hnutí ANO 2011 postaveno mimo zákon.
Další reálnou hrozbou pro Českou zemi je působení prezidenta 
republiky Miloše Zemana. To, že ponižuje a dehonestuje kohokoliv, 
kdo se mu znelíbí, funkci a úřad prezidenta republiky nevyjímaje 
je jedna věc, ale daleko nebezpečnější je jeho směřování do Číny 
a k Putinovi a jeho zatahování republiky směrem na východ. 
(odkaz: https://www.w4t.cz/ano-putinizace-byla-
-dokoncena)
Ještě bych se chtěl zmínit o předvolebních 
preferencích od různých agentur, které si často 
předplácí větší strany a hnutí. Jde o hru s čísly, 
která má voliče zastrašit před dáváním hlasu 
těm, kterým takzvaný průzkum veřejného mínění nedává šanci na 
úspěch ve volbách. Možná by Vás překvapilo, jak jsou pro tento 
průzkum vybíráni respondenti.
Vím, že politika do soukromí nepatří a vyvolává různé emoce, 
na druhou stranu jsem chtěl čtenáři včas odpovědět na otázky, 
na které už před volební urnou odpověď nedostane. Přeji všem 
šťastnou ruku. Važte si možnosti svobodně hlasovat, příště už ji 
nemusíme dostat.



naším vyznamenáním, že si pro 
oslavu svých pětadevadesátých 
narozenin vybral minulý rok právě 
Vraclav! 
Rozloučení se zúčastnil i kardinál 
Dominik Duka, který vzdal hold 
svému staršímu spolubratrovi. Celý 
obřad byl místními dominikány 
velmi dobře veden a byl důstojným 
rozloučením s knězem, který řadu 
let za komunistického režimu ne-
směl vykonávat svoje poslání.
Život farnosti však, stejně jako 
v rodinách, není jenom o louče-
ní s drahými, ale také o společné 
radosti. A k ní jsme měli důvod 
letos již dvakrát při křtinách našich 
nejmenších a jejich přiřazení k círk-
vi. První byl pokřtěn Josef Vilém 
Lipert, maminka Věrča Nováková, 
druhým pak František Štěpán Vlček, 
již třetí krásný syn manželů Vlčko-
vých. Pokřtění proběhlo v rozmezí 
jednoho měsíce při nedělních bo-
hoslužbách a bylo společně prožitou 
radostí nejen pro rodiny a příbuzné 
oslavenců, ale i pro všechny ostatní 
přítomné. Duchovní základy jsou 
položeny a bude nejen na rodičích 
a kmotrech, jak tento dar budou 
dále rozvíjet. 

kánů v olomouckém klášteře. A strávil 
je, jak bylo jeho celoživotním zvy-
kem, neustálou službou pro věřící. 
Rozloučení v sobotu 7. ledna se zú-
častnili i zástupci naší farnosti, kteří 
odjeli do Olomouce za nejstudeněj-
šího rána letošní zimy vzdát posled-

ní poděkování a sbo-
hem knězi, který vedle 
upřímné službě Pánu 
věnoval svoje zdánlivě 
nevyčerpatelné síly 
i opravám desítek 
farních kostelů od 
Nových Hradů přes 
Knířov až na Vraclav 
a dále pak Vysoké 
Mýto, Choceň i Hemže. 
Po svém opětovném 
zařazení do dominikán-
ského řádu pak i nároč-
né opravy chrámů 
v Ústí nad Labem 
a nakonec i v Uherském 
Brodě. Všechny kostely, 
a vraclavský to nevy-
jímaje, jsou v dobrém 
stavu díky jeho úsilí 
a vytrvalosti. A bylo 

Počátek roku 2017 byl poznamenán 
úmrtím našeho dlouholetého du-
chovního-pátera Josefa Bartoloměje 
Kulhavého, kterého si Pán povolal 
v požehnaném věku téměř 96 let. 
Svoje poslední měsíce života strávil 
u svých spolubratří Domini-

poslední rozloučení s páterem 
Josefem Bartolomějem Kulhavým

CO PROŽILI VRACLAVŠTÍ FARNÍCICO PROŽILI VRACLAVŠTÍ FARNÍCI
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU?V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU?farnost Vraclavfarnost Vraclav
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stromů, vše však bylo vynahrazeno 
prohlídkou zvonu, jehož tón dozní-
vající dlouhou dobu všem učaroval.
Předpokládaný ohlas měla pochopi-
telně ochutnávka mešních vín 
v sakristii, děti ocenily i ovocné 

před kostelem. Největší ohlas měla 
prohlídka zvonice, kde drtivá větši-
na návštěvníků nikdy v životě neby-
la. Vyhlídka na obec s okolím byla 
sice omezená olistěním okolních 

Po několika letech jsme se rozhodli 
uspořádat Noc kostelů i u nás na 
Vraclavi. Program byl sestaven ve 
spolupráci s vysokomýtskou farnos-
tí a byl zvolen jednoduše a tak, aby 
upoutal zájem veřejnosti.
Celá akce byla za podpory obecního 
úřadu ohlášena v místním rozhlase 
a plakát byl umístěn do vývěsky 
obce.
Protože součástí programu byla 
i prohlídka věže s výhledem na 
Vraclav a okolí, bylo ji nutné po-
klidit od někde i stoletého prachu 
a dalšího haraburdí. Dvě farnice 
připravily i něco na zakousnutí, 
mešní víno jsme obdrželi od farnos-
ti Vysoké Mýto.
V pátek 9. 6. jsme s napětím očeká-
vali reakci našich spoluobčanů. Byla 
až nečekaně pozitivní, kdy již před 
ofi ciálním zahájením stáli zájemci 

farnost

křest Františka Štěpána Vlčka

Noc kostelů vzbudila velký zájem,
hlavně ochutnávka mešních vín

ze křtu Josefa 
Viléma Liperta

nápoje a nějaké sladkosti. Potěšila 
i účast lidí zdaleka, kteří se přijeli 
podívat, jak vypadá farní kostel 
v legendární obci, kde na 650 
obyvatel se pyšníme dokonce třemi 
chrámy. Někdy je až překvapivé, jak 
jsou o naší historii informováni. 
Noci kostelů se zúčastnilo téměř 
osm desítek spokojených návštěv-
níků. Kéž by našli cestu k víře i ve 
svém životě. Není bez zajímavosti, 
že někteří návštěvníci se s námi 
podělili i o svůj neběžný dojem, 
kdy z chrámu na ně doslova dýchala 
pozitivní energie.

K jejímu načerpání zveme i Vás, 
program nedělních bohoslužeb je 
umístěn na vývěsce pod zvonící.

Krásné a pohodové léto přejí vracla-
vští farníci.



Dřevo na hranici zajistil obecní 
úřad. Příprav a stavění hranice se 
ujali někteří naši členové ve spolu-
práci se spoluobčany, kteří nejsou 
členy SDH. Čarodějnice na hranici 
vytvořily ženy z MS ČČK Vraclav. 
Nedílnou součástí pálení čarodějnic 
byl ohňostroj, zajištěný obecním 
úřadem. Děkujeme všem, kteří při-
šli a pomohli uskutečnit tuto akci.
S příchodem hezkého počasí naši 
malí hasiči opustili budovu základ-
ní školy, kde trénovali teoretickou 
část a opět se začali scházet na 

a znalosti těch starších. Za tento 
nápad patří velký dík paní ředitelce 
školy, Pavlíně Filipi. Velmi děkuje-
me za zhotovení choreografi e a také 
čas, který s námi strávila cvičením 
vystoupení!
S příchodem nového roku byla za-
hájena přestavba hasičské zbrojnice. 
Probíhalo zde bourání a vnitřní 
přestavba toalet, klubovny a kuchy-
ně. V současné době nás čeká druhá 
fáze, kdy se bude zateplovat budova, 
vyměňovat okna, vrata a ústřední 
topení.
Letošní tradiční pálení čarodějnic 
si vzal na starosti Petr Kulhavý. 

Rádi bychom Vás seznámili nejen 
s tím, co je u nás nového, ale také 
s dalšími aktivitami, které plánuje-
me zrealizovat.
Hned z kraje roku, 3. 2. 2017, 
jsme se sešli v klubovně hasičské 
zbrojnice, kde se konala Výroční 
valná hromada. Zde jsme zhodnoti-
li uplynulý rok a také probrali 
a naplánovali úkoly pro rok další. 
Po ukončení ofi ciální části nás če-
kala ještě jedna velmi milá událost, 
a to gratulace našemu starostovi 
sboru a dlouholetému členovi, 
Stanislavu Horáčkovi, k jeho šede-
sátým narozeninám.
Na 18. 2. 2017 byl naplánován 
a také se i uskutečnil tradiční Ha-
sičský ples. K tanci a poslechu nám 
zahrála hudební kapela Bylo nás 
pět, která přijela z Hořic. Účast byla 
hojná a my Vám, vážení spoluob-
čané, děkujeme, že jste se s námi 
přišli pobavit. Část našich členů 
a členek si připravila překvapení 
pro tento večer. Pracovně jej nazvali 
Předpůlnoční útok. Šlo o vtipně 
pojaté předtančení, jehož obsah měl 
však naznačit důležitost spoluprá-
ce. Že pro mladé začínající hasiče 
a hasičky jsou důležité zkušenosti 

soutěž v požárním sportu na oslavu 
130 let sedleckých hasičů

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮSBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZDRAVÍME Z NAŠEHOZDRAVÍME Z NAŠEHO

SDH VraclavSDH Vraclav
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a jak se následně ukázalo, tak ani 
u většiny mužských týmů. Útoky 
byly provedeny „pozpátku“ a po 
nich následovala štafeta. Pro nás 
byla tato soutěž velmi úspěšná, 
obsadili jsme všechny zlaté posty 
ve všech kategoriích. 
16. června proběhla v místní zá-
kladní a mateřské škole cvičná 
evakuace při případném požáru, 
pod vedením Martina Jílka. Děti 
si mohly díky záchranné službě 
z Vysokého Mýta prohlédnout 
a vyzkoušet, jak takový zásah vypa-
dá. Dále byly proškoleny ohledně 
prevence proti požáru, shlédly, 
jak vypadá první pomoc v praxi 
a mimo jiné také nahlédly do zá-
chranářského auta.

