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známé osobnosti, např. duchovní 
Václav Malý, socioložka a spiso-
vatelka Jiřina Šiklová, hokejový 
brankář Dominik Hašek, herci 
a hudebníci jako Jan Svěrák, 
Jaroslav Uhlíř, Bolek Polívka, Ivan 
Trojan, Tomáš Klus, Bára Basiková, 
Ondřej Havelka, Bára Hrzánová, 
Jiří Mádl a řada dalších. Hlavním 
důvodem demonstrací je odstoupe-
ní trestně stíhaného Andreje Babiše 
z funkce předsedy vlády České 
republiky, který neoprávněně čerpá 
dotace Evropské unie i ze státního 

rozpočtu. Ministerstva a státní fon-
dy mu slouží jako management pro 
pumpování dotací do jeho � rem. 
Přitom stále předstírá, že nechápe 
svůj megastřet zájmů, když součas-
ně ovlivňuje zákony, řídí výkon-
nou moc (vládu ČR), určuje, kam 
půjdou dotace a zároveň řídí své 
podnikatelské impérium.

Jsem rád, že nejen já, ale řada 
dalších občanů z Vraclavi jezdí na 
demonstrace a podporují je svojí 
účastí. Na druhou stranu spousta 
lidí, zejména voličů Andreje Babiše, 
nechápe, že nebýt jeho, mohli 
by se mít lépe, a že by naše země 
mohla mít mezi zahraničními part-
nery daleko lepší reputaci. K tomu 
však České republice chybí strategie 
rozvoje, která by konečně nahradila 
nesmyslné, lidi oblbující, předvoleb-
ní sliby. A o tu populisti nestojí. 
Co by asi pak mohli neustále doko-
la před každými volbami slibovat?

Ale nyní se vraťme do současnosti 
a podívejme se, co se dělo v naší 
obci.

Vážení spoluobčané,

rok 2019, ve kterém jsme oslavili 
30. výročí sametové revoluce, 
končí. Nebudu zde opakovat, čím 
byla, je a bude významná, jaký 
odkaz nám zanechala, co se těch 
30 let dělo, ale v návaznosti na 
předchozí číslo Zpravodaje vám 
přiblížím, jak probíhá a pokraču-
je pro naši zemi velmi význam-
ná kampaň „Milion chvilek pro 
demokracii“, která ať chceme nebo 
nechceme, ať se stavíme proti nebo 
se jí aktivně účastníme, týká nás 
všech, zejména v otázce ohrože-
ní demokracie, práva a svobody 
v naší zemi.

V létě 23. června 2019, a v předve-
čer 30. výročí sametové revoluce 
16. listopadu 2019, uspořádal 
na Letné spolek „Milion chvilek“ 
demonstrace. Každé z nich se zú-
častnilo přes čtvrt milionu lidí. 
Demonstrace také probíhaly na 
Václavském náměstí a na dalších 
místech Prahy a ve městech po celé 
České republice. Vystoupili na nich 
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Milé sousedky a milí sousedé!
Je tu další konec roku a s ním nový Zpravodaj. Tentokrát jsme se 
rozhodli, vzhledem k výraznému dobovému jubileu, že se oprostíme 
od již zavedeného rozhovoru, ale jako hlavní článek tohoto čísla uděláme 
anketu k výročí sametové revoluce. Je tomu 30 let, co se kolesa dějin 
pootočila a střední Evropa se nadechla západním směrem. Žije ještě 
mnoho těch, co minulou dobu pamatují a mají k ní co říct, a to 
i v našich obcích. Právě jich jsme se ptali.
Kromě této zajímavé ankety najdete ve Zpravodaji příspěvky komisí 
a spolků ve Vraclavi a na Sedleci působících, jak jste zvyklí. Samozřejmě 
nechybí příspěvky základní a mateřské školy.
Opravdu se snažíme uvádět co nejvíce fotogra� í, které nám k článkům 
posíláte, ale musíme se tímto omluvit všem, na jejichž fotogra� e se 
nedostalo - Zpravodaj není nafukovací nebo některé zaslané záběry 
nemají tiskovou kvalitu. Přesto doufáme, že vás vybrané snímky potěší!
Kontaktní e-mail redakce je stále na základní školu: skola@zsvraclav.cz. 

Přejeme všem krásný a klidný rok 2020!
       Redakce
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Z celkového rozpočtu realizace 
akce, který má být k dispozici na 
začátku roku 2020, bude vypočítána 
prodejní cena stavebních pozemků. 
Následně bude vyvěšen na úřední 
desku záměr jejich prodeje.

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak jsem uvedl v minulém zpravo-
daji, stává se budova fary při stále 
se zvyšujících nárocích na hygienu, 
prostor a vybavení mateřských 
škol postupně nezpůsobilou pro 
provozování mateřské školy. Před 
nedávnem se obci naskytla možnost 
získat nemovitost, na jejímž místě 
by mohla stát nová budova mateř-
ské školy. Je zde dostatek prostoru 
pro dispoziční řešení vyhovující 
dnešním nárokům na prostor 
a hygienu a věřím, že se tak zvedne 
upadající zájem rodičů o vraclav-
skou mateřskou školu. Překážkou 
je územní plán obce, který v tomto 
místě bez udání důvodu neumož-
ňuje výstavbu školského zařízení. 
Toto nedopatření odstraní obec 
změnou územního plánu.

Tolik vývoj investičních akcí v roce 
2019. Další plánované investice 
jsme s ohledem na vysoké rozpoč-
tové náklady na realizace výše jme-
novaných, nuceni prozatím odložit.

SUCHO, LESY, KŮROVEC
Zvýšená těžba dřevní hmoty 
z důvodu schnutí porostů a půso-
bení kůrovce, která probíhá v le-
sích Evropy, se projevuje v poklesu 
výkupních cen kulatiny a výtěžek 
z prodeje přestává krýt náklady na 
těžbu a obnovu porostů. Na dru-
hou stranu vznikl nový dotační 
titul, který významně kompenzuje 
náklady na obnovu lesních porostů 
zasažených kůrovcem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Třídění, sběr a využívání odpadů se 
neustále vyvíjí; obec Vraclav a její 

Uvolněný prostor stávající knihov-
ny bude nabídnut pro klubovou 
a společenskou činnost.
Na budovu obecního úřadu (čp. 66) 
je zpracována projektová dokumen-
tace úspor energie (zateplení) a je 
podána žádost o stavební povolení. 
Pro vlastní realizaci zateplení bu-
dovy bude podstatné získání dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

SEDLEC - OBECNÍ DŮM ČP. 72 
(BÝVALÁ ŠKOLA)
Byla zpracována projektová 
dokumentace na stavební úpravy 
budovy, spočívající ve výměně 
oken a dveří, rekonstrukci stropu 
ve druhém nadzemním podlaží 
a WC v přízemí. Bohužel, na rea-
lizaci nám v letošním roce nebyla 
poskytnuta dotace. Novou žádost 
o dotaci podáme hned po další 
výzvě na jaře příštího roku.

VRACLAV - ZTV PRO 9 RD 
V LOKALITĚ „NA DRÁŽKÁCH“
Je hotová kompletní projektová 
dokumentace a obec požádala 
o sloučené územní a stavební řízení. 
Na realizaci akce lze žádat o dotaci 
ve výši 80 tisíc Kč na jeden stavební 
pozemek. Otázkou je, kdy bude dal-
ší výzva k podávání žádostí o dotaci.

jiné odborně prověřené projekční 
kanceláři. Projektovou dokumentaci 
pro územní rozhodnutí očekáváme 
v lednu 2020.

SEDLECKÁ NÁVES
Projektant zatím nepředložil pro-
jektovou dokumentaci pro realizaci 
druhé etapy obnovy sedlecké návsi, 
která má řešit nová parkovací stání, 
zeleň a mobiliář. Bude naposled vy-
zván a bude mu stanoven poslední 
termín na odevzdání projektové do-
kumentace. Nepodnikne-li evident-
ní kroky k jejímu dokončení, bude 
mu akce bez náhrady odebrána.

STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ 
ČP. 66 (BUDOVA OBECNÍHO 
ÚŘADU)
V nové knihovně v budově obecní-
ho úřadu byly nainstalovány nové 
regály pro knihy. Je dokončen 
i chodník ke vchodovým dveřím 
do nové knihovny ze zahrady obec-
ního úřadu, na jehož realizaci byla 
využita dotace z Programu obnovy 
venkova. Na leden 2020 chystá obec 
přestěhování celého knižního sou-
boru z nynější knihovny v hasičské 
zbrojnici do nové a její slavnostní 
otevření. Výhodou nové knihovny 
je její umístění v přízemí a bezbari-
érový přístup.

OBNOVA BALUSTRÁDOVÉHO 
SCHODIŠTĚ PŘED BAROKNÍM 
KOSTELEM VE SVATÉM 
MIKULÁŠI
Nekonečný příběh obnovy barokní-
ho areálu letos pokračoval první 
ze dvou etap obnovy balustrády 
a pravého nástupního schodiště 
před kostelem sv. Mikuláše za 
1,1 miliónu Kč. Obnovu schodiště 
provádí místní restaurátoři kamene. 
Obec obdržela � nanční příspěvek 
z Ministerstva kultury z Programu 
záchrany architektonického dědictví 
ve výši 700 tisíc Kč a z Pardubického 
kraje ve výši 200 tisíc Kč. Chtěl bych 
i touto cestou poděkovat za oba � -
nanční příspěvky, bez nichž by obec 
obnovu schodiště nepořídila.

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Téměř dva roky jsme čekali na 
kompletní projektovou dokumen-
taci pro územní řízení. Bylo však 
zjištěno, že projektant nevyřešil 
vytápění a všechny potřebné přípoj-
ky. V průběhu září jsem mu vypo-
věděl smlouvu a projekt byl zadán 
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občané musí na nové podmínky 
reagovat.

PAPÍR
Po zrušení sběrného dvora v „Haš-
kově“ stodole obec přistoupila 
ke zprostředkování sběru papíru 
a nakoupila a rozmístila 6 modrých 
kontejnerů. Kontejnery jsou vyvá-
ženy každých 10 dní. Jejich rychlé 
plnění je způsobeno hlavně tím, že 
do nich lidé odkládají nerozložené 
krabice. Vznikl i další problém: 
za papír nám sběrné suroviny již 
neplatí, ale naopak obec platí 50 ha-
léřů za každý odevzdaný kilogram. 
V kontejnerech na papír se našly 
i použité injekční stříkačky a je na 
zváženou, zda tuto službu nezrušit, 
kontejnery neprodat a s papírem 
posílat lidi do sběrných dvorů ve 
Vysokém Mýtě.

PLASTY A NÁPOJOVÉ 
KARTONY (TETRAPAK)
Všechny plasty (i od potravin) a ná-
pojové kartony patří do plastových 
pytlů, které každý poslední čtvrtek 
v měsíci vynášíte před své domy. 
Do popelnic se plasty ani nápojové 
kartony odkládat nesmí. 

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nově bude od začátku roku zaveden 
sběr jedlých olejů a tuků z domác-
ností. Tento odpad je možné odložit 
do sběrné nádoby – uzavíratelná 
průhledná plastová nádoba, např. 
lahev, která musí být označena 
nestíratelným nápisem „Obec Vrac-
lav“ (� xa, samolepka apod.). Nádo-
bu položíte ve shodném svozovém 
dni na svou popelnici a � rma ji 
odveze k likvidaci.

Obecní úřad bude v dohledné době 
evidovat produkci odpadů v jednot-
livých domácnostech pomocí QR 
kódů. Množství vyprodukovaných 
odpadů bude každé domácnosti 
promítnuto do poplatku. 

Optimalizace třídění odpadů 
v obci je jedním z nejnáročnějších 
úkolů, který nás v dalších letech 
čeká, protože podle nového zákona 
o odpadech musí občané obce třídit 
tak, aby podíl tříděného odpadu 
z celkového množství dosáhl v příš-
tích letech stanovených limitů. 

INVESTICE 
V LETOŠNÍM ROCE

pf 2020

sněhová nadílka se snad letos
nevyhne ani Vraclavi
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K odběru se můžete přihlásit sami 
na stránce: http://obecvraclav.hla-
senirozhlasu.cz/

V případě jakýchkoliv obtíží 
s nastavením vám na obecním úřa-
dě vše vysvětlíme nebo vám s při-
hlášením zcela pomůžeme. Proto se 
na nás neváhejte s důvěrou obrátit.

Dnes existují 3 způsoby, jakými lze 
hlášení obdržet. 

1) Aplikace v chytrém mobilu 
(tabletu). 
Tato možnost je nejlepší, dostanete 
hlášení v celém rozsahu, většinou 
i s přílohou (např. plakát dané akce) 
a pokud si funkci nastavíte, mobil 
vás o novém hlášení upozorní pří-
mo na hlavní obrazovce. 
Podmínkou je nainstalování pří-
slušné aplikace.

autorskými texty apod. Očekáváme, 
že se naše stránky stanou ještě aktu-
álnějšími a poutavějšími. Doufáme, 
že i vy budete mít důvod je častěji 
a opakovaně navštěvovat. Chysta-
nou změnu plánujeme zavést hned 
zkraje nového roku a budeme vás 
o ní, například službou Hlášení 
rozhlasu, informovat. 
https://www.obecvraclav.cz/

HLÁŠENÍ ROZHLASU
Občanů, kteří odebírají elektronic-
ké hlášení našeho úřadu, neustále 
přibývá. Na začátku prosince ten-
to počet dosáhl čísla 120, což nás 
velmi těší.
Byli bychom však rádi, kdyby se po-
dařilo tento počet nadále zvyšovat. 
Službu můžete využít zcela zdarma 
a je zaručené, že vám žádná infor-
mace neunikne. Hlášení samozřej-
mě obdržíte, i když se v daný oka-
mžik v obci nenacházíte. To je však 
pouze jedna z řady výhod, kterou 
takto můžete získat. 

celé akce. Country skupině 
i všem aktérům za jejich vystou-
pení. Děkuji také všem zúčastně-
ným. Pro mnohé z nás je to srdeční 
záležitost, a když jsem zavzpomínal 
na dobu před třiceti lety, jako by 
to bylo včera. (Asi proto, že by to 
chtělo začít znovu a lépe.)

ŽIVOT NA SEDLECI
Ještě bych se rád krátce zmínil 
o společenském oživení na Sedleci. 
Delší dobu vnímám, že zde přibývá 
příležitostí pro společné setkávání 
lidí a jsem velice rád, že se tak děje. 
Děkuji všem, kdo organizují kultur-
ní a sportovní akce pro děti 
i dospělé - osadnímu výboru, hasi-
čům, stolním tenistům, šipkařům 
a dalším, kteří cokoliv pořádají 
nebo přiloží ruku k dílu, když je to 
potřeba. Obec bude i nadále pod-
porovat vše, co obohatí a zpříjemní 
život na Sedleci.

Přeji Vám krásné prožití vánočních 
svátků na sněhu v duchu tradic, 
dobrou mysl, klid a pohodu, pevné 
zdraví a úspěšný nový rok. 

