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INFORMACE 
Z OBECNÍHO ÚŘADU 
V prvním patře hasičské zbrojnice ve 
Vraclavi budeme úřadovat až do srpna.
Stále probíhá zjišťování způsobu 
likvidace odpadních vod z domác-
ností v celé obci, které poslouží nejen 
k tomu, abychom ověřili oprávněnost 
výběru stočného, ale i mnoha domác-
nostem ke zjištění, zda mají přípojku 
do veřejné kanalizace a kudy vede. 
Rád bych v této souvislosti poděkoval 
J. Fikejzové a M. Tučkovi za úsilí, 
trpělivost a pomoc občanům s vyplňo-

váním údajů do dotazníků a smluv 
o využívání veřejné kanalizace. 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
VRACLAV
Během jara byla instalována venkovní 
svítidla na stávající stožáry, nový ka-
merový a rezervační systém, zakoupen 
a postaven dřevěný domek pro uložení 
vybavení hřiště a skříňky pro klíče od 
hřiště. Důležité je, že jsme získali spo-
lehlivého správce pana J. Holomka.
Slavnostní otevření hřiště proběhlo 
7. května. Děkuji škole za program, 
který připravila pro děti i dospělé. Tří-
hodinovým přátelským zápasem bylo 
otestováno také hřiště na volejbal. 
Dnes už se víceúčelové hřiště běžně 
využívá. Rezervační systém zodpo-
vědně spravuje asistentka starosty 
obce H. Zerzánová.

REKONSTRUKCE ŠTÍTU 
STODOLY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce havarijního štítu na 
stodole obecního úřadu je dokonče-

Vážení spoluobčané, 
otevřeli jste nové číslo Vraclavsko-
-Sedleckého zpravodaje a těšíte se na 
informace o životě v obci, které vás 
na jeho řádcích čekají.

Polovina roku 2022 utekla jako voda 
a je načase se ohlédnout a přehodnotit, 
co se událo, kam jsme pokročili a jak 
se co vyvíjí. 

Když se podívám kolem sebe, vidím, 
že svět má za sebou pandemii čínské 
chřipky, Putin na Ukrajině ničí města 
a vesnice, vraždí civilní obyvatelstvo 
a vykrádá dobytá území. Babiš s jeho 
partou ministrů zlikvidoval během 
pandemie desítky tisíc živnostníků 
a podnikatelů, zůstal po něm obrov-
ský státní dluh a nastartoval nejvyšší 
infl aci v historii naší země. Následkem 
toho se roztočila spirála zdražování - 
od potravin, přes stavební materiály 
a skokově narostly ceny pohonných 
hmot, energií i nemovitostí.

Ale pojďme se raději věnovat zajíma-
vějším a užitečnějším tématům.

editorial 3

Milí sousedé!

Držíte v ruce letní zpravodaj 2022. Poté, co se uvolnila kovidová 
opatření byl opět v naší obci dostatek akcí, na které jste mohli zavítat. 
Z většiny (alespoň doufáme) vám přinášíme zprávu.
Celou naší společností hýbe válka na Ukrajině a nejinak je tomu 
na Vraclavi. Obyvatelé našich dvou obcí se všemožně snaží pomáhat 
uprchlíkům a také o tom najdete v článcích informace.
Samozřejmostí jsou příspěvky tradičních pisatelů za farní společenství 
či za kulturní komisi nebo o vědě a vesmíru. Nechybí novinky ze 
základní a mateřské školy, které na okraji obce vyrůstá lesní souputnice. 

Upozorňujeme na článek starosty Oldřicha Koblížka, který zve 
k volbám do vraclavského zastupitelstva. Bude se mimo jiné volit nový 
starosta, což je pro činnost obce zásadní osoba. Věříme, že se najde 
za Oldu adekvátní nástupce, ovšem koho si zvolíme, to je jen v našich 
rukách. Nezapomeňte tedy přijít 23. nebo 24. září do volební místnosti!

       Redakce

slovo starosty obce
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stejnou výzvu pro podávání žádostí o 
dotaci, jenže s tvrdšími podmínkami 
a termínem podávání žádostí do konce 
září a termínem vyhodnocení žádostí 
do konce listopadu 2021. Obec novou 
žádost podala a nic se nedělo. Letos na 
jaře obec vyhodnocení žádosti zaur-
govala a v květnu přišlo oznámení, že 
naše žádost nezískala potřebný počet 
bodů, aby prošla do druhého kola. 
Podali jsme odvolání, protože byla 
v bodovém hodnocení chyba. A tak 
opět čekáme na reakci NSA. Doufejme, 
že zase nebude něco zrušeno, že už to 
konečně vyjde.

K DALŠÍM TÉMATŮM

Doprava v obci
Jistě jste zaznamenali v určitých dnech 
a hodinách nárůst dopravy na kraj-
ských silnicích, že se chvílemi nedají 
ani přejít. Souvisí to s rekonstrukcí 
silnice 1. třídy č. I/17 mezi Stradouní 
a kruhovým objezdem u Zámrsku. Jde 
o dočasný stav, dokud nebude hotový 
úsek Pod Horou, který je pro dopra-
vu štěrku na podkladní vrstvy silnice 
těžko dostupný odjinud, než z Vraclavi 
nebo přes Sedlec a Vinary.

Střednědobý strategický plán obce 
Vraclav
V květnu a červnu letošního roku pro-
běhly v základní škole ve Vraclavi pra-
covní schůzky, na které byla zvaná celá 
veřejnost. Účelem schůzek s občany 
bylo, aby si sami řekli, co se jim v obci 
nelíbí, co je potřeba zlepšit a zapracovat 
do čtyřletého strategického plánu na 
období 2022-2025. Smyslem pracov-
ních schůzek bylo také přehodnotit,
 co se v obci podařilo, na čem dál po-
kračovat z dlouhodobé strategie a jak 
může každý z nás občanů být užitečný 
a přiložit ruku k dílu, aby se vize a cíle 
strategického plánu naplnily, ať už se 
jedná o investiční akce a stavby nebo 
o společenský život v obcích. Naplnění 
cílů a vizí neznamená uložení úkolů 
Zastupitelstvu obce, ale je to o zapoje-
ní všech, kdo mají chuť něco dělat. Je 

VÝMĚNA OKEN V PŘÍZEMÍ 
KULTURNÍHO DOMU
Nájemce restaurace a kuchyně kultur-
ního domu zachytil inzerát na použitá 
okna, která by se mohla použít na 
výměnu stávajících poškozených oken 
v přízemí kulturního domu. Zjistili 
jsme rozměry oken a přivezli potřeb-
ných osm kusů. Rozměry sice úplně 
neseděly, ale šikovný zedník si pora-
dil. Na závěr osadil klempíř parapety 
v barvě obkladů a zajistil tak, že za 
obklady nebude zatékat jako doposud 
a že nebudou odmrzat. Za tento nápad 
chválím správu obce. 

REKONSTRUKCE BYTU Č. 3 
V BYTOVÉM DOMĚ Č.P. 113
Byt č. 3 v bytovém domě č.p. 113 je již 
delší dobu nevyužívaný. V loňském 
roce podala obec žádost o dotaci na 
modernizaci tohoto bytu, ale neuspěla. 
Po opakování žádosti v letošním roce 
přislíbilo Ministerstvo pro místní roz-
voj obci dotaci ve výši 480 tisíc Kč.

INFRASTRUKTURA PRO 9 RODIN-
NÝCH DOMŮ VE VRACLAVI 
Zasíťování devíti nových stavebních 
pozemků v lokalitě „Na Drážkách“ ve 
Vraclavi se opět odkládá. V červnu 
obdržela obec dopis od společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., že po dvakrát 
odloženém termínu zpracování projek-
tové dokumentace proběhne položení 
energetických kabelů v červenci 2023. 
Obec do té doby zajistí realizaci ostat-
ních sítí. 

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ NA FOTBA-
LOVÉM HŘIŠTI
Stále není zajištěno fi nancování rea-
lizace projektu. V červenci loňského 
roku 2021 schválila Národní sportovní 
agentura (NSA) pro náš projekt 80 % 
dotaci. Jenže v srpnu celý dotační titul 
zrušila, protože ministerstvo fi nancí na 
něj neuvolnilo peníze. NSA vyhlásila 

na a předána. Stodola bude postupně 
rekonstruována na dílnu a materiální 
zázemí pro správu obce. 

REKONSTRUKCE BUDOVY OBEC-
NÍHO ÚŘADU VE VRACLAVI
Rekonstrukce 2. nadzemního podlaží 
a zateplení celé budovy, včetně 
knihovny je před dokončením. 
V současné době zhotovuje vybraná 
fi rma nábytek a vybavení do kance-
láří. Obecní úřad se z hasičské zbroj-
nice vrátí do rekonstruované budovy 
obecního úřadu v srpnu letošního 
roku. 

STEZKA PRO ODVÁŽNÉ DĚTI 
OD 3 DO 14 LET
Za vzdálenější brankou v prostoru fot-
balového hřiště byl instalován lanový 
prvek. Výrobce mu dal název „Stezka 
pro odvážné“ a je určený pro děti 
od 3 do 14 let. Po dokončení terénních 
úprav okolo nosných kolíků bude 
stezka otevřená.

NOVÁ POLYTECHNICKÁ 
UČEBNA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Škola doposud neměla místo pro 
praktickou výuku žáků. Byly zruše-
ny nepotřebné skladovací prostory 
v přízemí základní školy a do nich 
naprojektována a vestavěna nová 
polytechnická učebna. Investice 
za 1,6 mil Kč byla z 90 % kryta dotací 
z rozpočtu Ministerstva školství.  

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
PRO KONTEJNERY
V současné době připravují zaměst-
nanci obce zpevněné dlážděné plo-
chy pod kontejnery na odpady a pro 
bioodpady. Bylo vybráno šest míst, dvě 
pro kontejnery - ve Vraclavi u dětského 
hřiště a vedle prodejny Konzumu, 
tři pro bioodpady - Na Drahách, 
za fotbalovým hřištěm a za hřbitovní 
zdí směrem k cihelně a jedno na sed-
lecké návsi.
Vynalézavější lidé s bujnou fantazií si 
tyto plochy pletou s místy pro parková-
ní motorových vozidel.

slovo starosty obce

PŘIPRAVOVANÉ
INVESTICE



5
třeba si uvědomit, že Obec není jenom 
Obecní úřad, Starosta, Rada obce, Za-
stupitelstvo obce a Správa obce, ale my 
všichni, kdo v ní žijeme.

V souvislosti s potřebami obce hle-
dáme schopné lidi na údržbu parčíku 
na návsi, okrasné zeleně a ostatních 
zelených ploch. Může to být formou 
brigády. Kdo by si chtěl nebo mohl 
vzít celoročně na starosti nějaký 
kout obce, budeme rádi. Jedná se 
o práce placené a na odměně se určitě 
dohodneme. Týká se to i prořezávání 
ovocných stromů a dalších prací, 
ze kterých si mohou zájemci vybrat. 
Chtěl bych také poděkovat každému, 
kdo se stará o okolí svého domu, byť 
je to obecní pozemek. Více méně to 
svědčí o vztahu k vesnici a životnímu 
prostředí. 

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ
Ve středu 25. května jsem se vypravil 
s našimi důchodci na výlet do Zla-
tých Hor v Jeseníkách. I přes nevlídné 
počasí byla nálada výborná. Navštívili 

slovo starosty obce
jsme poutní kostel Panny Marie Po-
mocné ve Zlatých Horách a potom se 
dobře naobědvali v restauraci u hranic 
s Polskem. V hornickém skanzenu ve 
Zlatých Horách jsme si se zájmem po-
slechli, jak se ve středověku těžilo zlato. 
Buď se rýžovalo ze sedimentů z potoka 
nebo se těžila zlatonosná hornina, ta se 
nadrtila a namlela ve mlýnech a v taví-
cí peci se z ní oddělilo zlato. Průvodce 
nám předvedl, jak se zachází s rýžovací 
pánví, a tak jsme si to také zkusili. 
Narýžovaný poklad jsme si mohli na 
památku odvézt domů. Program výletu 
jsme završili večeří v pivovarské restau-
raci v Hanušovicích, v jejímž prvním 
patře se nachází i pivovarské muzeum 
Holba. Děkuji Martinu Knillovi, před-
sedovi Osadního výboru na Sedleci, za 
uspořádání krásného výletu.
V neděli 29. května odpoledne uspořá-
dal Klub důchodců na sále kulturního 
domu Pouťové taneční odpoledne. Tra-
dičně přijel autobus spřátelených seni-
orů z Choltic a nechyběl ani starosta 
městyse Choltice s chotí. Choltičanka 
s kapelníkem Václavem Čermákem 
byla super a taneční parket byl stá-
le plný. Na mikrofon zazpívala také 

předsedkyně našeho Klubu důchodců 
Marie Drdajová. Moc pěkně jsme si 
pouťové taneční odpoledne užili. S na-
šimi důchodci vesnice opravdu žije!
A co k tomu dodat? Také jsem dosáhl 
důchodového věku, takže jsem se vlast-
ně stal členem Klubu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ A MĚST
Prezident republiky vyhlásil na 
23. a 24. září 2022 volby do Zastupitel-
stev obcí a měst. Já jsem se rozhodl po 
28 letech služby veřejnosti skončit 
a předat štafetu dalšímu starostovi. 
Kdo to bude, ukáží výsledky voleb. Ne-
vím, kolik bude v naší obci sestaveno 
kandidátek, ale rozhodně nenechávejte 
nic osudu a přijďte k volebním urnám.

