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na Drahách a nový odvodňovací 
příkop osázený břízami, cca 2 km 
od obce vpravo od silnice ve smě-
ru na Vysoké Mýto - byla předána 
investorem, Státním pozemkovým 
úřadem, obci Vraclav. Věřím, že se 
již nemusíme obávat povodní z pří-
valových dešťů. Poslední jsme zažili 
31. května 2005 ve Svatém Mikuláši.

OBNOVA BAROKNÍHO AREÁLU 
VE SVATÉM MIKULÁŠI
Letos na podzim dokončíme poslední 
etapu obnovy fasády na kostele Svaté-

ho Mikuláše. Z Ministerstva kultury 
mám přislíbenou dotaci ve výši 700 
tisíc Kč a z Pardubického kraje 150 
tisíc Kč. Celkové � nanční náklady na 
provedenou obnovu střechy a fasády 
kostela, včetně termosanace krovu, 
jsou spočítány na 10 miliónů Kč. 
V příštím roce plánujeme obnovu ba-
lustrády a obou nástupních schodišť 
před kostelem sv. Mikuláše.

SEDLECKÁ NÁVES
Realizace obnovy sedlecké návsi 
je rozdělena na dvě etapy. V první 
etapě byla obnovena komunikace, 
a ve druhé budou zhotovena nová 
parkovací stání, zeleň a mobiliář.

SEDLECKÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Stejně jako ve Vraclavi stojí i na sed-
lecké návsi stará a nová hasičská zbroj-
nice. Na obou zbrojnicích probíhají 
stavební opravy a údržba, které by 
měly být v letošním roce dokončeny.

VRACLAVSKÁ STARÁ 
HASIČSKÁ ZBROJNICE
Také na vraclavské návsi stojí stará 
a nová hasičská zbrojnice. Na staré, 

Vážení spoluobčané,

jsme v polovině roku 2018. V tomto 
roce oslavíme 100. výročí založení 
Československa a zároveň si při-
pomeneme 910. výročí vyvraždění 
čelních představitelů rodu Vršovců 
na hradě Vratislavi. Obě dvě udá-
losti byly významnými mezníky 
v historii země.
Ale nyní se vraťme do současnosti 
a nahlédněme do vývoje situace 
v naší obci. Začnu investičními 
akcemi, které jsou ve fázi přípravy, 
realizace nebo dokončení. V březnu 
letošního roku schválilo Zastupi-
telstvo rozpočet obce na rok 2018. 
Tomu předcházela zodpovědná 
příprava plánu akcí podle Strate-
gického rozvojového plánu a podle 
technického stavu majetku obce.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Všechna protipovodňová opatření - 
dva suché poldry, jeden za hřbito-
vem směrem k Sedleci, druhý za 
areálem ZEVAS, a.s. ve Vraclavi 
při cestě K Dubu, nová polní cesta, 
křížící silnici k Sedleci a palouky 

editorial 3

Milé sousedky, milí sousedé!
Do rukou se vám dostává letní Zpravodaj a my v redakci doufáme, že si 
v něm každý najde to své. 
Zavedené novinky se již zaběhly a je třeba říct, že něco se povedlo, něco 
naopak ne. Za neúspěch považujeme fotosoutěž Vraclav tajemná, kterou 
jsme vyhlásili v minulém čísle a bohužel do ní nedorazil žádný příspě-
vek. Po delší diskuzi při redakční poradě jsme nakonec rozhodli zatím 
další soutěže nedělat. Ale třeba se k nim v budoucnu vrátíme. Záleží 
hlavně na vás, jestli do nich budete chtít přispívat.
To otvírá otázku dalšího vývoje Zpravodaje. Pětičlenná redakční rada 
už své nápady vyčerpala a budeme vděční, pokud vás napadne nějaké 
osvěžení, když nám o něm napíšete - víc hlav, víc ví. Nuže pokud vám 
něco ve Zpravodaji chybí, neváhejte! Za každý podnět budeme rádi, byť 
by se nakonec neujal, je dobré mít širší pohled a více názorů.
I nadále ke komunikaci s redakcí používejte e-mail naší základní školy: 
skola@vraclav.cz. Případně oslovte přímo někoho z redakce.

