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    Slovo starosty obce  
                             

         Vážení spoluobčané, 

opět se vám hlásím z vraclavské radnice a ve stručnosti vás budu informovat o dění v obci, o tom, co 

máme za sebou a co nás v nejbližší době čeká. Bohužel zima byla tuhá a dlouhá a o co byla delší, o to 

méně času máme na to, co jsme si předsevzali a naplánovali. 

  

 Investiční výstavba a opravy 
 Jednou z důležitých událostí je uvedení nové bioplynové stanice společnosti BIO VM s.r.o. Vysoké Mýto 

v zemědělském areálu společnosti ZEVAS Vraclav, a.s. do trvalého provozu. Generátory elektrické energie mají výkon 750 

kW. Uvažuje se, až to bude technicky možné, že dojde k přímému dodávání plynu do distribuční sítě Východočeských 

plynáren a tím i do našich domácností. 

 

 V lokalitě Vraclav „Na Drážkách“ je připravováno 10 parcel pro výstavbu rodinných domů. Cena za 1 m
2
 je 500,- 

Kč, průměrná výměra jedné parcely cca 900 m2. Oproti začátku letošního roku, kdy od koupě odstoupili všichni dosavadní 
zájemci, je v současné době jedna parcela již prodána a vyřizuje se prodej další. 
 
 V září bude dokončen nový územní plán obce Vraclav. Cena za jeho zpracování je 200.000,- Kč a bude 100 % 
uhrazena z dotace z Evropského integrovaného operačního programu.  
 
 Revitalizace centra obce Vraclav se chýlí k závěru a náves dostává novou tvář, nový řád a způsob využití. Tíží nás, že 
dotace nekryje její vybavení, a tak hledáme finanční prostředky a sponzory na autobusovou čekárnu, fontánu a lavičky. 
Slavnostní otevření návsi připravujeme na sobotu 9. října 2010.  
 Zastupitelstvo obce se usneslo, že bude upraven i parčík s  památníkem obětem světových válek. V březnu byly 
vykáceny nebezpečné stromy a následně rozebráno oplocení. Nyní jsou upravovány povrchy komunikací okolo parčíku a 
podle projektu bude osázena nová zeleň a provedeny chodníky kolem památníku. 
 
 V roce 2009 byla obec oslovena zástupci společnosti Planeta Energo CZ, zda by nebylo možné získat pozemky pro 
fotovoltaickou (sluneční) elektrárnu. Byla jim nabídnuta lokalita „Na radarech“ na katastru části obce Sedlec směrem 
k Vanicím, kde byla trvalá „divoká“ skládka všech druhů odpadů a na Vraclavi palouky v lokalitě „Na Drahách“, které 
v posledních letech opustili téměř všichni jejich uživatelé. Po nekonečných jednáních společnosti Planeta Energo s úřady má 
letos na podzim stát první blok slunečních panelů „Na Radarech“ a dodávat do distribuční sítě společnosti ČEZ cca 600 kW. 
 
 V polovině minulého roku jsem dostal informaci od ředitele regionálního muzea ve Vysokém Mýtě pana Mgr. Jiřího 
Junka, že značně zatéká do střechy barokního kostela ve Svatém Mikuláši. Regionální muzeum má celý barokní areál 
v pronájmu od jeho generální opravy v letech 1976-1986. Při nedávném odborném posouzení břidličné krytiny bylo zjištěno, 
že je značně rozsypaná a stále se rozpadá a že při generální opravě nebyl použitý vhodný materiál. V současné době jsou na 
půdě kostela pod největšími dírami ve střeše rozmístěny vaničky, které se po každém větším dešti kontrolují a vylévají 
vikýřem. Požádal jsem o dotaci na zpracování dokumentace potřebné k žádosti o dotaci na opravu kostela. 
 
 Letos o prázdninách se konečně podařil vyřešit letitý problém s ucpanou kanalizací ve Svatém Mikuláši podél krajské 
silnice 3. třídy č. 30517. V délce 84 metrů byl celý profil trubek zaplněn materiálem desítky let splachovaným ze silnice a 
okolí, ať  už to bylo z nevhodně umístěné fůry písku nebo jiného sypkého materiálu nad kanalizační mříží. 
 Při té příležitosti chci připomenout, že skladování jakéhokoliv materiálu na veřejných prostranstvích a pozemcích lze 
vždy pouze po předchozí dohodě s obecním úřadem. 
 