Na závěr bych rád popřál všem krásné 
a pohodové léto, dovolenou plnou hez-
kých zážitků a dětem slunečné prázd-
niny v přírodě na zdravém vzduchu.
     
  Oldřich Koblížek

starosta obce

VÝZVA

Volby do zastupitelstva obce
 23. a 24. září 2022

i v důchodu není pozdě 
na horskou túru
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NÁVOD PRO VYTVOŘENÍ 
REZERVACE V MOBILNÍM 
TELEFONU - APLIKACE „ÚŘAD 
V MOBILU“

Rezervaci je možné provést těmito 
způsoby:
• Přes webové stránky obce Vraclav  
   https://www.obecvraclav.cz

• V mobilní aplikaci 
   „Úřad v mobilu“ 

• V kanceláři obecního úřadu   
   (telefonicky 465 482 127 nebo   
   osobně)

Následující postup rezervace uvádí 
postup pomocí mobilního telefonu 
a aplikace „Úřad v mobilu“.

|1| Zdarma si stáhněte aplikaci 
Úřad v mobilu pro svůj chytrý mo-
bilní telefon. Stačí dle typu telefonu 
(systému) naskenovat zde uvedený 
QR kód a řídit se dalšími informa-
cemi ve svém telefonu. Tato aplika-
ce slouží také k přijímání hlášení 
obecního rozhlasu.

Po instalaci si nastavte v této aplika-
ci Obec Vraclav.

|2| V hlavní nabídce aplikace Úřad 
v mobilu vyhledejte Rezervace ob-
jektů. Poklepáním na ikonu otevře-
te rezervační systém. 

|3| Pro novou rezervaci vyberte 
Nová rezervace. Dále na zobraze-
ném kalendáři vyberte příslušný 
měsíc a den.

Zadejte počáteční čas a délku trvá-
ní, na kterou rezervaci požadujete.

Volitelně můžete označit, že Vaše 
rezervace je soukromou akcí.

|4| Zadejte Vaše osobní a kontaktní 
údaje. Na Vámi vyplněnou e-mailo-
vou adresu budou zasílány všechny 
potřebné informace.

|5| Vaše rezervace se v systému zob-
razí modře a současně bude zaslán 
požadavek na potvrzení pracovníko-
vi obecního úřadu. 

Pokud bude rezervace potvrzena, ob-
držíte upozornění se všemi potřebnými 
informacemi na Vámi zadaný e-mail 
a rezervace bude zobrazena zeleně.

Obecní úřad si vyhrazuje právo za-
mítnout žádost v případě, že požado-
vaná akce se časově protíná s jinou 
plánovanou akcí, i když ještě není 
v systému uvedena.

|6| Máte-li potvrzenou rezervaci, obdr-
žíte kód pro otevření příslušné schrán-
ky s klíčem (1 až 6), kterým si vchod 
do víceúčelového hřiště odemknete. 

|7| Po opuštění víceúčelového hři-
ště jej zamkněte a vhoďte klíč do 
návratového vhozu. (modrá šipka) 
Nevracejte prosím klíče do té samé 
očíslované schránky, ze které jste klíče 
vyzvedli.

Děkujeme, že se k zařízení i vyba-
vení chováte ohleduplně a přejeme 
Vám výborné sportovní zážitky.   
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II.  Jaký mi hrozí postih a jak 
se mu vyhnout? 

 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Vám po 1. 9. 2022 může za provoz nevyho-
vujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč. 

  
 

Dobrou zprávou je, že pokud 
podáte nejpozději do 1. 9. 2022 
žádost o dotaci, prodlouží se Vám 
lhůta na výměnu kotle o 1 rok!  
 

Mgr. Lucie Angelová      lucie.angelova@pardubickykraj.cz 
Ing. Eva Izáková              eva.izakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Jana Nováková        jana.novakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Ivana Musilová        ivana.musilova@pardubickykraj.cz 
Bc. Lenka Vondrová       lenka.vondrova@pardubickykraj.cz 
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Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva 
zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace. 

II.  
III.  

 

I. Jak poznám, že mám 
nevyhovující kotel? 

Na štítku kotle bude uveden údaj    
o emisní třídě 1 nebo 2.  
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj 
o emisní třídě. 
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na 
kominíka např. na https://ipo.mzp.cz 
 

III. Kdo a kde může žádat o dotace? 
 Nízkopříjmové domácnosti, 

důchodci se starobním důchodem, 
nebo invalidním důchodem 3. stupně. 

 

Ostatní domácnosti 

Kotlíkové dotace 
Nová zelená úsporám 

Žadatel musí být vlastníkem, nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného 
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo 
trvale obývaného rekreačního objektu. 
Žádosti se budou přijímat elektronicky             
s následným dodáním vytištěné žádosti 
včetně vytištěných příloh na oddělení 
programové pomoci na Krajském úřadě 
Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.  

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná 
osoba elektronicky na 
www.novazelenausporam.cz.  
Pro konzultace lze využít krajská pracoviště 
Státního fondu životního prostředí ČR, 
popř. bezplatnou infolinku 800 260 500. 
 Pamatujte, že výměna kotle nestačí, 
je potřeba se o něj také řádně starat! 



vé počasí se musela zrušit. Náhradní 
termín úklidu byl stanoven na nadchá-
zející týden, ale nikoliv již konkrétní 
den, ale každý kdo se přihlásil si mohl 
vybrat libovolný den či čas a úsek na 
kterém jsme se domluvili uklidil. Po-
časí při nás ale ani tak nestálo a spous-
tu lidí to odradilo. Shrnutí je tedy 
takové, že budeme doufat v mnohem 
větší účast v nadcházejícím roce.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Dne 3. dubna 2022 se konala v bu-
dově bývalé školy velikonoční dílna. 
Chlapci a muži se 
zde mohli vybavit 
na velikonoční 
pondělí pomláz-
kou, kterou si sami 
či s pomocí upletli. 
Ti, kdo měli chuť 
tvořit zde měli 
možnost vyrobit si 
spoustu velikonoč-
ních dekorací jako 
např. dřevěného 
zajíce, zdobená 
vajíčka, věnce 
a jiné. A kdo 
neměl chuť či 
náladu na tvoření, 

V první polovině letošního roku se 
sešel osadní výbor na třech schůz-
kách, kde se řešil chod obce, pořádání 
společensko kulturních akcí. Jedna 
schůzka proběhla za přítomnosti 
veřejnosti, zde byl hlavní bod jednání 
umístění kontejnerů na tříděný odpad 
v obci, ale došlo i na ostatní problémy, 
týkající se života v Sedleci.

PUTOVÁNÍ PO SEDLECI 
ZA NOVÝM ROKEM 2022
1. ledna jsme se přivítali s novým ro-
kem pohybem. Start akce byl v budo-
vě bývalé školy na návsi, kde si každý 
účastník převzal úkolníček s plánem 
nenáročné trasy. Cílem bylo projít se 
a zároveň se trochu pobavit plněním 
úkolů. První zastavení bylo u posezení 
pod lípou, dále se pokračovalo přes 
vesnici na velké hřiště, další úkol čekal 
pod kovárnou a závěr procházky byl 
v dolích, kde si mohl každý zkont-
rolovat své splněné úkoly. Odměnou 
byla možnost opéct si špekáček, dát si 
dobrý čaj nebo kávu.

UKLIĎME ČESKO  
UKLIĎME SEDLEC A OKOLÍ
Akce byla naplánovaná na sobotu 
2. dubna 2022. Bohužel pro nepřízni-

SEDLEC

domy na Sedleci jsou malebnou
ukázkou tradiční české vesnice



využil příležitost třeba jen k setkání 
a popovídání si se sousedy. Všichni 
jsme měli radost, že to tento rok vyšlo 
a hlavně, že se líbilo.

Mimo toto uspořádání setkávacích 
akcí jako každý rok probíhá okrašlo-
vání obce vysazováním květin, pro-
bíhá péče o pomníky v obci a jejich 
údržba. Byla zakoupena lavička před 
školu, a do rozpočtu obce bylo zažá-
dáno například o úpravu okolí obec-

OSADNÍ VÝBOR
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ního domu na návsi, opravu pomníku 
Jana Husa a jiné stavební či dekorativ-
ní úpravy v obci. V neposlední řadě se 
výbor podílel na organizaci autobuso-
vého zájezdu pro seniory.

Jak bylo výše uvedeno, plnily se na 
novoroční procházce úkoly. Jedním 
z nich bylo vymyslet alespoň jeden verš 
na téma nového roku. Jak se to poda-
řilo, můžete zjistit právě zde, nabízíme 
celou báseň od všech účastníků.

BÁSNIČKY JAKO JEDEN 
Z ÚKOLŮ NOVOROČNÍHO 
POCHODU PO SEDLECI

Pásli ovce Valaši, 
při Betlémské salaši. 

Hajdom, hajdom tydli dom.
Berem dárky a jdem dom.

Anděl se jim ukázal,
wifi nu jim zakázal.

Byl to ale dobrý nápad,
uspořádat tento pochod,

šli jsme Sedlec směrem západ,
kde Martin čekal na náš příchod.

Na silvestra hodně pijem,
nový rok se narodí,

tak ať se moc neopijem 
a nejsou z nás marodi.

Do Nového roku hodně lásky
a ve tváři žádné vrásky.

Motám, motám klubíčko
podívej se babičko.

Napravíme zakrátko,
co vyvedlo koťátko.

Hodně zdraví v Novém roce,
přejem z plných hrdel.

Ať nám covid všem konečně
už políbí prdel!

Šťastný Nový rok
vypij aspoň jeden grog.

osadní výbor Sedlec

Zdraví bez kovidu,
raděj zažít koridu.

Hodně zdraví, štěstí co více si přát,
než mít všechny lidičky rád.

Hodně zdraví a štěstí a ať tě vše baví!

Hodně štěstí zdraví, ať tě všechno baví 
a ať nejsi slabý!

Vánoce, vánoce, sníh na ně padá,
tak nám je kreslil Aleš Lada.

Jak na nový rok,
tak po celý rok.

Úsměv, zdraví, krásný den,
přejeme vám všem.

Po obídku v Novém roce
pochodujem do Sedlece,

projdeme ji tam a zpátky
nový rok nebude krátký.

Po čočkové polívce
máme prdy v prdýlce.

Sedlecí se proženem,
prdy z těla vyženem,

díky Vám za dobrý nápad,
že na Nový rok nebudem v posteli 

chrápat,
tělo a hlavu provětráme,

rumíček si na ukončení dáme.

V Novém roce na palouce
zahájíme oslavu

při jídle a při prskavkách
budeme mít zábavu.
Zapálíme ohňostroje

ohřejeme gulášek.
Budem doufat, že druhý den

nebudeme na prášek.