Oldřich Koblížek, 
starosta obce

17. LISTOPAD VE VRACLAVI - 
30 LET OD SAMETOVÉ 
REVOLUCE
V neděli 17. listopadu 2019 
od 15.30 hodin jsme si na sále KD 
Vraclav v krátkém, ale hodnotném 
programu připomněli 30. výročí 
sametové revoluce. Jako starosta 
obce jsem na začátku uvedl, co pro 
Českou zemi sametová revoluce 
znamenala, a co dnes z jejích ideálů 
zbylo. Období normalizace, které 
jí předcházelo odprezentoval 
Mgr. Jiří Junek, ředitel muzea ve 
Vysokém Mýtě, vznik Občanského 
fóra v Praze i na Vraclavi popsal 
Milan Jiroušek, který tehdy vše zdo-
kumentoval, a Ing. Ladislav Novák 
přečetl úryvek z kroniky obce, který 
popisuje činnost Občanského fóra 
u nás na Vraclavi. Jednotlivá řečnic-
ká vystoupení střídaly písně Karla 
Kryla, Jaroslava Hutky a Spirituál 
Kvintetu v provedení country sku-
piny Jaromíra Matury a působivá 
videa místostarosty obce. Nechybě-
la píseň Marty Kubišové „Modlitba 
pro Martu“. Na třech panelech byly 
vystaveny zakládací listiny OF 
Vraclav a další dobové materiály. 
Vydařenou akci završil v 17 hodin 
11 minut zvon na věži farního 
kostela. Děkuji asistentce starosty, 
kulturní komisi a škole za přípravu 

V roce 2018 byl skutečný podíl 
38 %. Rok 2019 bude vyhodnocen 
až po získání údajů svozových spo-
lečností za celý rok. Pro rok 2020 
je stanoven minimální podíl 35 %, 
45 % pro rok 2021; 55 % pro rok 
2022 atd. 

Je to jen na nás! Pokud na stano-
vené limity občané své odpady 
nevytřídí, zvýší se během deseti 
let dramaticky poplatek za jejich 
uložení na skládku, ze současných 
500 Kč až o 2150 Kč za 1 tunu.
O vývoji situace budete informo-
váni.

INTERNETOVÁ STRÁNKA OBCE
Jistě jste zaznamenali velký pokrok 
k lepšímu na internetové stránce 
obce: www.obecvraclav.cz.

Mně osobně se líbí struktura, gra� -
ka, živá úvodní strana, přehlednost, 
náplň a možnost přístupu a prezen-
tace činnosti spolků a příspěvko-
vých organizací. Posuďte sami. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
PhDr. Mgr. Liboru Klementovi, IT 
technikovi obce a Hedvice Zerzáno-
vé, asistentce starosty obce.
Zvyšují se i možnosti komunikace 
s obecním úřadem prostřednictvím 
mobilních telefonů. 

REDAKČNÍ VÝZVA 
sháníme posilu

Do vraclavsko - sedleckého Zpravodaje 
hledáme kolegu z obce Sedlec. 

Rádi bychom v našem týmu uvítali někoho 
z obce Sedlec, kdo s námi bude dvakrát ročně 

spolupracovat na tvorbě Zpravodaje.

Zájemci hlaste se na tel. čísle:  732 371 477 
nebo prostřednictvím emailové adresy 

zpravodaje: skola@zsvraclav.cz.

Těšíme se na sedleckou posilu našeho týmu!

slovo starosty obce

OBECNÍ STRÁNKY 
Milí spoluobčané, 
již minulý rok jsme předeslali, že 
je naším cílem vytvořit nový kon-
cept obecních stránek, který bude 
vyhovovat moderním technologiím, 
požadavkům na zabezpečenou 
komunikaci, ale především se stane 
živým, informačně pestrým 
a pravidelně aktualizovaným mís-
tem, kde najdete přesně to, co vás 
jako občany zajímá. 

Jsme rádi, že nové stránky jsou již 
plně funkční, a proto se v současné 
době můžeme zaměřit na jejich po-
stupné rozšiřování a vylepšování.
Důležitou novinkou pro rok 2020 
bude užší spolupráce se spolky 
a organizacemi. Chceme umožnit, 
a teprve nyní jsou stránky technic-
ky připraveny, aby právě zástupci 
spolků či organizací mohli sami 
do stránek vstoupit a podílet se na 
jejich tvorbě. Každý pochopitelně 
pouze ve své části. Přispívat bude 
možné aktualitami, fotogra� emi, 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
novinky pro rok 2020

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

náhled webových 
stránek obce
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3) Zasílání zpráv SMS.
Tato forma je omezena délkou, stále 
více zastarává a obecní úřad od ní bude 
postupně upouštět. Zprávy jsou velmi 
zkráceny a mnohdy se do nich nevejde 
vše, co bychom potřebovali sdělit.
Ze statistik víme, že někteří občané 
SMS zprávy používají společně 
s emailem i aplikací, takže tu samou 
informaci v rámci hlášení dostávají 
několikrát. Obecní úřad v roce 2020 
provede změnu a zachová zasílání 
SMS zpráv pouze u občanů, kteří ne-
mají jinou možnost zprávy přijímat 
(nemají chytrý mobil, nemají email).
Budeme proto rádi, pokud v co nej-
větší míře využijete možností počí-
tačů, chytrých telefonů či tabletů.

Naší snahou je komunikační služby 
stále vylepšovat. Proto vás chceme 
také požádat o spolupráci. Pokud 
máte nějaký nápad na další vylepše-
ní nebo rozšíření, podělte se s námi. 
Vaše náměty jsou vítány.
Ať k Vám v příštím roce doputuje 
co nejvíce pozitivních zpráv!

PhDr. Libor Klement, MBA

rozhraní a její kopie se automaticky 
zašle na emailovou adresu obecního 
úřadu. Takto s námi můžete přímo 
komunikovat.

Někteří občané se nás ptali, jestli 
mohou nastavit upozornění na no-
vou zprávu tak, aby se jim zobrazila 
na hlavní obrazovce. Ano, oznáme-
ní se dokonce mohou zobrazovat na 
uzamčené obrazovce nebo upozor-
nění „vyskočí“ na hlavní ploše. To 
je však nutné individuálně nastavit 
(povolit) na každém telefonu. Toto 
nastavení se může mírně lišit dle 
typu telefonu nebo verzí systému. 
Pro přijmutí zprávy je nutné být 
v daný okamžik připojen k internetu.

2) Zasílání na e-mail je druhá 
možnost, která je nezávislá na výše 
zmíněné aplikaci. Může vyhovovat 
například tomu, kdo pracuje na 
počítači a poštu vybírá na něm. 
V tomto případě je nutné mít emai-
lovou adresu a tu do systému Hláše-
ní rozhlasu zaregistrovat. V dnešní 
době však i chytré telefony (tablety) 
dokáží na hlavní obrazovce upo-
zornit na nový email, proto je toto 
řešení výhodné i pro někoho, kdo 
nechce mít instalovanou aplikaci 
a na svém telefonu stahuje emailo-
vou poštu.

Další výhodu přináší nová funkce, 
která umožňuje „Nahlásit podnět“. 
V aplikaci lze napsat text a k němu, 
budete-li chtít, připojit fotogra� i. 
Vaše zpráva se po odeslání zobrazí 
přímo v našem administračním 

obec - novinky 2020

odpady - informace pro občany

VÝSYP POPELNIC
sběr jedlých TUKŮ a OLEJŮ

6. a 20. ledna 2020
3. a 17. února 2020

2., 16. a 30. března 2020
13. a 27. dubna 2020
11. a 25. května 2020
8. a 22. června 2020

6. a 20. července 2020


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!

Obyvatelé našich obcí mohou 
využívat služeb sběrných 
dvorů ve Vysokém Mýtě 

(viz otevírací doby na zadní straně).

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

SBĚRNÉ DVORY 
ve Vysokém Mýtě

Pronikavý zvuk varovné sirény znamená 
vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat 
například o povodeň, rozsáhlý požár 
nebo havárii s únikem nebezpečné látky. 
V případě hrozby či vzniku podobné 
mimořádné události je důležité, aby 
ohrožení lidé byli varováni. Včasné 
a správné varování obyvatelstva zajišťuje 
v České republice síť poplachových sirén 
(rotační a elektronické sirény a místní 
rozhlasy), které jsou dálkově ovládány 
z tzv. vyrozumívacích center, tj. převáž-
ně z operačních středisek hasičských 
záchranných sborů krajů.
Na území České republiky se pro 
varování obyvatelstva při hrozící nebo 
nastalé mimořádné události používá 
pouze jediný varovný signál „Všeobecná 
výstraha“. Tento signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 
sekund (2 minuty 20 sekund) a může 
zaznít až 3x za sebou v cca tříminu-
tových intervalech. U elektronických 
(tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón 
doplněn o hlasovou informaci, která 
upřesňuje charakter ohrožení (nebez-
pečí zátopové vlny, chemická havárie, 
radiační havárie) a je doplněna o výzvu 
ke sledování vysílání Českého rozhlasu 
a České televize.
Zpravidla každou první středu v měsíci, 
ve 12.00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební 
tón“. Tento signál provází pravidelnou 
akustickou zkoušku sirén. Jedná se 
o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 

vteřin. V případě elektronických sirén 
je následně vysílána verbální informace 
„zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška 
sirén, právě proběhla zkouška sirén, 
zkouška sirén.
Dále se můžeme setkat se signálem, 
který není ani varovný ani zkušební. 
Nazýváme jej „Požární poplach“ a je vy-
hlašován rotační sirénou přerušovaným 
signálem po dobu jedné minuty anebo 
v případě elektronické sirény napodobe-
ním tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“, také 
po dobu jedné minuty.

1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné 
budově, kterou může být úřad, kancelář, 
obchod, veřejná budova i soukromý dům, 
a to raději ve vyšších patrech z důvodu 
ochrany před šířením nebezpečných látek.
Jestliže cestujete autem a uslyšíte varov-
ný tón sirény, odjeďte směrem od místa 
mimořádné události nebo zaparkujte 
auto a vyhledejte úkryt ve vyšších pat-
rech nejbližší vhodné budovy.
2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
V budově okamžitě zavřete a utěsně-
te okna a dveře. Siréna může s velkou 
pravděpodobností signalizovat únik 
nebezpečných látek a uzavřením pro-
storu snížíte pravděpodobnost vlastního 
zamoření.
3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla 
spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo 

a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných 
zpravodajstvích televize či rádia. Tyto 
informace mohou být sdělovány také 
obecními rozhlasy, elektronickými 
sirénami popřípadě megafony záchra-
nářských vozidel.
Výše uvedené pokyny jsou mírně odliš-
né, pokud se jedná o povodně. Blíže 
v chystaném samostatném článku.

V případě varování o hrozící nebo již 
nastalé mimořádné události se snaž-
te dodržovat následující zásady, které 
ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň po-
mohou záchranným složkám při zásahu:

   . RESPEKTUJTE a snažte se získávat 
informace z o� ciálních zdrojů (roz-
hlas, televize, místní rozhlas)
   . NEROZŠIŘUJTE poplašné a neově-
řené zprávy
   . VARUJTE ostatní ohrožené osoby 
ve svém nejbližším okolí (sousedy)
   . NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – 
telefonní síť je v situacích ohrožení 
přetížena
   . NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
   . POMÁHEJTE dle možností souse-
dům a lidem ve svém okolí
   . UVĚDOMTE SI, že největší hod-
notou je lidský život a zdraví a až poté 
majetek
   . UPOSLECHNĚTE pokynů zasahují-
cích záchranářů, představitelů orgánů 
státní správy a samosprávy

O SIRÉNÁCH
varování obyvatelstva

DOPORUČENÁ ČINNOST
po odeznění výstrahy

OBECNÉ ZÁSADY
pro případ ohrožení

když zazní sirény
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a konzultací s odborníky byl motor 
v dubnu odvezen do RADEX brusírny 
v Dolní Radechové u Náchoda, kde se za-
bývají repasováním motorů z veteránů. 
Bohužel zde zjistili, že je v horším stavu, 
než jsme původně odhadovali, a tak se 
repasování motoru protáhlo o půlroční 
telefonování a čekání na den, kdy bude 
zpět v naší obci. V současnosti díky prá-
ci Jindřicha Pitry ml. a Tomáše Zemana 
je náš Stratílek téměř v kompletním 
a funkčním stavu a těšíme se na den, 
kdy poprvé po dvaceti letech uslyšíme, 
jak si pěkně přede. Doufáme, že i uvi-
díme, jak umí opět tlačit vodu – přesně 
tak, jak tomu bylo již v roce 1935, kdy 
sjel ve Vysokém Mýtě z montážní linky. 

DĚTSKÝ DEN JANOVIČKY
Dne 1. 6. 2019 jsme byli pozváni na 
Dětský den do Janoviček, kde se konala 
soutěž pro děti ve štafetě a požárním 
útoku. Vše bylo dobře zorganizováno, 
nechybělo občerstvení, skákací hrad 
a velmi neobvyklá závěrečná koupel 
v pěně. Děti se také mohly povozit 
v kočáře taženém koňmi. 

k této renovaci přihlásil Jindřich Pitra ml. 
společně s Tomášem Zemanem. V první 
fázi byla zhruba odhadnuta závada 
a cena opravy. Po konzultaci s muzeem 
ve Vysokém Mýtě jsme zjistili, že je opra-
va nad naše � nanční možnosti a byla 
tedy požádána obec Vraclav o � nanční 
výpomoc. Po příslibu, že se Stratílek zú-
častní výstavy na Sodomkově Vysokém 
Mýtě, obec s � nanční pomocí souhlasila. 
Proto se v lednu letošního roku začalo 
s demontáží a rozebíráním naší stříkač-
ky. Po důkladném projití všech dílů 

Vážení spoluobčané,
rok 2019 se s námi pomalu, ale jistě 
loučí a za dveřmi již čeká ten nový. 
Ale ještě než ho přivítáme, dovolte 
nám krátce poreferovat o tom, co jsme 
od léta zvládli a také to, co nás ještě čeká 
na začátku dalšího roku.

NAŠE VETERÁNKA
Na prosincové schůzi loňského roku 
bylo doporučeno Výborem SDH pokusit 
se o znovuvzkříšení naší požární stří-
kačky Stratílek. Po dlouhé diskuzi se 

v Janovičkách si malí hasiči 
zkusili požární útok



koupel v pěně 
děti nadchla

lavi bude rok 2020 rokem významným. 
Oslavíme totiž výročí 130 let od založení 
našeho sboru. Momentálně se nachází-
me ve fázi příprav, ale již teď věříme, že 
s námi přijdete naše jubileum oslavit!
 
Letos je to z naší činnosti vše, čeká nás 
ještě hodně práce, ale o tom zase příště. 
Všem našim členům i nečlenům přeje-
me klidné svátky a šťastné vykročení 
do roku 2020. Život je plný překvape-
ní… ať je Váš nový rok plný jen těch 
příjemných a krásných!

v areálu Ing. Michala Rozlivky. Celá tato 
akce byla zážitkem zejména pro místní 
děti, které se s rodiči nebo i bez nich při-
běhly podívat, co že se to na té Vraclavi 
vlastně děje.