 Od poloviny minulého roku jsme se trápili s porouchaným veřejným rozhlasem. Po odstranění všech možných i 
nemožných příčin bylo kompletně vyměněno vedení ze starých železných rezatých vodičů, které na několika místech v obci 
upadly samy. Reproduktory však stále chrčely. Až výměna všech starých rozpadajících se reproduktorů přinesla úspěch a na 
Vraclavi už nás zase slyšíte. Totéž nás čeká i na Sedleci 
 Letošní léto přineslo kromě dusného klima, ničivých větrů, přívalových dešť ů, dvou sesuvů půdy v oblasti „Roklí“, 
zátop a komárů ještě další živelní pohromu. Třikrát vytopenou mateřskou školu během jednoho měsíce. Důvodem byly 
prasklé plastové přívody do nádržek splachovačů na WC. Nyní jsou všechny plastové trubičky vyměněny za pancéřové. 
Důvody praskání trubiček nejsou přesně známy, ale může to údajně být i chlór ve vodě nebo sluneční záření. Odborné firmy 
zaznamenaly četné případy v okolí a radí kontrolovat a vyměňovat trubičky do tří let.  
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Společenské a občanské záležitosti, život v obci 
 Vraclavská základní a mateřská škola má nového ředitele. 
 V březnu letošního roku odstoupil z funkce pan PhDr. Mgr. Libor Klement, který dočasně od roku 2008 působil 
v Evropské mezinárodní škole v Luxemburku jako vedoucí učitel v České sekci. Vzhledem k vynikajícím výsledkům jeho 
působení, předpokladům, schopnostem a znalostem mu byla předložena nabídka, aby zůstal a pokračoval v úspěšné dráze. 
Nabídku s těžkým srdcem, že si zavírá cestu zpátky k žáčkům v rodné škole, přijal. Za jeho přínos ve funkci ředitele naší 
školy a za její rozvoj mu vyslovuji obrovské poděkování.  
I Vraclavsko-Sedlecký zpravodaj je, jak se říká, z jeho dílny. 
 Obec pak vyhlásila konkurz na funkci ředitele Základní a Mateřské školy Vraclav, do kterého se přihlásila dosavadní 
zástupkyně ředitele školy, paní Mgr. Pavlína Filipi, která prakticky poslední dva roky funkci ředitele školy vykonávala. 
Konkurzní komise, v níž byl kromě jiných zastoupen Pardubický kraj a Česká školní inspekce, shledala její výbornou 
připravenost a doporučila ji na uvolněné místo. Na základě tohoto výsledku jsem paní Mgr. Pavlínu Filipi jmenoval do funkce 
ředitele Základní a Mateřské školy a přeji ji, aby všechno dobře klapalo, přeji ji kreativní tým kolegů učitelů a vychovatelů, 
dobrou spolupráci s obcí, aby každý žák vycházející z páté třídy mohl být hrdý na to, že absolvoval vraclavskou školu. 
 
 Naproti dětskému hřišti stojí dům č.p. 47 zvaný „Staňkův statek“. Dům na svém místě tvoří dominantu obce. Před 
časem ho koupil pan Mgr. Jakub Vlček. Je obdivuhodné, s jakým úsilím ho spolu s manželkou Šárkou uvádějí do původního 
stavu. Střechu, okna, dveře a fasádu. Nátěrem fasády byly venkovní opravy domu dokončeny. Musím konstatovat, že se mně 
dílo manželů Vlčkových velice líbí a že se jim to povedlo. Vrátili části obce její původní podobu. A za to jim velice děkuji. 
 
 Pokud procházíte nebo projíždíte „horní konec“ směrem k Vysokému Mýto zjistíte, že vpravo před křižovatkou na 
původní cestě na „Draha“ je zbudováno posezení a provedeny terénní úpravy. Je to dílo pana Miloslava Schejbala, který se 
sám nabídl a celou akci realizuje na vlastní náklady. Poslední co zbývá, je upravit konec cesty u jejího napojení na silnici 
vedoucí směrem k letišti. Dřevo a kurník, stojící na tomto místě, to zatím neumožňuje. Majitelka těchto věcí před časem 
přislíbila, že vyjde vstříc záměru obnovení cesty a dřevo a kurník nechá odklidit. Věřím, že se panu Schejbalovi podaří dílo 
dokončit, aby mohlo plně sloužit svému účelu. 
 
 Chod naší vesnice se jako všude jinde řídí určitými pravidly, zákony a vyhláškami, které se více či méně daří 
dodržovat. 
 Jedno z takových pravidel je nepoužívání motorového nářadí (sekačky, křovinořezy, pily apod.) o nedělích. 
 Další každoročně se opakující věcí jsou větve keřů nebo stromů, přerůstající přes ploty do pojízdného nebo 
porůzného profilu komunikací a chodníků. Tyto větve by se nikdy neměli dostat za hranice parcely, na které jsou nasázeny. 
Občanský zákoník uvádí, že počínání jednoho nesmí obtěžovat a omezovat v činnosti druhého. Jsou dány vzdálenosti pro 
výsadbu, u stromů jsou to minimálně 3 metry a u keřů minimálně 1 metr od hranice pozemků. 
 Je tu ještě jeden problém, kde zatím obecní úřad nevyužil v plném rozsahu zákon o znečišť ování životního prostředí. 
Tím problémem je, že někteří majitelé psů si neuvědomují, že výkaly jejich psů nepatří na chodníky, do ulic, na náves, na 
nádvoří kostela sv. Mikuláše, na dětské hřiště, na fotbalové hřiště, na pěšinu za farním kostelem atd. Vraclavské a sedlecké 
ulice nejsou veřejné záchodky. Vždy se jedná o znečištění veřejného prostranství a majitel psa je povinen to po něm uklidit. 
Doprovodným negativním projevem při venčení psů je kálení na ploty a okrasné porosty v okolí domů nebo vodění fenek po 
vsi, když se hárají. Apeluji na majitele psů, aby si tyto věci uvědomili a jednali v souladu se zákonem. 
 
 Kultura 
 25. června pořádal Klub důchodců výlet, kterého jsem se zúčastnil. Dokonce mě bylo svěřeno vedení a 
dokumentování jeho průběhu. Trochu jsem z toho měl obavy, ale ty ze mě záhy spadly. Trasa výletu, naplánovaná panem 
Volákem, byla naprosto pohodová s dostatkem času na občerstvení i na prohlídky na jednotlivých zastaveních. Nálada byla 
veselá. Výlet se mně líbil a jsem rád, že jsem mohl jet. Ke konci roku si promítneme fotografie jeho průběhu.    Myslím, že by 
stálo za to obnovit tradici výletů i u jiných spolků. 
 Na území České republiky působí společnost „Domovem České hudby“. Od konce roku 2006 realizuje řadu koncertů 
u příležitosti výročí významných, mnohdy opomíjených, umělců. V letošním roce uplyne 160 let od narození a 80 let od 
úmrtí hudebního pedagoga a dirigenta Františka Vognera, který byl mimořádnou osobností hudební kultury východních Čech. 
Narodil se 25. března 1850 ve Vraclavi a zemřel 23. listopadu 1930 v Litomyšli. Při příležitosti těchto výročí je do programu 
slavnostního otevření návsi navržen koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
 Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, prostor pro mé slovo končí. Děkuji vám za činnost, kterou mnozí z vás 
dobrovolně vykonáváte pro veřejnost - mnohdy bez ocenění a pro dobrý pocit. Děkuji všem, kdo přispíváte k udržení tradic, 
čistotě, pořádku a rozvoji obce. 