Na závěr chci jménem celého osad-
ního výboru všechny pozvat na další 
společenské akce, schůzky a pokud 
někdo bude mít zájem i k brigádičkám 
na zkrášlení vesnice.   
                                                                                                                                                      
                          Za osadní výbor Sedlec 

Martin Knil

jako každý rok 
jsme uklízeli 
na Sedleci Česko

putovali jsme za 
Novým rokem a tvořili 

společně Velikonoce 



KRONIKA VRACLAVSKÁ
Přehled některých událostí – napsal Dr. František Loskot

Přistupme nyní k poznamenání 
některých důležitých událostí, 
které se přihodily po roce 1650  
na Vratslavi.
  Roku 1654 podána zpráva 
rychtáře, purkmistra a rady, 
ověřená děkanem Pavlem Žákem, 
z níž se dovídáme také, jaký byl 
stav chrámů ve Vratslavi a také že 
v polovici století XVII. se počí-
talo na Vratslavi ke čtyřem stům 
obyvatel.
  Roku 1664 uzdraven obmý- 
váním se vodou ze studánky  
sv. Mikuláše mýtský nožíř Jan 
Nečesaný a kněz Mikuláš, na Vratslavi přebývající, což dalo podnět 
k založení kapličky, zasvěcené sv. Mikuláši.
  Dne 28. června 1680 vydal císař Leopold I. V Pardubicích prvý 
robotní patent, dle něhož směla od sedláků býti vybírána jen ta daň, 
kterou povolil sněm. V neděli a ve svátek nesmělo se robotovati. Kde 
robota nebyla přesně vyměřena, neměla trvati než tři dny týdně. 
Vrchnosti neměly poddaným vnucovati výrobky svoje za vysokou 
cenu ani naopak nutiti poddané, aby věci své se škodou vrchnosti 
prodávali. 
  Roku 1692 vystavena poustevna u sv. Mikuláše.
  Roku 1711 u sv. Mikuláše na místě starší lázně s kotlem zřízena 
něco doleji lázeň o 6ti příhradách, do kterých vedena po trubách 
voda na vany.
  Roku 1719 oheň veliký byl na Vratslavi v noci. I shořelo 14 gruntů 
i s kostelem Panny Marie i se zvony. Dále byl tohoto roku při lázních 
svatomikulášských vystavěn hostinský dům a dále též  
i hospoda s maštalí.
  Dne 17. července 1724 položen základní kámen ke stavbě chrámu 
sv. Mikuláše. Dne 21. května 1730 byl chrám sv. Mikuláše posvěcen.
  Roku 1736 vystavěna kaplička Čapkovská na Vrších mezi Mýtem  
a Vratslaví.
  Dne 28. listopadu 1737 okolo 10. hod. před polednem z gruntu 
Václava Zejdy z neopatrnosti domácích lidí vyšel oheň na Vratslavi, 
kdež ten den veliký vítr byl a vyhořelo gruntů 31. Těch pohořelých 
škoda sečtena na 20 305 zl. Při tom také kostel sv. Václava, věž, zvony 
a hodiny veliké shořely.
  Roku 1740 znovu postavena jest fara na Vratslavi a s ní snad i škola 
zádušní. Toho roku začíná řada známých učitelů vraclavských a to 
Václavem Karlem Mílotou.
  Roku 1741 vyhořelý kostel sv. Václava po svém obnovení znovu byl 
posvěcen.
  Roku 1748 asi 20 lidí na Vratslavi nařčeno z „kacířství husitského“ 
ve správě děkana Galliny, podané ke konsistoři Pražské.
  V létech čtyřicátých osmnáctého století slil Jan Zejda na Vratslavi 
některé zvony (zvon malý vratislavského kostela 1743, zvon v Újezdě 
1744, zvon v Běstovicích). Jan Zejda žil roku 1725 – 1746 na Vratslavi, 
potom ve Vysokém Mýtě. Byl znám nejen svým obchodem konvář-
kým, nýbrž i svým zevnějškem. Odíval se, dle tehdejší mody parukové 
a způsobu copového a nosil paruku se třemi copy. Na jeho paruku  
a copy skládány i žertovné písně, z nichž jednu čteme ve Sbírce Erbe-
nově č. 354:   Hej, hej, povím Vám,
  Na Vratslavi Zejda pán.
  Má paruku s třemi copy,
  Hází s nima sem a tam.

Rok 1775 charakterisován jest velikým vzbouřením selským v Če-
chách, na němž také sedláci z Vysokomýtska podílu brali. 13. srpna 
toho roku byl pak vydán nový robotní patent, jímž robotní povinnost 

byla upravena dle výše kontri- 
buce. Robotní den od 1. října do 
posledního března měl trvati  
8 hodin. Jindy 12 hodin. V zimě 
byla povolena 1 hodina na oddech, 
v létě 2 hodiny. V době žní mohl 
však robotní den býti prodloužen 
o jednu, nejvýše dvě hodiny.
  Roku 1782 poustevna u sv. Mi-
kuláše zrušena jest po 90letém 
trvání.
  Roku 1786 kostel sv. Václava 
z nejvyššího rozkazu uzavřen  
a obci prodán za sýpku za 500 zl.
  Roku 1804 na Vratslavi shořelo 

30 statků, 11 stodol a kostel sv. Václava již zrušený. 
  Roku 1813 v zimě umístěno z posádky drážďanské 300 mužů 
nemocných v lázeňském domě u sv. Mikuláše, z nichž zemřelo 56.
  Roku 1823 přeneseny hodiny z poustevny na jednu z věží chrámu 
sv. Mikuláše.
  Roku 1833, 18. prosince byl takový vítr, že střechy bral. Dne  
30. prosince v noci o 12. hodině přišla bouřka a hromobití s krupo-
bitím a blýskáním nesmírným, s větrem náramným, jakoby zkáza 
všeho světa nastala. Oken potlučeno, střech pobráno, starých vel-
kých stromů z kořene vyvráceno množství po zahradách, i po všech 
lesích na sta vývratů bylo. 
  Roku 1841 dne 5. října byl velký oheň na Vratslavi, při němž do 
neštěstí přišlo 51 sousedů vratislavských. Pro pohořelé byla sbírána 
almužna v penězích, obilí, luštěninách atd., v okolních městech  
a obcích.

DOMY
Roku 1843 měla Vratslav 111 domů, obyvatelů 585, z nichž bylo 
mužských 277, ženských 308, u sv. Mikuláše byly 34 domy a 190 
obyvatel. 
  V té době statky selské jsou nejvíce z kamena, mají jednu pro-
strannou neb dvě menší světnice, s dosti průhlednými okny a všeli-
kou příležitost pro hospodářství. Stůl a při něm několik stolic a lavic 
činí hlavní nářadí ve světnici, kdežto postele a truhly na modro  
a zeleno barvou notně natřené. Podlaha záleží buď z dobře upě-
chované hlíny, nebo z prken. Domky čili chalupy jsou též z kamena 
nebo ze dřeva stavěné a šindelem neb doškami, novější ale křídli-
cemi pokryté. Nové stavení se zvenku hned obmytují, krom vrat do 
dvora, ježto se neomýtnuté nechávají, aby na nich bylo pěknou klen-
bu z tesaného kamena viděti. Za každým téměř stavením nachází se 
sad a za ním pole, k statku neb chalupě náležející.

MÓDA
Vraclavan nosí klobouk se širokou, kulatou střechou, na vrchu 
ploský a městskému podobný. Dlouhé, perlové kabáty, ustoupivše 
tmavozeleným, nejsou tu sice k spatření, i krátké kabátky čili kazajky 
chasnické jsou tmavé barvy a prosté všelikého vyšívání.
  Ženské libují si zvláště v živých barvách, červený šátek na hlavu, 
květované, světlezelená, dole širokými pentlemi vyložená sukně  
a červené neb bílé punčochy nalézají se v truhle každé Vraclavanky. 
Odrostlá děvčata na Vraclavi rozeznávají se od okolních uspořá-
dáním hlavy, majíce vlasy v množství rulíčků spletené, z nichž na 
konci pentličky vysejí. Mladíci nosí místo klobouků nejvíce čepice 
se štítkem, na těle tmavomodrý, černým vyšíváním a šňůrkami zdo-
bený kabátek a místo koženek tmavé jezdecké, po švu knoflíky  
posázené a dílem kůží podšité kalhoty.            

 Pokračování příště
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životních událostí. Nejen seniorům, kte-
ří mají problémy se sluchem, pomáháme 
např. při pořizování sluchadel, světel-
né signalizace, zesilovače TV a jiných 
pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění 
jejich života. Naši pracovníci mohou za 
klienty přijet kamkoliv po Pardubickém 
kraji, či se s nimi spojit online. 
Všechny naše služby jsou zdarma. 
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dota-
zu nás neváhejte kontaktovat. 

  Adresa pobočky: 

  Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
  
  Kontaktní osoba: Pavla Míková
  telefon: 722 975 567
  e-mail: pavla.mikova@tichysvet.cz
  
  Naši pobočku můžete navštívit i osobně   
  bez objednání každé úterý a čtvrtek   
  v čase 9:00 – 16:00 hod. 

když dobře slyšet není samozřejmost

Doba pandemie změnila životy nám 
všem. Osobám se sníženou kvalitou 
sluchu a neslyšícím však mimo ome-
zení, která zažíváme všichni, přináší 
překážky, které si slyšící veřejnost neumí 
ani představit. Pro osoby se sluchovým 
postižením a seniory, kteří ztrácí sluch 
vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly 
i běžné každodenní situace, např. komu-
nikace v obchodech, s úřady i v nemoc-
nicích. Respirátory jsou totiž pro jejich 
komunikaci velkou překážkou. Tlumí 
hlasový projev, možnost sledovat mi-
miku i výraz obličeje, a může tak lehce 
dojít ke komunikačnímu šumu 
a následnému nepochopení situace. 
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří 
budou potřebovat brýle, horší je však 
představa, že nebudou slyšet jako dříve 
a budou muset sluchovou ztrátu nějakým 
způsobem kompenzovat. Pokud máte 
potíže se sluchem, neváhejte se na nás 
obrátit. V rámci sociálních služeb Tiché-
ho světa nabízíme podporu osobám se 
sluchovým postižením při vyřizování 
žádostí o příspěvky, např. kompenzační 
pomůcky a také poradenství, jak postu-
povat při řešení ztráty sluchu. Kromě 
toho poskytujeme pomoc při návštěvě 
úřadů, nemocnic či podporu při řešení 
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        Čisté papírové obaly
        Karton a lepenka

        Znečištěný papír
        Voskovaný papír
        Nápojový karton
        Papírové kapesníky a ubrousky
        Pauzovací papír
        Uhlový papír (kopírák)
        Pořadače s kovovými 
        komponenty

        Sešlápnuté PET lahve
        Nápojový karton
        Sáčky, tašky, fólie
        Plastové obaly od potravin
        (kelímky, vaničky a pod.)
        Plastové obaly od drogerie
        (mýdla, čisticích prostředků, 
        kosmetiky)
        CD/DVD obaly
        Strečové fólie

        Linoleum
        PVC
        Pryžové výrobky

PAPÍR

PLAST

SKLO

BIO

KOVY

MODRÉ KONTEJNERY
VÝKUPNY

Patří sem

Nepatří sem

ŽLUTÉ NÁDOBY

Patří sem

Nepatří sem

ŠEDÉ KONTEJNERY
VÝKUPNY, SBĚRNÝ DVŮR

Patří sem

HNĚDÉ NÁDOBY
KOMPOSTÁRNA

Patří sem

Nepatří sem

BÍLÉ A ZELENÉ NÁDOBY

Patří sem

Nepatří sem

ČERNÉ NÁDOBY
POZINKOVANÉ POPELNICE

Patří sem

Nepatří sem

SMĚS
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VÝSYP POPELNIC a SBĚR 
JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
v druhé polovině r. 2022

- NOVĚ V ÚTERÝ -

5. a 19. července
2., 16. a 30. srpen

13. a 27. září
11. a 25. říjen

8. a 22. listopadu
6. a 20. prosince

JEDLÉ OLEJE A TUKY 
můžete odložit do sběrné nádoby 
(uzavíratelná průhledná plastová 

nádoba, např. lahev, kanystr) 
s označením „Obec Vraclav“ 

(nestíratelný nápis či samolepka), 
kterou umístíte na svou popelnici 
v den určený k výsypu popelnic.

Svoz PLASTU každý poslední
čtvrtek v měsíci.

Výsyp KONTEJNERŮ NA SKLO 
dle potřeby.

6. a 20. července
3., 17. a 31. srpen

14. a 28. září
12. a 26. říjen

9. a 23. listopadu
7. a 21. prosince

Nachází se v ulicích Průmyslová 
a Kapitána Poplera. Otevírací doby 

jsou na zadní straně Zpravodaje.
Telefon do SD: 727 949 271

PROVOZNÍ REŽIM
a) občan vjede do SD 

b) předloží doklad o trvalém 
pobytu, či doklad o zaplacení 
poplatku za komunální odpad 

c) obsluha zváží odpady určené 
ke zpoplatnění, následně vybere 

peníze a vydá účtenku 

VÝSYP KONTEJNERŮ
NA PAPÍR

SBĚRNÉ DVORY
ve Vysokém Mýtě

d) občan roztřídí odpad dle 
instrukcí obsluhy SD, uvede místo 

do původního stavu 

Na SD je povoleno uložit maximál-
ně 200 kg odpadů na osobu a den. 

ULOŽENÍ ODPADŮ 
BEZ POPLATKU

Komunální odpady z domácností, 
elektroodpad, okna je nutno na SD 
vysklít, nebezpečné odpady (mimo 
léků – vrácení do lékárny) ukládejte 

na ul. Průmyslová.

POPLATEK JE VŽDY VYBÍRÁN 
OD VŠECH OSOB ZA:

Suť a stavební materiály, zeminu, 
eternit, lepenku, nerozložený náby-
tek (rozložený zdarma), rozebrané 
elektrozařízení - lednice bez kom-

presorů, apod. 

Pneumatiky nejsou na SD přijímány - 
odevzdávají se do pneuservisů. 

Pro odložení stavebního odpadu 
je možné objednat u SD mobilní 
kontejner na náklad objednatele.

V případě, že odvezete odpad k výkupu do fi rem, které se specializují na výkup a zpracování druhotných surovin (především kovošrot), uvítáme 
možnost ofotit si na obecním úřadě vystavený doklad o této ekologické likvidaci odpadu k zapracování do evidence třídění odpadů z domácností v obci.

obrazem: Jidáš a fi lipojakubská noc
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a vlakem se vrátil zpět na Slovensko.  
Na nabídku, že mu bude cesta uhraze-
na, reagoval s poukazem na lidskou so-
lidaritu. Kdo z nás by to dokázal? Jeho 
zajížďka činila jistě stovky kilometrů. 