PŘIJĎTE NA PLES A OSLAVU!
Na společné setkání s Vámi se těšíme 
dne 15. února 2020. Srdečně Vás zveme 
na náš tradiční Hasičský ples. Ve 20 ho-
din se sálem Kulturního domu ve Vrac-
lavi opět rozezní kapela Bylo nás pět 
z Hořic. Věříme, že se budete dobře 
bavit. Těšíme se na Vás!
Pro Sbor dobrovolných hasičů ve Vrac-

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
Letošní okrsková soutěž v požárním 
sportu se měla uskutečnit právě v Jano-
vičkách. Shodou okolností dobrovolní 
hasiči z Janoviček letos slavili 95. výročí 
od založení sboru. K oslavám připojili 
i výše uvedený Dětský den. Ze soutě-
že tedy sešlo, vzhledem k náročnosti 
zajištění těchto akcí. Hlavu však nevěší-
me, protože věříme, že si vše příští rok 
vynahradíme!

DVOŘISKO
V sobotu 22. 6. 2019 probíhala na Dvo-
řisku soutěž pro děti v hasičském sportu. 
Jednotlivých týmů bylo opravdu hodně, 
také malí vraclavští hasiči vytvořili dvě 
skupiny. Soutěžilo se opět ve štafetě 
i hasičském útoku. Odpoledne jsme se 
přesunuli na náves kolem staré hasičské 
zbrojnice na grilování pořádané SDH 
Vraclav. Zde bylo pro členy i veřejnost 
připraveno maso na opékání. Akce se 
vydařila, náves se brzy zaplnila a i děti 
si přišly na své, byl pro ně připraven 
skákací hrad.

GRILOVACÍ REPETE
Na konci prázdnin, 31. 8. 2019, se 
úspěšné grilování na návsi zopakovalo. 
Před začátkem akce jsme vyjeli s dětmi 
hasičským autem na Sedlec na akci 
zvanou „Rozloučení s prázdninami“ užít 
si připravené soutěže na hřišti. Poté se 
grilovalo až do večerních hodin.

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY
Když počasí dovolilo, každou středu děti 
pod vedením Petra Kulhavého, Tomáše 
Zemana a Kláry Volákové trénovaly na 
hřišti. Poslední hasičský trénink na fot-
balovém hřišti se konal uprostřed října 
a byl zakončen slavnostním opékáním 
špekáčků.
 
ZVUK SIRÉNY
Dne 18. října odpolední klid v obci 
narušil zvuk sirény. Nejednalo se však 
naštěstí o „ostrý výjezd“, ale o preven-
tivní požární cvičení, které se odehrálo 

soutěž ve Dvořisku se protáhla 
do grilování na Vraclavi



snad už se brzy dočkáme
naší zrenovované veteránky 


SDH VRACLAV Michala Mašková 

a Dana Šprojcarová

hasiči Vraclav
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Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku, a tak bych vás 
rád seznámil s naší činností v druhém 
pololetí.

GRILOVÁNÍ
Počátkem prázdnin na cyrilometodějský 
svátek proběhlo grilování masa. Je ško-
da, že i když na tuto akci zveme širokou 
veřejnost, tak se většinou sejdou jen 
členové sboru.

HOŘÍCÍ STROM
Poslední týden v srpnu probíhalo oře-
závání nebezpečných větví na lípě na 
Šťastňákách. Firma, která práci prová-
děla, způsobila drobnou nedbalostí za-
hoření stromu, a tak musela jít do akce 
naše technika. Ač to není daleko, tak se 
cestou stačily vyskytnout technické pro-
blémy. Ještě že máme šikovné strojníky, 
kteří si se závadou na motoru cisterny 
CAS 25 poradili. A následně i s požá-
rem. Jinak už by nebylo co ořezávat. 
Stále také držíme tradici pořádání tur-
naje v petanque. Klání se uskutečnilo na 
svátek 28. září opět před školou, a účast-
nilo se 18 dvojic. I když se hrálo zhruba 
do 17. hodiny, tak následná zábava ještě 
probíhala do večerních hodin.

MÁME FACEBOOK
Nový člen Tomáš Škop zřídil na face-
booku pro� l našeho sboru. Pod ná-
zvem „Hasiči Sedlec“ je od září veřejně 
přístupný, a jsou tam k vidění fotky 
z našich aktivit a pozvánky na ně.

HOŘELO V CIHELNĚ?
18. října v 16.33 členové naší zásahové 
jednotky dostali zprávu: „POŽÁR ZE-
MĚDĚLSKÝCH OBJEKTŮ VRACLAV, 
požár bývalé cihelny“. Na místo jsme 
dorazili v určeném dojezdovém čase 
a úspěšně se účastnili zásahu. Naštěstí 
se jednalo pouze o námětové cvičení, 
kde se trénovala spolupráce s ostatními 
sbory okrsku. V rámci ní šlo o dálkovou 
dopravu vody z návsi na Vraclavi 
k cihelně a její distribuci v okolí hašené-
ho objektu.

VÁNOČNÍ STROM SVÍTÍ
První adventní víkend 30. listopadu 
proběhlo rozsvěcení vánočního stromu 
u hasičské zbrojnice. Ten jsme vyzdo-
bili, zajistili tekuté občerstvení, něco 
dobrého k snědku - konkrétně šlo 
o zabijačkové speciality. Dále nám tuto 
akci zpříjemňovala pětičlenná hudební 
skupina.

ŠKOLENÍ
16. až 17. listopadu proběhlo v Ústí 
nad Orlicí a Vysokém Mýtě dvoudenní 
školení strojníků. Po jeho úspěšném 
absolvování máme na 5 let klid.

KONEC ROKU
Do konce roku nás ještě čeká pořádání 
20. ročníku v karetní hře Čurda, který 
chceme oproti minulým ročníkům 
pojmout trochu odlišně a spíš než 
o výsledek se zaměříme na radost ze 
hry a setkání s příznivci této hry. Rok 
bychom rádi ukončili setkáním u silve-
strovského ohňostroje v prostoru před 
hasičskou zbrojnicí.

Všem našim občanům přejeme pří-
jemné svátky a do nového roku hodně 
zdraví.

S pozdravem 
Jiří Táborský

turnaj
v petanque

námětové 
cvičení





facebook 
Hasiči Sedlec

nejstarší obyvatelka Vraclavi
se podepisuje do pamětní knihy



klub důchodců

A je tu zas, ten krásný čas. Čas vánoč-
ní pohody, klidu v kruhu rodiny, čas 
bilancování toho, co bylo a čas pláno-
vání toho, co bude. 
Činnost Klubu důchodců v roce 2019 
byla podobná té z předcházejících let. 
V lednu jsme uspořádali za pomoci 
pana Pavla Voláka přednášku o včelích 
produktech. Byla velice zajímavá, díky 
panu Volákovi za zprostředkování! 
9. března nám zpříjemnila odpoledne 
Choltičanka. Odpoledne bylo velice 
vydařené, protože návštěvnost byla 
nadprůměrná. Přijeli opět příznivci 
Choltičanky nejen z Choltic a okolí, 
ale i z Vysokého Mýta. 

Letošní zájezd proběhl v duchu velké-
ho vedra. Navštívili jsme Muzeum 
olomouckých syrečků v Lošticích, 
Dům přírody Litovelského Pomoraví 
a skanzen Příkazy. Vzhledem k vedru 
a nakoupeným syrečkům v autobusu 
bez klimatizace to bylo celkem nároč-
né. Přesto ale hezké. Díky za organizaci 
a zajištění patří tak jako roky minulé 
Pepovi Schejbalovi. 
V říjnu již tradičně proběhlo setkání 
důchodců, které organizuje OÚ 
a SPOZ. Krásné vystoupení dětí, slovo 
starosty, i když přerušené požárním 
poplachem, zhodnocení činnosti 
Klubu důchodců, občerstvení a zábava 

s Choltičankou. Výborné 
odpoledne a večer. Děku-
jeme členkám SPOZu za 
uspořádání tohoto setkání. 
O týden později jsme na 
pozvání Choltičanky byli 
na Květinové zábavě 
v Třebosicích. 

Poslední akcí letošního roku bylo 
4. prosince promítání, kde pro nás 
připravil pan Jára Kubík sestřih z růz-
ných akcí, na kterých jsme se podíleli. 
Probrali jsme návrhy na činnost v příš-
tím roce, nápady na zájezd a o� ciálně 
ukončili rok 2019. 
Vedení OÚ nám umožňuje scházet 
se každou první středu v měsíci 
v nově zrekonstruované Hasičárně. 
Dáme kávu, čaj, chlebíček či zákusek, 
pokecáme, a je to fajn. Tato shledání 
chceme pořádat i v roce 2020. 
A nakonec ještě jednou poděkování 
panu starostovi a vedení OÚ za to, že 
nás podporují a pomáhají nám. Také 
všem, kteří se starají o činnost Klubu 
důchodců. 
Do nového roku přejeme všem 
spoluobčanům hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. 

vedení Klubu důchodců 
Vraclav-Sedlecněkolikrát nám letos 

zahrála oblíbená Choltičanka



hasiči Sedlec
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Letošní rok bylo zasláno občanům 
k významnému jubileu 74 gratulací, 
z toho osobně jsme předali 22 gratu-
lací s dárkem a květinou. 
Do dalších krásných let přejeme všem 
oslavencům hlavně hodně zdraví 
a spokojenosti.
Nejstaršími občany našich obcí jsou:
     Jiroušková Pavlína (100 let)
     Sochorová Věra (93 let)
     Táborská Emílie (93 let)
     Pospíšilová Jarmila (91 let)
     Dvořáková Jaruška (88 let)
     Jílek František (88 let)
     Jeřábková Hana (87 let)
     Vrátil Josef (87 let)
     Liml Josef (86 let)

Každoročně se pro důchodce našich 
obcí koná v podzimním čase „Beseda 
s důchodci“. Letos se jí zúčastnilo 87 
důchodců z celkového počtu 172.
Naše starší spoluobčany přivítaly 
nejprve děti ze Základní školy Vraclav 
svým tanečním vystoupením, které je 
vždy moc krásné a potěší u srdíčka. 
Pro zpestření předvedly své taneční 
umění i slečny, které tančí balet ve 
Vysokém Mýtě. Vystoupení bylo moc 
krásné a my za něj děkujeme.
O dění v obcích pohovořil pan staros-
ta Oldřich Koblížek a o činnosti a plá-
nech do budoucna „Klubu důchodců“
paní Marie Drdajová. Po výborném 
pohoštění nám zahrála k tanci a po-
slechu občany velmi oblíbená „Chol-
tičanka“. Potěšilo nás, že se zúčastnili 
i občané z Choltic.
Děkujeme všem, kteří nám ochotně 
pomohli s přípravou této besedy.

Na vánoční svátky si vzpomeneme 
s přáním i na občany, kteří žijí 
v domovech pro seniory a v domech 
s pečovatelskou službou: Košnarová 
Emílie, Rejmanová Jarmila, Zitová 
Milada a Koblížková Emílie.

V červnu letošního roku se paní 
Pavlína Anna Jiroušková jako první 

spoz

pátí zlatí manželé a vítání občánků

spoz

Komise SPOZ se stará o to, aby obec 
Vraclav a Sedlec měla přehled o všech 
významných událostech našich obča-
nů, ať smutných či veselých. Pracuje 
v počtu pěti aktivních žen.

Letos jsme se rozloučili s těmito občany:
     Pilař Vladimír (68 let)
     Myšková Miroslava (93 let)
     Benešová Marie (80 let)
     Osinek Ladislav (76 let)
     Macháček Ladislav (61 let)
     Veselá Anna (90 let)
     Jozefy Zbyněk (88 let)
  Vzpomínáme!

V tomto roce oslavili krásnou zlatou 
svatbu tj. 50 let společného života 
manželé:
     František a Božena Klementovi
     Václav a Miluše Klapalovi
     Rudolf a Eva Veselých
     Josef a Jana Schejbalovi
     Jaroslav a Eva Hanzlíkovi
 
S přáním spokojeného společného 
života do dalších let jsme jim předali 
gratulaci, dárkový balíček a květiny. 
Oslavenci se podepsali do pamětní 
knihy obce.

Vítání občánků se koná několikrát 
ročně, podle počtu narozených dětí. 
Kulturní program zajišťují děti 
z mateřské školky Rybička, kterým 
chceme tímto poděkovat i za krásné 
vlastnoručně vyrobené dárečky, které 
darují každému miminku. Miminka 
jsou zapsaná do pamětní knihy obce, 
do které se podepíší rodiče i všichni 
přítomní rodinní příslušníci. Od obce 
dostane každé miminko malý dárek, 
pamětní knížku, � nanční poukázku 
a maminky kytičku. 
Letos jsme mezi naše občany přivítali 
tyto děti:
     Znamenáčková Kristýna
     Černíková Eliška
     Richter Radim
     Nováková Karla

čtveřice zlatých manželů
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úspěšně sportujeme
a pečujeme o naši divokou zvěř

Milí čtenáři a přátelé myslivosti, 
dovolte mi, abych vás několika větami 
seznámil s naší činností. V průběhu 
celého roku jsme se věnovali hlavně 
péči o zvěř. Což zahrnovalo zimní při-
krmování, na jaře byl opět zlikvidován 
zbytek porostu na zvěřních políčcích 
a tyto plochy nově vysety. Zúčastnili 
jsme se úklidu kolem Vraclave. Během 
léta byla ve vybraných lokalitách 
nově zbudována napajedla pro zvěř. 
Ještě stále pokračujeme i v odchovu 
bažantů, i když výsledky nejsou úplně 
ideální, jelikož okolí naší obce začíná 
maličko připomínat „golfové hřiště“ 
a je celkem problém najít drn trávy, 
natož porost poskytující přirozený 
kryt pro tuto zvěř, no a když už se 
nějaký najde tak ho během dne 
několikrát prosmejčí volně pobíhající 
mazlíčci neukázněných majitelů psů. 
O této problematice jsem se již v mi-
nulosti napsal dost a bylo to bohužel 
naprosto marné. I nadále udržujeme 
pachové ohradníky omezující srážky 
aut se zvěří kolem nejvíce frekvento-
vaných silnic. 

LOVÍME, ZÁVODÍME...
Intenzivně se snažíme lovit černou 
zvěř, abychom zmírnili škody na 
zemědělských porostech. V letošním 
roce bylo uloveno v naší honitbě již 
více než 60 kusů.

Bohužel jsme byli nuceni zrušit my-
slivecký ples, protože nebylo možné 
zajistit večeře a podle nás k tomuto 
plesu myslivecká kuchyně neodmys-
litelně patří. Pro příští rok plánujeme 
ples na 1. února trochu netradičně 
a uvidíme, jak se nám vydaří. V létě 
byl uspořádán dětský den, ten proběhl 
za ne příliš příznivého počasí, účast 
dětí tentokrát byla slabší. Dále pak 
pořádáme závody ve sportovní střelbě, 
které si dovolím věnovat následující 
odstavec. 