Přeji všem pevné zdraví, dobrou mysl, pohodu a příjemné čtení.   Oldřich Koblížek  
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           Střípky z farního společenství 
            Zdánlivě bez velkých a vraclavské veřejnosti  málo zřejmých událostí probíhá letošní rok naší farnosti.  Ovšem 
pro  zasvěceného je to zcela jinak.  
            Celý začátek letošního roku se nesl  ve znamení příprav na biřmování v rámci všech farností řízených 
vysokomýtským děkanstvím. Příprav, a to velmi důkladných ,se zúčastnilo několik desítek budoucích biřmovanců z farností 
Vysoké Mýto, Vraclav, Knířov, Slatina a navíc i z Horního Jelení. Udělení svátosti biřmování, což je ve své podstatě 
potvrzení křtu a růstu ve víře v dospělosti, pak proběhlo za velké účasti věřících dne 9.5.2010 v chrámu Sv. Vavřince ve 
Vysokém Mýtě. Slavnostní obřady celebroval světící biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek. Z vraclavské farnosti byli 
biřmováni Gabriela Dvořáková, Ondra Matura, Hana Maturová  a Věra Nováková. Na slavnostní akt biřmování pak před 
chrámem navázala neformální zábava všech věřících spojená s malým pohoštěním, k němuž vyhrávala i pozvaná kapela. Zde 
není bez zajímavosti, že kapelník za období totality pracoval v lese právě se světícím biskupem v době, kdy mu státní 
socialistické orgány odebraly souhlas s výkonem kněžského povolání. Jejich vzájemné vzpomínky na toto období byly 
vedeny v odlehčeném tónu, přesto velmi výmluvně hovořily o poměrech v naší společnosti a zasahování státu do 
proklamované náboženské svobody. 
          Velkou radost vraclavského farního společenství jsme si letos prožili při dokonce čtyřech křtinách našich nejmenších. 
Samotný obřad na rozdíl od minulosti, kdy probíhal až po mši, se dnes koná již v jejím průběhu tak, aby celé společenství 
mohlo tuto radostnou událost slavit společně. Radostný duch a průběh křtění novorozence pak dává novou sílu i naději, že 
jsou i nadále noví pokračovatelé  v již více než dvoutisícileté historii křesť anství. Všechny slavnostní mše spojené se křtinami 
Barbory Schejbalové,Viktorie Dvořákové, Tomáše Hyksy  a  malého Jáchyma Vlčka se nesly ve zmíněném duchu. 
Jáchymovi rodiče mají pro Vraclav význam nejen jako mladí lidé, kteří za velkých obětí zrekonstruovali historický Staňkův 
statek na unikátní a původní památku, ale navíc ji trvale užívají k bydlení  a již se stali našimi vraclavskými spoluobčany. A 
absolvováním křtu svého potomka pak potvrdili i příslušnost k našemu farnímu společenství. 
           V období prázdnin pořádá vysokomýtské děkanství pravidelný tábor pro děti u Františkova v Krkonoších. Ve dvou 
červencových turnusech se čtrnáctidenního pobytu zúčastnilo okolo osmdesáti dětí. Pobyt není určen jen pro děti z věřících 
rodin, ale i pro ostatní děti. Obsah se příliš neliší od běžných táborů, je však doplněn i o některé křesť anské prvky. Jako 
vedoucí se letos tábora zúčastnila i Gabra Dvořáková. Pro velký úspěch se tábor bude opakovat i příští roky.  
          Náš kostel Nanebevzetí Panny Marie si díky proběhlým opravám v uplynulých letech snad desítky let nebude 
vyžadovat dalších nákladných investic, přesto jen zajištění jeho chodu a údržby vyžadují desítky hodin několika obětavců. Je 
to pro náhodného návštěvníka málo viditelná práce spojená s úklidem, květinovou výzdobou apod. Zde musíme vyzvednout 
dlouholetou obětavou práci Bohunky Zlesákové, na níž nyní navazuje Marie Drdajová. O výsledcích jejich úsilí, ale 
především o potřebném zamyšlení nad smyslem života v dnešním světě, se může každý osobně přesvědčit při pravidelných 
nedělních bohoslužbách, jejichž počátek je již roky neměnný a je stanoven na 10 hodinu dopolední.         
                                                                                          Vraclavští farníci                         

      Finanční výbor  
   Finanční výbor se na svých schůzkách v roce 2010 především zabýval: 

1) Závěrečným účtem obce Vraclav za rok 2009. 
a) Rozpočtem obce za rok 2009 – plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok bylo dle schváleného rozpočtu a 

schválených rozpočtových změn a souhlasí s výsledkem od počátku roku. Celkové příjmy po konsolidaci 
jsou Kč 12 885 454,70 a výdaje Kč 15 959 984,96. Vzniklý rozdíl ve výši Kč 3 074 530,26 je rozdílem 
z financování (což tvoří změna stavu krátk. prostředků na účtech, splátky a čerpání úvěru). 