V tuto chvíli je to ze stručného 
výtahu naší činnosti vše. Závěrem 
bychom Vám chtěli popřát příjemně 
strávené letní dny, dětem krásné 
prázdniny a to vše bez nutnosti 
zásahu hasičů…

odvezli Muži Vraclav. Ženy Vraclav 
neměly ve své kategorii konkurenci 
v podobě jiného ženského týmu 

místním hrišti. Zde poctivě trénují 
s Petrem Kulhavým, Klárou Voláko-
vou a Tomášem Zemanem požární 
útok a připravují se na soutěže.
Dne 20. května jsme přijali pozvání 
na oslavu výročí SDH Zámrsk. Při 
této příležitosti byl hasičům Zámrsk 
předán nový hasící vůz Tatra. 
10. června se konala soutěž v po-
žárním sportu v rámci oslav výročí 
130 let od založení hasičů Sedlec. 
Vraclavské hasiče zastoupila celkem 
čtyři družstva, z toho dvě tvořily 
děti pod vedením Petra Kulhavého, 
Kláry Volákové a Tomáše Zemana. 
Oba útoky dětí se moc povedly – 
bylo vidět, že mají natrénováno 
a získané medaile a ceny si zaslou-
ží. První místo v kategorii muži si 

příprava k hasičskému 
útoku

po předtančení 
na hasičském plese

dřevo na pálení čarodějnic 
zajistil obecní úřad




stavby hranice 
se účastnili 
také někteří 
členové SDH



SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

hasiči Vraclav



1909 
Sbor hasičský daroval hospodář-
sko-čtenářské besedě „Čmeláci“ pro 
pořízení divadelního jeviště 50 K.
Byl zakoupen pošinovací žebřík 
u fi rmy Smekal: 7 metrový žebřík 
střešní. Od té doby co ho máme 
vyslalo několik okolních sborů 
deputace na obhlídnutí téhož. 

1914 
Vypovězena válka Rakouskem Srb-
sku a nařízena všeobecná mobilisa-
ce do 37 roků všech vojínů 
a domobranců. Povolaní členové 
sboru rozloučiv se dojemným způ-
sobem s občany zdejšími. Někteří 
posláni byli na bojiště do Haliče 
a někteří na bojiště do Srbska. 
V obci zůstalo jen několik mužů 
a sbor čítal 7 členů.

1922 
Veliteli Dolanskému ukousl 
jeho kůň při zapřahání do povozu 
na veřejné cvičení kus ucha.

1926 
15. ledna hořelo v obci čp. 11 
u pana Sobotky. Dík naší obětavosti 
požár byl uvnitř uhašen, jinak by 

1900 
Po odbytém cvičení v Dolním 
Újezdě se kočí jednoho povozu, 
na kterém sedělo několik hasičů, 
následkem tmy nenadále převrhl 
u Kulhankových do potoka a ačko-
liv někteří členové křičeli, že z nich 
krev leje, byla to zatím rozmoklá 
červenice.

1903 
Sbor se zúčastnil hasičského výletu 
v Javorníkách, při tom na zpáteční 
cestě domů někteří členové odtrh-
nuvše se od sboru bloudili. 
Namísto aby dorazili ke Džbánovu, 
ocitli se až na Střihanově.

1907 
Dne 23. ledna začalo chytati 
šalování na zámecké střeše pana 
Jilka v Domoradicích. Lezci našeho 
sboru za velkého větru a mrazu 
vylezli na střechu, šalování odtrhli 
a tak dalšímu šíření ohně bylo za-
bráněno. 
Při ohni tomto nastydl lezec 
Josef Dolanský a následně obdržel 
ze zemského hasičského fondu 
42 K podpory z níchž daroval 10 K 
do hasičské pokladny.

Letos slavíme 130. let od vzniku 
hasičského sboru na Sedleci a rádi 
bychom se podělili o důležité, zají-
mavé i veselé události z naší bohaté 
historie.

1887 
Sbor dobrovolných hasičů 
v Sedlci zařízen byl přičiněním teh-
dejšího obecního starosty p. Josefa 
Šotnera. Byla zakoupena čtyřkolová 
stříkačka od fi rmy F. Smekal a úpl-
ná výzbroj pro 16 mužů. 
31. července odbývaná první schůze 
hasičská, 15. srpna konáno první 
hasičské cvičení.

1888 
Sbor se účastnil prvního hašení 
požáru a sice až na Domanicích.

1889 
Sbor byl přítomen při uvítání Jeho 
veličenstva císaře Františka Josefa I.
v Litomyšli.

1897 
Členové sboru si pořídili každý 
na svůj účet nový parádní oblek, 
a sice čamáru (slavnostní kabát) 
a k tomu nové poděbradky (čepice).

HASIČI SEDLECHASIČI SEDLEC
Jiří TáborskýJiří Táborský
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1996 
Získali jsme hasičský automobil 
Škoda 706 RTHP, který již za něko-
lik dnů zajišťoval dopravu vody při 
požáru na Sejtince.

1997 
Oslava 110 let, družstvo mladých 
vyhrálo jak soutěž v požárním 
útoku, tak i ve štafetě. Večer hrála 
k tanci i poslechu hudba Malinka. 
Provedení generální opravy auto-
mobilu Škoda 706.

2000 
1. ročník karetního turnaje Čurda.

2004 
Poprvé pořádán turnaj v Petanque.

2006 
Založeno družstvo žen, které poté 
několikrát vyhrálo okrskové kolo 
v požárním sportu.

2017 
Přehled činnosti za první pololetí:

- pořádání Výroční valné hromady 
okrsku č. 15
- v únoru uskutečněno školení 
řidičů, kde si občané obce mohli 
vyslechnout novinky v oblasti do-
pravních předpisů 
- brigáda na úklid příkopů kolem 
Sedlece, které se účastnili převážně 
ženy Sedleckých hasičů
- v dubnu náš sbor zajišťoval pálení 
čarodějnic (nařezali jsme dřevo na 
hranici, navezli lavičky a stoly, zajis-
tili občerstvení a postavili stan pro 
případ nepříznivého počasí)
- v dubnu kácení smrků na příjezdu 
do Dolů
- od začátku roku příprava na 
pořádání oslav 130. let od vzniku 
sboru spojených 
s okrskovou soutě-
ží v požárním 
sportu (samotné 
oslavy se uskuteč-
nily 10. června).

Přidělen autotraktor za odhadní 
cenu 15000 Kčs, prostřednictvím 
Okresní spořitelny a záložny ve 
Vysokém Mýtě zaplacen. 

1951 
Bylo usnešeno zapojiti se do bu-
dovatelského plánu následovně: 
v pracích kanalizačních odpracují 
členové sboru 80 hodin, na úpravě 
obecních cest 60 hodin.

1972 
Byla zahájena brigádnická výstavba 
nové hasičské zbrojnice. Její slav-
nostní otevření se konalo 15. červen-
ce 1973. V témže roce jsme ještě 
získali nákladní automobil Tatra 805.

1987 
100 let od založení Sboru 
požární ochrany společně s 660 lety 
od založení obce Sedlec a 92 let od 
založení T. J. Sokol. Hlavních oslav 
se účastnilo 650 občanů. Konal se 
1. ročník turnaje v malé kopané. 
Podíleli jsme se na opravě staré ško-
ly, na tomto díle bylo odpracováno 
přes 2000 brigádnických hodin.

1989 
20. prosince na Sedleci hořel kravín. 
Nejprve bylo potřeba vyvést zhruba 
100 krav a vlastní akce začala až 
s příjezdem profesionálů z požár-
ního sboru ve Vysokém Mýtě 
a z Karosy. Dobrovolní požárníci 
ze Sedlece i dalších sborů vyko-
návali pomocné práce při zásahu 
podle pokynu velitele zásahu. 

1992 
V odpoledních hodinách po okrs-
kovém cvičení vypukl požár v čp. 16. 
Sbor napravil špatný výsledek z cvi-
čení a okamžitě zahájil hasební čin-
nost a zabránil většímu šíření požáru.