... A SPORTUJEME
Ohlédnutí za uplynulou sportovní 
střeleckou sezónou. Jako v minulých 
letech i letos jsme pořádali několik zá-
vodů ve sportovní střelbě. Pro loňský 
rok jich bylo pět, vždy s velmi slušnou 
účastí. Za všechny zmíním náš hlavní 
závod nazvaný Vraclavský pohár, 
který proběhl 6. 7. 2019 za účasti 
47 střelců z celé republiky. Poháry pro 
toto klání věnovala obec Vraclav a je-
jich předání nejúspěšnějším střelcům 
zajistil tentokrát pan Osinek, za což 
ještě jednou moc děkujeme. 
No, a abychom o sobě dali vědět 
i v jiných koutech republiky a mimo 
ní, účastnil jsem se letos několika 
závodů, ze kterých zmíním jen ty, na 
kterých jsem obsadil první místo. Prv-
ní úspěch přišel hned začátkem roku, 

kdy jsem absolvoval seriál tří závodů 
slovenské zimní ligy na 3x80terčů 
pořádané v Jaslovských Bohunicích. 
K dalším loňským prvenstvím patřil:
Memoriál Marcela Dostála v Pardu-
bicích, Memoriál Jiřího Kislingera na 
Peklích, Velká cena Litomyšle, Veřejný 
závod ve Střelicích u Litovle, LK 80 
Třebíč, LK 60 Jihlava, Halínský pohár 
Bohuslavice, Memoriál Pavla Coufala 
v Litomyšli, Svatováclavská cena 
Náchod, Podzimní pohár Prostějov.

NÁŠ TALENT
Ale asi největším letošním úspěchem 
je, že vedle mě, se téměř všech těchto 
závodů účastnila naše nejmladší 
střelkyně Vraclavské střelnice 
Tereza Mlíková a neunikla pozornosti 
lovcům talentů. Což způsobilo, že 
v současné době, již jako členka české-
ho střeleckého svazu trénuje pod ve-
dením trenéra juniorské reprezentace 
na armádní střelnici v Hradci Králové. 

Na závěr bych rád všem popřál pevné 
zdraví a mysleme na to, že „příroda 
nepotřebuje člověka, ale člověk příro-
du ano.“

 Za MS Vrcha myslivecký hospodář 
Aleš Mlíka

v domě, který si koupili se svým 
manželem a nemusí být v domově 
pro seniory.
Do dalších let jí chceme ještě jednou 
popřát pevné zdraví, pohodu 
a vitalitu. 

Do nového roku všem přejeme hlav-
ně hodně zdraví, spokojenosti 
a naplněných přání

SPOZ – Komise sociálních potřeb 
a občanských záležitostí

úžasnou paměť. Jejich data narozenin 
si stále pamatuje. S láskou pro ně 
vyrábí drobné ručně dělané dárky, 
které potěší. Nejsou pro ni podstatné 
drahé dary, ale vlídné slovo. Má 
zájem o dění nejen v obcích, ale 
i v republice. Ráda na Šlágru poslou-
chá písničky a čte různé časopisy. 
Vždy ji potěší jakákoliv návštěva, se 
kterou si může popovídat o dřívějších 
časech. I když se špatně pohybuje, 
ráda pomáhá s drobnými domácími 
pracemi. V tomto předvánočním 
čase například vyloupává ořechy na 
tradiční cukroví. Velice si váží toho, 
že svá krásná pozdní léta, může prožít 

občanka z našich obcí dožila neuvěři-
telných 100 let.
Její velkolepá rodinná oslava proběh-
la v místním kulturním domě, kde 
se sešla celá její početná rodina.
Paní Jiroušková, rozená Křivková, se 
v roce 1939 provdala za svého manže-
la Bohuslava Jirouška. Bohužel v roce 
1976 ovdověla, ale přesto brala život 
tak, jak šel, i když to nebylo někdy 
lehké. 
V průběhu manželství se jim narodi-
ly tři děti: Bohuslav, Jiřina a Václav. 
Postupně se rodina rozrostla o osm 
vnoučat, jedenáct pravnoučat a sedm 
prapravnoučat. Paní Jiroušková má 

spoz



sto let chodit po našem světě 
a neztrácet radost ze života -
paní Jiroušková ví, jak na to

myslivci
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pro děti, jež ukončily školní docház-
ku ve zmíněné speciální škole Svítá-
ní, jako následnou péči pro mentálně 
postižené děti. Více jak 10 let pracuje 
ve správní radě soukromého dětské-
ho domova Markéta v Radhošti. Její 
zaměření je na výchovné poradenství 
dětí svěřených do ústavní péče.
Mnozí z vás také nevědí, že Hana je 
rovněž zapojena do projektu celo-
státní potravinové sbírky, kde pomá-
há získávat a následně distribuovat 
potraviny potřebným občanům. 
V rámci svého bydliště se zapojuje 
do pomoci nejenom rodin s dětmi 
žijících na úrovni životního minima, 
ale i starých, či různě handicapova-
ných lidí.
 
NOVÝ ZÁKLAD
Chceme z tohoto místa poděkovat 
i Ing. Jaromíru Andrlemu a Standovi 
Hermanovi, že se ujali potřebných 
oprav spadlé zdi mezi školkou 
a kostelem. Oprava, na první pohled 
jednoduchá, se ukázala jako složitá 
i nákladná, když oba mladí mužové 
museli vykopat starý a vyhloubit 
nový základ, kdy starý neskýtal dob-
rou oporu pro spadlou cihlovou zeď. 
Nový základ vybudovaný ze ztrace-

a paní Marii Kubíčkovou. Obě tvoří 
pilíře naší farnosti a oběma farníci 
před celým kostelem rádi přejí mno-
ho zdraví i Božího požehnání 
do dalších let života. 
Nevíme, zda bylo i související, že na 
oslavu kulatin Hany Maturové navá-
zalo i další vyznamenání, kdy 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Karla v Praze na Karlově se 
v pondělí 30. 9. 2019 uskutečnilo 
5. předávání Řádu Elišky Přemys-
lovny. Prezident Nadačního fondu 
Elišky Přemyslovny Augustin Karel 
Andrle Sylor předal řád vybraným 
ženám, které se pohybují v charita-
tivní, kulturní nebo sociální oblasti. 
Mezi oceněnými nechybí produ-
centka Olga Sommerová, pracovnice 
Charity Anna Srbová, či zakladatelka 
hospicu Pavla Andrejkivová a spolu 
s nimi i naše Hana Maturová. 
A proč se mezi takto významnými 
ženami ocitla?
Hanka po revoluci v roce 1991 spo-
luzakládala speciální školu Svítání 
pro handicapované děti s kombino-
vaným postižením. O 12 let později 
spoluzakládala ve Vysokém Mýtě 
chráněné dílny a stacionář Berenika. 
Toto sociální centrum bylo zřízené 

Naše farní společenství se naštěstí 
neschází jen při příležitosti poslední-
ho rozloučení se svými bratry a sest-
rami, ale má také důvody k radosti. 
Tou byla oslava kulatých narozenin 
Hany Maturové, kterou doprovodil 
v místním, zcela naplněném koste-
le, vysokomýtský sbor Otakar. Bylo 
charakteristické, že vedle hostujícího 
syna Martina jsme přijali i zajímavé 
sdělení paní sbormistryně, že sice 
vystupují na celé řadě kulturních 
akcí, ale při oslavách narozenin je 
to skutečně poprvé.
Chrám byl naplněn k prasknutí díky 
četným přátelům manželů Maturo-
vých, které mají možnost vítat na 
svém mnohaletém letním táboře 
na Medlově.
Oslava pak pokračovala v místním 
kulturním domě a byla nadšená, ra-
dostná a velkolepá. Všichni se skvěle 
bavili a řada gratulantů vydržela až 
do rána. Tak Hanko mnoho zdraví, 
elánu i Božího požehnání do dalších 
plodných let!
 
OSLAVENKYNĚ
V našem farním společenství máme 
letos ještě další dvě oslavenkyně, 
a to paní Bohunku Zlesákovou 

ného bednění, železných armatur 
a znovu vybetonovaný je již hotov 
a na jaře bude pokračovat nové 
vyzdění. 

JE TU ADVENT
Advent, to slovo bylo v minulosti 
nahrazováno různými socialistický-
mi pseudonymy a bylo zmiňováno 
pouze při předvánočních bohosluž-
bách v kostelích. Dnes již víme, že 
znamená příchod Ježíše Krista, syna 
Božího a charakterizuje nejkrásněj-
ší období roku- dobu těšení se na 
nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Je 
přípravou na radost Štědrovečerního 
večera, který pro některé nepochopi-
telně a pro druhé úžasně otevírá naše 
srdce do neznámých hloubek 
a především je otvírá k druhým.
Advent má být dobou ztišení 

farnost
Baziliku Narození v Betlémě jsme 
navštívili v roce 2012

Hanka Maturová slavila kulatiny 
a v Praze přebrala Řád Elišky Přemyslovny

a rozhlédnutí se kolem sebe, zda 
někdo není sám a zda nepotřebuje 
naši materiální či spíše duchovní 
pomoc. Je však, a křesťany nevyjíma-
je, obdobím horečných příprav na 
skvělé svátky a je přehlušen materi-
álním běsněním. A to vše při vědomí 
nás všech, že podstata tkví v něčem 
jiném.
Snímky ukazují Baziliku Narození 
v Betlémě, místo skutečného naroze-
ní Ježíše Krista. Nad jeho zrozením 
zajásal Vesmír nádherným úkazem, 
který známe jako Betlémskou hvěz-
du. Josef a Marie přišli z Nazaretu 
až do Betléma z důvodu sčítání lidu.
Evangelium svatého Lukáše popisuje 
jak Marie porodila svého prvoro-
zeného syna a položila do jesliček, 
protože v hostinci nebylo už pro ně 
místo. Od samého počátku křesťan-
ství, byla jeskyně, kde se narodil Ježíš 
posvátná. První kostel byl vybudo-

ván nad jeskyní ve čtvrtém století 
za císaře Konstantina a jeho matky 
císařovny Heleny. Současný kostel 
byl pak postaven v šestém století. 
Jsme moc rádi, když jsme v roce 
2012 navštívili Izrael a sáhli si 
v tomto betlémském kostele na místo 
narození Ježíše. Věřte, dotknout se 
tak svatého místa narození někoho, 
kdo zcela zásadně ovlivnil naši 
euroamerickou civilizaci, naše dějiny, 
je zcela mimořádné a uchvacující.

Ať Vám všem přinesou letošní svátky 
vánoční potřebný klid v duši, lásku 
nejbližších a pokud zavítáte do naše-
ho chrámu, pak bohoslužby budou 

   . na Štědrý den v 16 hodin, 
   . na Boží hod pak v 10.30.



FARNOST VRACLAVSKÁ

Láďa Novák
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cihelny a ukázal nám zemědělské 
stroje. Moc se nám to líbilo. Ještě 
jednou děkujeme za pozvání a za 
krásně strávené dopoledne.
V říjnu naše děti navštívily Eko-
paletu v Oucmanicích, kde na ně 
čekal pěkně připravený interaktivní 
program na téma přírodního materi-
álu a jeho využití. Zpátky na Vraclav 
s námi v autobuse kromě dětí jelo 

s úžasnými nápady, velkým srdcem 
a smyslem pro týmovou spolupráci. 
Jsme rády, že ji u nás máme.

TAK ŠEL PŮLROK
Konec léta byl spojený se šipkovanou 
s rodiči a dětmi, zakončenou pouš-
těním draků, opékáním dobrot 
a milým povídáním. Michal Rozlivka 
nám ukázal, co vše se děje na pod-
zim na poli a se sklizenými plodi-
nami. Zajímavě vyprávěl o historii 

Blíží se nejkrásnější čas v roce, který 
si užívají hlavně naše děti – Vánoce. 
My ve školičce Rybička se už na ně 
moc těšíme. Ještě než budeme mít 
možnost na nějaký čas se zastavit 
a trávit sváteční chvíle se svými 
rodinami, dovolte nám podělit se 
o zážitky získané během podzimu 
a blížící se zimy v mateřské školičce. 

NOVÁČCI
Tento školní rok k nám nastoupilo 
jedenáct nových kamarádů. Někteří 
z nich opravdu maličcí. Ostatní děti 
je mezi sebe velmi pěkně přijaly, 
pomáhaly jim v jejich začátcích, 
ve školičce všechno ukázaly a nyní 
v prosinci byste již nepoznali, které 
děti to jsou. Nedělá jim problémy 
dorozumět se s ostatními pomocí 
jednoduchých slov, vět či souvětí. 
Také s oblékáním, hygienou a sebe-
obsluhou nemají větší problémy. 
V září jsme také přivítali novou 
posilu do našich učitelských řad – 
paní učitelku Petru Vávrovou. Děti 
v ní našly prima parťačku, co nezkazí 
žádnou legraci, s láskou, porozu-
měním a velkou odpovědností jim 
věnuje svůj čas a pozornost. My 
učitelky v ní našly skvělou kolegyni 

Luboš Mansfeld nám ukázal 
netradiční hudební nástroje

Rádi vás uvidíme. Můžete nám přijít 
třeba přečíst pohádku před spaním 
nebo popovídat o zajímavém řemesle 
či povolání nebo o historii Vraclave. 
Teď nás čeká ještě návštěva svatého 
Mikuláše s anděly a čerty ze základ-
ní školy, půldenní výlet do vánočně 
vyzdobeného zámku Hrádku 
u Nechanic, kde nás seznámí s his-
torií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi, 
vánoční pohádka kamarádů ze zá-
kladní školy, vánoční posezení s ro-
diči s malým překvapením a vánoční 
nadílka v mateřské škole. 