Ať se vám následný půlrok vydaří podle představ!
       Redakce

slovo starosty obce
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OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
VE VRACLAVI - K CIHELNĚ
V návaznosti na hotový suchý poldr 
za hřbitovem a dokončenou rekon-
strukci části stoky S-2 nechala obec 
obnovit povrch místní komunikace 
ve Vraclavi od návsi po bývalou 
cihelnu. Byly položeny dvě asfaltové 
vrstvy a zbývá dosypat a zhutnit 
okraje asfaltovým recyklátem.

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
V DOMĚ ČP. 66 
(BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU)
Místnost mandlu byla přestavěna na 
šatnu zaměstnanců obce, která již 
slouží svému účelu. V nové knihov-
ně v prostorech bývalého bytu 
zbývá dokončit podlahu a provést 
zateplení. Stavební úpravy budou 
ukončeny novým chodníkem podél 
budovy ze strany zahrady i dvora.

VRACLAV - 
ZTV PRO 9 RD 
V LOKALITĚ „NA DRÁŽKÁCH“
Vedení obce schválilo konečnou va-
riantu zasíťování dalších stavebních 
pozemků v lokalitě „Na Drážkách“ 
za zahradami domů od čp. 178 po 
čp. 12. Stávající plynovod, který 
brání využití celé plochy určené pro 
zastavění rodinnými domy, bude 
přeložen. Tím obec získá 1 stavební 
pozemek navíc. V současné době 
zpracovává pověřený zhotovitel 
projektovou dokumentaci pro sta-
vební řízení.

ÚZEMNÍ PLÁN VRACLAV
Pořizovatelem územních plánů 
je Městský úřad Vysoké Mýto, 
odbor územního plánování, který 
na žádost obce Vraclav zahájil Změ-
nu č. 1 Územního plánu Vraclav. 
Na předchozím veřejném zasedání 
schválilo Zastupitelstvo obce Za-
dání Změny a nyní je zpracováván 
další stupeň.

Tolik stručný výčet akcí v roce 2018 
podle Strategického rozvojového 

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Nové sportovní zázemí je jednou 
z prioritních investic obce, protože 
stávající šatny nesplňují hygienické 
ani prostorové potřeby. Na realiza-
ci nové budovy je vydáno územní 
rozhodnutí. Po vypořádání námi-
tek a připomínek bude zpracována 
projektová dokumentace pro sta-
vební povolení, vybrán zhotovi-
tel stavby a uzavřena smlouva 
o dílo. Udělám všechno pro to, aby 
stavba šaten nebyla ničím brzděna 
a realizace začala co nejdříve.

která je kulturní nemovitou památ-
kou, bude v letošním létě opraven 
krov a položena nová střešní kry-
tina.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE VRACLAVI
Dětské hřiště ve Vraclavi čeká 
o prázdninách kompletní výmě-
na herních prvků. Návrh nových 
herních prvků je dílem žáků naší 
základní školy. Moc se těším a jsem 
zvědavý, jak bude naše nové dětské 
hřiště vypadat.

slovo starosty obce

na procházce 
nad Svatým Mikulášem
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plánu obce Vraclav, který vytvořila 
a aktualizovala veřejnost. Do strate-
gického plánu obce můžete nahléd-
nout na obecním úřadě.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
OBCE
V květnu letošního roku provedla 
Česká inspekce životního prostředí 
kontrolu odpadového hospodářství 
obce Vraclav a Obecně závazné 
vyhlášky obce Vraclav č. 4/2006 
o systému shromažďování, sběru, 
přepravy a třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a systém nakládání se stavebním 
odpadem v obci Vraclav. Inspek-
ci zajímalo ukládání odpadů na 
sběrném místě v „Haškově stodole“ 
a nakládání s bioodpady. Nebyla 
spokojená zejména s evidencí 
nebezpečných odpadů, odpadů 
z „černých“ skládek, i bioodpadů. 
K zajištění odběru veškerých od-
padů a předepsané evidence jsou 
potřeba dva znalí pracovníci, kteří 
budou každou sobotu dopoledne 
na sběrných místech od občanů při-
jímat, určovat, měřit, vážit a všech-
ny přijaté odpady evidovat. Tyto 
pracovníky se obci dosud nepodaři-
lo sehnat. Náhradním řešením bude 
využívání sběrných dvorů 
ve Vysokém Mýtě po uzavření 
smlouvy mezi obcí Vraclav a Tech-