POMÁHÁME UTEČENCŮM
Někteří z nás se snažili nalézt řešení pro 
ubytování uprchlíků i zde na Vraclavi. 
Vyšší moc zde zasáhla a z čistého nebe 
jsme dostali nabídku na ubytování 
v uprázdněném bytě Žanety Chlumec-
ké. Byt jsme prohlédli a shledali jej jako 
nadstandardní prostor pro bydlení. 
Dispozice bytu poskytovala možnost 
bydlení pro dvě ženy spolu s dvěma  
i třemi dětmi.
Rychle jsme vše zařídili darovaným ná-
bytkem a přes Stanka vznesli požadavek 
na přidělení potřebných z Ukrajiny.
První přijela Viktorie s dcerou až ze 
Záporoží. Její muž na bojišti, ona v sed-
mém měsíci s osmiletou dcerou. Přijela 
z Pardubic jen s jednou taškou!
Během několika dní dorazily až z Che-
bu dvě babičky s dvěma vnoučaty. 
Rázem byl byt plný, ložnice sice od-
dělené, kuchyň společná. Děti si hned 
porozuměly.
Následovalo vyřizování příspěvků a bo-
hužel i návštěvy lékařů, když u důchod-

Naše farnost rozhodně nestála stranou, 
vedle tradičních peněžních a věcných 
darů se díky aktivitě a obětavosti 
především našeho Stanka Hermana, 
který se vydal pro uprchlíky přímo na 
hranice. Ač jsme od toho Standu silně 
zrazovali, vypravil se již druhý víkend 
války na Slovensko-ukrajinské hranice. 
Byl vybaven hygienickými, zdravotními 
prostředky, měl u sebe i nějaké finance.
Po návratu se s námi podělil o neuvěři-
telné zážitky ze své mise. Jen ve struč-
nosti - na hranicích mu byla svěřena 
rodina, která dorazila i se svým vozem. 
Žena za volantem však byla z téměř 
týdenní cesty přes celou Ukrajinu tak 
vyčerpána, že za volantem málem 
usínala. Nezbylo než zastavit na nej-
bližší benzince. Zde si uprchlíků všimla 
slovenská, mladá rodina a okamžitě 
nabídla pomoc v podobě přespání u 
nich doma. Ukrajinská žena však tako-
vou pomoc rezolutně odmítla, zřejmě 
nechtěla obtěžovat a také chtěla být co 
nejdále od zuřící války. 
Mladý Slovák se tedy, po poradě 
s rodinou rozhodl předat řízení svého 
automobilu své ženě a usedl za volant 
ukrajinského vozu. Zdárně dorazili až 
do uprchlického centra v Hradci Králo-
vé. Zde se s rodinou i Stankem rozloučil 

Sotva jsme se trochu oklepali z kovidu, 
který nás všechny ohrožoval jak v na-
šich aktivitách, tak i na životech a zdra-
ví, přišlo na nás další, pro mnohé ještě 
hroznější ohrožení - válka na Ukrajině. 
Pro většinu z nás bolestné procitnutí 
z ruské „mírumilovnosti“, ze snahy při-
jmout Rusko jako demokratickou zemi, 
s níž je nutné a výhodné spolupracovat.
Putin a většina země stále sní svůj sen 
o pokračování Sovětského svazu v jeho 
původních hranicích včetně sateli-
tů, jemu podřízených, jako je i naše 
zemička. Rusko ukázalo svoji pravou 
tvář, tvář agresora, který pro svoje cíle 
neváhá použít tu nejhrubší sílu, zabíjet 
nevinné lidi a ničit bratrský stát jen 
proto, že se chtěl vydat svojí svobodnou 
cestou.
Válka na Ukrajině tak den ze dne vy-
hnala ze země milióny uprchlíků, kteří 
jen s taškami prchali před ruskými úto-
ky ze země, aby si zachránili holé životy.
Válka na Ukrajině však také vzedmula 
obrovskou vlnu solidarity, jak s touto 
zemí, tak i s proudy uprchlíků, směřují-
cí do Evropy a mnozí ještě dál. A zde se 
projevila i silná stránka našich lidí, kteří 
se dokáží v těžkých dobách mobilizovat, 
obětovat svoje pohodlí i peníze a dát vše 
ve prospěch potřebných.

FARNOST 2022

Láďa Novák
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kyně Valjy se ukázala vážná nemoc. 
Nakonec si vyžaduje dlouhodobou 
hospitalizaci v Pardubické nemocnici. 
Za oběma bábuškami se později přistě-
hovali i rodiče obou vnoučat, pracující 
ve Vysokém Mýtě. Všem obětavě topila 
v kotli ústředního topení matka Žanety -
Melanie. Díky.
Standa Herman mezitím připravoval 
pro další Ukrajinky bydlení v domku 
paní Částkové ve Vysokém Mýtě. Ta 
jej dala k dispozici na delší dobu pro 
uprchlíky, kteří nalezli azyl u rodiny 
Klzových v domku naproti hřišti. Před 
nimi klobouk dolů, i když si s třemi 
dospělými a dvěma dětmi velice poro-
zuměli, bylo jejich soužití jistě náročné. 
Nyní již všichni od Klzových bydlí 
právě v domě paní Částkové ve Vyso-
kém Mýtě a s Klzovými se pravidelně 
navštěvují.
Jakmile se naši svěřenci trochu zabydle-
li, bylo potřebné, aby o sobě věděli 
a mohli si vzájemně sdělit svoje dojmy 
a případné potřeby. Zorganizovali jsme 
proto jejich setkání v místním kulturá-
ku. Zúčastnily se ho i dvě ženy s dětmi 
z nedaleké Stradouně, kde nalezly 
svoje útočiště a jejich návštěvu zařídila 
Kristýna Maturová, která ve Stradouni 
řediteluje místní školku a byla s oběma 
ženami v kontaktu.
Setkání se více než vydařilo, na všech 
bylo vidět, jak potřebují pohovořit 
a druhým sdělit, jak se mají a jak si 
vzájemně mohou popovídat či psychic-
ky podpořit. Pohoštění připravily naše 
milé ženy - Hanka a Kristýna Maturovy, 
moje Věra a Kristýna Klzová. Až jsme 
se trochu styděli, jak nám všichni děko-
vali za přijetí a péči, a to nejen nám, ale 
všem lidem v Česku!! 
A jaká je situace v současné době ? Bu-
doucí maminka Viktorie s dcerkou od-
jela přes naše obavy a ujišťování o dobré 
lékařské péči u nás, zpět na Ukrajinu 
a jsme přes mobil s ní občas v kontaktu. 
Zřejmě žije u svých známých ve měs-

farnost
náš děkan Pavel Mistr
odchází na nové působiště tě Bytča, kam také občas padají ruské 

rakety. Její odjezd na Ukrajinu byl velmi 
dramatický, ale popis by přesáhl mož-
nosti tohoto článku.
Na Vraclavi zůstaly obě babičky s mla-
dými a vnoučaty, byť jak zmiňuji výše, 
leží Valentýna v nemocnici.

NEPŘÍJEMNÁ ZPRÁVA
Naše farní společenství nesporně zasáh-
la i nepříjemná zpráva. Po dvaceti třech 
letech odchází na nové působiště děkan 
Pavel Mistr. Rotace kněží jsme napo-
sledy zažili za dob totality, o to bylo 
překvapení větší.
Pavel Mistr měl zde nelehký úkol, spra-
voval farnosti Vysoké Mýto, Vraclav, 
Zámrsk, Slatinu a Knířov. V době 
dostatku kněží by na tento úděl bylo 
zapotřebí možná šest či spíše osm kněží, 
on to byl nucen zvládnout sám.
Za svoje působení zde pokřtil řadu dětí 
a především se důstojně rozloučil s de-
sítkami našich věrných farníků, naposle-
dy pak s paní Irenou Bečičkovou, která 
následovala svého muže na věčnost.

Vedle toho měl na starosti opravy 
a údržbu všech kostelů včetně našeho 
vraclavského, legendární byly jeho letní 
tábory v Podkrkonoší či později ve Vra-
nicích, jichž se každoročně zúčastnily 
desítky vděčných dětí.
Byl a zůstává vynikajícím zpěvákem, 
hráčem na kytaru i bavičem ve spo-
lečnosti. Pravidelně navštěvoval vyso-
komýtské penziony i nemocnice. Zde 
nejen sloužil mše svaté, ale i zahrál 
a zazpíval na kytaru pro lepší náladu 
všech.
Vysokomýtská farnost připravuje k jeho 
odchodu publikaci i s fotografi emi 
a přáními jeho oveček. Jednou z foto-
grafi í je společné foto našich věřících 
z Vraclavi. Jistě souhlasíte, že náš koste-
lík vypadá na fotu velice dobře, přede-
vším malba z roku 1905, restaurovaná 
v sedmdesátých letech vypadá úžasně.
Tak tedy Pavle, hodně zdaru a síly od 
Pána na Tvém novém působišti v Dolní 
Dobrouči.
A nám všem pak konečně mír a svobo-
du nezávislé Ukrajině.

pomáháme ukrajinským uprchlíkům
s bydlením i setkáváním se





inspekce z řad čarodějů a čarodějnic, 
malé mágy vyzkoušela z kouzlení  
a zaklínadel a ti samozřejmě, jak 
jinak, uspěli. Náramně jsme si kouzel-
nický den užili.
V květnu děti pro své maminky upekly 
perníková srdíčka, s divadlem JoJo si 
užily legraci, v ZUŠ ve Vysokém Mýtě 
zachránily smutné království a našly 
správné muzikanty na slavnostní bál, 
na kterém si i společně zatančily. Díky 
návštěvě dálniční policie se dozvěděly 
více o tomto zajímavém povolání  
a dopoledne strávené v hasičské zbroj-
nici bavilo nejen kluky, ale i děvčátka. 
Mockrát děkujeme za čas, ochotu  
a příjemně strávené dopoledne.

JARNÍ BRIGÁDA
Na naší školní zahradě se také usku-
tečnila jarní brigáda. Díky rodičům, 
jejich skvělým nápadům, času, vzá-
jemné domluvě a šikovným rukám 
mají děti nové herní prvky v podobě 
venkovní kuchyňky z palet, nášlap-
ného chodníku, dřevěné váhy na 
pískoviště, benzinky, hmyzího domeč-
ku. Mají pěkné barevné pískoviště, 
skluzavky, opravený altánek, nové 

a do mateřské školy nám nosí ukazo-
vat zajímavé knížky. Koncem března 
proběhlo na sále Kulturního domu 
Vítání občánků. Dětem se i přes jejich 
časté marodění povedlo pro budoucí 
kamarády připravit kratičké vystoupe-
ní v podobě básniček a písniček.
Duben byl inspirován jarem, Veliko-
nocemi a Dnem Země. Děti barvily 
vajíčka, sázely oseníčka, na školní 
zahradě vytvořily zeleninovou zahrád-
ku, budovou se nesla vůně perníčků 
a pečeného velikonočního beránka. 
Poslední dubnový den nás navštívila 

Druhé pololetí školního roku se 
naše mateřská škola po dlouhé době 
otevřela světu. V lednu u nás bylo 
divadlo, v únoru jsme s dětmi navští-
vili Ekopaletu Pardubice. Vyrobená 
krmítka našla svá místa na školní 
zahradě a sledování ptáčků se stalo 
naší denní zábavou.
V březnu jsme si užili rytmickou 
show, vynesli Moranu za vesnici, 
přivolali jaro, zatančili si na pohádko-
vém karnevalu a navštívili knihovnu 
v Chocni a na Vraclavi. Několik na-
šich dětí začalo knihovnu navštěvovat 

nejsme schovaní jen ve školce,
hodně času trávíme venku

V MATEŘSKÉ ŠKOLE RYBIČKA
CO SE DĚLO
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máte v životě vždy pevnou půdu pod 
nohama a srdce a hlavu otevřené. 
Všem přejeme krásné letní prázdniny 
prožité s těmi, co máte rádi na místech 
blízkých vašemu srdci a v novém škol-
ním roce se na jednom takovém místě 
na Vás těší děti i učitelky z maličké 
vesnické školičky zde na Vraclavi. 
Přijďte se podívat a užít si společně 
s našimi dětmi. 
Chtěla bych poděkovat všem mým 
kolegyním, za to, jaké jsou, co do naší 
maličké školičky přináší, s jakou láskou 
a trpělivostí se věnují dětem 
a jak zodpovědně přemýšlí nad svým 
přínosem směrem k nim, jejich vývoji 
a posunu. Také naší Lidušce Pilařové, 
za její trpělivost, lásku, obrovskou po-
moc a moudrost, kterou nám přináší.
Holky, jste skvělé. Jsem pyšná na Vás, na 
to, že jste ve vraclavské školičce, za Vaši 
energii a za to, co pro ni a děti děláte.

Za mateřskou školu Rybička 
Markéta Schejbalová

čas s vámi a za to, jakou práci jste si 
s tím dali. Děti byly nadšené.

NOVÁ UČITELKA
Tento měsíc k nám také nastoupila nová 
učitelka Káťa Janišová, jako zástup za 
naši Péťu Vávrovou, která je na mateř-
ské dovolené. Děti ji hned mezi sebe 
přijaly a my tak budeme mít další prima 
učitelku a parťačku do našeho týmu.