1995 
Zakoupena zánovní stříkačka PS-12 
z ČD Choceň. Pořádán zájezd do 
pivovaru Svitavy.

byla vyhořela celá náves, ježto byl 
silný východní vítr. Přijel ku po-
moci sbor Vraclavský, ale stroj ani 
nerozdělali, neb bylo již uhašeno.
23. dubna několik členů zúčastnilo 
se hašení hořícího auta na silnici 
k Domoradicům. 

1929 
Sbor se účastnil uvítání pana presi-
denta republiky T. G. Masaryka 
ve Vysokém Mýtě.

1932 
23. listopadu vypravil se sbor 
k požáru ve Lhůtě, ale po zjištění 
že to hoří stoh slámy v poli se sbor 
od křižovatky silnic Sedlec-Domo-
radice vrátil.

1937 
27. května zasáhla naši obci po-
vodňová katastrofa. Naši členové 
obětavě zachraňovali po 5 hodin v no-
ci, co se dalo. Vypomáhalo 9 bratří 
z Vraclave, 3 bratři ze Stradouně.
Za 50 let od založení zasáhl sbor ve 
32 požárech v okolních obcích 
a v 5 požárech v Sedleci. 2x zasáhl 
při záchranných pracích o povodni.

1938 
V tomto roce chtěl sbor provésti 
veřejné cvičení, avšak následkem 
vypuknutí dobytčí nákazy slintav-
ky a kulhavky, provedení částečné 
i všeobecné mobilisace a takzvané  
„Mnichovské dohody“ bylo od po-
řádání veřejného upuštěno.

1943 
Dodána motorová stříkačka a 80m 
hadic a rozdělovač fi rmou Stratílek 
Vysoké Mýto. A tak dávný sen naše-
ho sboru byl splněn. 

1950 
V členské schůzi bylo usnešeno 
by ples, který byl odhlasován na 
21. ledna, byl vzhledem k 26 tému 
výročí úmrtí V. I. Lenina a zákazu 
pořádání zábav, konán až 11. února.

155155
HASIČSKÝ 

ZACHRANNÝ 
SBOR

hasiči Sedlec



škole Rybička uvítáme každou ba-
bičku či dědečka, kteří by nám při 
našem odpočívání četli jejich ob-
líbené pohádky, anebo nám někdy 
odpoledne vyprávěli o tom, jaké 
to bylo, když oni sami byli malí. 
Pojďme se domluvit na společném 
setkávání – ať už při knížce nebo 
odpoledne při společných hrách 
a činnostech, které byste si pro nás 

škole při vyprávění se vyplatil. 
Mnoho dětí zvládlo povídat o celé 
knize, pár kamarádů mělo připrave-
no pouze povídání o jedné pohádce 
z knihy, někomu pomohly obrázky. 
Příští rok určitě budeme pokračo-
vat. Už teď se těšíme na další příbě-
hy a pohádky v knihách.
Příběhy, pohádky a vyprávění nás 
provázejí celý život a nejlépe vy-
právět a povídat umí naše babičky 
a dědečkové. Rádi v naší mateřské 

Teploty venku a sluníčko nám hlásí, 
že prázdniny jsou za dveřmi a další 
školní rok končí. S naší mateřskou 
školou se rozloučí 15 dětí, ze kte-
rých se v září stanou žáčkové první 
třídy. My jim přejeme, ať se jim 
ve škole daří a kamarádství, které 
někteří z nich navázali, ať jim vydrží 
po celý život. Tak leťte naše milé 
Berušky, leťte a poznávejte nový 
svět s otevřeným srdcem a chutí ho 
poznávat….
V mateřské škole jsme letos odstar-
tovali projekt „Čteme si doma, ve 
školce vyprávíme“. Každý pátek se 
losovalo, kdo ze třídy Berušek a Ža-
biček bude doma třídnímu maskotu 
číst oblíbenou knihu – prostřednic-
tvím maminky nebo tatínka. Další 
pátek dopoledne ve třídě všechna 
ouška pozorně naslouchala vyprá-
vění příběhů, pohádek či povídek. 
Některé příběhy byly dětem dobře 
známé, některé nás do říše fantazie 
vtáhly díky nadšenému popisování 
malého „čtenáře-posluchače“ :-) 
Děti se postupně učily naslouchání, 
pozornosti, popisování toho, co 
si zapamatovaly či toho, co se jim 
v knize líbilo. Společný čas stráve-
ný doma při čtení i ten v mateřské 

při Rybářském plese:
„Smím prosit?“



Z MATEŘSKÉ ŠKOLY RYBIČKAZ MATEŘSKÉ ŠKOLY RYBIČKA
     DOBRÝ DEN     DOBRÝ DEN

Markéta, Lada, Alena a děti z MŠ RybičkaMarkéta, Lada, Alena a děti z MŠ Rybička
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rodinnou výchovu, rodina je pro 
život dítěte to nejdůležitější. V ní 
se učí být samo sebou, vytváří si 
důvěru v okolní svět a jeho po-
znávání, vytváří si základy hodnot 
potřebných pro jeho další život. 
Byli bychom rádi, aby naše malá 
školička byla pro děti bezpečným 
místem, kam chodí rádi a s důvěrou 
a zároveň, aby i rodiče s důvěrou 
svěřovali své děti do naší mateřské 
školy. Aby škola byla otevřena pro 
rodiče a veřejnost. Pro navázání 
dobré spolupráce, bližšího kontaktu 
s vámi rodiči, poznání, co kdybyste 
pro děti sem tam připravili nějakou 

Na návštěvě ZUŠ ve Vysokém Mýtě 
nás přivítali „broučci“, kteří chtěli 
uzdravit polámaného mravenečka. 
Zpívali mu, hráli na různé nástroje, 
až se to nakonec povedlo. Potom 
ještě bylo potřeba pomoci učitelům 
výtvarného, tanečního a dramatic-
kého kroužku s velikou řepou. Na-
konec jsme společnými silami řepu 
ve velkém sále z podlahy vytáhli. 
Chtělo to jen jedno „kouzelné“ slo-
víčko: Prosím!. A to my známe. :-)
I přes velikou nemocnost dětí, která 
nás trápila už od listopadu, jsme si 
ke svátku maminek připravili kra-
tičké vystoupení. Počasí se vydařilo, 

vystoupení jsme zvládli. Tak zase 
příští rok…. 
Náš dětský den byl oslaven pro-
cházkou do Stradouně na zmrzlino-
vý pohár a zpět. A nezůstalo jen 
u poháru. Na cestu zpět jsme dostali 
plno sladkostí. Mockrát děkujeme.
Víte, že pohádka O perníkové cha-
loupce je pravdivá? My víme, kde 
je. Kousek od Pardubic. Žije tam 
i Ježibaba, ale my jsme se jí nebáli. 
Jeďte se tam podívat. Je tam krásně.
Mateřská škola by měla doplňovat 

naše milé babičky a naši milí dědeč-
kové připravili. Plácneme si na to? 
Děti si v mateřské škole jenom 
nehrají, ale také poznávají, získávají 
informace, učí se. Třeba o zákoni-
tostech ročního období, že na jaře 
taje sníh a paní Zima předává svoji 
vládu veselému a hravému Jaru. 
Pro jistotu jsme paní Zimu vynesli 
pryč z vesnice, aby tu nebyla moc 
dlouho. Také, že v létě plaveme 
v rybnících, řekách či na plovárně 
nebo v bazénech. Ve Vysokém Mýtě 
v plavecké škole 
jsme měli možnost 
si to vyzkoušet. 
A šlo nám to náram-
ně. Nezapomínali 
jsme ani na procvi-
čování našich smy-
slů – zkoumáním 
různých chutí, vůní 
a jiných vjemů. Při 
velikonočním tvo-
ření s rodiči se nám 
používání našich 
smyslů náramně 
hodilo. Na konečné 
výrobky byla radost 
pohledět. Své zna-
losti a dovednosti 
jsme zdokonalovali 
i při výrobě čaroděj-
nických kostýmů 
a lektvarů, při diva-
delních představe-
ních v mateřské nebo základní 
škole. A to jak dodržujeme pravidla 
a zásady bezpečnosti na procház-
kách či výletech si přijeli zkontro-
lovat příslušníci Policie ČR. Vzali 
nám i otisky prstů… :-) Učili jsme 
se i o naší obci – jaké tu máme 
řemeslníky, navštívili jsme Poštu, 
Konzum, Obecní úřad. Všem moc 
děkujeme, že nám návštěvu umož-
nili. Do Vysokého Mýta jsme si 
zajeli upéct rohlíky. Ve Smékalově 
pekařství bylo prima. :-)

zábavu – buď přímo v mateřské 
škole nebo v podobě výletu, exkur-
ze, představení či her na zahradě? 
Co říkáte? Už teď se těšíme, co si 
pro nás příští rok vymyslíte. :-) 

Všem moc děkujeme za Vaši pod-
poru a přízeň – duchovní i materi-
ální, za sponzorské dary a těšíme se 
zase v dalším školním roce. Krásné 
prázdniny všem…

malé čarodějnice 
a malí čarodějové

příprava na Velikonoce 
se rozhodně nesmí podcenit



mateřská škola



Brokeš o včelařství opravdový 
zájem.
V dubnu nás navštívila paní re-
daktorka z Českého rozhlasu rádia 
Pardubice, aby natočila s našimi 
dětmi krátkou reportáž o tradičním 
předvelikonočním zvyku „vodění 
Jidáše“. A tak jí děti vyprávěly svoje 
zkušenosti a zážitky z této tradice 
a ona jim na oplátku poskytla 

rozhovor 
o svém 
zaměstnání 
redaktorky. 
V jarních 
měsících 
jsme násled-
ně zorgani-
zovali náš 
již tradiční 
dětský Sta-
ročeský jar-
mark, který 
se díky 
krásně při-
praveným 
vystoupe-