slovo starosty obce

nickými službami Vysoké Mýto. 
Předpokládaný termín ukončení 
příjmu odpadů na sběrném místě 
v „Haškově stodole“ je 30. září 
2018. Určíme také nová místa pro 
odkládání bioodpadů a rozmístíme 
na nich kontejnery. Chystané změ-
ny budou zakotveny v nové Obecně 
závazné vyhlášce a občané o nich 
budou podrobně informováni ob-
vyklým způsobem.
Ještě připomenutí ze Zákona o od-
padech č. 185/2001 Sbírky: „Fyzické 
osoby jsou povinny předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich 
množství a nebezpečné vlastnosti 
a dále jsou povinny komunální od-
pad odděleně shromažďovat, třídit 
a předávat k využití a odstraňování 
podle systému stanoveného obcí, 
pokud ho sami nevyužijí v souladu 
se zákonem o odpadech.“

RYBNÍČEK „LOUŽE“ 
NA SEDLECI
Za Sedlecí vlevo od silnice směrem 
na Vysoké Mýto je rybníček Louže, 
od jara letošního roku se znečistě-
nou silně zapáchající vodou. Je pro-
veden laboratorní rozbor sedimentu 
a vody a je v rukou odborníků, kteří 
stanoví původ zápachu a zdroj zne-
čištění. Potom bude stanoven další 
postup k možné nápravě a zamezení 
opakování znečištění.

Rád bych se ještě zmínil o seká-
ní trávníků a zahrad o nedělích. 
Vím, že to s počasím není jedno-
duché, ale i tak se to dá při dobré 
vůli zvládnout. Sekání nezakazuje 
žádný zákon, je to jen o pochope-
ní, ohleduplnosti a dobré vůli lidí, 
abychom si všichni nerušeně užili 
nedělního klidu a pohody bez vr-
čení strojů a motorů. Každá jedna 
sekačka dokáže znepříjemnit život 
v okolí 200 metrů. Pamatujte na to, 
prosím.

Občas popisuji i různou sportovní, 
kulturní a společenskou činnost, ale 
zastávám názor, že by o tom měli do 
Zpravodaje psát její aktéři. A i když 
vás redakce přímo neosloví, protože 
o vás třeba ani neví, využijte prosím 
Zpravodaje, přihlaste se paní ředi-
telce školy sami a napište něco 
o vaší činnosti. Děkuji.

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

Oldřich Koblížek, starosta obce

poznáte tento 
krásný pohled?
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Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout 
pracovní volno na tuto péči auto-
maticky. Může to odmítnout, ale jen 
kvůli vážným provozním důvodům. 
V takovém případě vám je musí pí-
semně sdělit. V ostatních situacích 
je povinen volno poskytnout.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné 
může vzniknout nejdříve po uplynutí 
12 měsíců ode dne, za který jste měli 
naposledy na tuto dávku nárok. Dlou-
hodobé ošetřovné náleží vždy jen 
jednou, i když současně poskytujete 
péči více osobám.

Služby občanské poradny jsou posky-
továny bezplatně, jsou určeny všem 
lidem, kteří se dostali do nepříznivé 
sociální či životní situace, nebo jim 
taková situace hrozí, situaci neumí 
sami řešit a potřebují pomoc.
Informace o provozní době a kontak-
ty na občanskou poradnu najdete 
na www.uo.charita.cz nebo je získáte 
na telefonu 734 281 415. 
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi 
se Vám budeme věnovat. 
                                                                            

Pracovníci Občanské poradny 
Ústí nad Orlicí

   b) příbuzným v linii přímé s ošetřo-
vanou osobou nebo je její sourozenec, 
tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, syno-
vec, teta nebo strýc,
   c) manželem (manželkou), regist-
rovaným partnerem (registrovanou 
partnerkou) nebo druhem (družkou) 
fyzické osoby uvedené v písmenu b), 
nebo
   d) druhem (družkou) ošetřované 
osoby nebo jinou fyzickou osobou 
žijící s ošetřovanou osobou v domác-
nosti.