PO NOVÉM ROCE ZASE U NÁS!
Děkujeme všem, kteří jste s námi, 
věříte nám a podporujete, hlavně na-
šim dětem a jejich rodičům, protože 
v naší malé školičce máme opravdu 
skvělé děti a úžasné rodiče a moc 
si toho vážíme.
Děkujeme za materiální i duchovní 
podporu, za sponzorské dary a za to, 
že máte zájem o to, co se ve školičce 
děje.
Přejeme Vám všem krásné prožití 
Vánočních svátků strávené v kru-
hu rodinném. Ať světlo, které nyní 
díky ročnímu období přírodě chybí, 
září nejen z očí Vašich dětí, ale také 
z Vašich srdcí a naplňuje Vás radostí, 
spokojeností, klidem a mírem. Na-
děje, láska, přátelství, víra a zdraví ať 
provází Vaše kroky a po Novém roce 
se těšíme zase na shledání u nás.

pro veřejnost nebyla lepší. Přála bych 
našemu školství nastavení lepších 
podmínek pro vzdělávání dětí i pro 
učitele.
Konec listopadu byl věnován 
triádám – konzultačním schůzkám 
rodičů, dětí a učitelek. Velmi mile 
nás potěšil zájem o tyto schůzky. 
Děti i učitelky se na ně moc těšily, 
pilně se připravovaly a odměnou 
jim byl zájem a přítomnost rodičů 
na schůzkách. Každé dítě rodičům 
ukázalo své portfolio, povědělo jim, 
jak se mu v mateřské škole daří, 
v čem je dobré, co ho těší a také co 
by se chtělo ještě naučit, než půjde 
do školy. Rodiče i učitelky se mohli 
zamyslet a potom dítěti říci, co by na 
něm chtěli ocenit, za co ho pochválit 
a v čem by se mělo zlepšit vzhledem 
k docházce do mateřské školy. Dou-
fáme, že takovéto setkávání ve třech 
se osvědčí a stane se v naší mateřské 
škole tradicí.
Vánočním jarmarkem jsme poma-
ličku vpluli do prosince, posledního 
měsíce v roce, kdy dny jsou krátké, 
světla kolem ubylo a lidé se obrací 
do svého nitra. Doufáme, že výrobky 
dětí i učitelek Vás zahřály u srdí-
ček, udělaly radost a rozzářily Vaše 
domovy. Mockrát děkujeme všem, 
kteří se k nám přišli podívat, něco 
malého si odnesli. Letos to nebyli 
jenom rodiče dětí z mateřské školy, 
ale také dětí, které již chodí do školy 
základní, kamarádi, přátelé a oby-
vatelé Vraclave. Děkujeme a přijďte 
častěji, nejen na Vánoční jarmark. 

také plno lesních skřítků vyrobených 
z dřevěných špalíčků. Ve Vysokém 
Mýtě se konal Den první pomoci, 
kde měly děti možnost prozkoumat 
policejní i hasičské auto, vyzkoušet 
sádru či obvaz z rukou zdravotní-
ků. V Šemberově divadle nás svými 
veselými písničkami bavila Michaela 
Novozámská s chlapeckým pěvec-
kým sborem Bonifantes. Nahrávky 
písniček máme možnost poslouchat 
i v mateřské škole díky darovanému 
CD nosiči. Ke konci měsíce si děti 
s rodiči vyrobily papírové nebo dý-
ňové lucerničky, které se moc poved-
ly a udělaly radost.
Listopad byl ve znamení muzikohrá-
tek pan Mgr. Pavel Josef Macků, PhD. 
děti pomocí pohádky seznámil 
s netradičními hudebními nástroji, 
mnohé z nich vlastnoručně vyrobe-
nými. Pan Luboš Mansfeld hudební 
nástroje nejen předvedl, ale děti si na 
ně mohly i zahrát. Mateřskou školou 
zněly zvuky dřevěných rytmických 
nástrojů, indiánského bubnu, housli-
ček, píšťal a dalších nástrojů. Moc 
se nám to líbilo. V listopadu jsme 
také pekli svatomartinské rohlíčky 
a linecké cukroví. Společně s dětmi 
ze základní školy jsme se zasmáli 
a pobavili u pohádky Ferda Mravenec.
Naše mateřská škola se připojila ke 
stávce učitelů. Jenom škoda, že její 
organizace i informovanost ze strany 
ČMOS pro učitele a ze strany médií 

mateřská škola

výlet do lesa jsme 
zakončili opékáním vuřtů

co se děje na podzimním 
poli víme díky 

Michalu Rozlivkovi 

strašidláci z dýní
se nám povedli


RYBIČKA
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vaše MŠ Rybička, její učitelky a děti
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nejdůležitější. I chyba může člověka 
velmi posunout vpřed. Za důležitou 
považujeme také spolupráci rodiny 
a školy, protože se společně podílíme 
na rozvoji dítěte, na jeho učení. Pro-
to jsme v letošním roce také změnili 
způsob setkávání se s rodiči a místo 
klasických třídních schůzek jsme 
vyzkoušeli konzultace žák – rodič – 
učitel. Myslíme si, že takto budeme 

žáků. Již několik let budujeme 
s dětmi základy hodnocení a se-
behodnocení; snažíme se hodnotit 
proces výuky, iniciativu, kreativitu, 
komunikaci, spolupráci a ne jenom 
znalosti. Podporujeme takové oce-
ňování, které přináší žákům zpětnou 
vazbu o tom, co již umí, a dává jim 
informace, co mohou udělat pro 
zlepšení svého učení. Věříme, že ne 
cíl (poznatek), ale právě cesta, která 
vede k cíli (k poznatku), je pro žáka 

Sněhové vločky se snáší na zem, 
nastal čas dlouhých zimních večerů, 
kdy mám čas uvařit si teplý čaj, 
zapálit svíčku, zamyslet se a zrekapi-
tulovat, co se nám v prvním pololetí 
našeho školního roku podařilo. 
A musím říct, že toho není málo. 
Mám kolem sebe výborný pracovní 
tým, a tak se nám daří postupně 
naplňovat cíle, které jsme si vytyčili. 

VYUČOVACÍ METODY
Snažíme se používat ve vyučování 
takové metody a postupy, kterým 
věříme, a které přináší žákům nejen 
vědomosti, ale také potřebné doved-
nosti, jako jsou týmová spolupráce, 
komunikace, dovednost argumen-
tovat, vyhledávat a třídit informace 
atd. K matematice, kterou vyučujeme 
podle prof. Hejného, a ke splývavé-
mu čtení – Sfumatu, v letošním roce 
přibyla i nová metodika anglického 
jazyka – Wattsenglish. V souvislosti 
s ní jsme rozšířili hodinovou dotaci 
výuky anglického jazyka již od 1. tří-
dy a snažíme se angličtinu zařazovat 
i v ostatních hodinách, protože víme, 
že ji žáci musí umět hlavně aktivně 
používat. S novými metodami jde 
ruku v ruce i jiný způsob hodnocení 

učíme děti praktickým 
věcem a spolupráci



Školní rok 2019/2020
1. třída – 15 žáků, třídní učitelka 

Mgr. Pavlína Štanclová
2. a 5. třída – 21 žáků, třídní učitelka 

Mgr. Petra Podmajerská
3. třída – 21 žáků, třídní učitelka 

Mgr. Pavla Divišková
4. třída – 19 žáků, třídní učitelka 

Mgr. Věra Fiřtová

mít dostatek času předat si vzájemně 
informace a dohodnout se na společ-
ném postupu vzdělávání konkrétního 
žáka. 

MODERNIZUJEME
Zmínit musím také materiální 
vybavení naší školy, které se nám 
daří díky velmi dobré podpoře obce 
a různým projektům stále moder-
nizovat. Podáním projektu Učíme 
se na vzduchu a používáme moderní 
technologii na ZŠ Vraclav, z 11. výzvy 
MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní 
vzdělávání na školách III, jsme získali 
1 305 612 Kč na stavbu venkovní 
učebny, po které jsme již několik 
let toužili, i na pořízení interaktivní 
tabule a 15 notebooků. Venkovní 
učebna stojí, a my se těšíme na jaro, 
až v ní zasedneme do lavic. Další 
� nance jsme získali z výzvy Šablony 
II v projektu Personální podpora - 
ZŠ a MŠ Vraclav, a to 991 697 Kč. 
Finance jsou určeny hlavně na � nan-
cování asistentů pedagogů, vzdělá-
vání učitelů, projektové dny a ICT 

snažíme se výuku 
trávit co nejvíc venku

máme novou venkovní učebnu

technologie pro žáky. Jsme rádi, že 
jsme tyto projekty získali, díky nim 
mají naši žáci zase větší možnosti se 
moderněji a kvalitněji vzdělávat.

POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST
Kromě jiných každoročních aktivit 
jsme se v letošním roce zaměřili více 
na prevenci proti kyberšikaně. Dneš-
ní děti jsou stále více na počítačích, 
mají vlastní tablety, telefony. Jsou to 
moderní technologie, které se děti 
musí naučit používat, a nemá tedy 
smysl jim je zakazovat; měli bychom 
se spíše zajímat o to, jak s těmito 
technologiemi nakládají, na co se 
dívají, k čemu je používají. Proto 
jsme pozvali do naší školy dva kapi-
tány Policie ČR, aby dětem vysvětlili, 
co je to kyberšikana, jak a kde se 
s ní mohou setkat, co mají dělat 
a na koho se obrátit, když jim 
někdo neznámý bude posílat nepěk-
né zprávy nebo fotogra� e. Tímto 
bych chtěla poprosit i rodiče: mluvte 
s dětmi o tom, s čím se na internetu 
nebo sociálních sítích mohou setkat, 
co na sebe v žádném případě nemají 
nikomu prozrazovat a že mají pečlivě 

vybírat fotogra� e, které chtějí na so-
ciální sítě dát. Protože co se jednou 
na internetu objeví, to už nikdy 
nezmizí. Různé materiály k této 
problematice jsou například na 
www.e-bezpeci.cz, www.e-besedy.cz, 
www.internetembezpecne.cz.

Děkuji všem rodičům za jejich 
přízeň naší škole, děkuji všem svým 
zaměstnancům, paním kuchařkám, 
paním uklízečkám, paním asistent-
kám, paním vychovatelkám, paním 
učitelkám i panu učiteli za jejich vy-
nikající celoroční práci. Vím, že mít 
kolem sebe tak dobré a pracovité lidi 
není vždy samozřejmost, a moc si 
toho vážím. Užijte si vánoční svátky 
v klidu a pohodě domova, odpočiň-
te si, a já se zase budu těšit na další 
spolupráci v novém roce 2020.


e-bezpečí



e-besedy

internetem
bezpečně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Pavlína Štanclová

základní škola
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Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Vybaví se mi, že jsem poprvé odjížděl 
na západ do Frankfurtu nad Mo-
hanem s Čedokem s vízama, byla to 
pracovní věc, zemědělská výstava. Byl 
to den, kdy byla ta velká demonstrace 
na Letné. V Praze jsem studoval a pak 
i pracoval. Po návratu z Frankfurtu 
jsem se účastnil demonstrací v Praze.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
Já žádné auto neměl, rodiče měli 
Oltcita.

střediska. Trochu jsme se báli, co 
bude. Na žádné demonstraci jsem 
ale nebyla. Stejně se muselo makat, 
práce se musela udělat.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
Škoda LS, byla o ně mela, sehnali 
jsme to přes známé v Pardubicích, 
byla to světle modrá barva, měli jsme 
ho od roku 1979 a jezdili jsme s ním 
až do roku 1997.

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Víte co jako, máme větší svobodu, je 
draho, ale víc se vydělá. Držíme teď 
ten svátek, upozorňují na to, aby se 
nezapomínalo. Čas před rokem 1989 
bych nevrátila, nebylo to nic pěkného, 
i když dnešní politika není také nic 
moc. 

Události státního převratu v býva-
lém Československu dnes označuje-
me jako sametovou revoluci. Kromě 
incidentů 17. listopadu 1989, kdy 
byli demonstranti napadeni zasa-
hujícími sbory Veřejné bezpečnosti, 
šlo o převrat mírumilovný a nedošlo 
při něm ke ztrátě jediného lidského 
života. Nastal konec „vlády jedné 
strany“ a změny z komunistického 
režimu na plurální demokracii. 
Hluboké politické, ekonomické 
i společenské změny měly v poz-
dějších letech za následek i rozpad 
československé federace, vznik dvou 
samostatných republik, a tedy 
Česka, jak ho známe nyní. 
Letos jsme oslavili 30 let od same-
tové revoluce. Jak dnes Vraclavané 
vnímají tyto změny a jak se dotkly 
jejich života?

Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Nastala změna, chodili jsme do prá-
ce a poslouchali jsme rádio, každý 
donesl nějaké informace do našeho 

Václav Havel uctívá symbolickou 
památku obětí komunistického režimu
zdroj: wikipedia.org, autor MD



Škoda 120 LS, rok výroby 1976-83
zdroj: wikipedia.org, autor Kelovy



VĚRA ABRAHAMOVÁ (71)
důchodkyně

ING. JIŘÍ ETRYCH (57)
administrativa

Oltcit (Citroën Axel), rok výroby 1981-95
zdroj: wikipedia.org, autor ChiemseeMan



Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Euforický pocit ze změny sdílený 
s ostatními, demonstrace v ulicích 
a velkém náměstí v Hradci Králové.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
První ojetý vůz jsem získal mnohem 
později, rodiče vlastnili vůz Trabant 
kombi.

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Vzal mi možnost udělat díru do 
světa jako člen KSČ. Dal mi svobodu 
rozhodování se všemi pozitivními 
i negativními důsledky.

Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Vztek. 
Z revoluce jsem zklamaný. To nebyla 
revoluce, to byla výměna komunistů 
za jiné. Revoluce vypadá, že se vyho-
dí zkorumpovaní politici. Komouši 
ale zůstali dál, řeční a rozhodují.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
Wartburgem 353, kombi.

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Velké zklamání. Změnila se podstat-
ně ekonomika, změnila se zahraniční 
politika, jinak se ale nezměnilo nic. 
Knížky o Listopadu píšou bývalí 

i se svatořečením Anežky České, kdy 
dosud vládnoucí režim povolil deseti 
tisícům Čechů vycestovat do Říma 
a ti pak po návratu podpořili 
i vyšší mocí sametovou revoluci. Sta-
rý kardinál Tomášek tehdy prohlásil: 
„Já i celá církev stojíme na straně 
národa.“ Bylo charakteristické, že 
prvním mluvčím Občanského fóra 
byl kněz a pozdější biskup Václav 
Malý.
Je jen škoda, že národ takto umí 
vystupovat jen ve vzácných chvílích, 
než opět zabředne do pocitu malosti, 
závisti, netolerance a xenofobie. 
Období sametové revoluce je pocho-
pitelně spojeno s osobou Václava 
Havla, kterým dnešní vládnoucí 
garnitura jen opovrhuje, ačkoliv jeho 
zásluha na změně totalitního systé-
mu je nezpochybnitelná a zásadní.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
Naším rodinným vozem byla sice 
spolehlivá, ovšem technicky více než 
zastaralá Škoda 105. 

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
17. listopad nám dal nedozírné 
možnosti ve svobodě uplatnění podle 
schopností nikoliv podle stranické 
knížky, svobodu vyznání víry, mož-
nost cestování a možnost aktivně 
vstoupit do politiky a řadu dalších 
výhod. Zároveň nám však dal větší 
odpovědnost za vlastní život i odpo-
vědnost za stav věcí veřejných. Vzal 
nám i strach projevit vlastní názor, 
což někteří lidé chápou jako možnou 
anarchii ve společnosti.
Celkově klady sametové revoluce 
jednoznačně převažují!

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Ani tak, ani tak, hlavně svoboda 
cestování.

Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Nastala úplně jiná doba v životě lidí 
a vesnice.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili? 
Modrá Škoda 120.

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Před rokem 1989 nám to všechno se-
brali, bydlet jsme tu mohli, ale museli 
jsme si tu platit nájem, byl zde ob-
chod i hospoda. Vše nám to vrátili po 
revoluci v roce 1989. Manžel se toho 
nedožil. Ale život po roce 1989 žiju 
ráda, jako mladá bych v této době žít 
nechtěla.

Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Období sametové revoluce je pro mě 
spojeno s jedinečnými okamžiky, 
kdy drtivá většina národa porazila 
nahnilý komunismus jejich vlastními 
zbraněmi, kdy do ulic vyšly statisíce 
lidí, aby překonaly svůj čtyřicetiletý 
strach a řekly konečně pryč s komu-
nisty, pryč od Ruska a chceme být 
součástí demokratického světa. 
Zmíněné krásné období mám spojeno 

MARIE NOVÁKOVÁ (85)
důchodkyně

Škoda 120 T, rok výroby 1986-88
zdroj: wikipedia.org, autor Alofok



MGR. VĚRA NOVÁKOVÁ (67)
důchodkyně

Škoda 105 S, rok výroby 1981-83
zdroj: wikipedia.org, autor Dezidor



RNDR. ZDENĚK ŠTAFFEN (70)
důchodce, petrolog

LUDĚK ŠPATENKA (52)
restaurátor

Trabant 601 kombi, rok výroby 1963-90
zdroj: wikipedia.org, autor Christoph Neumann
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Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Letná, Havel, svoboda.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
Škoda 105.