LOUČÍME SE
Před prázdninami se budeme loučit 
se třemi děvčátky, které odchází do 
první třídy a jedním děvčátkem, které 
bude od září chodit do mateřské školy 
v Mýtě. Odchází nám děti, které na-
vždy zanechají otisk v našich srdcích, 
loučí se nám s nimi těžce, ale tak to 
v životě chodí. Pro nás všechny něco 
končí a něco nového začíná. Holky 
naše copaté, ať jsou vaše další kroky 
jisté, ať je vaše další cesta životem jasná 
a klikatá jen malinko, ať máte kolem 
sebe vždy někoho, kdo vás posune dál, 
inspiruje, podporuje vaši zvídavost, 
radost, chuť prozkoumávat, učit se a ať 

ohniště, zastíněné pískoviště a prostor 
stolků a laviček, kde si kreslí, vyrábějí 
či plní zadané úkoly. Všem rodičům, 
kteří přišli a pomohli, bychom touto 
cestou chtěli ještě jednou moc a moc 
poděkovat. Bez Vás by to nešlo. 

CO SE DĚLO DÁL?
Den dětí jsme oslavili s kamarády 
z mateřské školy Sluníčko ve Stradou-
ni. Den byl jako malovaný, cestu tam 
i zpátky zvládli pěšky i naši nejmenší 
a noví kamarádi pro nás připravili 
dopoledne plné her. Bylo s vámi fajn. 
Děkujeme dětem i učitelkám za milé 
přijetí a těšíme se příště zase u nás na 
Vraclavi.
V červnu pro nás náš školkový kama-
rád Denisek se svoji maminkou připra-
vili povídání o myslivosti. Byl to krásný 
den plný her, dobrého jídla a domů 
jsme si odnesli medaile a diplomy. Ještě 
jednou mockrát děkujeme za krásný 

mateřská škola

inspekce z řad čarodějů 
a čarodějnic shledala naše 
učně kouzlení schopné



půlrok utekl jako voda a my se
naučili mnoho zajímavých věcí



hráli v lese na pašeráky a policii. Ten, 
kdo byl pašerák, tak musel mezi poli-
cii propašovat kameny nebo kolíčky. 
Vyhráli jsme, a to bylo prima. Zůstali 
jsme v lese stavět domečky. Nejlepší 
byl večer, to byla diskotéka. 
(Sofie Fikejzová)

ZLEPŠUJEME SE
V rámci zlepšování polytechnické  
i pracovní činnosti žáků a propojo-
vání školních vědomostí do praktic-
kého života jsme pro žáky připravili 
několik celodenních projektů, které 
zvyšovaly vědomosti a praktické 
dovedností dětí.
1. třída pracovala na projektu Ves-
mír. Byl to celotýdenní projekt a děti 
nás přesvědčily o tom, že Vesmír 
zajímá opravdu každého a že in-
formace o něm se každý rád dozví. 
Jejich zvídavost byla velká a společ-
ně jsme hledali odpovědi na jejich 
otázky, které byly nekonečné, skoro 
jako sám Vesmír.
2. a 3. třída ve spolupráci s Malou 
technickou univerzitou pracovala 
na projektu Malý architekt. Žáci se 
dozvěděli, které důležité stavby ve 
městě nesmějí chybět, jaké profese 
se na stavbě měst a vesnic podílejí 

uzly. Po večeři jsme si hráli s holkami 
na pokoji. (Terezka Kovačková)

Středa 20. 4. – Ráno jsme se jako 
vždy ustrojili a vyčistili si zuby. Pak 
jsme měli dobrou snídani a šli na 
aktivity. Nejdříve na vysoká lana  
a já jsem to zvládl. Potom jsme byli 
na čtyřkolkách a já jsem jel s Edou. 
Házeli jsme oštěpem a stříleli z luku. 
Oběd byl taky moc dobrý. Odpoledne 
jsme hráli na trosečníky, vybrali jsme 
si kapitána, dostali jsme raft a jeden 
z posádky na rybníku musel vystoupit 
na gumu, která byla uprostřed vody. 
Vystřídali jsme se všichni. My jsme 
vyhráli nad ostatními trosečníky. 
Navečer jsme šli na strašidelný hrad. 
Bylo tam hodně koster, pavouků  
a lebek. Cestou jsme plnili úkoly.  
Večer jsme šli ještě na procházku.  
(Tobiáš Sháněl)

Čtvrtek 21. 4. – Ráno jsme se rozdě-
lili do skupin a šli osvobodit zakleté 
město a povedlo se. Po snídani jsme 
plnili úkoly a prošli „zkouškami 
na zbojníky“. Potom jsme rýžovali 
polodrahokamy. Po obědě jsme šli 
skákat na bublinu a taky jsme navští-
vili pirátskou vesnici. Odpoledne jsme 

Školní rok končí a my můžeme říct, 
že byl fajn, že jsme se mnohému 
naučili a hodně toho zažili. Hlavně 
jsme mohli být všichni spolu ve ško-
le, a to je pro nás hodně důležité.
Kromě toho, že jsme v lednu skončili 
plavecký výcvik, jsme také v zimních 
měsících navštívili několikrát cho-
ceňské kluziště, kde probíhala výuka 
bruslení. Zúčastnili se skoro všichni 
žáci a určitě si to užili.

ZÁPISKY
Po Velikonocích odjeli naše 2. – 5. tří- 
da na školu v přírodě. Navštívili 
již po několikáté Outdooor resort 
Březová u Rokytnice nad Rokytnou. 
Je tam mnoho aktivit a velmi krásný 
areál. Tady jsou přímo zápisky dětí  
a jejich nezapomenutelné zážitky.

Úterý 19. 4. – Jeli jsme 3 hodiny 
v autobusu, a když jsme dorazili do 
resortu Březová, tak chumelilo, stejně 
jsme si prohlédli areál. Po obědě jsme 
hráli seznamovací hry a v týmu jsme 
kreslili mapu okolí. Když jsme byli 
hotoví, šli jsme řádit do Bonga. Také 
jsme skákali na trampolínách, ale 
začaly padat kroupy, tak jsme se scho-
vali do chatky, tam jsme se učili vázat 

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA
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a prakticky si zkusili takové město i 
dům postavit. 
Žáci třetího, čtvrtého i pátého roč-
níku absolvovali celodenní program 
Finanční gramotnosti. Učili se prak-
ticky jak hospodařit s fi nancemi, 
sledovat příjmy a výdaje potřebné 
pro život. 
Pátá třída se v měsíci červnu v rámci 
svých měsíčních projektů řemesel 
zabývala fi lmováním a animací. Žáci 
si vyzkoušeli, jak náročná je práce 
animátora a ve skupinách si sami 
také některé krátké příběhy zkusili 
animovat.

Moc děkuji svým kolegyním i kole-
gům z mateřské i základní školy za 
jejich velmi obětavou práci a energii, 
kterou školám dávají.
Užijte si krásné, prosluněné léto, 
odpočiňte si a naberte síly na další 
školní rok.

Mgr. Pavlína Štanclová

školu v přírodě v Outdoor  
resortu jsme si parádně užili





ni okolo jen koukali až na Anetku,  
ta ji položila do stabilizované 
polohy... a jednala jako profesionál, 
který to nedělá poprvé. 

Anetka u ní byla ihned a věděla co 
má dělat, dokonce říkala ostatním, 
co a jak… byla věcná a rozhodná. 

Záchrankou přijel Aleš Mlíka, který 
slečnu odvezl do Litomyšle a dnes 
víme, že je slečně S.S. dobře. 

Věra Nováková

hrdinka na Vraclavi – Anetka Říhová
Obyčejný den úterý 24. 5. 2022, 
možná. Ráno v konzumu se uděla-
lo špatně mladé slečně S.S. 

Shodou okolností nakupovala také 
Anetka Říhová. A ta poskytla první 
pomoc, před tím, než ji odvezla 
záchranná služba. 

Myslím si, že jako studentka zdra-
votní školy u Ústí nad Orlicí odved-
la profesionální pomoc a právem 
na ni můžeme být hrdí. V květnu 
jsou maturity, takže právě v ten čas 
maturovala a již vím, že praktickou 
zkoušku složila na výbornou. A pak 
si to vyzkoušela „naostro“ pár dní 
potom.

Celé se to odehrálo ráno v konzu-
mu. Celá bílá se na zem sesunula, 
mladá slečna také z Vraclavi. Všich-

základní škola
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prací s emocemi, samostatností jak 
v nabízených činnostech, tak i kla-
deným důrazem na volnou hru dětí. 
Důležité téma je pro nás 
i sebevědomí dětí, které bychom 
rádi podporovali a rozvíjeli. 

Více informací o konceptu naší 
školky je uvedeno na našem webu: 
https://detizteepee.wixsite.com/my-
site/koncept. Současně je možné na 
webu shlédnout i vizualizaci pro-
storu školky, který bychom rádi pro 
děti vybudovali. 

Na našem webu www.detizteepee.cz
můžete najít i cestu k naší aukci 
nebo právě rozběhnutému crowd-
fundingovému projektu, pomoci 
kterých bychom chtěli vybudování 
zázemí pro děti fi nancovat. 

Pokud se vám naše vize líbí, můžete 
nás zde přímo podpořit anebo o nás 
dát vědět svým přátelům a známým. 
Dáte tak šanci vzniknout něčemu 
smysluplnému. 

Iva Němcová

Mýta, kde se nám pro děti a jejich 
zvídavost naskytl rozmanitý pro-
stor, který budou moci využívat. 
Kromě prostoru školky budou mít 
děti k dispozici i prostory bezpro-
středně sousedící s pozemkem škol-
ky, jako jsou například borovicový 
les, vraclavská rokle, ovocný sad 
a zahrada se záhonky. Tyto prostory 
budou moci děti využívat jak ke 
hraní, tak i k poznávání, zkoumání 
a bádání. Díky této rozmanitosti 
bychom dětem chtěli nabídnout po-
zorování chodu přírody a ročních 
období přímo v přírodě, pěstování 

zeleniny na 
záhonech, 
sklízení 
a ochutnáv-
ku různého 
ovoce pří-
mo ze sadu. 

Kromě 
rozmanité-
ho prostoru 
chceme děti 
rozvíjet i re-
spektujícím 
přístupem, 

Možná jste už zaslechli, že ve vaší 
Obci vzniká něco nového. Nechtěli 
bychom zůstat jenom u povídá-
ní a rozvěšených letáčků, ale rádi 
bychom vám tedy představili náš 
záměr osobně. 

Jsme spolek Děti z teepee, z.s. 
a jako nezisková organizace v sou-
časné době zřizujeme právě ve vaší 
Obci školku Děti z teepee. 
Školku budujeme na začátku obce 
Vraclav ze směru od Vysokého 

masopust

lesní školka Děti z teepee poskytne 
nejmenším rozmanitý prostor 

Masopust držíme!
Jsme rádi, že jste s námi přišli po 
roční odmlce oslavit masopust, což 
je vlastně veselé období od Tří králů 
až do začátku postní doby po Pope-
leční středu. A jak to už na Vraclavi 
bývá, v den konání masopustu je 
v obci plno bujarého veselí, zpěvu, 
muziky a dobrého jídla.
Program byl vesměs stejně bo-
hatý, jak jsme zvyklí. Vše začalo 
zahájením masopustu, kdy náš 
kaprál požádal pana místostarostu 
o povolení taškařice, poté prošel 
masopustní průvod obcí s něko-
lika zábavnými zastaveními a na 
konci proběhlo ofi ciální zakončení 
masopustu spojené s pochováním 
basy a odebráním se do nedale-

ké pivnice u Svatého Mikuláše. 
Zde bylo možné opečení buřta na 
dvorku, ale i uvnitř byly připra-
veny další laskominy. Kdo chtěl, 
mohl ochutnat pravou nefalšova-
nou prdelačku a chutné koláče či 
koblihy.
Děkujeme za pomoc našim pod-
porovatelům, obci Vraclav, všem, 
kteří s láskou připravili zastavení 
s pohostinností – rodině Nováko-
vých a rodině Veselých, Haně 
a Robertu Plockovým, dále nemů-
žu opomenout výborné koblihy
 od paní Marie Plockové, vdolky 
od Vendulky a Dity Pruškových 
a děkujeme i dalším, kteří nás 
jakkoliv podpořili, ať aktivní účastí 
v masce, i bez masky, děkujeme 

všem kolemjdoucím a čumilům, 
bez kterých by to nebylo ono!!!

Za přípravný výbor akce 
Edita Neumanová

lesní školka
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plochy. Bažant obecný se zde snaží 
vyvést mladé. Bohužel, pokud pes 
volně slídí po louce, vyruší samičku 
z vajec, která mohou zachladnout. 
Jarní měsíce a léto jsou obdobím pro 
rození mláďat také dalších volně ži-
jících živočichů, proto prosím, buďte 
ohleduplní a mějte psa pod dohle-
dem. Všem, kteří tak činí, mockrát 
děkuji. 