Na rozdíl od běžného krátkodobého 
ošetřovného je tato dávka určena 
i pro OSVČ. Protože je to ale dávka 
nemocenského pojištění, podmínkou 
pro vznik nároku na její výplatu je do-
statečně dlouhá účast na pojištění.
Zaměstnancům vznikne nárok na 
dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou 
účastni nemocenského pojištění 
alespoň 90 kalendářních dnů v po-
sledních 4 měsících. U OSVČ je to 
účast na pojištění alespoň po dobu 
3 měsíců bezprostředně předcházející 
dni vzniku potřeby dlouhodobé péče 
nebo dni prvního převzetí této péče.
V průběhu péče, za kterou náleží 
dlouhodobé ošetřovné, vám zaměst-
navatel nemůže dát výpověď a po 
ukončení péče vám nová úprava v zá-
koníku práce garantuje původní práci 
i návrat na stejné pracovní místo.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
Od 1. června 2018 začne platit nová 
dávka ze systému nemocenského po-
jištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné 
vznikne tomu, kdo dlouhodobě peču-
je o člena rodiny v domácím prostředí 
alespoň po dobu 30 dnů a nemůže 
kvůli tomu chodit do zaměstnání 
nebo vykonávat samostatnou výděleč-
nou činnost.
Dlouhodobou péčí se rozumí posky-
tování celodenní péče ošetřovanému 
spočívající v každodenním ošetřování 
(tzn. péče spojená s podáváním jídla 
a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou 
hygienou a pomocí při výkonu fyzio-
logické potřeby).
Dávku je možné pobírat nejdéle 
90 kalendářních dnů a výše dávky 
za kalendářní den činí 60 % denního 
vyměřovacího základu. 

Ošetřovanou osobou musí být fyzická 
osoba, jejíž závažná porucha zdraví si 
vyžádala hospitalizaci trvající nejmé-
ně 7 kalendářních dnů. Potřebu péče 
v následujícím období musí potvrdit 
ošetřující lékař.
Abyste mohli uplatnit nárok na dlou-
hodobé ošetřovné, musíte být:
   a) manželem (manželkou) ošetřova-
né osoby nebo registrovaným part-
nerem (registrovanou partnerkou) 
ošetřované osoby,

informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Občanská poradna 
Ústí nad Orlicí



čarodějnice se chystají 
na pochod obcí



7hlášení rozhlasu - služba obyvatelům

VRACLAV – SEDLEC
Dle vašeho bydliště si můžete sami 
zvolit, zda si přejete dostávat infor-
mace týkající se pouze vaší obce nebo 
pro obě najednou.

BUĎTE S NÁMI, 
PŘIPOJTE SE
Těšíme se, že se do tohoto systému 
přihlásíte v co největším počtu, 
neboť bez vás to sami nezvládneme 
a systém by pozbyl smyslu. 
Pevně věříme, že vám bude služba 
Hlášení rozhlasu prospěšná.  
 

Váš Obecní úřad

Zaregistrujte se a následně budete 
ZDARMA dostávat textové zprávy 
o dění v naší obci, pozvánky na kul-
turní či sportovní události a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je celý text 
rozhlasového hlášení, které vám 
někdy mohlo uniknout. Informováni 
můžete být kdekoliv, i když se aktuál-
ně nenacházíte ve vaší obci.

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1) Navštivte internetovou stránku 
http://obecvraclav.hlasenirozhlasu.cz, 
klikněte na zelené tlačítko „Odebírat 
hlášení“ a vytvořte si svůj osobní účet.
2) Stáhněte si aplikaci do svého chyt-
rého telefonu.
Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz 
najdete na Google Play i v App Store.

CO TATO SLUŽBA NENÍ?
V žádném případě se nemusíte obá-
vat, že budete obtěžováni zbytečnými, 
častými nebo reklamními zprávami 
nabízející produkty třetích stran. 

Milí spoluobčané,
s novým rokem bychom rádi vylep-
šili vaši informovanost, a proto jsme 
zavedli novou službu.
Tato služba se jmenuje Hlášení 
rozhlasu a my si od ní slibujeme, 
že se k vám rychle dostanou všechny 
důležité informace o aktuálním 
dění v obou našich obcích.
Můžete být informováni několika 
komunikačními kanály, stačí si vybrat 
jeden nebo i více najednou.

Hlášení 
rozhlasu



JAKÝMI ZPŮSOBY S VÁMI 
MŮŽEME KOMUNIKOVAT?