V měsíci březnu, v době kdy se 
příroda probouzí ze zimního 
spánku, jsme k nám pozvali na 
doporučení pana Voláka včelaře 
pana Brokeše. Díky jeho výukovým 
panelům a poutavému vypravování 
už dnes všichni víme, jak složité je 
společenství včel a jak jsou včely 
pro nás nepostradatelné. Myslím, 
že v nejednom z nás probudil pan 

Skončil školní rok a já bych se 
s vámi prostřednictvím Zpravoda-
je ráda vrátila k některým akcím, 
které jsme v tomto pololetí absolvo-
vali. Každoroční výuka plavání byla 
v letošním roce zkrácena z důvodu 
rekonstrukce plaveckého bazénu. 
Přesto se jí zúčastnilo 93% žáků 
a ani jeden z nich se již vody nebojí. 
Výuka bruslení proběhla podle 
plánu ve dvou lekcích 
opět na zimním sta-
dionu v Chocni. I ta 
se dětem velmi líbila.

pan Brokeš nám na malovaných 
panelech ukázal, jak složité je včelí 
společenství a proč jsou pro nás včely 
tak nepostradatelné





ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mgr. Pavlína FilipiMgr. Pavlína Filipi
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ním a pěknému počasí opět vydařil. 
Jako hosty jsme letos přivítali členy 
divadelního spolku Šembera s ukáz-
kami z jejich nádherného muzikálu 
Limonádový Joe.
Na konci školního roku jsme vyra-
zili s dětmi na školu v přírodě. 2. až
5. třída navštívila outdoor resort 
Březová, kde celý týden sportova-
li a měli možnost navštívit velké 
množství adrenalinových aktivit. 
Byl to velký zážitek. 1. třída byla na 
škole v přírodě v záchranné stanici 
Pasíčka. Zde se děti dozvěděly jak 
nesnadné je zachraňovat nemocná 
nebo zraněná zvířata a jak důleži-
té je chránit naši přírodu, aby se 
v ní žilo dobře nejen nám, ale také 
zvířatům.
Dveře Veselé školičky se na dva 
měsíce zavřely a naši žáčci i peda-
gogové mají zasloužené prázdniny. 
V naší školičce je však velmi rušno. 
Celá škola se hemží všemožnými 
řemeslníky. V průběhu prázd-
nin probíhá přestavba sociálního 
zařízení v přízemí i v prvním patře 
staré budovy. V novém kabátě bude 
také celá školní družina.

Užijte si krásné prázdniny a naberte 
hodně energie ze sluníčka. 

na škole v přírodě jsme 
si užili spoustu adrenalinu

v outdoor resortu Březová 
nebyl prostor pro nudu

jak důležité je chránit přírodu nám 
prozradili v záchranné stanici Pasíčka



Školní jídelna při ZŠ a MŠ Vraclav nově nabízí 

STRAVOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

· cena oběda 65 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 p. Jany Heřmanové osobně nebo na tel.: 
468 003 229, 468 003 276 (možno od 27. 8. 2017).

Jídelníček bude vždy vyvěšen na 
vývěsce školy na návsi a na webových 

stránkách školy www.zsvraclav.cz ZŠ
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základní škola



ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ 
MĚSÍCE 7. SRPNA 2017
Zvečera za soumraku v pondělí 
7. srpna se za příznivého počasí 
budeme moci podívat na částečné 
zatmění Měsíce. Měsíc bude ve 
Vraclavi vycházet jen 4 minuty 
po maximální fázi zatmění, při 
níž bude téměř 25 procenty svého 
průměru v severní části zemského 
stínu. Při východu Měsíce tedy 
bude „ukousnutý“ jeho pravý 
dolní okraj. Konec částečného za-
tmění přijde přibližně o 54 minuty 
později při výšce Měsíce 8° nad 
obzorem. Jižní obzor v té době 
bude zdobit Saturn v souhvězdí 
Hadonoše a více na západ najde-
me jasný Jupiter. Větší část úkazu 
spatří lidé na východní polovině 
českého území, kde Měsíc vychází 
prakticky při největším zatmění.

Zdroj: http://astro.sci.muni.cz/za-
tmeni

Parametry zatmění ve středoevrop-
ském letním čase (SELČ):

Východ Měsíce (ve Vraclavi): 
   20 hod 24 min

trů. Na konci června a začátkem 
července, kdy je kolem půlnoci 
Slunce jen mělce pod obzorem 
(asi 6 až 16 stupňů) a na zemském 
povrchu už je celkem tma, můžou 
v té výšce cca 80 km ještě sluneční 
paprsky osvětlovat materiál, který 
je tam rozptýlen. Nám se pak zdá, 
jako by oblaka svítila. Nejlépe 
bývají pozorovatelná před a po 
místní půlnoci.
Nejstarší zmínky o nočních 
svítících oblacích pocházejí z roku 
1885. Od té doby se objevují stále 
častěji a zářivěji. Proto existuje do-
mněnka, že je tento jev způsoben, 
mimo jiné, také změnou klimatu. 
Pokud se vám nepodaří pozorovat 
je na vlastní oči, sledujte po 
22. hodině webkamery ČHMÚ 
(http://portal.chmi.cz/fi les/por-
tal/docs/meteo/kam), které jsou 
namířeny na sever a severozápad. 
Pokud o tento úkaz nechcete 
přijít, můžete se zaregistrovat 
k odběru upozornění na noční 
svítící oblaky. Stačí jen navštívit 
stránku optické úkazy v atmosfé-
ře (http://ukazy.astro.cz/nlc.php) 
a vyplnit tam jednoduchý for-
mulář.

NOČNÍ SVÍTÍCÍ OBLAKA
V období letního slunovratu, 
budete-li při nočních procház-
kách věnovat pozornost obloze, je 
možné, že spatříte tzv. noční svítící 
oblaka.  Noční svítící oblak (NLC – 
Noctilucent Clouds), polární me-
zosférický oblak, stříbřitý oblak, 
to vše je pojmenování úkazu 
v horní části atmosféry, který je 
viditelný při soumraku. Noční sví-
tící oblak je tvořen krystalky ledu, 
ale také částicemi kosmického či 
kometárního prachu. Svou úlohu 
zde hraje též prach z průmyslové 
činnosti člověka, ale i sopečná 
činnost. Za normálních okolností 

je příliš slabý, tudíž 
nepozorovatelný 
a na denní obloze 
se nedá pozorovat 
vůbec.
Většinou tato 
oblaka můžeme 
pozorovat v letních 
měsících na obloze 
směrem k severo-
západu nebo 
k severovýchodu. 
Vznikají ve výšce 
kolem 80 kilome-

webkamera 
ČHMÚ



optické úkazy
v atmosféře



ZAJÍMAVOSTI LETNÍ OBLOHYZAJÍMAVOSTI LETNÍ OBLOHY
Jaroslav KubíkJaroslav Kubík
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stářů strážících majetek v Římské 
říši. Při pronásledování Křesťanů 
prý neuposlechl příkaz krutého 
římského císaře Valeriána odevzdat 
církevní majetek vládci a raději jej 
rozdal chudým. Několik dní po jeho 

v druhé polovině července a meteo-
ry jsou poměrně rychlé a někdy i na 
pohled barevné.
O Perseidách se dovídáme už ze 
záznamu čínských letopisů, podle 
nichž v roce 36 „více než 100 me-
teorů tam letělo onoho jitra“. Další 
zmínky o něm pocházejí z poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvis-
losti s umučením svatého Vavřince. 
Ten byl jedním z církevních hodno-

Maximální fáze zatmění:  
   20 hod 20 min 24 s

Konec částečného zatmění:  
   21 hod 18 min 48 s  
   (24,6%)

Konec polostínové fáze:  
   22 hod 52 min 54 s  
   (očima není vidět)

PERSEIDY
Je to jeden z nejvýraznějších každo-
ročních meteorických rojů. Záro-
veň patrně nejznámější, neboť je 
potěchou pro oči za vlahých letních 
nocí. Roj začíná být aktivní již 

noční svítící oblaka v Estonsku,
foto Martin Koitmäe popravě 10. srpna roku 258 podle 

lidí z nočního nebe padaly třpytivé 
slzy a od této události jsou Perseidy 
lidově známé jako „slzy svatého 
Vavřince“.
Početné korejské, čínské a japonské 
záznamy se dochovaly z 8. až 11. 
století i z dob pozdějších. Že jde 
o astronomický úkaz, prokázal až 
italský astronom Giovanni Schiapa-
relli v šedesátých letech 19. století. 
Jako první na světě našel přímou 

spojitost meteo-
rů s kometami 
a dokonce určil, 
že původem 
Perseid je prach 
z periodické 
komety 109P 
Swift -Tuttle 
objevené dvěma 
americkými as-
tronomy v roce 
1862. Kometa 
s periodou asi 
134 let se napo-
sledy u Slunce 
objevila v roce 
1992. Znovu se 
k němu přiblíží 
až v roce 2126. 
Pravidelně nám 
ji ale připomíná 
roj Perseid tím, 
jak Země každý 
rok mezi 17. 
červencem 
a 24. srpnem 
prochází na své 
dráze v blíz-
kosti pracho-
vého proudu 
rozptýleného 
za kometou. 
Prachové části-
ce zvané mete-

oroidy padají k Zemi, v atmosféře 
se rozžhaví a zazáří jako meteory. 
Protože tyto částice mají rozměry 
zpravidla menší než zrnka písku 
a jsou složena z křehkého kometár-
ního materiálu, při průletu zemskou 