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 – při přezkoumání hospodaření obce nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 

c) Daňové přiznání – daňový základ byl Kč 787 776,-- a daň Kč 157 400,--. Daň obce neplatí – převádí se zpět 
na obec. 

2) Plněním rozpočtu obce. 
K 31. 5. 2010 jsou příjmy Kč 3 431 070,11 a výdaje Kč 3 116 010,97. 

3) Vývojem daňových příjmů za rok 2010. 
Daňové příjmy za leden – květen roku 2010 jsou o Kč 850 793,-- menší než ve stejném období loňského roku. 

4) Společností Služby Vraclav, spol. s r.o. 
Za rok 2009 dosáhla společnost ztráty ve výši Kč 19 019,84.  

5) Základní školou a Mateřskou školou Vraclav. 
Na jaře byla provedena společně s ing. Zemanovou (účetní obce Vraclav) veřejnoprávní kontrola s výsledkem, že 
nebyly shledány žádné nedostatky 
Pravidelným hostem na schůzkách finančního výboru je starosta obce pan Koblížek.   
            Jana Brýdlová 
      ___________________________________________________________________           4 
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           Základní škola  
 
 Milí čtenáři. 

  Skončil školní rok a nastal krásný slunečný čas prázdnin, na který jsme se všichni mi ve škole těšili. Dovolte 
mi tedy, abych se ohlédla za uplynulým půl rokem a informovala Vás o chodu školy, novinkách i proběhlých akcích naší 
školy. 
 Školu navštěvuje 68 žáků, do školky chodí 25 dětí. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo ve školním roce navýšit 
kapacitu mateřské školky a tím zajistit předškolní péči všem zájemcům. S tím samozřejmě souvisí další dovybavení a zařízení 
druhé třídy v MŠ, které právě nyní probíhá. Chtěla bych velmi poděkovat panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu, které se 
postaralo o propojení nové školní budovy a mateřské školy tak, aby děti mohly přecházet z budovy do budovy suchou nohou. 
Je mojí povinností zmínit se o nemalých úspěších našich žáků, které nás velmi těší. 
 
 Prvním úspěchem je soutěž v recitaci. V únoru proběhlo školní kolo dětské recitace, ze kterého postoupilo 6 žákyň do 
okresního kola. I v tomto kole jsme byli úspěšní a 2 žákyně postoupily do kola krajského. Velkým překvapením byl přednes 
Aničky Kubizňákové, která se dostala až na celostátní přehlídku recitátorů do Trutnova. 
 
 Druhým nečekaným úspěchem bylo naše vítězství v soutěži mimopražských dětských časopisů, kde jsme obsadili 
nejlepší 1. místo. Děkuji touto cestou paní učitelce Mgr.Věře Fiřtové, která náš dětský časopis Šáša vede a celé redakční radě, 
která se podílí na jeho vzniku.  

9. května proběhl již tradiční dětský Staročeský jarmark u kostela Sv. Mikuláše. Za krásného počasí tam svůj program 
předvedli žáčci z MŠ i z jednotlivých tříd. Děkujeme všem, kdo jste se přišli podívat a podpořit děti a zvlášť  těm, kteří jste 
nám s přípravou a realizací jarmarku jakkoliv pomáhali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Velmi vydařená akce, které jsme se zúčastnili měla název BRABENEC čili branně bezpečnostní netradiční cvičení. 
Tuto akci jsme uspořádali společně s malotřídními školami z okolí a proběhla v Dobříkově na hřišti. Žáci 3. – 5. ročníků se 
měli možnost seznámit se záchrannými sbory a sami si vyzkoušeli první pomoc i záchranu zraněného. Je důležité, aby se žáci 
učili první pomoci, aby k sobě byli ohleduplní a aby dokázali pomoci druhému. Proto si myslím, že tyto akce jsou velmi 
důležité a potřebné. 
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Ke konci školního roku patří samozřejmě školní výlet. Letos jsme si ho užili společně s mateřskou školkou v ZOO Olomouci. 
Po celou dobu se dětem v Zoo věnovala zoopedagoška, která děti přivítala s mláďátkem lenochoda, který byl spolu s ní naším 
průvodcem na cestě v Zoo. Viděli jsme spoustu zvířátek a s některými jsme se mohli kamarádit i z blízka. Na závěr celé 
prohlídky nádherné Zoo v Olomouci se děti vyřádili v lanovém centru. Spokojeně jsme se vrátili zpět a hurá na prázdniny. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Mateřská škola    
  Víte, na co se nejvíce děti těší? Určitě na prázdniny.      
                         

Každá školka má svůj školní konec jako měla i začátek. Posíláme všem pozdravy z naší školky Rybičky. Těmito 
pozdravy chceme aspoň trošičku zahřát u srdíček od našich dětí. Každý den se potěšte nějakou písničkou a když se k písničce 
přidá i zajímavá pohádka, pak dětem už nic neschází. 

Chtěli bychom všem popřát pěkné prázdniny.  
Vždyť  prázdniny,  
to je dětský svět –  
slunce, řeka, maliny,  
smát se, dovádět. 

 

       TTC Sedlec – stolní tenis 
 Krátce bych představil sezonu 2009 – 2010 TTC Sedlec – stolní tenis. 

Registrováno je 20 hráčů stolního tenisu. Přihlášeno jedno družstvo v Okresním přeboru OP I. Zde jsme 
skončili na 2. místě. Jedno družstvo v OP III., který jsme vyhráli a postoupili do OP II. Dále družstvo dorostu 
v krajském přeboru – čtvrté místo z devíti. Dorostenci dále pravidelně objíždějí krajské bodovací turnaje, které 
pořádá Pardubický kraj společně s Hradeckým a na kterém je tím pádem už solidní kvalita. Ochodnický Dušan se 
umístil na 7. místě ze 60 starších žáků. 