    ∙ e-maily
    ∙ mobilní aplikace
    ∙ SMS zprávy

    ∙ web obce
    ∙ chat
    ∙ sociální sítě

Pokud byste měli jakékoliv problémy s registrací, 
doplňující otázky, můžete se s důvěrou obrátit 

na PhDr. Libora Klementa, který je koordinátorem 
pro zavedení této služby (osobně, 737 338 198 

nebo pište na: l.klement@vraclav.cz).

VRACLAVSKÁ KRONIKA: PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
zpracoval L. Novák, kronikář

Skončení první světové války a přede-
vším vznik samostatného Českoslo-
venska se neslo i v našich končinách 
v podobném duchu jako později po 
konci války druhé světové. Lidé bez 
rozdílu byli nadšeni, že jsme se zbavili 
300 letého útlaku Rakouska-Uherska 
a očekávali, že budoucnost bude 
jenom růžová. Což se po první světové 
válce ve značné míře naplnilo na rozdíl 
od vývoje po roce 1945 respektive 1948.
Kdo by předpokládal, že konec války 
jako kouzelným proutkem vše změní 
v samá pozitiva, byl v počátcích státu 
zklamán.
Nadále pokračovaly válečné dodávky, které i pro relativně bohatou 
Vraclav znamenaly další zbídačení až do svého zrušení v březnu 1920. 
Kde ještě sedláci vyškrábali nějaké obilí či dobytek kronika sice neřeší, 
ale např. z úrody roku 1918 odvedla obec 20 vagónů obilí a 2 vagóny 
brambor. Přitom i první dva poválečné roky panovalo krajně nepřízni-
vé počasí - v roce 1919 bylo jaro tak mokré, že se selo až v červnu a na 
podzim již v říjnu napadaný sníh, ležící po čtyři týdny, umožnil sklizeň 
řepy až koncem listopadu s obrovským pracovním úsilím. Na jeden 
koňský potah se mohlo naložit maximálně 5 metráků řepy a po najetí 
na pevnější komunikaci se náklad dokládal. Pokračoval i nebývalý 
výskyt polních myší.
Byly pořádány dobročinné sbírky ve prospěch nové republiky pro tzv. 
Kovový poklad či sbírka pro Československý červený kříž.
Nadšení obyvatel vyústilo v celé zemi v sázení památných stromů. 

Na Vraclavi se uskutečnilo při velké 
slávě a účastí lidu sázení na pondělí 
velikonoční dne 21. dubna 1921 před 
současnou budovou obecního úřadu.
O půl třetí hodině se vyšlo společně 
na místo, jež bylo pro sázení stanoveno, 
kdež kolem utvořen kruh z účastníků, 
načež pan řídící Novotný zdejší obecné 
školy ujal se slova a promluvil 
ke shromážděným na thema „lípa 
strom slovanský“ velice krásnou řeč , 
která s pohnutím všemi přítomnými 
přijata byla, pan Paďour Jindřich na-
vázal na řeč pana řídícího, nabádající 
účastníky ku svorné práci jak z politic-

kého tak i z hospodářského hlediska. Slavnost zahájena přednesem písně 
školními dítkami načež přikročeno k sázení lípy.
Volba obecního zastupitelstva započala dne 15. června 1919 v osm 
ráno a skončila týž den ve dvě odpoledne.
 Rozhodující silou v obci byla strana Rolnická a Jednota malozemě-
dělců. Obecní zastupitelstvo čítalo, stejně jako v současnosti 15 členů, 
starostou byl zvolen pan Jan Šnopl z čp. 85, prvním náměstkem pak 
Josef Prušek čp. 23. 
Jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva byla vedle nepopulární 
rekviziční činnosti i jednání o zřízení veřejného, elektrického osvětle-
ní. Usnesení zastupitelstva určilo pořídit k tomu účelu 15 žárovek!
Vzhledem k počtu obětí z řad spoluobčanů v první světové válce zapo-
čala obecní pokladna vytvářet rezervu na stavbu důstojného památní-
ku těmto obětem. Podrobnosti snad v příštím čísle.



Patrici Vítkovou ve světoznámé písni 
Falling Slowly. Ovace pro všechny 
účinkující byly více než zasloužené, 
opakovaně tleskal plně zaplněný 
kostel. 