ćástečné zatmění měsíce 7. 
srpna 2017, čas 20.20 SELČ, 
velikost zatmění 24,6 %
autor obrázku Petr Horálek


nejbližší zatmění 
Slunce a Měsíce

astronomický klub
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nechat je, aby se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál spo-
lečnou domácnost, je vhodné 
nastavit pravidla společného soužití 
a trvat na jejich dodržování. S láskou, 
ale důsledně. A pokud chování „dětí“ 
překračuje všechny meze, je nutné to 
řešit! Takováto situace totiž neprospí-
vá ani rodičům, ani dětem. 
Pokud vaši potomci nerespektují 
pravidla vzájemných dobrých vztahů 
a není možné se s nimi rozumně 
domluvit, v občanské poradně vám 
můžeme poradit, jak se svými dětmi 
jednat, jakým způsobem své nezdár-
né potomky vystěhovat z bytu, jak 
jim odhlásit trvalé bydliště, případně 
vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc 
psychologa.

Zdroje: http://ukazy.astro.cz/nlc.php, 
http://astro.sci.muni.cz/zatmeni, www.astro.cz

atmosférou se zcela vypaří. Nejví-
ce jich padá v době, kdy se Země 
ocitá v nejhustší oblasti proudu 
meteoroidů, vždy okolo 12. srpna. 

Tehdy jich můžeme 
pozorovat 80 i více 
za hodinu.
Spatříte-li na nebi 
mimořádně jasný 
meteor (kterému 
se říká bolid), za-
šlete své pozorová-

ní přímo do centrály Astronomic-
kého ústavu. Učinit tak můžete 
přes Formulář na hlášení bolidů, 
který najdete na adrese http://
www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-
-media/hlaseni-bolidu.

charita

hlášení 
bolidů



k nevítanému výsledku. I když byl upo-
zorněn na nezvratná fakta, odmítal 
připustit nebo přijmout svou odpověd-
nost. Čekal, že za něho situaci vyřeší 
ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá pře-
vzít odpovědnost za své činy 
a rozhodnutí. 
Často se na naši poradnu obracejí 
rodiče, kteří mají problémy se svými 
dospělými dětmi. Tyto dospělé děti 
žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, 
žádným způsobem se nepodílejí na 
chodu domácnosti, často jsou zadlu-
žené, arogantní, zlé a agresivní. Své 
rodiče pouze využívají, a těm samo-
zřejmě dochází trpělivost. 
V těchto případech si rodiče bohužel 
neuvědomují, že jsou jejich děti 
již skutečně dospělé a jsou schopné 
samy se živit, ačkoliv mnohdy ne-
chtějí. Je třeba dát dospělým dětem 
možnost, aby se postavily na vlastní 
nohy, dovolit jim vykročit k samo-
statnosti. Je nutné nechat dospělé děti 
samostatně rozhodovat a nést důsled-
ky svých rozhodnutí, přestat jim prát, 
vařit, platit jejich složenky a půjčky, 

PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST 
ZA SVŮJ ŽIVOT

„To, kde se teď nacházím, je místo, 
kam jsem sám sebe dovedl já sám“ 

Mark Dzirasa

Na občanskou poradnu se obracejí 
lidé, kteří se dostanou do těžké život-
ní situace a nevědí si rady – rozpad 
rodinných vztahů, nemoc, ztráta prá-
ce, dluhy… Mají pocit, že se proti nim 
všechno spiklo a málokdy si uvědomí, 
že to jsou právě oni sami, kdo může 
vzít situaci do svých rukou. 
Petr často sváděl vinu na ostatní. 
Kdykoli něco nedopadlo podle jeho 
představ, obvinil někoho jiného. Vinu 
za své problémy připisoval ostatním 
lidem nebo okolnostem a čekal, že 
jeho problémy za něho vyřeší někdo 

jiný - za sociálně 
slabé stát, za dospělé 
děti rodiče, apod., 
nebo že se problémy 
vyřeší samy. Nikdy 
se neptal sám sebe, 
zda něčím nepřispěl 

takto můžete vidět 
jednotlivé meteority
(astro.cz)





občanská 
podpora





Občanská poradna má 
svá kontaktní místa 
v Ústí n.Orl., České 
Třebové, Lanškrouně, 
Letohradě, Vysokém 
Mýtě a Králíkách. 
Otevírací dobu najde-
te na www.uo.charita.
cz, tel. 734 281 415, 
e-mail: poradna@
uo.hk.caritas.cz

astronomický klub



neobydlené až do doby první por-
tugalské kolonizace. Od roku 1975 
jsou Kapverdy republikou. Spo-
lečně jsme navštívili ostrovy Sal, 
Santiago a Fogo. Z ostrova Fogo 
jsme ochutnali kávu: absolutně bio. 
Prohlédli jsme si žraločí zátoku 
a tržiště plná nepřeberných druhů 
ovoce a vonící po exotickém koře-
ní. Seznámili jsme se s dobou, kdy 
člověk jako otrok neznamenal nic 
a jednalo se s ním jako se zbožím. 
Již nikdy takové ponížení!

DUBEN
Prvního dubna, právě na apríla, 
se nám podařilo otevřít za podpory 
Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě výstavu obrazů pana Vladimí-
ra Bazaly a vyřezávaných betlémů 
pana Lubomíra Janouška. Vladimír 
Bazala má k Vraclavi hluboký vztah, 
neboť zde prožil řadu roků v sedm-
desátých letech minulého století,  
kdy pracoval v místním JZD ve sta-
vební skupině a navíc se podílel na 
opravách místního farního kostela. 
Dodnes jsou ve věži uloženy jeho 

Sama jsem velmi obdivovala její sta-
tečnost a odhodlání, které musela 
překonávat. Zároveň jsem se vžívala 
do role jejích rodičů, jejichž dítě se 
samo vydá do neznámých končin. 

ÚNOR
Aby těch cest nebylo málo, už 
v únoru jsme se prostřednictvím 
pana Františka Krampoty vypravi-
li, tentokrát do teplých končin, na 
ostrov Kapverdy. V únoru, příjem-
né! Kapverdy jsou státem zahrnu-
jícím deset ostrovů v Atlantském 
oceánu u pobřeží západní Afriky. 
Ostrovy jsou pojmenovány podle 

poloostro-
va Zelený 
mys, fran-
couzsky 
Cap-Vert, 
který tvoří 
nejzápadněj-
ší bod kon-
tinentální 
Afriky. Kap-
verdy byly 

LEDEN
Akce jsme si užívali už pěkně od 
ledna, kdy mě oslovil Tomáš Role-
ček, že zná jednu studentku, která 
sama procestovala Kanadu a Aljaš-
ku. To bylo pro nás velmi lákavé, 
protože o takových končinách jsme 
při cestopisných přednáškách ještě 
neslyšeli. Michaela Hrdá nazva-
la sama toto putování Kanada na 
blind. A opravdu, neuvěřitelná 
dobrodružství prožitá během cesty 
s nádhernými přírodními záběry, 
sdělená osobitým přístupem a velmi 
poutavým vyprávěním, udržela 
pozornost diváků celé dvě hodiny. 

Limonádový Joe v podání DS Šembera, 
v režii našeho Jakuba Draka Kočího 
a choreografi i ředitelky ZŠ Pavlíny Filipi



Michaela Hrdá 
při přednášce 
Kanada na blind


KULTURNÍCH AKCÍ NA VRACLAVIKULTURNÍCH AKCÍ NA VRACLAVI
JAK JSME SI UŽÍVALIJAK JSME SI UŽÍVALI Věra NovákováVěra Nováková
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Kočí, který zároveň ztvárnil i jednu 
z hlavních postav Horáce Badmana.  
Každé představení pod širým 
nebem nese s sebou riziko nepří-
znivého počasí, ovšem i příroda 
nám přála a po studené i deštivé 
sobotě bylo v neděli krásně. Teplý 
podvečer i očekávání dobré zábavy 
přilákalo na poslední dobu rekordní 

návštěvu, kdy nestačily lavičky pro 
150 lidí a tak děti a další seděli, kde 
mohli. Herci se činili a přesvědčili 

přítomné o svém nespor-
ném komickém umění. 
Jakube i ostatní díky!
Řada návštěvníků pak 
setrvala před kulturákem, 
kde místní restaurace 
připravila pohoštění. Pivo 
samozřejmě bylo více 
než osvěžujícím nápojem 
vlahého podvečera. 