 Sestavu A družstva tvoří převážně Táborský Jiří st., Hrubeš Ladislav, Nežádal Karel a Vachalík Lubor. Sestava B 
družstva nejvíc odehráli: Sochor Jan, Matoušek Petr, Ochodnický Dušan a Meissner Jakub. Trénovat by se mělo u dospělých 
minimálně 2x týdně, ale pracovní zaneprázdněnost některých hráčů je taková, že nastupují pouze k mistrovským utkáním. 
Dorostenci trénují v sezoně 3x týdně. Mimo sezonu 1 – 2x týdně. 

V polovině sezony se pořádá „Vánoční turnaj“, kterého se zúčastňují pouze hráči našeho oddílu. Snímek je právě 
z letošního ročníku. Na závěr sezony pořádáme Valnou hromadu všech hráčů. Pozváni jsou i sponzoři, kteří nás dotují a bez 
jejichž pomoci bychom nemohli okresní soutěže hrát. Ti, kteří se nejvíce zasloužili o existenci TTC Sedlec v posledních 
letech jsou: Obecní úřad Vraclav, Carrier Vysoké Mýto, p. Kulhavý zelenina Šnakov, p. Dvořáková ze Sedlece a p. Veškrna 
provozovatel restaurace ve Vysokém Mýtě. 

Po sezoně se navíc dorostenci účastní Okresní Gran Prix, kde hraje cca 100 dětí z našeho okresu ve věkovém rozmezí 
8 – 18 let. Konečné výsledky Jakub Meissner – 7. místo a Dušan Ochodnický – 9. místo jsou potom velmi slušné. 

Letos se také konečně podařilo vymalovat hernu. Z mnoha přislíbených však nakonec práci odvedli pouze Jiří 
Táborský, Josef Schejbal, Lubor Vachalík a Petr Matoušek, za což jim patří velký dík. 

Pro příští sezonu přihlašujeme 1 družstvo navíc do OP IV., kde si zahrají ti nejmladší a taky naopak ti nejstarší hráči. 
Ještě jednou musím poděkovat sponzorům za velkou pomoc při financování našeho sportu. Před cca 20 lety, když 

začínala sezona, dával na činnost Český svaz stolního tenisu a ČÁST asi 15 000,-Kč a s tím jsme vystačili na celou sezonu. 
V současné době téměř nic, naopak nyní, než soutěž začne, stojí nás to na poplatcích 5 000,- Kč za registrační poplatky a 
vklady do soutěže a dalších 20 000,- Kč musíme sehnat na činnosti. Není to jednoduché, stát na sport zanevřel. 
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Okresní noviny 1990 

 
           
 
 
 

 
 
 
 

        
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vítězné družstvo České republiky při přeboru vesnic.   Vánoční turnaj 2009. 

      dorost – Hronov 1990- 91 
  

Za TTC Sedlec – Schejbal Josef 
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TJ Sokol Vraclav  

 
Ráda bych vás všechny po nějaké době opět pozdravila a seznámila se sokolskými akcemi, které se již tento rok 

konaly a také s těmi, které se teprve konat budou.  
7.3. Maškarní dětský karneval –  
zúčastnilo se 76 dětí, opět si zasoutěžily,  
dostaly něco dobrého na zoubek ,  
vyhrály krásné ceny v tombole  
a letos jsme využili i vloni nově zakoupenou trampolínu,  
kterou děti milují 

 
 
 

 
 
1.5. Kuličkiáda – účast 12 dětí a 14 dospělých, počasí nám super vyšlo a hlavně jsme to stihli před tím, než se  rozkopala 
náves, na příští rok musíme vymyslet jiné místo konání 
6.5. Bowling – účast 8 žen, 2 muži a 1 přihlížející a fandící v pokročilém stavu těhotenství, na ukončení výborná večeře  
5.6. Dětský den – účast okolo 80 dětí – tak velkou účast jsme ještě neměli, nádherné počasí, plno soutěží, opět sevyužila 
trampolína, výborné lívance, třpytkové malování na tělo, děti se opět mohly zchladit proudem vody  z hasičského auta – 
děkujeme hasičům  
17. – 19.9. Relaxační víkend pro ženy – penzion u Hraběnky, Petrovice u Blanska  
Drakiáda - září (termín bude upřesněn)  
29.10. Večer světel v 17°°hodin sraz před školou 
Čertování 
 
Na závěr vám přeji příjemně prožitý zbyteček léta a těším se na shledanou na námi organizovaných akcích. 

               Za TJ Sokol Vraclav Leona Ochodnická 
 
     
        

Sbor dobrovolných hasičů Vraclav 
 

 
Náš sbor dobrovolných hasičů ve Vraclavi zahájil svoji další činnost v tomto roce hned po výroční 