NA ZVONICI
Nápor vydržela i zvonice, kam jsme 
návštěvníky po loňské pozitivní 
zkušenosti opět pozvali. Řada z ná-
vštěvníků se přiznala, že na zvonici 
nikdy nebyla a možnost sáhnout si na 
historii či mírně ťuknout do zvonu je 
nadchla. Dobré, střídmé pohoštění 
připravily naše ženy v čele s osvědče-
nou kuchařkou a dobrou duší kostela 
Marií Drdajovou, významná byla  
i pomoc paní Andrlové.
Čas tak rychle uplynul, že dokonce 
v zákristii zbyla celá jedna láhev meš-
ního vína z připravené ochutnávky.

25. 5. 2018 jsme mohli přivítat četné 
návštěvníky našeho kostela s progra-
mem, který byl oproti loňskému  
roku obohacen o velmi podnětnou  
a krásnou akci. Podařilo se nám získat 
několik výborných umělců z řad 
naší talentované mládeže z hudební 
oblasti. A tak jsme mohli vyslechnout 
skvělé výkony hudebníků Marečka 
Bigmora na vzácný lesní roh, kde ani 
trochu nevadilo, že si doma v Litomy-
šli zapomněl noty a vše zvládl zpa-
měti, Michala Schejbala na virtuózní 
housle, Agátu Zerzánovou s profe-
sionálním vystoupením na příčnou 
�étnu, Patrici Vítkovou dokonce  
na dva nástroje - �étnu a violoncello  
a benjamínka jak ve hře na �étnu, tak 
i při ministrantování Jendu Andrleho.
A nakonec s trochou zpoždění  
i Martina Maturu na klávesy, který 
doprovázel 

Život, a to i ve farnosti, se řítí jako 
splašený oř a tak zde máme již polo-
vinu roku 2018. U konce však není 
dění v naší církevní obci, kde se toho 
událo, a to v pozitivním duchu, sku-
tečně hodně.    

KŘTINY
Časně zjara jsme zde mohli přivítat 
rodinu Dvořákových z Vysokého 
Mýta, kteří zde křtili svoje v pořadí  
již čtvrté dítě, a to Tomáše. Tím, že  
si opět vybrali náš farní kostel, i když 
patří do farnosti Vysoké Mýto, dali 
jasný signál o tom, že se jim atmosfé-
ra zdejšího chrámu jistě líbí. Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie byl pocho-
pitelně plný i díky četným příbuzným 
a vytvořil skvělou atmosféru celého 
obřadu, kdy je dítě za patronace 
rodičů a kmotrů přijímáno do církve. 
Dvořákovi jsou zároveň i příkladem, 
jak početné mají být naše rodiny a jak 
je nutné i přistupovat k takovým zá-
kladním věcem v životě jako je křest. 
Hodně zdraví a Boží pomoci.

NOC KOSTELŮ
Naše farnost se opět po roce přihlásila 
do celorepublikové či celoevropské 
akce - Noci kostelů. V podvečer  

ze křtu 
Tomáše 

Dvořáka, 
jehož rodiče 
si vybrali již 

poněkolikáté 
náš kostel



FARNOST VRACLAV
V POLOVINĚ ROKU 2018

Ladislav Novák
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OSLAVA BOŽÍHO TĚLA
Poslední snímek je z oslavy Božího 
těla, klasického a dříve velmi uctíva-
ného svátku všech křesťanů. Býval 
spojen s průvodem po návsi, kdy 
na čtyřech místech byly vybudovány 
honosné oltáře, zhotovené z břízek 
a vyzdobené obrazem ze života sva-
tých a ověnčen jasmínem. Kněz byl 
veden pod baldachýnem, který nesli 
čtyři vážení muži, k tomu zpěvy 
a zvonění zvonků, řada družiček 
ve svátečních šatičkách a s košíčky, 
z nichž rozhazovaly plátky květin, 
především pivoněk.
Družičky nechyběly ani letos, sku-
tečně jim to velmi slušelo, jak vidíme 
na snímku. A mládež je dobrý základ 
proto, aby víra z naší země nezmizela.
Vážení spoluobčané, přejeme pěkné, 
klidné a odpočinkové období prázd-
nin a dovolených.