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Dal – cestování, studování 
v zahraničí. Vzal – právo na práci 
(zajištěnou), odchod do důchodu 
(prodloužení).

Vraclaváky a Sedlečáky se taky o pře-
vratu mluvilo, začala se tvořit kandi-
dátka, v tom jsem se také angažoval.

Jakým vozem jste tenkrát jezdili?
Auto jsem tenkrát neměl, měl jsem 
ale motorku Jawu 250, červenou.

Co vám 17. listopad 1989 dal a vzal?
Určitě víc dal, je to změna k lepšímu. 
Tenkrát to byla těžká doba, byly 
na všechno fronty, platily se známky 
na Kubu, drobné vydírání, aby se do-
staly děti do školy. Najdou se někteří, 
kteří rádi na tu dobu před vzpomína-
jí. „A vy vzpomínáte?“ 
„NE, já ne!“

komunisti nebo mladí pohrobci, kteří 
o něm z vlastní zkušenosti neví zhola 
nic. Tuhle dobu toleruji, ale nejsem 
z ní nadšený.

Co se vám vybaví jako první, když 
se řekne sametová revoluce?
Proběhlo to v klidu a pěkné atmosfé-
ře. Byl jsem v Praze na demonstraci 
i ve vedlejším Vysokém Mýtě. Bylo 
zřejmé, že něco špatného končí 
a něco nového pěkného začíná. Mezi 

Wartburg 353 kombi, rok výroby 1965-88
zdroj: wikipedia.org, autor Bigmark38



JIŘÍ TÁBORSKÝ, ST. (67)
důchodce

Jawa 250 typ 353, rok výroby 1954-62
zdroj: wikipedia.org, autor lukfa



RODAČKA Z VRACLAVI (59)
anonym

Škoda 105 L, rok výroby 1977-79
zdroj: wikipedia.org, autor Hilarmont


Kluci si s  orbalovou 
hokejkou rozumí 
už od školky, to musí 
být někde znát



Muži. Před sezónou jsme zvažovali, 
zda vzhledem k věku (myšleno vyso-
kému) některých hráčů a jejich 
počtu, soutěž vůbec přihlašovat. 
Nakonec díky Radku Jasanskému 
a jeho několika kamarádům 
Sajmimu, Mařeně, Mildovi, Oldovi 
a Běldovi, kteří projevili zájem zahrát 
si u nás fotbal, pokračujeme. Doufá-
me, že nám na jaře znovu pomůžou 
prozatím zraněné opory, jako na-
příklad Harry Osinek a po zranění 
vrátivší se Venda Filippi z Domora-
dic. Omlazení týmu přineslo nový 
impuls, dostavily se výsledky, dobrá 
parta a na facebookových stránkách 
našeho týmu i neotřelé komentáře 
Jásy k jednotlivým zápasům… 

25. 8. 2019 
Dřenice B vs. Vraclav 9:2
První zápas sezóny se nám moc 
nevydařil, takže raději bez dalšího 
komentáře.

1. 9. 2019 
Vraclav vs. Bojanov 4:3
Dnes se nám podařilo urvat první 
3 body v soutěži a porazili jsme bojov-

Jak to jen nazvat… Máme tak tro-
chu oprávněné a velké obavy, že než 
zázemí bude vůbec postaveno, fotbal 
tu dřív skončí. A to by byla po dese-
tiletém snažení s dětmi od nejmenší 
kategorie velká škoda, nemyslíte…?

A TEĎ NĚCO MÁLO K NOVÉ 
SEZÓNĚ 2019/2020
Nejmenším špuntům (5-9 let) se 
věnuje Michal Rozlivka za výpomoci 
našeho gólmana Zdendy Tmeje. 
Trénujeme, když je pěkně každý čtvr-
tek, v zimě chodíme hrát  orbal do 
KáDéčka. I když děti nehrají žádnou 
o� ciální soutěž, pohyb je baví 
a je to vidět; vždyť se jich sejde kolem 
patnácti a více, což je v dnešní době 
takový malý zázrak. Jen tak dál.
Dorostenci, kteří jsou z větší čás-
ti v této věkové kategorii prvním 
rokem, ač vyloženě nepropadli 
v téměř žádném utkání, jsou v kraj-
ské soutěži na předposledním místě. 
Nicméně trénujeme pod vedením 
Sváti a Zdendy Brýdla dvakrát týd-
ně, kluků chodí dostatek a fotbal je 
baví. Od prosince do března budeme 
jednou v týdnu trénovat v tělocvičně 
v Dobříkově. Je potřeba zapracovat 
na mnohém… chuť na to je.

Nejdříve pěkně poděkujeme přede-
vším všem, kdo se okolo vraclavské-
ho fotbalu, ať už delší či kratší dobu 
pohybují, a věnují mu spoustu času. 
Další poděkování patří Obecnímu 
úřadu Vraclav za dlouholetou � nanč-
ní podporu, bez které by fotbal na 
Vraclavi dnes nebyl. Bohužel pod-
pora sportu ze strany státu, potažmo 
MŠMT či kraje, byla v minulých 
letech minimální. Od roku 2017 
došlo k významné změně systému 
rozdělování � nancí u MŠMT. 
Od tohoto roku každoročně funguje 
dotační program pro mládež do 
23 let s názvem „Můj klub“, díky ně-
muž konečně peníze směřují přímo 
do klubů, a ne odklonem za „nehty“ 
určité vyvolené skupině lidí. Díky 
splnění podmínek se nám letos poda-
řilo čerpat částku, která částečně řeší 
materiální i provozní náklady klubu 
a můžeme si pro mládež dovolit 
i něco víc než v minulosti. 
Jediné, co nás velmi mrzí, je stále 
dokolečka dokola odkládaná stavba 
zázemí hráčů na místním fotbalovém 
hřišti. Ač je to již několik let uváděno 
jako priorita, vždy se najde nějaký 
důvod, proč je to odloženo. Důvody 
jsou sice objektivní, ale s pachutí…

těžko na cvičišti, 
lehko na bojišti



úspěch malých fl orbalistů

14. 12. proběhl ve Vysokém Mýtě tra-
diční turnaj ve  orbale Mikádo cup 
2019. Konal se v hale FTC u bazénu, 
známé i z televizních přenosů.
Očekávání nebylo velké, jelikož oba 
vraclavské týmy (chlapci z 2. až 4. třídy 
ZŠ ve Vraclavi) bohužel neměly 

potřebnou přípravu, ostatně stejně 
jako vloni. KD Vraclav byl vzhledem 
k opravám a každoročním kulturním 
akcím od října pro tréninky nepří-
stupný, před tím je v něm zase od 
května nesnesitelné horko, takže se 
uskutečnilo jen pár tréninků. Umístě-

ní v turnaji bylo 
přesto feno-
menální! Kluci 
bojovali seč 
mohli, jako tre-
néři (s Rober-
tem Plockem) 
jsme si vykřičeli 
hlasivky, ale 
stálo to za to. 
Účast na turnaji 
ve Vysokém 

Mýtě, kam jsme zavítali již potřetí, 
byla konečně korunována úspěchem: 
PRVNÍ A TŘETÍ MÍSTO! To nikdo 
nečekal. 
Velký obdiv patří nejenom střelcům, 
kteří sázeli potřebné góly (Robin 
Krajčovič, Šimon Rozlivka, Ondra 
Kulhavý) ale i brankářům, kteří 
v obdržené nezvyklé výstroji měli 
přetěžkou situaci (Maty Šturza, 
Honza Plocek a Vojta Mašek) 
a všem hráčům, kteří na obrovském 
hřišti nedali najevo únavu ani vyčer-
pání (Kuba a Maty Jirouškovi, Honza 
Čihák, Adam Mašek, Šimon a Jáchym 
Vlčkovi a Daniel Zeman) a přes které 
se Vysokomýtští opravdu těžko pro-
bojovávali před naši branku. 
Díky také rodičům za skvělou atmo-
sféru!

Michal Rozlivka, 
trenér dětí ve  orbalu a fotbalu

výroční anketa
TJ SOKOL VRACLAV - FOTBAL

Za fotbalový tým dva jmenovci Z. a Jása
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razně převyšovala kvalitu této soutěže. 
Sám na branku pádil po dobré kom-
binaci Kříkala, volil střelu z voleje, 
ale netre� l branku. Několik dobrých 
zákroků předvedl náš gólman Tmej, 
žlutou kartu za nesportovní chování 
dostal zaslouženě Lipák. Z porážky se 
musíme poučit, doléčit zranění a již 
v neděli nastoupíme v lokálním derby 
od 16.00 hodin proti sympaťákům 
z Jenišovic.

29. 9. 2019 
Jenišovice vs. Vraclav 5:3
Po chybách v obraně prohráváme bo-
jovné derby před početnou diváckou 
návštěvou 5:3. Poslední dobou nás 
trápí marodka. Chyběli Tmej, Krou-
pa, Kubíček, Šavelka, Fikejz, Filippi, 
Roleček a Sochor. Ani několik dalších 
hráčů, kteří k utkání nastoupili, není 
zcela � t. Do sestavy se pro změnu 
vrátil Harry Osinek a čapák Belda. 
Ze začátku utkání jsme lepším týmem, 
po našem nedůrazu ve vápně však 
udeří soupeř, konkrétně aktivně hrají-
cí, nejlepší střelec soutěže Vomočil. 
Z trestného kopu po faulu na nestár-
noucího Klofa vyrovnává krásně Ma-
řena Chadima. Po další chybě kombi-
nuje v pokutovém území soupeř 
a trefuje se opět Vomočil. Několikrát 
nás podrží gólman Bělda. Domácí 
trochu přiostřují hru a nám to moc 
nevoní. Jenišovice se trefují z dálky 
a zvyšují na 3:1. Pozornost domácího 
gólmana zkoušíme střelami z větší 
vzdálenosti. Z rohu snižuje hlavou 
Jása a do kabin se jde za stavu 3:2 
pro soupeře. 
Na začátku druhého poločasu náš 
obránce podcenil souboj s Vomoči-
lem, který se šikovně protáhne podél 
lajny, faulovaný ve vápně přihraje 
Tučkovi, který zvyšuje na 4:2. Krásnou 
střelou ze standardky snižuje na 4:3 
opět Mařena. Vyrovnat může Jása, 
který však hlavičkuje pouze do tyče. 
Nyní hrozíme především ze vzduchu. 
Samostatný nájezd chytá spolehlivý 

a na každé straně bylo uděleno po jed-
né červené kartě. V prvním poločase 
kopal penaltu soupeř, v devadesáté 
minutě jsme po faulu na nestárnoucí-
ho Klofa udeřili z penaltového puntí-
ku my. Další hattrick vstřelil Lupák. 
S devíti body se posouváme na 2. mí-
sto v tabulce.

22. 9. 2019 
Vraclav vs. Prachovice 0:5
Soupeř prý přijel v nejsilnější sestavě 
a přejel nás po všech stránkách; 
fyzicky, technicky, důrazem i kolek-
tivní hrou. Hrálo se na velmi těžkém, 
tvrdém a suchém terénu a klouby 
a svaly všech zúčastněných to dnes 
pocítily. V první půli se hrál poměrně 
vyrovnaný fotbal a několik příležitostí 
jsme zvládli zahodit i my. Hlavička 
z rohového kopu mířila mimo tři tyče. 
Trestný kop Chadimy nikdo nedobí-
hal. Několikrát utekl Lupák, bohužel 
nás dnes zradila koncovka. Soupeř byl 
naopak v zakončení smrtící a čtyřikrát 
nás sestřelil hostující Menšík. Dále 
hosté po krásné střele z dálky nastře-
lili břevno. Ve druhém poločase jsme 
poslali na hřiště čerstvé síly. Několik 
pasáží hry jsme byli schopni držet 
se soupeřem krok, nicméně vždy se 
projevila jeho větší kvalita, která vý-

ný Bojanov 4:3. Dvakrát jsme inkaso-
vali po chybě v obraně, avšak zbraně 
jsme nesložili a díky našemu žolíkovi 
Lipákovi jsme v závěru otočili skóre 
v náš prospěch. Dále se tre� l Chadi-
ma a nestárnoucí Klof. Ve vyrovnané 
soutěži ztrácíme pouze bod na druhé 
místo. 

8. 9. 2019 
Ctětín vs. Vraclav 1:6
Po dobrém kolektivním výkonu veze-
me 3 body ze Ctětína. Nejdřív se tre� l 
po úniku Kubíček, dvakrát nestár-
noucí Klof a hattrick vstřelil aktivně 
hrající Lupák. Pokladník má radost. 
Pochvalu však zaslouží celé mužstvo. 
Ve vyrovnané tabulce se posouváme 
na 5. místo, bodík za vedoucí Míčov. 

14. 9. 2019 
Chroustovice B vs. Vraclav 2:3
Vezeme další 3 body! Za hezkého 
počasí se náš kolektiv sportovců dnes 
představil v lokálním derby 
v Chroustovicích. Před početnou 
diváckou návštěvou se hrálo vyrovna-
né, a hlavně díky prvnímu poločasu 
i pohledné a bojovné utkání. Místní 
borci byli posíleni o několik hráčů 
A-teamu a na jejich hře to bylo znát. 
Ve druhém poločase se hra přiostřila, 

fotbal

dobře naplánovaná taktika 
je polovina úspěchu

Důrazní a provokující hosté vyprovo-
kovali některé naše hráče k oplácení, 
takže jsme dohrávali pouze v devíti, 
což vzhledem k tomu, že již takto nás je 
málo, není dobré. 

27. 10. 2019 
Vraclav vs. Dřenice B 2:1
Dvěma přesnými zásahy Marka Cha-
dimy porážíme bojovného soupeře 
z Dřenic, který, ač na nás po celý zápas 
neměl, tak v závěru jsme se díky stře-
lecké nemohoucnosti našeho útočného 
tandemu klepali o výsledek jak ratlíci. 
Bodově se pomalu dotahujeme na čelo 
tabulky.

2. 11. 2019 
Bojanov vs. Vraclav 4:5
Z posledního zápasu podzimu odvá-
žíme z Bojanova 3 body po bojovném 
utkání v nepříjemném deštivém pod-
zimním počasí. Třikrát zasunul Lupák, 
jednou nestárnoucí Klof a jednou opora 
ze Sedlece Sochy. Vedli jsme 3:0, ale na-
konec to byla přestřelka jak u Verdunu. 
Musíme neradi uznat, že nejhnusnější 
hřiště nemáme my, ale právě Bojanov. 
Přezimujeme na pěkném 4. místě. 
Dycky Vraclav!