Zuzana Fikejzl Velčovská
Tel. 725 494 301, e-mail:  

zivotni.prostredi@obecvraclav.cz

Sedleci atd.). Pokud byste měli zájem 
zapojit se do této činnosti, přihlaste 
se osobně na obecním úřadě nebo 
elektronicky e-mailem na adresu 
zivotni.prostredi@obecvraclav.cz.

ČESÁNÍ STROMŮ
Blíží se období sklizně ovoce. Naše 
obec má velkou výhodu, že zde jsou 
založeny sady s ovocnými stromy. 
Máte-li jako občan obce zájem  
o načesání ovoce, sdělte to na obec-
ním úřadě. Bude Vám přidělen strom 
k očesání a pokud se Vám podaří 
nějaké ovoce opravdu sklidit, zapla-
títe jen symbolický poplatek. Obci 
to umožní mít přehled o zájmu ze 
strany občanů a podle toho se zařídit 
i v dalších letech. 

OBLAST S HNÍZDĚNÍM 
BAŽANTA OBECNÉHO
Chtěla bych poprosit majitele psů, 
aby v části obce Na Drahách (tj. od 
Vraclavi k myslivecké chatě a střelni-
ci a dále k letišti) nenechávali volně 
pobíhat psy na loukách v sadech. 
Minimálně do prvního posekání této 

V první řadě bych chtěla poděkovat 
všem lidem, kteří se starají o své 
předzahrádky nebo další obecní plo-
chy se zelení, ať už pravidelným seká-
ním trávy, tak domluvenou vhodnou 
květinovou výsadbou. Každá upra-
vená plocha přispívá k celkovému 
dojmu z vesnice a vypovídá také 
o lidech, kteří v ní žijí. 

PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ V OBCI 
A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
V péči o zeleň je ve všech třech čás-
tech naší obce hodně co zlepšovat. 
V současné době komise ŽP spolu 
s vedením obce hledá vhodné řeše-
ní. Jednou z možností pro občany je 
přiložit ruku k dílu formou brigád. 
Z dlouhodobého hlediska by obec 
ráda podpořila i občanskou iniciativu 
ve smyslu „okrašlovacího spolku“, 
který by se po konzultaci s odborníky 
postaral o výsadbu květin a drobných 
keřů, ale hlavně o jejich následnou 
péči, zejména na frekventovaných 
místech uvnitř obce (před Konzu-
mem, kolem stání na kontejnery, 
kolem staré hasičárny, cestička za 
farním kostelem, cesta od pomníku 
Vršovců k sv. Mikuláši, kolem ryb-
níčka v Mikuláši, kolem pomníků na 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KOMISE

přiložme ruku k dílu a pojďme 
okrášlit naše frekventovaná místa 
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KRÁTCE
Do našeho týmu přibyla posila, zatím 
anonymně píše pod zkratkou D. A. 
uvádíme její první článek o Světluš-
kách - Hmyz a trávník. Souhlasím se 
vším, co zde D. A. píše.

Kopretiny, rostlinky – jsem ráda, 
že pracovníci obce občas nechají trs 
kopretin, kostival v trávě, kterou mají 
posekat. Loni jsem je požádala, aby 
mi u nás nechali kopretiny a i letos si 
vzpomněli. Děkuji. 

Stromy – do budoucna bych uvítala 
citlivější přístup k prořezu stromů 
v obci. Domnívám se, že jednou za 
čas by to chtělo. Nesouhlasím se sou-
časnou péčí a prořezem, pokácením 
stromů. V části Draha a Hlohů 
u hřiště šlo o stromy, které by si za-
sloužili pravidelnou péči i prořez. 

Je mnoho věcí, které se sem nevejdou –
více na Facebooku Příroda Vraclav.

ZADRŽOVÁNÍ VODY 
V KRAJINĚ A VODA 
V PARDUBICKÉM KRAJI
Na výboru ŽP na Pardubickém kraji 
se řeší „voda“. Povodí Labe vypraco-
valo obsáhlou zprávu, která se tím 
zabývá.

Moc mě mrzí, že toto téma je upo-
zaděné, ale je pro nás důležité, stav 
spodních vod je natolik nedostačující 
a v kritickém stavu, že očekávám, kdy 
se něco sesype. 

Bojím se toho až nebude příroda 
schopná si sama pomoci.  Budeme 
muset vynaložit velké úsilí a mnoho 
peněz nejen na zadržování. Byla bych 
raději, abychom se připravili a ne jak 

je zvykem vše řešili až potom, když se 
něco stane. Ovšem, obávám se, že už 
řešíme „to pak“, voda je problém 
a bude hůř... 

MOKŘADY NA ŠUMAVĚ
Zaujala mě krásná reportáž na ČT 
z 24. 5., kde si pochvalují, jak zrušili 
meliorace a tím se obnovily mokřady 
na Šumavě. 

Jsem velice ráda, když slyším, čtu 
a vidím pozitivní změny. Změny 
k lepšímu, hlavně pro přírodu.
Více na stránkách: https://www.
npsumava.cz/zajimavost/zivot-pro-
-mokrady/

šumavské 
mokřady 

světlušky
v Ekolistu
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Na jaře však začíná na Vraclavi tráv-
níková sezóna. O ten nejlépe zastři-
žený trávníček a nejkrásněji uprave-
nou zahradu ve skrytu jistě soutěží 
nejeden vraclavský obyvatel. A je jen 
dobře, že chceme mít svou obec krás-
nou. Vyholený trávník na velkých 
plochách však nemůže být domovem 
ani pro tajemné světlušky ani pro 
ladné motýly či jinou entomologic-
kou havěť. Je potřeba nechat hmyzu 
alespoň v pásech trávník delší, ales-
poň do července. Ideální by bylo, mít 
někde v koutě zahrady roští, křoviska 
či dokonce kompost. Je neetické 
vozit travní materiál do lesa nebo na 
obecní pozemek, lépe je pěkně si ho 
zužitkovat doma ve své zahradě. Do 
něj pak třeba nakladou larvy krásní 
chrousti. Kdo viděl chrousty, jak si to 
bzučí kolem kvetoucích lip, ten zná 
ještě voňavý svět.

Zodpovědný obyvatel zachází také 
nanejvýš střídmě s různými herbici-
dy. I oblíbená kyselina pelargonová 
hubí nejen dvouděložný plevel, ale 
i létající včely. (veronica.cz) A v noci 
raději moc venku nesviťme, narušuje 
to biorytmy nejen hmyzu. (https://
ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/
svetlusky-pomalu-zhasinaji)
Když budeme udržovat alespoň část 
našeho pozemku s vysokou trávou, 
nastěhují se k nám třeba nejen svět-
lušky, ale i pestřenky, modrásci nebo 
otakárci a to nebude málo.

D. A.

viz mokřady na Šumavě. Ale každý 
malý krůček se počítá. Myslím si, 
že se změní způsob, jakým žijeme. 
Začneme jinak přemýšlet a také jinak 
zacházet s přírodou. Třeba, doufám.

Nevážíme si toho, co máme a jen 
těžíme z přírody a pleníme jí. Mís-
to abychom pečovali o přírodu, tak 
zbytečně kácíme pralesy a stromy. 
Sekáme trávu zbytečně na krátko, 
mnohdy až do začátku zimy a tak 
hmyz a drobní živočichové nemají 
klid na život.

HMYZ A TRÁVNÍK 
„Jen si děti všimněte, co je krásy na 
světě…“

- Jan Čarek

V době prudkého úbytku rostlinných 
a živočišných druhů mapujeme vzác-
né rostliny a živočichy, kteří zde na 
Vraclavi žijí. Je naší snahou a snad 
i povinností se o krajinu starat tak, 
aby tu mohli dál žít.

Jedním z ohrožených druhů je svět-
luška, tedy, lidově nazývaná svatoján-
ská muška. Pamětníci vzpomínají, že 
pod Hradiskem za teplých červenco-
vých nocí svítila na cestu tato drobná 
stvoření. Pokud chcete oživit roman-
tiku vlahých nocí, můžete to zkusit 
i na Drahách, bude-li tam ještě v čer-
venci vysoká tráva. Tento zajímavý 
a vyhynutím ohrožený hmyz je k vi-
dění od setmění do půlnoci. Lužní 
nebo vlhčí porost je jeho ideálním 
domovem. Dětem můžeme ukázat 
světélkující samečky. Našlapujme 
opatrně, samičky nelétají, jen lezou 
v trávě a zhasínají. Období námluv 
se zkracuje, je-li deštivo nebo větrno. 

Samičky kladou 50 až 150 vajíček 
a z nich se vylíhnou larvy, které se 
během zhruba tříletého vývoje asi 
pětkrát svlečou a zakuklí. Larvy 
se živí slimáky. Zimu larva přečká 
v úkrytu pod kameny nebo v roští. 
V létě potřebuje vysokou trávu.

EXTRÉMNÍ VEDRA - INDIE 
Pokud z vedra padají ptáci mrtví 
k zemi a dobytek umírá na úžeh, 
musí teploty sahat k 50°C. Voda se 
vypařuje jen se dotkne země, a lidé 
umírají na přehřátí. 

Dokázali bychom na Vraclavi, v ČR 
vydržet týden za takových podmí-
nek? Co když je pravda, že se nás to 
do pěti let týká taky? Jak se na tohle 
připravit?

OBILÍ A SLUNEČNICOVÝ OLEJ  
UKRAJINA VERSUS RUSKO
Ukrajina a Rusko jsou obilnicí pro 
mnoho států světa. Co se stane, když 
obilí nebude? Může nastat hladomor? 
Umíme si vůbec představit, v době 
blahobytu, že něco nebude?

Všude se píše, že bude hlad, jaký 
neznáme od 2. světová války. Kolik 
už stojí mouka?

Tuna pšenice je 3x dražší než před 
dvěma lety. 

Možná mnozí budeme rádi za naše 
zahrádky. 

VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM
Možná se divíte, proč píšu o Indii 
a Ukrajině o vodě v Pardubickém 
kraji. Ale všechno souvisí se vším. 
Jsme jedna planeta a globalizace nás 
natolik propojila, že jedno zhroucení 
i na druhém konci světa může ovliv-
nit nepřímo i lidi na Vraclavi.
Celý systém počítá jen s tím, že 
všechno poběží hladce, že se produk-
ce bude zvyšovat … nikdo nemyslí 
na zadní vrátka.

Extrémy počasí jsou častější. Silný 
vítr, vlny veder a lokální bouřky, kde 
se voda valí krajinou, která ji neumí 
zadržet ani zpomalit. Jen pomalu 
vracíme věci do původního stavu 

životní prostředí

facebook
Příroda Vraclav



jaro, léto, podzim, zima:
v sadu je nádherně 
v každém ročním období



ve Vysokém Mýtě a posléze rozvoz 
do jednotlivých školských zařízení. 
Při této akci jsme si opět uvědomili 
hodnotu našeho vozu Ford Transit 
(DA-L1Z), který nám byl velkým 
pomocníkem. 

Dále se nám podařilo zajistit  
a zhotovit si pár úprav na naší Líze 
(jak náš vůz LIAZ familiárně ozna-
čujeme), aby maximálně vyhovovala 
našim potřebám. Podařilo se nám 
zautomatizovat systém na udržová-
ní tohoto vozidla CAS pod stálým 
tlakem, který je schopen při mi-
mořádné události připravit vozidlo 
k rychlému výjezdu. Díky tomu 
se šetří velké množství energie 
(zároveň i financí) a minimalizuje 
se hluk v okolí hasičské zbrojnice. 
Tento systém jsme už měli mož-
nost otestovat v ostrém provozu. 
I přes výzvy HZS České republiky, 
ve kterých bylo doporučeno  
v období sucha nevypalovat travní 
porost a rozdělávat otevřený oheň, 
jsme v půlce března vyjížděli k mís-
tu požáru v naší obci. Díky včasné-
mu zásahu lidí z okolí události bylo 

nedělo, opak je pravdou, neboť ne 
všechna práce je vidět nebo slyšet. 
V prosinci loňského roku a začát-
kem ledna 2022 byla naše jednotka 
požádána prostřednictvím HZS 
Pardubického kraje o rozvoz anti-

genních testů 
na COVID-19 
do škol ve 
Vysokém Mýtě 
a okolí. Účast 
jsme samozřej-
mě přislíbili 
a vzhledem 
k nutnosti 
rozvážet testy 
v dopoledních 
hodinách jsme 
naplánova-
li jednotlivé 
osádky tak, aby 
korespondovaly 
s jejich směn-
ností. Nejdříve 
nás čekalo 
naložení testů 
na stanici HZS 

Vážení spoluobčané,
opět máme polovinu roku za sebou 
a mně je ctí představit práci naší 
jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů. I když se může zdát, že se za 
první polovinu letošního roku moc 

náš Ford Transit je skutečně 
velkým pomocníkem



kéž by obyvatelé
byli více dbalí 
na nevypalování 
trávy v období sucha



JEDNOTKA SBORU 
DOBROVOLNÝCH

HASIČŮ
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nejeli zpáteční cestu s prázdným 
autem, bylo domluveno s Řádem 
Maltézských rytířů působícím na 
ukrajinských hranicích, že od-
vezeme skupinu lidí prchajících 
před válkou na dohodnuté místo 
na Slovensku. Po návratu jsme ve 
spolupráci s obecním úřadem uspo-
řádali sbírku na pomoc Ukrajině. 
Darované věci jsme poté přepravili 
a předali do skladu v České Třebo-
vé, kde Pardubický kraj centralizuje 
sbírky pro humanitární pomoc. Za 
jednotku bych chtěl touto cestou 
velmi poděkovat a vyjádřit úctu 
všem, kteří se do těchto sbírek 
zapojili a darovali, co bylo v jejich 
silách.