                        Vraclavští farníci

farnost
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

budoucí virtuozové: nahoře Jenda Andrle a Mareček Bigmor, 
dole Patricie Vítková, Michal Schejbal a Agáta Zerzánová



z oslavy
Božího těla





Během dne se střídají spontánní a ří- 
zené aktivity, kdy hlavní důraz klade-
me právě na hru. Hra celkově rozvíjí 
osobnost dítěte. Pomocí ní má dítě 
možnost zkoušet si platnost nastave-
ných pravidel, testuje si své limity  
a hranice, učí se rozhodovat, volit si 
a za svoji volbu nést důsledky, je za 
ni zodpovědný. Má možnost zjistit, 
jak si stojí ve skupině svých vrstev-
níků, zkouší si prosadit svůj názor, 
ale také podřídit většině, respektovat 
autoritu, reagovat na pokyny, být 
samostatné. Zároveň se pomocí hry 
rozvíjí jeho zrakové, sluchové vnímá-
ní, řeč, artikulace, aktivní a pasivní 
slovní zásoba, emoce a reakce na 
pocity, přání a potřeby druhého i své 
vlastní. To vše s podporou a motivací 
nás učitelek. Během celého dne se  
toho dá zvládnout opravdu hodně,  
a pokud se navenek zdá, že si děti  
u nás „pouze hrají“, jsme za to velmi 
rády, protože to je pro nás známkou 
toho, že naše činnosti byly připrave-
ny dobře a dítě ani nepostřehlo, že  
se vlastně něčemu učí.

UČÍME SE VÝSLOVNOST
Vzhledem k tomu, že čím dál více 
dětí má špatnou výslovnost, chudou 

příjemně, v bezpečí a pomocí prožit-
kového, situačního a kooperativního 
učení cíleně podporujeme a rozví-
jíme jejich schopnosti a dovednosti 
potřebné pro jejich další vzdělávání. 
I když se na první pohled zdá, že si 
děti do mateřské školy chodí „jenom 
hrát“ a my učitelky je pouze „hlídá- 
me“, není tomu tak. Činnosti a ak-
tivity v mateřské škole jsou výsled-
kem cílené a promyšlené přípravy 
nabídky činností pro všechny děti, 
které jsou během dne realizovány. 
Děti si mohou volit, za svoji volbu si 
zároveň nesou odpovědnost a učí se 
svoji činnost, aktivitu samy hodnotit. 

Školní rok se chýlí ke svému konci, 
zanedlouho se rozloučíme s budou-
cími školáčky a místo nich přivítáme 
nové děti. Je to období smutného 
loučení a zároveň těšení se na nové 
zážitky, zkušenosti, radosti i starosti. 
Děti nás stále něčemu novému učí  
a my jsme za to rády.

PRINCIPY VÝUKY
Všem rodičům velmi děkujeme za 
jejich přízeň, pomoc a zájem o naši 
malou školičku. Snažíme se, aby 
dětem u nás bylo dobře, cítily se 

v přírodním DinoParku 
se nám moc líbilo



RYBIČKY
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Markéta, Lada, Alena a děti z MŠ Rybička
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se dále rozvíjet. Budeme se snažit 
vylepšit i vnitřní prostory mateřské 
školy, aby byly veselé, barevné a děti 
se k nám těšily. 
Také bych chtěla poděkovat paní 
ředitelce za její vlídnost, moudrost 
a podporu a mým kolegyňkám za 
jejich nadšení, trpělivost, poctivost 
a pečlivost při jejich přípravách, za 
lásku k dětem a za dobrou náladu, 
kterou kolem sebe šíří. A v nepo-
slední řadě také panu starostovi 
a obci za jejich vstřícnost a podporu, 
kterou nám dávají.

Krásné léto všem!

nou upřímné a staví se k překážkám 
čelem.

CO NÁS ČEKÁ
Všem rodičům děkujeme za podpo-
ru a přízeň a za to, že jim naše ma-
teřská škola není lhostejná. I nadále 
se budeme snažit vytvářet v ma-
teřské škole takové prostředí, kde 
by se děti cítily dobře a bezpečně, 
plánujeme vylepšit prostory zahrady, 
vybavit ji novými herními prvky tak, 
aby si v ní každé dítě našlo své místo 
pro hru, radost ze hry a možnosti 