valné hromadě, konané 15. ledna, na které po průběhu voleb došlo k některým změnám ve složení výboru. Bratra Rýze, který 
v našem sboru zastával funkci starosty sboru nahradil bratr Horáček Stanislav a po něm se novým velitelem sboru stal bratr 
Václav Špona ml. 
Další akcí, která proběhla v měsíci únoru, byl náš tradiční hasičský ples. Je veliká škola, že v této akci nás podporuje strašně 
málo Vraclaváků a již i takhle malou účast nám zajišť ují více méně přespolní. 
 V měsíci dubnu proběhla v Jamném nad Orlicí okresní konference sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, které se 
za okrsek č. 15 zúčastnil okrskový velitel Horáček Stanislav a starostka okrsku sl. Svatošová Kristýna. Do funkce starosty 
OSH byla nově zvolena bývalá zástupkyně starosty paní Faltusová Eva. 
 V květnu, tak jako každý rok, proběhla soutěž 1. kola SALD, která se v rámci 5letého cyklu konala u nás na Vraclavi. 
Zde bych chtěl z tohoto místa poděkovat představitelům Spolku proti nudě, kteří nám pro tento účel zapůjčili velký stan. Ten 
byl díky velmi deštivému počasí vyučit doslova  a do písmene. 
 Zatím poslední akcí tohoto období byla návštěva naší školy, kde náš preventista Láďa Klapal promluvil o nebezpečí, 
které na děti číhá v období prázdnin. Poté byl dětem promítnut film s hasičskou tématikou. Za zprostředkování této akce patří 
veliký dík paní ředitelce Pavlíně Filipi. 
 Na závěr mi, Vážení občané dovolte, abych apeloval nejen na děti, ale na nás na všechny, abychom v tomto letním 
období zachovávali naprostou opatrnost a nezavdali příčinu ke vzniku požáru, za což Vám předem upřímně děkuji. 

         
         Stanislav Horáček 
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  MS Vrcha 
 
  Vážení spoluobčané, stalo se již téměř pravidlem, že za naše sdružení přispívám několika slovy do našeho 
zpravodaje. Dnes bych se chtěl věnovat hlavně problematice mysliveckých tradic a práci s mládeží, kde jak si myslím máme 
nejenom my velké rezervy.  

Myslivecké zvyky, zvyklosti, obyčeje, mravy, jsou souborem loveckých ceremoniálů a jiných mysliveckých obřadů a 
dalších norem jednaní včetně myslivecké etiky předávaných tradicí. Mají morálně výchovný a praktický význam. Některé 
jsou zakotvené v nařízeních a směrnicích, další jsou uváděny v písemnictví nebo přejímány při výkonu myslivecké praxe. 
Jejich zachovávání je projevem úcty k odkazu předchůdců, k přírodě, projevem lásky a úcty ke zvěři. 

 Myslivost dnes už není řemeslo jak bývalo. Rozdělili jsme se na lesníky z povolání a myslivce, jedni by chtěli lesy 
prakticky bez zvěře aby jim nevznikaly škody na porostech a ti druzí zase propagují opačný směr tj.stavy zvěře spíše 
navýšené aby se mohlo stále “ lovit“. Zapomíná se však na to že myslivost je zákonem definovaná činnost,která zvěř 
považuje za přírodní bohatství které se má ochraňovat,využívat a stále zkvalitňovat. Ochranou se rozumí chránit zvěř před 
nepříznivými vlivy, strádáním, škodlivými zásahy lidí a zvěří škodící v myslivosti.  

Česká myslivost se opakovaně potýká s problémy, které řeší s větším či menším úspěchem. Budeme muset řešit 
otázky související s chovem zvěře, dodržováním zákonů, vysvětlovat mnohdy neoprávněné požadavky různých zájmových 
skupin, ale především musíme trpělivě a stále dokola vysvětlovat, obhajovat, vyjednávat a hledat pochopení našich 
spoluobčanů, pro které není myslivost životní vášní. Všechny definice myslivosti proto zdůrazňují, že myslivost je v prvé 
řadě odpovědné hospodaření s národním majetkem. V důsledku toho musíme u myslivce hodnotit v prvé řadě jeho mravní 
stránku. Každé školní vysvědčení klade známku z mravů na první místo a pak následují další. Myslím, že další vlastností by 
měla být obětavost a odborná zdatnost. Myslivecké spolky mají pěstovat družnost a ta by měla být znakem našeho 
spolkového života.Sebevyšší stupeň odborné zdatnosti,vědy a dovednosti nenahradí v člověku hodnoty mravní. 

 Starověký řecký spisovatel Xenofon uvádí ve svém díle „Kynégetikos“: kdo lovu se věnuje, získá z něj mnoho, 
neboť  zjednává tělu zdraví, bystrosti a pomaleji stárne.  

Na propagaci myslivosti se konají různé akce jako třeba zkoušky loveckých psů, výstavy, soutěže, besedy a 
přednášky. Náměty zvěře, lovu, postav myslivců a vůbec přírody obohatily kulturu lidstva snad nejvíce ze všech oborů lidské 
činnosti. Kolik našich hradů bylo založeno kvůli pobytu na lovech.  Tady u nás na Vraclavi se věnujeme pouze 
mysliveckému plesu a snažíme se prezentovat na dětském dnu. Děti a mládež jsou pro nás východiskem, jak jednoduše 
navázat kontakt s veřejností. Myšlenka je to jednoduchá, uspořádá se akce pro děti a s nimi přijdou jejich rodiče. Ekologické 
a lesnické subjekty to pochopily už dávno. Našim prvořadým úkolem je oslovit veřejnost a tím pádem i mládež, ale je to 
těžké na kroužky nejsou prostředky, někdy ani čas. A přitom i ze strany některých myslivců lze slyšet názor co budeme 
s přílivem nových myslivců dělat. Jen velice málo z nás si ale uvědomuje vážnost situace.  Ze své zkušenosti vím, že nic 
nepřekoná vztah mezi rodičem myslivcem a potomkem, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že dítě převezme myslivost po 
rodiči. Nedělejme si iluze, že propagačními akcemi nalákáme zástupy nových myslivců. Průměrný věk nás myslivců hovoří 
za všechno a doba kdy další generace si bude ukazovat v učebnicích jak vypadá lesní kuna nebo tchoř se kvapem blíží. Proto 
nám všem přeji, abychom dokázali čerpat  
inspiraci nejen z historie, ale i ze současnosti, z lesní pedagogiky nebo aktivit různých ekologických organizací. K tomu 
všemu budeme potřebovat především chuť , čas a nadšení. Proto přeji všem, kteří mají chuť  propagovat myslivost, aby v sobě 
zapálily ohníčky, které budou pozvolna přeskakovat i na další kolegy. Snad nám postupně začnou pomáhat a zúčastňovat se 
propagačních aktivit. Radostný úsměv dětí a pochopení rodičů bude Vaší odměnou a pomyslným dřívím do ohníčku, který 
vás zahřeje a dodá vám i vašim spolupracovníkům chuť  a síly do další podobné činnosti. 