Pěkné a pohodové vánoční svátky 
a do nového roku 2020 všem pevné 
zdraví!!!

vrací domácí obrana. Stoper Šavelka se 
nadechne k velkému sólu, zastaví ho až 
domácí gólman. V druhém poločase 
chytá brejk domácích v reprezentační 
formě chytající Tmej. Z následného 
rohu zaskakuje gólmana na brankové 
čáře Simon. Tmej vyráží krásnou střelu 
z dálky na tyč. I obrana dnes pracu-
je dobře, soupeře téměř nepouštíme 
do brankoviště. Navrátilec do sestavy 
Šavelka dobře organizuje hru, dneska se 
na to dá i dívat. V 71. minutě se na levé 
straně dostává k míči Mařena Chadima, 
stahovačkou se dostává do vápna, kde 
stejnou � ntou obchází i druhého obrán-
ce a pádí si to z boku přímo na gólmana. 
Tvrdou levačkou na zadní tyč překonává 
gólmana a můžeme se radovat. Ve zbyt-
ku bojovného utkání se soustředíme na 
hlídání hubeného vedení. Vyběhnutého 
gólmana domácích zkoušíme třikrát 
překonat střelami od půlícího kruhu. 
Především jeden Simonův odkop je vel-
mi blízko úspěchu. Gólman se však i po 
podklouznutí stihne vrátit zpět do své 
svatyně a se střelou si poradí. Díky 
všem za bojovnost. V tabulce máme 
12 bodů a posouváme se na 5.místo.

20. 10. 2019 
Vraclav vs. Míčov 0:3
Bojovné utkání. V prvním poločase 
jsme byli lepším týmem, v druhém se to 
bohužel trochu otočilo. Nedařilo se nám 
snad nikomu a navíc výkon rozhodčí-
ho k úrovni utkání také moc nepřidal. 

Bělda. Do pokutového území vniká 
Lupák, kterého nedovoleně skopne 
domácí stoper, píšťalka však nepo-
chopitelně mlčí. Místo vyrovnání však 
udeřili opět domácí a zvyšují skóre na 
konečných 5:3.
Penaltu měli v úplném závěru kopat 
i domácí, ale totálně zmatený 
rozhodčí však odpouští penaltu 
i nám. Domácí vyhrávají zaslouženě 
a nezbývá než jim pogratulovat. I když 
k bodu dnes nebylo daleko. V tabulce 
jsme stále na 5. místě, čelo nám však 
trochu odskočilo. V tabulce střelců je 
Lupák druhý se sedmi zásahy, nesmr-
telný Klof se tre� l čtyřikrát, neod-
bytný Mařena třikrát. Soutěž žlutých 
karet opanuje syčák Sajmon, který byl 
napomínán už čtyřikrát.

6. 10. 2019 
Vraclav vs. Stolany B 1:3
Vše podstatné se přihodilo již v prvním 
poločase. Trefujeme tyčku a naše chyby 
soupeř okamžitě nekompromisně trestá. 
Penaltu na nestárnoucího oslavence 
věčného Klofa proměňuje další oslave-
nec benjamínek Lupák. Pak už dává góly 
jenom soupeř. V tabulce máme stále 
9 bodů za 3 výhry a 4 prohry. Klesáme 
tak na 7. místo hned za našeho dalšího 
soupeře z Trhové Kamenice. Marodka 
pokračuje, je nás stále méně a méně.

12. 10. 2019 
Trhová Kamenice vs. Vraclav 0:1
Hezké počasí a kvalitní soupeř (to 
jsme my) přilákali početnou diváckou 
návštěvu. Hrálo se vyrovnané utkání 
se šancemi na obou stranách. Domácí 
byli o něco pohyblivější a hrozí pře-
devším střelami z dálky a rohových 
kopů. Střelu domácích vyráží Tmej na 
roh. Dvě dobré, tvrdé střely Chadimy 
blokují vlastním tělem domácí obránci. 
Jeho trestný kop chytá pozorný gól-
man. Dobrý průnik do vápna předvádí 
Simon. Nehynoucí Klof v dobré pozici 
střílí nad branku. Aktivní je i Lupák, 
ale dnes není jeho den. Obávaný střelec 
z větší vzdálenosti, oslavenec Zdenda 
místo střely volí oblouček, který od-

fotbal
List1

Stránka 1

KLUB Z V R P S B P+ P-

1     Míčov 11 9 1 1 31:4 28 0 0

2     Prachovice 11 6 3 2 33:16 21 0 0

3     Jenišovice 11 6 2 3 34:28 20 0 0

4     Vraclav 11 6 0 5 27:36 18 0 0

5     Stolany B 11 5 2 4 33:23 17 0 0

6     Dřenice B 11 5 0 6 25:29 15 0 0

8     Trhová Kamenice 11 4 1 6 20:19 13 0 0

9     Chroustovice B 11 3 3 5 20:34 12 0 0

10    Ctětín 11 2 1 8 11:37 7 0 0

11    Bojanov 11 1 3 7 22:30 6 0 0

výsledková listina 
v číslech
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Jednalo se o duchařskou komedii 
z (ne)života na hřbitově. Muzikál 
začínal od 20.46 hodin, v době 
zapadajícího slunce. 
Představte si, že v Zámrsku se sešli 
herečtí nadšenci a založili spolek 
divadelních ochotníků pod názvem 
PaPeTo! Proč právě tento název? 
Jedná se o začáteční slabiky jmen 
zakládajících členů. Na příští rok 
připravují Noc na Karlštejně, takže 
se na ně už moc těšíme!

KAM TEĎ? ODPOVĚĎ ZNÍ: 
„NA BALI“ 
Ke konci září jsme u nás opět přiví-
tali cestovatele Tomáše Černohouse, 
který nás tentokrát zavedl na indo-
néský ostrov Bali. 
Ne nadarmo se Bali přezdívá ostrov 
bohů - kombinace bohaté hindu-
istické kultury s neobyčejnými 
přírodními krásami skutečně dělá 
z tohoto ostrova výjimečně krásné 
místo. Strmé vulkány, džungle, 
jezera, řeky, všudypřítomná maleb-
ná rýžová políčka a pláže s tyrkyso-
vou vodou zdobí tento tropický ráj 
v souostroví Malých Sund. 
V průběhu přednášky jsme navští-
vili například kulturní centrum 

VZPOMÍNKY NA ITIBO
Vzhledem k tomu, že texty do 
Zpravodaje musíme odeslat na po-
čátku června, nemohu se nezmínit 
o akci, která proběhla v červnu, kdy 
mě oslovila paní doktorka Lenka 
Dejdarová (Duchoslavová), která 
působila s paní doktorkou Papouš-
kovou (dcerou paní učitelky Vese-
lovské) několik týdnů v nemocnici 
v Keni, že by byly ochotné uspo-
řádat přednášku u nás na Vraclavi. 
Reagovala tak na dotazy některých 
Vraclaváků, zda by nemohly přijet 
se svými zážitky, které prožily 
v této oblasti, k nám na Vraclav. 
Já už jsem o tomto projektu nadace 
ADRA slyšela, obě lékařky odvádějí 
skvělou práci a  víc než naplňují své 
poslání. 

DIVADLO, TENTOKRÁT 
U MIKULÁŠE
Těšili jste se v létě na skoro už 
tradičně uvedené divadlo na vrac-
lavské návsi? Tentokrát jsme se ale 
ocitli na prostranství před koste-
lem svatého Mikuláše, které podle 
přání divadelníků ze Zámrsku svým 
prostředím bezvadně vyhovovalo 
kapesnímu muzikálu Ducháčkové. 

země Ubud a jeho opičí prales, 
rýžová políčka Jatiluwih, jezera 
Twin Lakes, „plovoucí“ chrám Ulun 
Danu, vodopády v oblasti Munduk, 
legendární „mořské“ chrámy Tanah 
Lot a Pura Luhur Uluwatu či jsme 
vystoupali společně s Tomášem 
na sopku Batur, odkud pozoroval 
svítání slunce. 
Vždy, když vítám Tomáše u nás 
na Vraclavi, uvádím ho jako oby-
čejného bezvadného kluka, který si 
svým příjemným, milým a skrom-
ným vystupováním získává naši 
přízeň. Jeho jméno nese titul 
PhDr. Tomáš Černohous, Ph.D. 
Je to doktor � loso� e a titul za jmé-
nem je mezinárodně uznávaným 
titulem. Svou pílí, pracovitostí 
a skromností se vypracoval k těmto 
výsledkům. Tomáš pracuje v mezi-
národních vztazích. Doufáme, 
že se s námi přijde opět podělit 
o své další zážitky z cest. 

A JE TADY ADVENT!
Celý podzim tak neuvěřitelně utekl, 
že jsme se přiblížili k období adven-
tu. Už pošesté jsme se sešli, aby-
chom byli přítomni slavnostního 
rozsvícení vánočního stromu u nás 

při sledování Ducháčků jsme 
si poslechli krásné písně, trochu 
se báli a hodně smáli



světoběžník a filozof Tomáš Černohous 
nám svým objektivem představil ostrov Bali

 po rozsvícení vraclavského 
smrku jsme si užili večer plný koled 

na Vraclavi. Máme tu výhodu, že 
krásný vzrostlý smrk nám roste pří-
mo na návsi. První adventní neděle 
připadla letos na 1. prosinec. Slovo 
advent znamená příchod, očekávání 
narození Krista. Slavnostním zahá-
jením jsme otevřeli naše společné 
setkání, které bylo obohaceno vá-
nočními písněmi žáčků 1. a 3. třídy 
naší Veselé školičky, a děvčaty, která 
už navštěvují Základní školu ve Vy-
sokém Mýtě. Moc děkujeme panu 
učiteli Ladislavu Štanclovi za jeho 
vzácný volný čas strávený s našimi 
šikovnými zpěváčky. Pan starosta 
Oldřich Koblížek svými slovy při-
spěl k celkové slavnostní atmosféře. 
Na závěr jsme si zazpívali vánoční 
koledy a písně spolu s kapelou od 
Maturů. Stává se skoro už tradicí, 
že vystupují na našich akcích. Moc 
děkujeme. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
za pomoc při organizaci akcí všem 
členům komise, paní Maturové, 
Škopové, paní ředitelce Štanclové, 
panu Kubíkovi, Osinkovi, Schej-
balovi a nové člence naší kulturní 
komise paní M. Schejbalové. 
V neposlední řadě chválím spo-
lupráci s obecním úřadem, paní 
Fikejzovou, Zerzánovou a panem 
starostou. Naše akce by se neobešly 
bez pomoci manželů Souškových. 

CO ŘÍCI NA ZÁVĚR? 
Vytvořme si v tomto očekávání čas 
na naše blízké, otevřme svá srdce 
potřebným. Vnímejme, kde jsou 
v nás uloženy jiskřičky dobra, které 
volá po rozšíření. Ať nás všechny 
při našem společném setkávání 
provází úsměv a vzájemná radost. 





NAVŠTÍVILI JSTE
PŘEDNÁŠKY, DIVADLO A BYLI JSTE 

PŘI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU?

Za kulturní komisi Mgr. Věra Nováková kulturní komise
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stále stejně hustá, ona se nezřeďuje. 
To znamená, že nakonec (v nepřed-
stavitelně daleké nedohledné budouc-
nosti) vesmír skončí patrně tím, že 
bude pouze temná energie a my o ní 
nevíme nic víc než, že existuje. Bude 
to ještě velká práce, jsou to nerozřeše-
né problémy a je zvláštní, že když už 
se zdá, že astronomové jsou u konce, 
že už zbývá dořešit jen malé detaily, 
tak přijde takováhle rána. Douglas 
Adams například říká: „Existuje teo-
rie, až lidé jednou přijdou na to, jak 
vesmír funguje, tak vesmír se v tom 
okamžiku změní v něco ještě daleko 
složitějšího a neuchopitelnějšího. 
A pak je ještě druhá teorie, která říká, 
že se to už stalo.“ Tolik Jiří Grygar.

Je pravda, že vesmír se mění – roz-
píná se, hvězdy v něm vznikají, září 
nějakých pár miliard let, pak se z nich 
stávají bílí i červení trpaslíci, neutrono-
vé hvězdy jakož i černé díry atd. Vše se 
navzájem pohybuje. Ovšem nezávisle 
na tom, na co člověk přijde či nepřijde, 
to jen člověku se s poznáváním neu-
stále doplňuje a mění obraz toho, co 
poznává. A postupně dochází k tomu, 

pouze 380 000 let od velkého třesku – 
vzniku vesmíru. (Náš vesmír vznikl 
před 13,8 miliardami let). Od výše 
zmíněného okamžiku se totiž teprve 
začalo šířit tzv. reliktní záření. Reliktní 
záření nám pomáhá rozluštit počátky 
našeho vesmíru. Je to záření, které tu 
zůstalo po velkém třesku. Pokud si 
velký třesk představíme jako celý ves-
mír – velmi malý a extrémně horký – 
tak s tím, jak se rozpíná, chladne. 
A tím, že se tak hodně rozpíná, tak to, 
co bylo původně velmi horké, je teď 
velmi chladné, jen 2,7° nad absolut-
ní nulou (-273,15°C). Není to úplná 
nula, takže v mikrovlnném spektru 
to stačí k tomu, aby takovéto záření 
bylo možno změřit. Proto mohlo být 
objeveno.
O našem vesmíru toho stále mnoho 
nevíme. Jen 5% našeho vesmíru 
tvoří hmota, 26% temná hmota, 69% 
temná energie. Co je hmota? To jsme 
např. my lidé, pak zeměkoule, hvězdy, 
mezihvězdná hmota, supernovy, černé 
díry – o těch víme díky gravitaci. 
Temné hmoty je daleko víc, ale o té 
víme jenom, že existuje a že má gra-
vitaci. O temné energii vůbec nevíme, 
co znamená, protože temná energie, 
přesto, že vesmír se rozpíná, tak ona je 

(Volně převzaté informace z pořadu 
České televize z rozhovoru Daniela 
Stacha s Jiřím Grygarem a Markem 
Skarkou po udělení Nobelových cen).
Odedávna lidé vyslovovali mnohé 
otázky, když si začali podrobněji všímat 
oblohy nad sebou. Ti hloubavější si 
posléze kladli takové otázky, na které 
se pomalu snažíme hledat odpovědi až 
s rozvojem vědy, kdy se nám postupně 
daří utvářet si stále přesnější obraz 
vesmíru. Astronomy a kosmology 
zajímají například tyto:
   . Jak vznikl vesmír?
   . Jak je vesmír starý?
   . Co se dělo těsně po velkém třesku?
Mezi kosmology jsou takoví, kteří 
za svůj přínos nedávno obdrželi 
Nobelovu cenu.
Jedním z nich je kanadsko-americký 
fyzik James Peebles, jeden z nejdůle-
žitějších kosmologů naší doby.  Podílel 
se na všem, co dnes z astronomie 
a kosmologie známe, jako je reliktní 
záření, nukleosyntéza v raném 
vesmíru atd. Přišel asi první na to, 
že existuje skrytá energie.
Díky němu jsme se dozvěděli daleko 
víc o tom, jak to vypadalo dřív. Může-
me se totiž dívat do minulosti. Kon-
krétně do okamžiku, který je vzdálen 

teleskop TESS, nástupce Keplera
zdroj: wikipedia.org



„blízko,“ jen něco přes 4 světelné roky. 
Ale to je z pohledu vesmíru. Z našeho 
lidského pohledu však je to vzdálenost 
těžko představitelná. Jen světlo tam 
letí ty zhruba 4 roky, a to rychlostí 
svých necelých 300 000 km za sekundu. 
Můžete si spočítat, jak dlouho bychom 
tam letěli rychlostí, jaké jsou schopny 
dosáhnout dnešní kosmické lodi.
Nicméně existence samotné planety 
Země netrvá věčně, už jsem o tom psal 
ve Zpravodaji v letním čísle roku 2011.  
Ani naše Slunce nebude zářit věčně. 
Země se může stát neobyvatelnou nejen 
z kosmických příčin, ale, bohužel, i 
nerozumným jednáním samotných lidí. 
Doufejme, že tímto posledně jmenova-
ným způsobem se Země neobyvatelnou 
nestane, ale je dobře, že hledání jiných 
nových Zemí už bylo zahájeno a probí-
há. Bude to pro bezpočet příštích gene-
rací běh na velice dlouhou dobu možná 
mnoha statisíců let. Věřím, že ve výše 
zmíněném obrovském počtu exoplanet 
se pro nás (přesněji pro naše vzdále-
né potomky) přívětivá planeta přece 
jenom najde. Pokud budeme chtít, aby 
naše civilizace i v daleké budoucnosti 
přežila, je dobré, že s tím bylo započato 
už dnes.