PROŽILI JSME VÍCE
Že vám to ještě nestačí!? 
Samozřejmě že ano, vždyť 
vraclavské spolky vám 

představení 
„Limonádový 
Joe“. Dnes již 
legendární 
kus, jehož se 
ujaly i mnohé 
další ochot-
nické spolky,  
předvedli 
vysokomýt-
ští ochotníci 
v přírodní am-
fi teátru „Pod 
lipami“.
Všichni byli 
zvědavi, jak se s úkolem vypořá-
dají a zvláště, když režie celého 
představení se ujal náš Jakub Drak 

šablony, podle nichž se přemalová-
valy vnitřní malby. 
Slavnostní vernisáží jsme zahájili 
možnost zhlédnout v prostorách 
Barokního areálu ve Svatém Mi-
kuláši obrazy, z nichž některé 
zobrazovaly vraclavská stavení či 
zákoutí. Mezi obrazy jsme také 
objevili zámek v Zámrsku a záběry 
z okolí. Výstava byla hojně navští-
vena a řada návštěvníků nelitovala 
svých prostředků k nákupu obrazů, 
zobrazujícími tak blízká místa jejich 
srdci. 

ČERVEN
Kdo by neměl rád divadlo! Ochot-
nický spolek Šembera z Vysokého 
Mýta sehrál na vraclavské návsi 

při přednášce 
jsme procestovali 
celé Kapverdy


jeden z vyřezávaných betlému
Lubomíra Janouška


kulturní komise
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konce roku? V srpnu by to mělo 
být loutkové představení Divadélka 
Kozlík, 9. září vzpomínková akce 
na zajaté francouzské napoleonské 
vojáky, kteří byli ubytováni ve vra-
clavských lázních, bohužel někteří 
z nich zemřeli a byli pohřbeni ve 
Svatém Mikuláši, kde se od té doby 
říká Na Francouzích. V říjnu by 
měla proběhnout výstava obrazů 
a keramiky v muzeu, poté cesto-
pisná přednáška o Th ajsku. Dobu 
adventní budeme zahajovat, jako 
už po několikáté, rozsvícením ad-
ventního stromu na návsi. O všech 
akcích budete včas informováni jak 
místním rozhlasem, tak vyvěšením 
plakátů.
Zbývá mi jen popřát nádherně 
strávené dovolené a dětem super 
prázdniny.

A ještě jedna rada, „usmívejte se na 
sebe!“

důchodce do krásného parku právě 
s rozkvetlými rododendrony v Prů-
honicích, řadu akcí pro děti uspořá-
daných k Mezinárodnímu dni dětí. 
Pro rodiče a prarodiče, ale i ostatní 
známé naší Veselé školičky Tradič-
ní jarmark, který jako každoročně 
nabídl skvělou podívanou...
Omlouvám se, jestli jsem na ně-
koho zapomněla, ale myslím že na 
Vraclavi můžeme být po stránce 
kulturní úplně spokojeni. Poděko-
vání patří všem, kteří se podílejí na 

přípravě takových 
akcí. Za velkou 
podporu také 
moc děkujeme 
vraclavskému 
obecnímu úřadu.

CO NÁS ČEKÁ?
Jste zvědavi, co 
vás ještě čeká do 

nabízejí spoustu kulturního vyžití. 
Připomeňme si Masopustní průvod 
s hojnou účastí ať už v maskách 
nebo bez nich, kdy po cestě jsou pro 
děti připraveny různá překvapení a 
soutěže, velikonoční výstava spoje-
ná s prodejem cukrovíčka a nabíze-
ných výrobků, obohacená dílničkou 
pro děti, tradiční pálení čarodějnic 
s volbou Miss čarodějnice, neméně 
tradiční Svatojánskou noc tentokrát 
podpořenou krásným počasím. 
Nesmíme zapomenout na výlet pro 

Vladimír Bazala nás potěšil 
svými krásnými obrazy



při vernisáži jsme 
se setkali s autory

kulturní komise



mouc, Valenda O.-Bělečko. Poháry, 
které věnovala obec, předal opět 
místostarosta pan Pitra, čímž mu 
touto cestou chci poděkovat. Děkuji 
i paní Špatenkové za krásné foto-
grafi e, které přibližují atmo-
sféru závodu a jsou dostupné 
na stránkách ECHO VRACLAV – 
Facebook. Rádi bychom Vás na 
střelnici přivítali ve větším divác-
kém počtu. A posledním letošním 
závodem bude Lovecký parkur 
s názvem Vrchovský přeborník dne 
23. 9. od 9 hod.
Myslivecký dětský den se koná dne 
26. 8. 2017 čas bude upřesněn dle 
počasí.

Před 14 dny jsme 
na naší chatě pro-
vedli kompletní 

rekonstrukci 
střechy.
S přícho-
dem jara 
nás čekali 
každoroční 
práce čištění 
a dezinfekce 
krmelců 
a napajedel 
pro zvěř. 

15. 4. 2017 proběhl nominační 
Závod družstev našeho okresu

21. 5. 2017 se konal veřejný závod 
v brokové střelbě 2 x 20 + fi nále

18. 6. 2017 zde proběhl 55. ročník 
Orlického poháru

1. 7. 2017 za účasti 39 střelců byl 
úspěšně odstartován 5. ročník 
Vraclavského poháru

Na tomto závodě se do fi nále 
probojovali Budík V.-Olomouc, 
Vicena J.-Praha , Mlíka A.-Vraclav, 
Škeřík J. ml.-Tisová, Papula J.-Olo-

Vážení přátelé myslivosti, milí 
čtenáři, jsem rád, že mám možnost 
pomocí zpravodaje přiblížit činnost 
našeho mysliveckého spolku MS 
VRCHA.
První letošní akcí byl tradiční Mys-
livecký ples, tentokrát jsme byli ve-
lice spokojeni s kuchyní KD, a proto 
věřím, že se účast bude zvyšovat 
v dnešní, tak uspěchané době.
Jak jistě většina z Vás ví, nedílnou 
součástí našeho spolku je střelnice. 
Zde se odehrává každý rok několik 
celostátních závodů. Střelnici 
udržujeme na tak vysoké úrovni, 
že je známá a navštěvována střelci 
z celé české republiky.

kompletní rekonstrukce 
střechy myslivecké chaty

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ MYSLIVOSTIVÁŽENÍ PŘÁTELÉ MYSLIVOSTI
myslivecký hospodář Aleš Mlíkamyslivecký hospodář Aleš Mlíka
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Stále udržuje-
me vysázené 
stromky na 
Drahách a 
ve Hliňáku. 
No a i nadále 
hospodaří-
me na třech 
zvěřních 
políčcích. 
Pokračujeme 
i v instalaci 
pachových 
a odrazových 
zradidel kolem silnic, abychom 
zabránili srážkám zvěře s vozidly. 
Tolik stručně k naší činnosti.

Dvě větičky na závěr. Nejprve 
bylo nutné civilizovat vztah člo-

věka k člověku. 
Nyní je nutné civili-
zovat vztah člověka 
k přírodě a zvířa-
tům. 
Přeji krásné léto!

stupem času jsme už slavili úspěch, 
když někdo hodil tripl 20. 
Podle mého, zakladatel a ten co nás 
k šipkám na Vraclavi přivedl, je Vác-
lav Rubner, který posléze založil první 
šipkový klub s názvem VRŠOVCI. 
Ten hrál 2. svitavskou ligu východ 
v sezóně 2007-2008 a v sezóně 2008-
2009 1. svitavskou ligu. 
V létě roku 2009 po rozpadu Vr-
šovců, byl založen klub ČÍŽOVKA 
VRACLAV Oldřichem Píšou se 
sídlem v Kulturním domě a tým 
DUB VRACLAV založen Ivanem 
Drdajem v hostinci U Rozlivků. 

Tyto týmy hrály 
v Pardubickém kraji 
3. ligu Skutečsko 
v sezóně 2009-2010. 
V sezónách 2010-2011 
a 2011-2012 se hrála 
2. liga. 
V roce 2010 se Čížov-
ka rozdělila na týmy 
A a B. V roce 2012 
Čížovka zaniká. 