Jednotka se také neustále snaží 
zlepšovat technické zázemí, a proto 
musí v různých periodách absolvo-
vat rozličná školení. Většina z nich 
spadá právě do prvního pololetí, 
a tak jsme se intenzivně učili no-
vým věcem. Nyní jsme již většinu 
absolvovali a díky tomu se můžeme 
věnovat zase dalším činnostem. 
Spolu se školeními máme za sebou 
také první kolo schvalování dotací 

zásahovou jednotkou potřeba místo 
požáru pouze zabezpečit a provést 
dohašení. Této mimořádné události 
šlo jednoduše zabránit uposlech-
nutím výzvy HZS České republiky 
nebo případně oslovit jednotku 
k dohledu při pálení. 

Letošní rok je plný zvratů a jed-
notka se na ně snaží reagovat. Po 
útoku Ruské federace na Ukrajinu 
chtěla jednotka operativně pomoci, 
ale otázkou bylo jak a čím. Nemu-
seli jsme na odpověď dlouho čekat 
a pod záštitou obce jsme zorgani-
zovali cestu s humanitární mate-
riální pomocí Ukrajině společně 
se zastupitelem obce. Uvolněním 
vozidla Ford u HZS a schválením 
starostou obce jsme se tak mohli 
plně naloženi vydat na dlouhou 
cestu k ukrajinským hranicím. Za 
vybranou materiální pomoc velice 
děkujeme vraclavským občanům. 
Této cesty se účastnil velitel jednot-
ky jako řidič a místostarosta obce 
jako hlavní organizátor. Celková 
délka naší cesty činila 1400 km. 
Sbírka se předala na slovensko-
-ukrajinské hranici. Abychom 

pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů, které pro nás bylo úspěšné, 
jelikož se nám podařilo od Par-
dubického kraje dostat fi nanční 
pomoc na zlepšení ochrany členů 
jednotky. Za tuto pomoc jsme 
velmi vděčni.

O slovo se nám hlásí léto a tím při-
chází zvýšené riziko požáru nebo 
prudkých bouří. Z toho důvodu 
se snažíme připravit techniku i 
na toto období. Doufáme však, že 
zodpovědnost a rozum převlád-
nou, příroda nás nebude zkoušet 
a budeme si moci pošetřit síly na 
plánované akce. Protože si také rádi 
posedíme a poklábosíme, tak jsme 
se rozhodli, že uspořádáme venkov-
ní grilování a poznáme nové tváře. 
Uvidíme, co nám přinese druhá 
polovina roku 2022. Sami doufáme, 
že více zábavy a méně povinností. 
Za mě a celou jednotku děkuji Vám 
všem za podporu naší jednotky, a 
ještě jednou děkujeme za příspěvky 
do humanitárních sbírek.

Martin Jílek
velitel JSDHO Vraclav

hasiči
Dobrý den.
Sbor dobrovolných hasičů Vraclav 
zahájil letošní rok jako tradičně 
Výroční valnou hromadou, která se 
konala z důvodu omezení Covid -19 
až v měsíci únoru a byli pozváni 
pouze členové SDH Vraclav.
Tradiční hasičský ples byl napláno-
ván na sobotu 26. 2. 2022. Z dů-
vodu omezení covid -19 byl ples 
zrušen.
Začátkem května, kdy umožnilo 
počasí setkávat se venku na hřišti, 
začali naši mladí hasiči pod vede-
ním trenérů Petra Kulhavého, Kláry 
Volákové a Tomáše Zemana cvičit 
a trénovat požární útok a štafetu.
21.5. se konala na Dvořisku dětská 
hasičská soutěž, které se účastni-

lo jedno družstvo starších a jedno 
družstvo mladších vraclavských 
hasičů. Výsledek soutěže - vraclavští 
starší první místo, vraclavští mladší 
sedmé místo.
Gratuluji mladým hasičům za krás-
né výsledky.
Na ukončení letních prázdnin 
máme naplánované naše tradiční 
grilování u staré hasičárny.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
Petru Kulhavému, Kláře Volákové 
a Tomáši Zemanovi za jejich čas 
a energii při tréninku mladých hasi-
čů. Velký dík patří Michalu Rozliv-
kovi za to, že našemu spolku SDH 
Vraclav umožňuje v jeho areálu 
parkovat hasičský vozík se stříkač-
kou a přes zimu uložení stříkačky 

v garáži, kde nemrzne. MICHALE, 
DĚKUJEME.

Přeji Všem léto plné slunce a pohody

 za SDH Vraclav
 Václav Šprojcar

hasiči
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ČINNOST ASTRONOMICKÉ-
HO KROUŽKU NA JAŘE 2022
Již od října roku 2021 se astrono-
mický kroužek pravidelně schází 
ve čtvrtek od 17.00 a nabízí účast-
níkům seznámení se základními 
vesmírnými objekty a jevy. Kromě 
astronomických hodin, ve kterých 
se děti dozvídají o astronomii ze-
jména teoreticky, jsou pro názornost 
zařazeny také následující aktivity, 
činnosti a návštěvy, kterých jsme 
se na jaře zúčastnili nebo jsme je 
přímo organizovali:
• Navštívili jsme Hvězdárnu a pla-
netárium v Hradci Králové s dopro-
vodným programem. Navštívili jsme 
také Hvězdárnu barona A. Krause 
v Pardubicích, která je zřízena při 
DDM Delta v Pardubicích a kterou 
před více než třiceti lety pomáhali 
založit Hana a Jaromír Maturovi.
• Na hradisku ve Vraclavi několikrát 
proběhlo noční pozorování oblohy 
dalekohledem. S pomocí výkon-

ných dalekohledů a pod dohledem 
Jaroslava Kubíka a astronoma Josefa 
Ďurecha, jsme sledovali Měsíc, pla-
nety naší sluneční soustavy a jasné 
mlhoviny a galaxie.
• Nočních pozorování se k naší 
radosti připojilo také mnoho vrac-
lavských i přespolních návštěvníků. 
Děti z kroužku byly pozvány do 
Mateřské školy Pod Smrkem ve Vy-
sokém Mýtě, aby znalosti o vesmíru, 
které se jim již podařilo získat, pře-
daly nejmladším dětem. To se díky 
astronomickému programu 
a hrám ve školce našim dětem 
úspěšně podařilo.
• V květnu jsme znovu navštívili 
Hvězdárnu a planetárium v Hradci 
Králové, kde jsme měli možnost 
prohlédnout si původní prostory 
hvězdárny. U dalekohledu jsme si 
prohlíželi sluneční skvrny na povr-
chu kotouče naší mateřské hvězdy 
(promítané dalekohledem na stěnu).
Je důležité připomenout, že do 

Slunce se nikdy nesmíme dívat 
přímo a už vůbec ne s pomocí 
dalekohledu, protože bychom si 
nevratně poškodili zrak. To ostatně 
děti sledovaly názorně: před okulár 
dalekohledu, který byl namířen na 
Slunce, byl umístěn list papíru, kte-
rý okamžitě začal doutnat a vytvoři-
la se v něm díra.
• Do léta nás čeká ještě jedna pěkná 
akce. Chtěli bychom přespat pod 
širým nebem a pozorovat noční ob-
lohu společně s hostujícím astrono-
mickým kroužkem z Pardubic, který 
je lákán našimi dobrými pozorova-
cími podmínkami bez světelného 
znečištění.

Budeme rádi, když nás podpoříte 
svou účastní na našich pozorovacích 
akcích :-) Přejeme Vám všem pěkné 
léto s jasnou denní i noční oblohou 
a těšíme se na podzimní setkání 
u dalekohledu.   
   K. Maturová

2x JSME NAVŠTÍVILI

HVĚZDÁRNU A PLANETÁRIUM 

V HRADCI KRÁLOVÉ

astronomický kroužek
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Vážení a milí,

chtěla bych vám fotografi emi přiblížit již proběhlé sokol-
ské akce. Akcí nebylo tolik, jak jsme zvyklí, ale přeci jen 
jsme nějaké stihli. Přeji vám krásné léto, pohodu a hodně 
sluneční energie.

Lea Ochodnická

5. 6. DĚTSKÝ DEN

16. – 19. 9. 

RELAXAČNÍ VÍKEND

VÝLET NA PERNŠTEJN

16. – 19. 9. 

RELAXAČNÍ VÍKEND
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16. – 19. 9. RELAXAČNÍ VÍKEND ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

16. 10. DRAKIÁDA

1. 11. VEČER SVĚTEL



galaxie pohromadě, bez čehož by se 
vlivem odstředivé síly rozplynuly. 
Později této neznámé hmotě dali 
jméno temná hmota. Odhaduje se,  
že temná hmota představuje přibližně 
23% energetické hustoty vesmíru. 

Co je temná hmota? 
Dnes se přepokládá, že temná hmo-
ta není součástí běžné hmoty, ale je 
tvořena jinými velmi odlišnými slabě 
interagujícími hmotnými částicemi – 
WIMPs. Tyto hypotetické částice by 
měly mít 10-ti až 100 násobek hmot-
nosti protonu ale jejich velmi slabá 
interakce s normální hmotou ztěžuje 
jejich detekci. Jedním kandidátem 
jsou tzv. sterilní neutrina.

TEMNÁ ENERGIE
Už asi 1 století je známo, že vesmír se 
rozpíná. Ví se, že galaxie se od sebe 
vzdalují, a to čím dál rychleji. Čím 
dále do minulosti tedy musely být 
k sobě blíž. Z tohoto pozorování se 
došlo až k tzv. velkému třesku, kte-
rým se počal vesmír. Ještě na začátku 
90-tých let astronomové předpo-
kládali, že vlivem gravitace by se 

a jaký je rozdíl mezi temnou hmotou  
a temnou energií?

TEMNÁ HMOTA
V 30-tých letech dvacátého století 
studoval švýcarský astronom  
Fritz Zwicky snímky zhruba tisíce 
galaxií, které tvoří kupu galaxií  
v souhvězdí Vlasů Bereniky a na ní  
si všimnul zajímavé věci. Rotovaly 
takovou rychlostí, že gravitace gene-
rovaná jejich pozorovatelnou hmotou 
by je nemohla udržet pohromadě  
a už dávno by se měly roztrhnout. 
Proto se domníval, že je pohromadě 
drží nějaká tajemná hmota.  
O 10 let později našli astronomové 
Vjera Rubin a Kent Ford podobný 
jev, když studovali rychlosti rotace 
jednotlivých galaxií. Hvězdy na vněj-
ším okraji galaxie by měly kroužit 
pomaleji, než hvězdy blízko jejího 
středu, přesně tak, jako obíhají pla-
nety v naší sluneční soustavě. Avšak, 
jak si všimli, hvězdy na okraji galaxie 
obíhají stejně rychle nebo dokonce 
rychleji než hvězdy blíže ke středu. 
Takováto pozorování vedou astrono-
my k přesvědčení, že kolem těchto 
galaxií musí být něco, co nemůžeme 
vidět a co svojí gravitací udržuje 

Před třemi lety v tamějším mém člán-
ku v souvislosti s nositeli Nobelových 
cen proběhla malá zmínka o objevu 
něčeho velmi tajemného, totiž o temné 
(skryté) hmotě a temné (skryté) ener-
gii vesmíru. Domnívám se, že si tento 
objev zaslouží o něco podrobnější 
informaci.
Po tisíce let jsme pozorovali noční ob-
lohu a věřili, že zářící objekty předsta-
vují vše, co tvoří náš vesmír. Vědci ale 
postupně zjišťují, že to nejsou svítící 
galaxie a hvězdy, co skrývá ta pravá 
tajemství vesmíru, ale objekty ukryté 
v temnotě. Zjistili, že existuje záhadná 
temná hmota, která udržuje hvězdy  
a galaxie pohromadě. Je zde také 
temná energie, která vytváří prostor, 
odtlačuje galaxie od sebe čím dál 
vyšší rychlostí. Temná hmota a temná 
energie společně utvářejí 96% vesmí-
ru. Většina vesmíru je tedy před námi 
skrytá. Vyšlo najevo, že celý viditelný 
vesmír včetně Země, Slunce a dalších 
hvězd a galaxií tvoří méně než 5% 
energetické hustoty vesmíru. I když 
temnou hmotu a temnou energii 
nevidíme, většina astronomů tvrdí, že 
celý vesmír se skládá právě z těchto 
dvou složek. Co ale jsou tyto záhadné 
neviditelné věci, které nás obklopují  

pravá tajemství vesmíru 
skrývá temnota



TEMNÁ HMOTA A TEMNÁ ENERGIE
Jaroslav Kubík
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zdroje informací o temné hmotě a temné energii 
si můžete snadno prohlédnout naskenování 

QRkódu do vašeho chytrého telefonu

   hvězdy a planety i samotné atomy 
   a vesmír zanikne.