      S pozdravem myslivosti zdar – myslivecký hospodář Kubíček Petr. 
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    Z historie obce 
   Živnosti, které bývaly provozovány na Vraclavi po roce 1945 
Po skončení druhé světové války se měnil život jak ve městech, tak i na vesnicích. Se společenskými změnami docházelo 
postupně k rušení drobných živností a řemesel. Pro zajímavost uvádíme, jaká byla po roce 1945 struktura místních 
řemeslníků a živností ve Vraclavi. 
 
Obchod s koloniálním zbožím a pekařství:  Jaroslav Bartoš čp. 8, František. Jirsa čp. 114, Václav Morávek čp. 125 
Řeznictví: František Horáček čp. 65, Rudolf Klement čp. 10 
Kovářství: Bartoš Karel čp. 6, Beneš Josef čp. 135, Kaisrlík Antonín čp. 72 (majitel Jiroušek) 
Kolářství: Stanislav Prušek čp. 32, Josef Holomek čp. 145 
Truhlářství: Václav Adámek čp. 43, Jan Kulhánek čp. 116, Josef Prušek čp. 147 
Krejčovství: Josef Pravec čp. 56, František Zajíček čp. 33 
Obuvnictví: Jan Bureš čp. 113, Jaroslav  Jeník čp. 34/II 
Zámečnictví: Jan Filipi p. 103 
Sedlářství: František Nevyjel čp. 39 (zbouráno) 
Malířství pokojů: Antonín Macák čp. 36/II 
Holičství: Jan Mikelka čp. 125 (majitel Morávek) 
Pokrývačství: Josef Kobližek čp. 133 
Mlynářství: František Rozsivka čp. 12/II (mlýn) 
 
 
 
Pohostinství: Hospoda u Rozlivků čp. 3 (majitel Rozlivkovi) 
  Hospoda u Horáků čp. 115 – zde byl sál (majitel Novák – poslední nájemce Horákovi)  
  Hospoda u Vondráčků čp. 68 – zde byl sál (dnešní KD, majitelé Vondráčkovi) 

 Hospoda na růžků čp. 54 (majitelé Loskotovi) 
 V lázních čp. 6  - zde byla výroba limonád  (majitel Novák) 
 E. Perkl čp. 9/II – zde byl sál (nájemci se střídali) 

Cihelna Vraclav: Cihelna byla postavena v roce 1894 Janem Jílkem, na jeho pozemcích. Byla zde původně malá 
kruhová pec a pracovalo se sezónně od jara do podzimu. Vyráběly se ruční cihly. 
 V roce 1924 cihelnu koupil Adolf Břečka. Stará pec v roce 1934 vyhořela a rok na to byla postavena nová kruhová 
pec s šestnácti komorami. Vyráběly se plné cihly, pálená tašková krytina, stropnice hurdis a stájová dlažba. Postupně byla 
výroba mechanizována. Po roce 1945 byla zde zavedena národní správa, potom podnik pod správou bývalé ONV ve 
Vysokém Mýtě. V roce 1959 převzaly cihelnu Východočeské cihelny, národní podnik Hrochův Týnec. Dochází k další 
mechanizaci výroby a modernizaci. Pracuje se celoročně – bylo zde zaměstnáno 32 dělníků. Vyráběly se cihelné pálené 
bloky. Výroba byla zastavena v roce 1992. Po roce 1989 byla cihelna v rámci restituce prodána a postupně likvidována. 
Nynější majitel Ing. Jaroslav Rozlivka. 
     V příštím čísle zveřejníme strukturu řemeslníků a živností po roce 1945 na Sedleci. 
          Vl. Volák – Stanislav Krouman 

   Podívejte se o prázdninách na noční oblohu. 
V tiché teplé bezmračné letní noci si nenechte ujít pohled na hvězdnou oblohu, po níž vás alespoň zběžně   
provede tento článek. 

Na první pohled vás uchvátí krása Mléčné dráhy (jež je tvořena miliardami hvězd při pohledu ve směru roviny naší 
galaxie) a která se klene vysoko nad obzorem a horizont protíná kdesi pod souhvězdím Střelce. Základním orientačním 
vodítkem na letní obloze je Letní trojúhelník složený z hvězd Vegy, Denebu, a Altairu. 

Poblíž zenitu se nachází souhvězdí Labutě s jasnou hvězdou Deneb, která tvoří její ocas. Labuť  má křídla roztažena 
napříč Mléčnou dráhou a v její hlavě nalezneme krásnou dvojhvězdu zvanou Albireo. Skládá se ze dvou složek jasně barevně 
odlišitelných - červené a modré. 