HISTORIE ŠIPEK 
NA VRACLAVI
Na úvod něco o začátcích šipek 
a tohoto týmu na VRACLAVI. Šip-
ky jsme začínali házet v roce 2004 
v KD za provozovatele Jiřího Veškr-
ny, v tu dobu jsme byli rádi, že jsme 
trefi li terč. 
Po otevření malého soukromého 
klubu Rubnerových s názvem Hos-
půdka u kostela v zimě roku 2005, 
kde jsme házeli na domácí plastový 
elektronický terč, který byl připev-
něn na dveřích do zahrady se naše 
výsledky postupně zlepšovaly. Po-

naší střelnici navštěvují při 
závodech střelci z celé republiky



pravidelně se 
účestníme Šipky 
pro Michalku



V dubnu sběr odpadů ve spolupráci 
s obcí okolí Vraclavi a Sedlece. Opět 
nebyl problém kontajner naplnit, 
jak jsem zmínil již dřív, lhostejnost 
některých spoluobčanů stále pře-
trvává. A to nejen, že využívají 
les jako skládku, ale i s volným po-
bíháním pejsků po lese, kdy hrozí 
i nákaza nebo zranění psa.
Odchovali jsme a vypustili bažanty, 
je vidět, že v naší honitbě přibylo 
i zajíců. Za loňský myslivecký rok se 
podařilo při osamělých lovech 
ulovit 47 ks černé zvěře z toho 
11 lončáků a 36 selat, což je v na-
šem okolí jedno z nejvyšších čísel. 
Tímto se snažíme omezovat škody 
zemědělcům na minimum.

fotky ze závodů 
jsou k vidění 
na ECHO 
Vraclav



šipky

Vznikl  nový tým KAŠNA VRAC-
LAV a zbylí hráči hráli za týmy  
FÉNIX a DUB VRACLAV. Postu-
pem času jsou tedy na Vraclavi 
týmy dva, a to KAŠNA VRACLAV 
hrající 1. ligu Pardubicko, oblast 
Chrudimsko a VRŠOVEČCI VRA-
CLAV hrajcí 2. ligu Pardubicko, 
oblast Chrudimsko. 
V roce 2015 zůstal na Vraclavi jen 
jeden tým, a to KAŠNA VRACLAV. 
Díky vývoji šipek tady u nás jsem 
rád, že zůstali jen hráči kterým 
opravdu záleží na tom, co dělají 
a chtějí tým někam posouvat. Sa-
mozřejmě bez fi nančních dotací 
od obce Vraclav a fi rem ab/de-
sign Romana Martince a Re/max 
Miroslava Částka by naše snažení 
bylo složitější. Tím bych chtěl těmto 
poděkovat!  
Jinak se pravidelně účastníme cha-
ritativního turnaje Šipka pro Mi-
chalku. Od sezóny 2017-2018 nás 
čeká změna, protože chceme přejít 
z Pardubicka do Svitavské ligy.  

Jindřich Samek, 
předseda klubu KAŠNA VRACLAV           

myslivci



No a až v tom úplně posledním 
jsme poznali hořkost porážky. Sou-
peř byl prostě o jednu vstřelenou 
branku lepší. Naši kluci a holky 
však mohli ze hřiště odejít se vzty-
čenou hlavou, neboť na hřišti ne-
chali ze sebe doslova všechno. Od-
vedli kus poctivé fotbalové práce. 
Nejlepším střelcem celého okresní-
ho přeboru se stal náš Honza Brýdl, 
který dokázal vsítit 38 branek v 16 
odehraných mistrovských utkáních.
Naše barvy reprezentovali: Michal 
Jiráček, František Wayrauch, Vojta 
Hanzl, Jakub Krobot, Nikola Jirás-
ká, Jan Winkler, Jan Brýdl, Ondřej 
Novotný, Denis Řehoř, Anežka 

ně A hrálo celkem 9 celků a v naší 
skupině B, 8 celků. Celkem tedy 
17 sportovních družstev mladších 
žáků. 
První dva celky z každé skupiny 
postoupily do fi nálového turnaje 
o titul okresního přeborníka, který 
se konal 17. 6. 2017 na hřišti v Lu-
kové.
Naši mladí fotbalisté nejprve v se-
mifi nále porazili domácí Lukovou 
4:2 a ve fi nále je čekalo silné Jablon-
né nad Orlicí. Po napínavém fi ná-
lovém utkání, kde pár minut před  
koncem utkání jsme ještě vedli 
3:2,  jsme nakonec v dramatickém 
závěru prohráli těsně 3:4. V 15 pře-
dešlých utkáních celého soutěžního 
ročníku jsme dokázali zvítězit. 

Spolupráce fotbalových klubů 
Vraclav a Zámrsk v mládežnických 
kategoriích pokračovala i v této 
fotbalové sezóně 2016-2017. Tak 
jako minulý rok se podařilo našim 
mladým nadějím i letos docílit vel-
mi pěkných výsledků a vynikající 
reprezentace našich obcí.
Mladší žáci obsadili v silné konku-
renci 17 celků okresního přeboru 
krásné druhé místo po dramatic-
kém fi nále o okresního přeborníka. 
Starší žáci se stali ve své věkové 
kategorii okresními přeborníky 
a jen o kousek jim uniklo vítězství 
ve fi nále poháru předsedy okres-
ního fotbalového svazu, kde odešli 
velmi těsně poraženi až na dodatko-
vé pokutové kopy.

MLADŠÍ ŽÁCI
Našemu fotbalovému sdruženému 
celku mladších žáků VRACLAV/
ZÁMRSK se podařil v této sezoně 
2016-2017 velký sportovní úspěch, 
kdy jsme v okresní soutěži dokázali 
zvítězit ve všech 14. utkáních naší 
skupiny a obsadit tak 1. příčku 
v základní skupině B.
Okresní soutěž mladších žáků se 
hrála ve dvou skupinách. Ve skupi-

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2016-2017ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2016-2017
MLADÝCH FOTBALISTŮ VRACLAV/ZÁMRSKMLADÝCH FOTBALISTŮ VRACLAV/ZÁMRSK

KLUB Z V R P S B P+ P-

1 14 14 0 0 100:31 40 2 0

2     TJ Sokol Němčice 14 10 0 4 44:23 31 1 2

3 14 9 0 5 84:29 28 0 1

4 14 9 0 5 71:57 27 1 1

5     Řetová/Sloupnice 14 7 0 7 82:57 21 0 0

6 14 4 0 10 35:51 11 1 0

7     FK Kerhartice 14 2 0 12 30:86 8 0 2

8     TJ Sokol Č. Heřmanice 14 1 0 13 10:122 2 1 0

    Vraclav/Zámrsk

    TJ Semanín

    FK Jehnědí

    TJ Spartak Brandýs n. O.

tabulka skupiny B ml. žáci – po základní části

František WayrauchFrantišek Wayrauch
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dě okresního přeboru Chrudimska. 
Po polovině sezóny jsme byli šestí 
a nakonec se podařilo poskočit 
o jednu příčku výše. Konečné páte 
místo lze považovat za velmi slušné, 
vezmeme-li v potaz, že věkový prů-

měr týmu byl jeden z nejvyšších 
v této soutěži. V příští sezóně se 
zřejmě budeme muset obejít bez 
hlavních opor zadních řad – Petra 
Osinka a Romana Jonáše, kteří se 
bohužel rozhodli pověsit kopačky 
na hřebík, a zřejmě i Pavla Šedy 
z rodinných důvodů. O to více 
prostoru dostanou někteří mladíci 
z dorostu. 

Závěrem děkujeme všem přízniv-
cům, fanouškům a Obecním úřa-
dům Vraclav a Zámrsk za podporu 
aktivní sportovní činnosti mládeže.

o hodnotný úspěch pod taktovkou 
trenéra Petra Svatoše a vedoucího 
družstva Romana Plocka.

MUŽI
Muži odehráli po několikaleté pau-
ze první soutěžní sezónu ve IV. tří-

Wayrauchová, Ben Talacko a Mi-
chal Wích.
Trenér: František Wayrauch.
Vedoucí družstva: Zdeněk Brýdl.

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci odehráli v Lukové fi nále 
poháru předsedy okresního fotbalo-
vého svazu, kde po remíze 0:0 s cel-
kem Jablonného nad Orlicí odešli 
poraženi až na penalty v konečném 
poměru 5:6.
Celkovou soutěž okresního přeboru 
starších žáků však dokázali vyhrát 
a stát se okresními přeborníky této 
kategorie. V soutěži starších žáků 
bylo sice pouze 5 celků, které se 
však v průběhu soutěže mezi sebou 
utkaly celkem čtyřikrát. Rovněž jde 

fotbal

mladší žáci, sezóna 2016/2017
horní řada zleva: trenér František Wayrauch 
st., kapitán Jan Winkler, Michal Jiráček, Vojta 
Hanzl, Ondřej Novotný, Jan Brýdl, Benjamin 
Talacko a vedoucí družstva Zdeněk Brýdl, 
dolní řada zleva: Michal Wích, Nikola Jiráská, 
Anežka Wayrauchová, Denis Řehoř 
a František Wayrauch



starší žáci, sezóna 2016/2017
horní řada zleva: Vojtěch Bezdíček, Vladimír 
Klofanda, Sebastian Talacko, Matěj Krobot, 
Josef Janda
prostřední řada zleva: Jan Winkler, Michal 
Jiráček, Fanda Wayrauch, Denis Řehoř, Jan 
Soušek, Filip Peterka
dolní řada zleva: Nikola Jiráská, Jan Brýdl, 
Tomáš Syrový, Matěj Plocek

KLUB Z V R P S B P+ P-

1     Ctětín 22 16 2 4 70:25 50 0 0

2 22 13 2 7 66:37 41 0 0

3 22 13 2 7 71:48 41 0 0

4     Skuteč B 22 10 4 8 58:41 34 0 0

5 22 8 7 7 29:50 31 0 0

6     Nasavrky B 22 10 1 11 59:63 31 0 0

7     Míčov 22 8 6 8 37:47 30 0 0

8     Jenišovice 22 8 3 11 51:49 27 0 0

9     Městec 22 8 3 11 40:50 27 0 0

10    Bojanov 22 6 6 10 34:54 24 0 0

11    Trhová Kamenice 22 6 3 13 26:53 21 0 0

12    Ronov B 22 3 7 12 37:61 16 0 0

    Načešice B

    Stolany B

    Vraclav

KLUB Z V R P S B P+ P-

1 16 14 0 2 51:7 41 3 2

2 16 13 0 3 96:17 38 2 1

3     1. FC Žamberk 16 6 0 10 26:43 18 1 1

4     TJ Sokol Sruby 15 5 0 10 21:60 15 0 0

5 15 1 0 14 12:79 5 0 2

    Vraclav/Zámrsk

    TJ Jablonné n. O., z. s.