SHRNUTÍ:
Temná hmota
• Gravitačním působením udržuje 
pohromadě galaxie i kupy galaxií.
• Představuje cca 23% celkového ob-
sahu látky a energie ve vesmíru.
• Je tvořena hypotetickými částicemi 
těžšími ale slabě interagujícími s běž-
nou hmotou.

Temná energie
• Vytváří prostor a způsobuje jeho 
zrychlené rozpínání.
• Představuje už dříve Einsteinem 
zavedenou kosmologickou konstan-
tu, kterou později zavrhl, ale dnes se 
ukazuje, že do jeho rovnic obecné 
teorie relativity patří. Einstein tou-
to původně zavedenou konstantou 
vlastně náhodně existenci temné 
energie předpověděl.
• Představuje asi 73% celkového ob-
sahu látky a energie ve vesmíru.

Podrobnější textové i obrazové 
informace najdete v následujících 
zdrojích:
https://www.hvezdarna-fp.eu/news/tem-
na-hmota-a-temna-energie
https://www.youtube.com/watch?v=hJ-
GopxM-obc
https://www.youtube.com/watch?v=B-
j7WwDD8yc8
https://www.youtube.com/watch?v=e-
NrxgjP3Fqc

statického vesmíru. Podle Einsteina 
kosmologická konstanta byla odpu-
divou silou působící proti gravitaci 
a brání vesmíru, aby se zhroutil do 
sebe. Einstein tuto myšlenku později 
zavrhl, když astronomická pozoro-
vání odhalila, že vesmír se rozpíná. 
Kosmologickou konstantu pak ozna-
čil za svoji největší chybu. Bohužel 
nikdo neví co kosmologická konstan-
ta je, proč by měla existovat 
a proč má přesně tu správnou hodno-
tu, která by způsobovala pozorované 
zrychlení rozpínání vesmíru. Dalším 
vysvětlením temné energie proto je, 
že jde o nový druh dynamické ener-
getické tekutiny nebo pole, něčeho, 
co vyplňuje celý prostor a čeho vliv 
na rozpínání vesmíru je opačný, než 
vliv hmoty a normální energie.

ZÁKLADNÍ FAKTA O TEMNÉ 
ENERGII:
1) Vysvětluje zrychlování rozpínání 
vesmíru, objevené koncem 90-tých 
let 20. století, za což byla v roce 2011 
objevitelům Saulu Permutterovi, 
Brianu Schmidtovi a Adamu Riessovi 
udělena Nobelova cena za fyziku.
2) Tvoří 73% vesmíru.
3) Způsobí zamrznutí vesmíru. 
Co to znamená a proč je její objev 
hodnocen jako přelomový? Temná 
energie nám totiž dává tušit, jaký 
bude konečný osud vesmíru. Existu-
jí 3 hlavní teorie zániku vesmíru.
   a) Vesmír se začne zmenšovat, až se   
   do sebe zcela zhroutí – opak velké-
   ho třesku.
   b) Tato teorie počítá s neustálým 
   rozpínáním a postupným chladnu-
   tím, i ty největší černé díry se vypa-
   ří, až dojde k tzv. velkému ochlaze-
   ní. Vzhledem k objevu temné 
   energie je tato teorie hodnocena 
   jako nejpravděpodobnější.
   c) Třetí teorie se nazývá velké  
   rozervání. Předpokládá, že v bu-
   doucnosti bude síla temné energie 
   stále vzrůstat, až získá úplnou nad-
   vládu nad ostatními silami ve ves-
   míru. Pak budou roztrhány galaxie, 

rozpínání vesmíru mělo zpomalovat 
až by se jednou zastavilo a galaxie by 
se k sobě začaly naopak přibližovat, 
až by vesmír nakonec skončil v jed-
nom bodě (tzv. velký křach), čímž by 
zanikl. Jelikož dnes víme, že tomu tak 
není, musí existovat něco, co odpu-
divě působí proti gravitaci a tomu se 
začalo říkat temná energie. O tomto 
tajemném fenoménu víme ještě méně 
než o temné hmotě. Je známo jen, 
kolik temné energie existuje, protože 
víme, jak ovlivňuje expanzi vesmíru. 
Ukazuje se, že zhruba 73% energetic-
ké hustoty vesmíru je temná energie. 
Je to stále ještě záhada. 

Co je temná energie?
Protože je ve vesmíru rozložena 
rovnoměrně nejen v prostoru, ale 
i v čase, jedním vysvětlením je, že je 
to nějaká základní vlastnost prostoru, 
která má globální vliv na vesmír jako 
celek. Výsledkem je odpudivá síla, 
která urychluje rozpínání vesmíru. 
V případě, že tato energie je vlastnos-
tí samotného prostoru, zvětšováním 
prostoru by se nezředila. Proto, když 
se bude prostor stále zvětšovat, bude 
temné energie neustále přibývat a tak 
na jednotku prostoru bude množství 
temné energie stále stejné. Albert 
Einstein byl prvním člověkem, který 
si uvědomil, že prázdný prostor není 
něco, co bychom mohli nazvat „nic“. 
Uvědomil si, že prostor má úžasné 
vlastnosti, z nichž mnohé teprve 
dnes pomalu začínáme chápat. Podle 
něho první vlastností je, že je možné, 
že prázdný prostor může vznikat. 
Druhou vlastnost předpovídala jedna 
z verzí Einsteinovy gravitační teorie, 
která obsahuje tzv. kosmologickou 
konstantu, je to, že prázdný prostor 
může mít svou vlastní energii. Mno-
ho vědců dnes poukazuje na to, že 
známé vlastnosti temné energie jsou 
v souladu právě s kosmologickou 
konstantou, což byla matematická 
„náplast“, kterou Einstein přidal 
do své obecné teorie relativity, aby 
jeho rovnice odpovídaly představě 
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temný vesmír



hlasy po Vraclavi. Ale ne do Prahy, 
raději někde blíž, třeba Pardubice 
nebo Hradec Králové. Když jsme se 
na schůzce kulturní komise rozhod-
li pro Pardubice, objevily se názory, 
proč se nejede do Prahy. Ale už bylo 
rozhodnuto. Noc na Karlštejně pod 
Kunětickou horou. Velmi děkuji 
paní Jarušce Fikejzové, která prodá-
vala vstupenky na obecním úřadě. 
Pavel Osinek zařídil autobus na šes-
tou hodinu v podvečer s tím, že se 
pokocháme a projdeme se okolím 
Kunětické hory. 

Děkujeme Obecnímu úřadu ve 
Vraclavi za úhradu autobusu. Velmi 
si toho vážíme!

Od rána jsem sledovala meteoskop 
Kunětice a počasí nevypadalo moc 
přívětivě. Když se o půl dvanácté 
přihnal na Vraclav liják, pokoušel se 
o mě infarkt. Poté se vyčasilo  
a vysvitlo sluníčko a za chvíli opět. 
Naštěstí se počasí umoudřilo a my 
jsme odjeli v 18 hodin s tím, že 
se zastavíme ve Stodole pod Ku-
nětickou horou. Abyste rozuměli, 
krásné prostředí s grilem uprostřed 
a tekutým občerstvením. Myslím, 

Jak jste byli aktivní? Kdo? No pře-
ce vy, co tady řídíte kulturní dění 
na Vraclavi.
Musím odpovědět, že jsme se sna-
žili, i když situaci zkomplikovala 
válka na Ukrajině. Mnozí z nás se 
zapojili do pomoci ukrajinským 
uprchlíkům, a dokonce jsme zor-
ganizovali koncert pěveckého 
souboru Otakar z Vysokého Mýta, 
jehož výtěžek je a bude věnován pro 
uprchlé Ukrajince, kteří se ubytova-
li u nás na Vraclavi. 

Možná, že na fotografii poznáváte  
i dva Vraclaváky Jirku Krále a Mar-
tina Maturu. Jsme moc rádi, že nás 
v Otakaru reprezentují a členové 
souboru jsou určitě potěšeni, že jim 
zpěv a hudbu obohatili svými výko-
ny naši vraclavští pánové. Zpočátku 
jsme byli trochu smutní, že diváků 
bylo poskrovnu, ale během koncer-
tu se přidávali další.

Moc děkujeme členům Otakaru, 
kteří u nás na Vraclavi zpívali  
a hráli bez nároku na honorář  
a díky vám všem, kteří jste přispěli 
do pokladničky na dobrou věc!
„Bude nějaké divadlo?“ zaznívaly 

vystoupení pěveckého sboru
Otakar na vraclavské návsi



že dobře naladěni jsme se vydali 
cestou pod Kunětickou horu a našli 
si své místečko v hledišti, které jsme 
vyložili dekami a už nám bylo dob-
ře a dali jsme se unášet melodiemi  
a dějem na slavném hradě Karlštej-
ně. Zhlédli jsme známý, i když pro 
nás v tuto chvíli originální muzikál 
pod širým nebem.

Na královský hrad Karlštejn, který 
dal Karel IV. zbudovat jako pevnost 
střežící korunovační klenoty, je 
zapovězen vstup ženám. Králov-
na Eliška Pomořanská však strádá 
manželovou nepřítomností, proto 
se rozhodne zákaz porušit a přichá-
zí na hrad v převlečení za panoše. 
A shodou okolností si zde umíní 
strávit noc také neteř purkrabího 
Alena. Obě ženy projeví statečnost, 
odvahu i smysl pro humor. Ani 
zákaz krále není silnější než láska 
ženy…

Muzikál je atraktivní i díky nesmr-
telným melodiím Karla Svobody. 
V roli Karla IV. se nám představil 
svým nezaměnitelným hlasem Petr 

KULTURNÍ KOMISE
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Štěpánek, Elišku ztvárnila Martina 
Síkorová. Krásný divadelní záži-
tek!!! Děkujeme.

A co bude dál? 
Chtěli jsme ještě stihnout výstavu 
obrazů paní Edity Slabé. V minu-
lých letech jsme pořádali tyto akce 
v Barokním areálu ve Svatém Miku-
láši v bývalých lázních. V současné 
době je zde instalována výstava „Ti-
síciletá Vraclav“, která určitě stojí za 
zhlédnutí. V podzimních měsících 
se nám snad podaří tuto výstavu 
obrazů instalovat v nějakém vhod-
ném prostředí. Tak alespoň malá 
ochutnávka. Krásné obrazy, že? 

Nádheru kolem nás skýtá i řada 
krásných přírodních scenérií 
a zákoutí, která nám nabízejí celou 
škálu tvarů a barev v podobě listů 
a květů. Snažme se kolem sebe 
udržovat tato místa, kterými určitě 
každý z nás rád prochází a jimi se 
obklopuje a nabíjí.

Chtěla bych velmi poděkovat těm 
všem, kteří udržují prostranství 
před svými domy, ale i cizími, aby 
lahodila našemu oku. Milí spoluob-
čané, děkujeme za vaši práci.

Kulturní život na Vraclavi se zno-
vuotevřel po období covidové 

nákazy. Děkuji všem organizacím, 
spolkům a škole za to, že tyto akce 
pořádají a my si můžeme vybírat 
dle svých zájmů a uvážení.

Přeji vám klidné a příjemné pro-
žívání období dovolených a dětem 
prázdniny plné nevšedních zážitků 
a hlavně zahájení nového školního 
roku ve čtvrtek 1.září. 

Příjemné setkávání s úsměvem 
a pochopením! 

za kulturní komisi
Věra Nováková

hrad Karlštejn na Kuňce
a obrazy Edity Slabé

kulturní komise



UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

starosta@obecvraclav.cz
Hedvika Zerzánová 
(asistentka starosty)

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

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

telefon 465 482 127

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 954 256 542

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
  5.00, 6.14, 6.57, 7.27, 7.34, 9.19, 
  11.31, 14.15, 14.29, 16.02
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16, 18.48
  neděle: 13.16, 16.16, 18.48

VRACLAV SEDLEC rozcestí
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
pouze ve všední den
  5.17, 10.42, 11.46, 13.04, 14.23, 
  14.46, 15.03, 15.56, 16.46, 16.57

VYSOKÉ MÝTO aut. nádraží
SMĚR VRACLAV NÁVES
všední den
  4.23, 5.27, 6.23, 6.40, 7.15, 8.25, 
  10.30, 12.05, 13.27, 14.05, 14.18, 
  14.40, 14.54, 16.05, 16.35, 17.30,  
  19.05
víkend
  sobota: 6.35, 10.35, 13.35, 16.35
  neděle: 10.35, 13.35, 16.40, 18.57

SMĚR SEDLEC ROZCESTÍ
pouze ve všední den
  5.45, 6.20, 9.30, 10.30, 12.05, 13.30, 
  14.05, 14.55, 15.30, 16.45

· 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

Doporučujeme poslouchat místní 
rozhlas, sledovat vývěsky a také 

facebookové stránky obce: 
www.facebook.com/obecvraclav.

otvíračky · autobus · kontakty