Sousední, plochou menší souhvězdí Lyry v sobě skrývá hvězdu Vegu, která je nejjasnější hvězdou letní oblohy a pátá  v 
pořadí na obloze vůbec. V těsném sousedství Vegy lze pozorovat dalšího zástupce vícenásobných hvězd – hvězdu epsílon 

Lyry. Pouhým okem lze za extrémních podmínek rozlišit dvě hvězdy, dalekohled pak ukáže čtyři. V Lyře lze také najít 
známou prstencovou mlhovinu M57. Jedná se o planetární mlhovinu - zbytek po zaniklé hvězdě.   
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Nad souhvězdím Orla s jasnou hvězdou Altair se nachází malé souhvězdí Šípu s další překrásnou planetární 
mlhovinou M27 zvanou Činka. Jedná se taktéž o mlhovinu vzniklou výbuchem hvězdy a je pozorovatelná i malým 
dalekohledem. 

Méně výrazným souhvězdím je Herkules, bájný silák, ve kterém lze i pouhým okem spatřit kulovou hvězdokupu s 
označením M13. Jedná se o rozsáhlou skupinu obsahující až milion hvězd vzdálenou přes 20 000 světelných let. Je též 
zajímavé, že se jedná o jedny z nejstarších hvězd, které ve vesmíru pozorujeme. 

Mezi souhvězdím Šípu a hlavou Labutě lze také velmi snadno najít otevřenou hvězdokupu C399 přezdívanou též 
"ramínko na šaty" - skupinu cca. deseti rozptýlených hvězd lze pozorovat i pouhým okem, plně pak vynikne už při použití 
triedru. Na pozorovatelsky vděčné objekty je bohaté také souhvězdí Střelce, kde lze za použití dalekohledu obdivovat krásy 
mnoha mlhovin, například Laguny (M8) či Trifidu (M20). 

 Na začátku srpna si nenechte ujít meteorický roj Perseidy. Meteory – lidově „padající hvězdy“ jsou světelné úkazy na 
obloze, které vznikají při průchodu meteorického tělíska vyššími vrstvami atmosféry. Srážkami s molekulami vzduchu při 
velké rychlosti (desítky km/s) se tělísko i molekuly vzduchu rozžhaví a ionizují, tělísko po chvilce shoří a my vidíme na 
obloze ve výškách cca 80 až 120 km charakteristickou světélkující stopu. Pokud je tělísko dostatečně velké, pak přežije průlet 
atmosférou a dopadne na povrch Země. Nazýváme je pak meteoritem. Meteorická tělíska nejčastěji pochází z komet a od 
původní dráhy komety se příliš nevzdalují. Pokud pás těchto tělísek Země křižuje, pozorujeme meteorický roj. Vlivem 
perspektivy se nám zdá, že jednotlivé meteory jakoby vycházely z jednoho bodu. Tomuto bodu říkáme radiant. Názorně si 
takový jev představíte při noční jízdě autem v zimě za mírného sněžení. Pak v záři reflektorů se nám jednotlivé vločky jeví 
jako světelné čárky, které též zdánlivě vycházejí z jednoho bodu, přičemž víme, že všechny vločky se vzhledem k automobilu 
pohybují prakticky rovnoběžně. Vidíme takto „roj sněhových vloček.“ V případě meteorických rojů je tomu obdobně. Země 
během svého oběhu kolem Slunce prochází pásy tělísek opakovaně a tak můžeme každoročně vidět několik meteorických 
rojů, které mají svá jména podle souhvězdí, ve kterém leží jejich radiant. 

 Všimněme si blíže meteorického roje Perseidy (někdy nazývaného „Slzy svatého Vavřince“), jehož radiant leží 
v souhvězdí Persea, jak je v obrázku vyznačeno kroužkem. Perseidy jsou ideálním úkazem, pro „romantické“ letní sledování. 
Mateřským tělesem roje je krátkoperiodická kometa 109P/Swift-Tuttle. Maximum jeho aktivity s přepočtenou frekvencí asi 
90 meteorů za hodinu nastává vždy kolem 12. srpna, tedy v době, kdy i v noci ještě panují relativně příjemné teploty a noc 
samotná již není tak krátká, jako v červenci. Období aktivity roje je poměrně dlouhé asi od 17. července do 24. srpna, ovšem 
chceme-li spatřit více meteorů, je potřeba pozorovat poblíž maxima, tedy asi mezi 11. a 13. srpnem. Podmínky pro sledování 
tohoto roje jsou v roce 2010 takřka ideální. Nov Měsíce nastává 10. srpna a Měsíc tedy nebude pozorování rušit. Přiložená 
mapka hvězdné oblohy je vykreslena pro čas 12. srpna pro 22. hodinu letního času, nejvyšší frekvence meteorů však 
očekávejte spíše po půlnoci a nad ránem 13. srpna. 

 

 

Vzhled oblohy 12. srpna 2010 ve 22 hod.  
při pohledu k jihu. Zenit (nadhlavník) 
je uprostřed obrázku. Zvýrazněn je letní  
trojúhelník a radiant Perseid, odkud meteory 
zdánlivě vylétají. 
 
 
 
Zdroje:   

- Štefánikova hvězdárna v Praze na Petříně, 

- Hvězdárna Valašské Meziříčí, 

- Software „Vesmír na dlani“ 

 
 
 
 
 Za astronomický klub Jaroslav Kubík. 
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Redakce zpravodaje se omlouvá za neaktuálnost některých článků, způsobenou pozdním zasláním příspěvků. 
Děkujeme za pochopení a prosíme o dodržování uzávěrek jednotlivých čísel. 

 

Za všechny, kteří se podíleli na tvorbě zpravodaje, Vám přejeme 

krásný slunečný podzim. 
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    Náměty, připomínky, ale i Vaše příspěvky můžete předat elektronicky na skola@vraclav.cz  
nebo osobně v Základní škole. 

Uzávěrky jsou vždy 30. června a 10. prosince. 
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