Zdroje: 
V úvodu zmíněný televizní pořad 

(s mým komentářem)

Podrobněji se můžete o těchto čerstvých 
nositelích Nobelovy ceny za fyziku dočíst na: 

https://www.idnes.cz/technet/veda/nobelova-cena-
fyzika-2019.A191008_113110_veda_mla

Také doporučuji zhlédnout stručnou informaci na: 
https://www.youtube.com/watch?v=FsqpY6KO4jE

krát posouvalo. Pro Českou republi-
ku bude veledůležitá mise, která by 
měla odstartovat v roce 2026. To je 
konkrétně mise PLATO. Ta je pod 
hlavičkou Evropské kosmické agentu-
ry a Česká republika by tam měla hrát 
výraznou roli a to v misi, která bude 
chtít hledat nejen v ideálním případě 
podle očekávání tisíce exoplanet, ale 
také „druhou Zemi.“ Česká republika 
se podílí na vývoji této družice a naše 
úloha bude spočívat v zajištění výroby 
přepravních kontejnerů. Za to dosta-
neme přístup k datům a staneme se 
členy konsorcia PLATO. To znamená, 
že budeme mít informace a povědomí 
o tom, jaké objekty se zkoumají, bu-
deme mít možnost ty objekty vybírat 
a budeme samozřejmě mít informace 
o nejlepších kandidátech pro další 
měření.
PLATO bude fungovat stejně jako Ke-
pler a TESS, tedy bude hledat exopla-
nety metodou tranzitu, to znamená, 
měřením poklesu záření hvězdy, jak 
se jeví z našeho pohledu tím, jak nám 
zastiňuje hvězdu její planeta, když pře-
chází z našeho pohledu před hvězdou. 
Výhodou PLATO je obrovské zorné 
pole, tedy možnost pozorovat mnoho 
tisíc objektů najednou a proto bude 
velká šance v tom množství objevit 
nějakou exoplanetu. Hlavním cílem 
PLATO je tedy najít „druhou Zemi“, 
planetu, která je velikostně srovnatel-
ná se Zemí a obíhá okolo své mateřské 
hvězdy slunečního typu zhruba s peri-
odou jednoho roku a v takové vzdá-
lenosti od ní, aby se na planetě mohla 
udržet voda v kapalném stavu 
a byla tak šance na vznik a udržení 
života. Mise PLATO by měla také 
pomoci objasnit podmínky, za kterých 
vznikají planety i život jako takový. 
Prvotní plán je na 4 roky, celkově se 
předpokládá, že by PLATO mohlo 
fungovat zhruba 10 let, možná i více.
Může se zdát zbytečné vynakládat vel-
ké prostředky na hledání nového domo-
va u jiných hvězd. Vždyť hvězdy jsou 
tak daleko. Jak známo, nejbližší k nám 
hvězda Proxima Centauri je docela 

že jeho poznávání nemá konce a soudí, 
že je patrně nekonečné. A to je největší 
dobrodružství, jaké ho může potkat.

Z pohledu do minulosti nyní 
nahlédněme do vzdálených koutů naší 
galaxie.
Švýcarští vědci Michel Mayor 
a Didier Queloz – se zasloužili o to, 
že dokázali zachytit první exoplanetu 
obíhající hvězdu, která je podobná 
našemu Slunci. Ta hvězda se jmenuje 
51 Pegasi b, a je vzdálená zhruba 
50 světelných let od Země.
Marek Skarka z Ústavu teoretické 
fyziky a astrofyziky Masarykovy 
univerzity říká:
Do roku 2019 byl potvrzen objev 
celkem 4057 exoplanet, z toho 1361 
podobných Neptunu, 1267 tzv. Super 
Zemí, 1262 plynných obrů, 161 exo-
planet zemského typu a 6 exoplanet 
dosud neznámé charakteristiky. 
Do 1. října 2019 to bylo už celkem 
4118 exoplanet.
Podle Marka Skarky celkový počet 
exoplanet v naší galaxii bude na zá-
kladě soudobého výzkumu obrovský, 
mohlo by jich být zhruba tolik, jako 
je hvězd v galaxii. Když si představí-
me, že v naší galaxii může být až 400 
miliard hvězd, tak exoplanet může být 
zhruba stejný počet. 
Klíčové je to, jakým způsobem je 
můžeme najít. Proto jsou připravené 
speciální nástroje, konkrétně telesko-
py, které hledaly, hledají nebo budou 
hledat právě exoplanety.
Veleúspěšným lovcem exoplanet je 
Keplerův teleskop, kterému ale v loň-
ském roce už došlo palivo, nicméně 
jeho desetiletá mise byla nesmírně 
úspěšná. Našel víc než 2 a půl tisíce 
exoplanet. Nástupcem Keplera je 
TESS. Tenhle teleskop by měl během 
2 let zmapovat v ideálním případě 
celou oblohu. Obrovský posun 
kupředu – velký skok – se očekává 
od Webbova kosmického teleskopu 
(teleskopu Jamese Webba). Ten by měl 
vyrazit do vesmíru na konci března 
2021. Datum startu se už ale několi-

iDnes YouTube

porovnání velikostí hlavních 
zrcadel, Hubbleův  (vlevo)
vs. Webův teleskop
zdroj: wikipedia.org





PODÍL NOSITELŮ 
NOBELOVY CENY 

NA VÝZKUMU 
VESMÍRU

Jaroslav Kubík

astronomické tipy



37

byla krásná tma a hlavně ti nejmenší 
se skvěle bavili. Průvod byl zakončen 
na hřišti. Opekli jsme si špekáčky, 
vypustili lampiony štěstí a děti dosta-
ly něco malého a sladkého za odvahu.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Dne 9. 11. 2019 se uskutečnil již 
4. ročník přátelského setkání a prů-
vodu se svatým Martinem a rovněž 
i soutěže v pečení – „Ukaž co sladké-
ho umíš aneb ukaž svoji buchtu“. 
Po zaregistrování všech pekařů 
a cukrářů začalo ochutnávání slad-
kých výtvorů. Poté prošel obcí prů-
vod v čele s Martinem na bílém koni 
a po návratu na náves pokračovalo 
ochutnávání a bodování sladkých 
výrobků. Porotcem byl opět každý 
přítomný, který měl k dispozici dva 
hlasy. V letošním roce se do cukrář-
ské soutěže přihlásilo celkem 
13 občanů se svými výrobky. Pořadí 
soutěžících:
   1. místo Tornádo Sedlec 
       (Petra Andrlová) 
   2. místo Jana Knilová
   3. místo Stáňa Šedivá 

lečně s dospěláky rozloučili s prázd-
ninami. Pro děti bylo uspořádáno 
kolečko soutěží, jako například lu-
kostřelba, chůze na chůdách, střelba 
na bránu a další disciplíny. Pro nej-
menší byly nachystány dětské terče 
a balóny. Vzhledem k velmi 
teplému počasí byl k dispozici 
na opláchnutí i bazének s vodou. 
Rovněž dospělí nepřišli zkrátka. 
Ti si zasoutěžili v chytání syrových 
vajec a zazávodili na běžkách pro 
tři. Tuto akci jsme pořádali poprvé 
a bylo při ní využito sportovní 
vybavení zakoupené začátkem roku. 
Vzhledem k počtu návštěvníků toho-
to sportovně zábavného odpoledne 
si myslíme, že šlo opravdu o povede-
nou akci. V průběhu dětského dne 
nás poctil návštěvou vzácný host až 
z pohádkové říše. S dětmi si zatančil 
sám velký Mickey Mouse.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 25. 10. 2019 jsme se sešli na 
točně „V Dolích“ v Sedleci, abychom 
se i v naší obci prošli s lampiony 
a světýlky. Vzhledem k tomu, že při 
srazu bylo ještě světlo, počkali jsme 
půl hodiny v družném hovoru a poté 
jsme vyrazili. Při procházení obcí již 

Ve druhém pololetí letošního roku 
se sešel osadní výbor na třech 
schůzkách, z toho na jedné veřejné, 
kam byli pozváni občané obce. 
Rovněž proběhlo několik pracovních 
schůzek a setkání, a to i se starostou 
Oldřichem Koblížkem a Hedvikou 
Zerzánovou. 

INVESTICE
V letošním roce byly zakoupeny na 
hřiště 2 sety lavic a stolů, zakoupeno 
bylo sportovní vybavení, byla do-
vybavena knihovna, kde se schází 
osadní výbor. 
Další investiční akcí byla oprava 
studny u Vlnařů, která byla již v ha-
varijním stavu. Zde byla provedena 
výměna krycí desky, vyzdění a obez-
dění studny a oprava dobové valchy. 
Finanční prostředky z obce putovaly 
rovněž do údržby, okrašlování kolem 
pomníků a čekárny, byl také prove-
den nátěr a údržba herních prvků 
na dětském hřišti. Do knihovny byl 
zakoupen nový radiomagnetofon pro 
připojení k rozhlasovému zařízení. 

DĚTSKÝ DEN
Dne 31. 8. 2019 proběhl na hřišti 
v Sedleci dětský den, kdy se děti spo-

OSADNÍ VÝBOR SEDLEC

 Martin Knil

při dětském dni navštívil děti 
sám velký Mickey Mouse



Srdečně děkujeme všem, kteří se 
soutěže zúčastnili, ale i těm, kteří 
přišli jen tak si popovídat a vyvětrat 
se. Těšíme se napříště.

VÁNOČNÍ DÍLNA
Vánoční tvoření si dne 24. 11. 2019 
vzaly na starost opět Soňa Ondová, 
Věra Pávová a Jana Knilová. Našim 
holkám moc pomohla paní Nechvá-
talová, která přinesla materiál ke 
tvoření a ukázky keramických výrob-
ků týkajících se Vánoc. Děti si zde 
společně se svými rodiči i prarodiči 
vytvořily drobné ozdoby do svých 
domovů a společně jsme si udělali 
adventní náladu.

BALENÍ DÁRKŮ
Poslední akcí letošního roku bylo 
jako vždy balení dárků s Věrkou 
Pávovou při rozsvěcení vánočního 
stromu v Sedleci. Každé dítko, které 
zabalilo pomyslný vánoční dárek 
a pověsilo jej na stromeček na 
dětském hřišti, dostalo za odměnu 
malou sladkost.

Závěrem bych chtěl popřát všem 
občanům nejen sedleckým, ale i vrac-
lavským, krásně prožité vánoční svát-
ky a úspěšný vstup do nového roku.

osadní výbor Sedlec
naše ratolesti soutěžily v chůzi 

na chůdách nebo ve skoku v pytli




bílý kůň provedl průvod celou obcí
a před Vánoci jsme společně tvořili

opravili jsme studnu u Vlnařů
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Krásný vánoční čas přeji a ráda bych vám opět pomocí 
fotogra� í přiblížila naše sokolské akce ve druhé polovině 
roku. Také přeji krásné vánoční svátky plné pohody, štěstí 
a lásky. Do nového roku hlavně zdraví a spokojenost.

Za TJ Sokol Vraclav Lea Ochodnická 

sokol

28. 9. DRAKIÁDA - 

PŘICHÁZELI JSME 

ZA DEŠTĚ, ALE POČASÍ 

NÁS MÁ RÁDO

5. AŽ 8. 9.  RELAXAČNÍ VÍKEND ČESKÝ RÁJ

1. 11. VEČER 
SVĚTEL

1. 12. ŘÁDĚNÍ 

V KRYTÉM BAZÉNĚ

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
prosinec
31. 12. 2019 Novoroční ohňostroj Sedlec Sedlec
leden
1. 1. 2020 Novoroční ohňostroj náves Vraclav Vraclav
 Tříkrálová sbírka Vraclav Oblastní charita Ústí n. O.
17. 1. 2020 Kleopatra (zájezd do Prahy na český muzikál) Divadlo Broadway kulturní komise
únor
1. 2. 2020 Myslivecký ples sál KD Vraclav MS VRCHA
6. 2. 2020 Přednáška Pobaltí (Mgr. František Krampota) jídelna KD Vraclav kulturní komise
15. 2. 2020 Hasičský ples sál KD Vraclav SDH Vraclav
29. 2. 2020 Dětský maškarní karneval sál KD Vraclav TJ Sokol Vraclav

Přednáška (RNDr. Jiří Grygar) sál KD Vraclav kulturní komise
březen
21. 3. 2020 Ani za milion (divadelní představení) sál KD Vraclav kulturní komise
28. 3. 2020 Vraclavská šedesátka střelnice U Topola MS VRCHA
duben
7. 4. 2020 Přednáška Havaj za hubičku (Michaela Hrdá) jídelna KD Vraclav kulturní komise
 Velikonoční výstava sál KD Vraclav MS ČČK Vraclav
11. 4. 2020 Vodění Jidáše Vraclav, Sedlec tradiční průvod
18. 4. 2020 Okresní přebor střelnice U Topola MS VRCHA
30. 4. 2020 Pálení čarodějnic hřiště Vraclav MS ČČK Vraclav
květen
1. 5. 2020 Kuličkiáda hradisko Vraclav TJ Sokol Vraclav
2. 5. 2020 Tříčlenná družstva střelnice U Topola MS VRCHA
10. 5. 2020 Dětský staročeský jarmark Veselé školičky Barokní areál Vraclav ZŠ a MŠ Vraclav
22. - 24. 5. 2020 Květnový festival svobody Statek u Mnicha Spolek přátel F. Zappy
23. 5. 2020 Veřejný závod LK střelnice U Topola MS VRCHA
30. 5. 2020 Dětský den hradisko Vraclav TJ Sokol Vraclav
červen
 Tradiční grilování na návsi náves Vraclav SDH Vraclav
červenec
4. 7. 2020 Vraclavský pohár střelnice U Topola MS VRCHA
17. 7. 2020 Květinový festival svobody Statek u Mnicha Spolek přátel F. Zappy
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odstartovali jsme historicky první ročník 
Mikuláš Cupu; zájem byl veliký, takže to vypadá, 

že se cyklistické klání zařadí mezi každoroční akce

 divadelní spolek PaPeTo 
ze Zámrsku nám představil 
strašidelnou zpěvohru 
Ducháčkové 

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.� 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 (Průmyslová)

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.34, 9.19, 
  11.31, 13.00, 14.15, 14.29, 15.42,
  17.40
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, 6.06, 6.40, 7.15, 8.25, 10.30, 
  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 VYS. MÝTO
 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

otvíračky · autobus · kontakty