    Sloupnice/Jehnědí

tabulka okresního přeboru – 
starší žáci                 

tabulka okresního přeboru – muži





Zdravím opět po půl roce!
To je rychlost, ani jsem se neotočila 
a už opět zpravodaj. 
Ráda bych Vás tentokrát ve struč-
nosti seznámila s akcemi, které jsme 
uskutečnili do této doby. 
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Těšíme se na další akce s vámi 
po prázdninách. Přeji za celý Sokol 
krásné pohodové léto. 

  Lea Ochodnická

sokol

4. 2. SE KONAL TRADIČNÍ MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL

1. 5. SE KONALA 

NA HRADISKU 

KULIČKIÁDA

3. 6. DĚTSKÝ DEN 
TENTOKRÁT 

TROCHU JINAK



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

facebook:
obec Vraclav

TERMÍN NÁZEV AKCE MÍSTO POŘÁDAJÍCÍ
červenec
1. 7. MS VRCHA

15 .7.

29. 7. Divadélko Kozlík – loutkové představení Kulturní komise 
srpen

4. 8.

5. 8.
26. 8. Myslivecký dětský den MS VRCHA
září
2. 9. Světový den první pomoci
2. 9. Hasičská soutěž O pohár starosty
8. 9. - 10. 9.Relaxační víkend pro ženy Petrovice u Blanska

9. 9. Na Francouzích Kulturní komise 

9. 9. Klub důchodců
23. 9. MS VRCHA

Drakiáda
říjen

Výstava obrazů a keramiky barokní areál Kulturní komise 
Cestopisná přednáška o Thajsku Kulturní komise 

Beseda s důchodci

listopad
3. 11. Večer světel sraz před ZŠ
24. 11. Předvánoční dýchánek
prosinec
2. 12. Mikulášská zábava Do pekla braní Spolek proti nudě

3. 12. Rozsvícení vánočního stromu

14. 12. Vánoční koncert v kostele

17. 12. Tradiční vánoční koncert a živý betlém kostel Sv. Mikuláše

Procházka do lesa s krmením zvířátek

Vraclavský pohár střelnice „U topola“

Ice cream man & AVO koncert
Statek & rockový klub 
Zastávka

Statek & rockový klub 
Zastávka

náves Vraclav

Kabaret dr. Caligariho & Balet českého rozhlasu
Statek & rockový klub 
Zastávka

Statek & rockový klub 
Zastávka

Vršovák Fest hřiště Vraclav za podpory obce Vraclav
střelnice „U topola“

hřiště Vraclav MS ČČK Vraclav
hřiště Vraclav SDH Vraclav

TJ Sokol Vraclav
Vzpomínková akce na francouzské 
napoleonské vojáky
Sousedské posezení s důchodci na Sedleci Sedlec hasičárna
Vrchovský přeborník střelnice „U topola“

hřiště Vraclav TJ Sokol Vraclav

jídelna KD Vraclav

sál KD Vraclav Komise soc. potřeb a obč. 
záležitostí

TJ Sokol Vraclav
sál KD Vraclav TJ Sokol Vraclav

sál KD Vraclav
Čertování ZŠ Vraclav TJ Sokol Vraclav

náves Vraclav Obec Vraclav
kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

Farní společenství, ZŠ Vraclav

Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě
MS ČČK Vraclav
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pálení 
čarodějnic

kalendář plánovaných akcí



JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
 5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.347.34, 9.2525252525252525252525555,,, , ,,,,,
 11.31, 13.00, 14.1514.15, 14.29,,,,,,,, 111111111111555.5.5.5.5.5.5.5.555555.5.55.5 424242424242444424444444 , ,
 17.40

víkend
 sobota: 9.16, 13.116,6  16.6 1616
 neděle: 13.16, 116.6.1616, , 1818.3.366
SMĚR CHRHRUDUDIMIM
všeddníní ddenen
 5.5.3333, , 6.48486.6.4848, , 8.8.3333, , 1010.3.38,8, 112.2.3535,
 1313.3.35,5, 114.4.5959, , 115.5 0202,, 1616.118,8  18.33,
 1919.1.188

vívíkekendnd
 sosobobotat : 10.43, 13.43, 16.43
 nen děle: 13.43, 16.43, 18.55

VRACLAV SEDLEC rozcestí
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
pouze ve všední den
 5.17, 6.27, 7.7.05057.7.0505, 10.37, 10.42,
 11.47, 12.13, 13.37, 14.47, ,
 15.37, 15.56, 16.47, 16.50
SMĚR LUŽE
pouze ve všední den
 5.53, 6.27, 9.39, 10.37, 
 12.13 (přestup v Jenišovicící h)h), ,
 13.37, 14.54, 15.37, 16.5016.550,, 1919.1.133

· Oranžově vyznačečenéné spopojejeOranžově vyznanačečenéné sspopojeje 
 nejezdí v čečervrvenencici aa ssrprpnununejezdí v v čečervrvenencici aa ssrprpnunu
· O svsvátátcícíchch ttenentoto jjízízdndní řáád d neplp atí
· ZmZměněna a spspojojenení í vyyhrhrazazenenaa
·· AkAktutualalizizovované inininininnininninnnnnninfofofffffffff rmrmacace e e eeeeee
 o o spspojoo enení í lzlze e nanananaanananaaaaaannnajíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjííííítttt ttttttt ttt nananananananananannanananananaanananaana wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.wwww.w.w.ww.w ididididididididididididdididididiididdiddososososososososososososossososossssososs.c.cc.c.c.cc.c.c.c.c.cc.c.cccccczzzzzzzzzzzzzzzzz

UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
OOOOlOOOOO dřich h Koblížekk ((starosta)

teelelefof n 465 48482 2 000055
ststararosostata-o-ou@u@vrvracaclalav.v.czcz

JJJaJaJaaaaaroroslslavava a FiFikekejzjzovová á (p(pokoklaladndní)í)
IrIrenena a MaMaděděřiřičočovává ((účúčetetníní))

tetelelefofonn 46465 5 482 127
ucetni-ou@vraclav.cz

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 1200

KONZZUMUM
teleefoonn 464655 484 2 112

ZŠ a MMŠŠ
VrVracaclalav 52, 565655 424  Vraclavvvvvvvvvvvvv

sks ola@vrvraaclav.cz
řeředitelnna a 46465 482 1155

škškolo níní ddruružižina 468 003 2228
mateeřskáká šškokola 465 482 131311

jídeelnna a 46468 8 003 229

OTVÍRACÍ A PPRROOOVVVOOOZZZNNNÍÍ DDDOOBBYY

OBOBECECECNNÍNÍ ÚÚŘAŘADD
platbyy, , kokopípípírrorováváv nní
po  88.8.000000-1-122.0000 12.30-16.30
stst 88.0.000-122.00 12.30-17.00
ovovověřěřě ovovánání
pápáp 88.0. 0-12.00 12.30-15.00

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

POŠTA
po   13.00-15.5 303
út 8.30-11.00
st  13.3 0000-1-15.5.3030
čt 8.30-11.0000
pá  113.3.0000-1-15.5.3030

KOKONZNZUMUM
po 77.3.30-0-1111.0.00 0 1414.00-17.000
útút 77.3.30-0-1212.0.000
stst 77.3.30-0-1111.0.00 0 14.00-17.00
čtčt 77.3.30-0-11.00 13.30-17.00
pápá 77.330-0 11.00 14.00-17.00
soso 7.00-10.00

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      st 17.00-18.00

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, 6.14, 6.59, 7.27, 7.347.34, 9.25, 
  11.31, 13.00, 14.1514.15, 14.29, 15.42, 
  17.40
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16
  neděle: 13.16, 16.16, 18.36
SMĚR CHRUDIM
všední den
  5.33, 6.486.48, 8.33, 10.38, 12.35, 
  13.35, 14.59,  15.02, 16.18, 18.33, 
  19.18
víkend
  sobota: 10.43, 13.43, 16.43
  neděle: 13.43, 16.43, 18.55

VRACLAV SEDLEC rozcestí
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
pouze ve všední den
  5.17, 6.27, 7.057.05, 10.37, 10.42, 
  11.47, 12.13, 13.37, 14.47, 15.0315.03, 
  15.37, 15.56, 16.47, 16.50
SMĚR LUŽE
pouze ve všední den
  5.53, 6.27, 9.39, 10.37, 
  12.13 (přestup v Jenišovicích), 
  13.37, 14.54, 15.37, 16.5016.50, 19.13

· Oranžově vyznačené spoje Oranžově vyznačené spoje 
  nejezdí v červenci a srpnu  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
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 7.30-11.00 14.00-17.00
út 7.30-12.00
st 7.30-11.00 14.00-17.00
čt 7.30-11.00 13.30-17.00
pá 7.30-11.00 14.00-17.00
so 7.00-10.00

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      st 17.00-18.00

otvíračky · autobus · kontakty
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