aktivní i pasivní slovní zásobu a hůře 
komunikují s námi i se svými vrstev-
níky, s projektem „Čteme si doma, ve 
školce vyprávíme“ chceme pokračo-
vat i v dalším školním roce, protože 
v něm vidíme velký smysl. Společně 
strávený čas s dětmi je nenahraditel-
ný. Dětství by mělo být nejkrásněj-
ším obdobím v životě člověka, je tak 
krátké, děti rychle vyrostou, osamo-
statní se. Společné chvíle u knížky, 
prožívání zajímavých příběhů nám 
dávají radost, možnost na chvíli se 
zastavit, a jen tak být spolu a snít 
si… Třeba o tom, že jsme statečný-
mi rytíři, či krásnými princeznami, 
které ve svém životě najdou štěstí 
a že dobro vždy zvítězí nad zlem.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Loučíme se s našimi dětmi, které 
po prázdninách nastupují do první 
třídy. Přejeme jim hodně štěstí, ať 
se jim daří, jsou úspěšné, v duši ať 
stále zůstanou dětmi, které si umí 
hrát, prožívají všemi smysly, zůsta-

mateřská škola

býložravý
Triceratops některé 
z nás polekal


na výletech 

se učíme také 
obratnosti

učíme se 
pomocí her

 rádi poznáváme
naši přírodu





to velmi zajímavé a hlavně poučné 
a my doufáme, že si děti budou na 
tato setkání pamatovat.

JARMARK
V květnu jsme uspořádali tradiční 
Staročeský jarmark u kostela  
sv. Mikuláše. Letošní téma Letem 
světem zavedlo diváky na různé 
kontinenty k jejich obyvatelům. 

VZPOURA ÚRAZŮM
V dubnu jsme pozvali, v rámci 
prevence proti úrazům, dva kama-
rády s programem VZP - Vzpoura 
úrazům. Oba dětem vypravovali 
svůj životní příběh, jak se jim těžký 
úraz stal, jak se vyrovnali se svým 
handicapem a jak museli změnit 
svůj život, právě kvůli úrazu.  
Vypravovali, jak bydlí, kde pracují,  
co je pro ně obtížné a co si díky 
svému postižení uvědomili. Bylo 

Druhé pololetí jsme zahájili společ-
ně se spisovatelkou mnoha dětských 
knih paní Klárou Smolíkovou. Ta 
nejen, že přivezla dětem svoje krás-
né knížky, ale také pro ně připravila 
dvě spisovatelské dílny. Pro menší 
děti dílnu s názvem „Zakousni se 
do knihy“, kde se děti s knížkami 
seznamovaly a učily se vybrat si tu 
pravou pro sebe. Pro větší děti pak 
dílnu s názvem „Jak na komiks“, ve 
které se děti dozvěděly, jak se tvoří 
komiks a také si svůj komiks zkusily 
napsat. Od paní spisovatelky jsme 
nakoupili mnoho krásných knih, 
které si mohou děti půjčovat ve 
školní knihovně. 

NA LYŽÍCH V KRKONOŠÍCH
A V HOTELU BÁRA
V březnu jsme zorganizovali pro 
děti ze čtvrté a páté třídy lyžařský 
výcvik opět v krásném horském 
hotelu Bára v Krkonoších. Protože 
byla hora sněhu, slunečné počasí  
a děti měly hotelovou sjezdovku jen 
pro sebe, naučily se lyžovat opravdu 
všechny. A i když je nožičky trošku 
bolely, a začátky nebyly vůbec lehké, 
nakonec sjezdovku sjížděly lehce  
a moc se jim to líbilo. 

jako každý rok jsme vystoupili  
na Staročeském jarmarku



ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mgr. Pavlína Filipi

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM 
ŠKOLNÍM ROKEM
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Kromě vystoupení děti z MŠ a ZŠ 
jsme si poslechli pěvecké vystou-
pení Josefa Drdaje a přijel za námi 
i kouzelník, který vykouzlil dětem 
z klobouku i králíka. 

VÝLET DO PRAHY
V červnu jsme navštívili s dětmi 
naše hlavní město Prahu. Po dlouhé 
a úmorné cestě jsme ale nasedli 
na parník a pluli po řece Vltavě 
i s vodníkem, který nám ukazoval 
zajímavá historická místa i budovy 
a vypravoval dětem pověsti 
a legendy o Praze. S menšími dětmi 
jsme pak vyrazili do zoo za zvířátky 
a větší děti pokračovaly již pěšky po 
pražských památkách až do Muzea 
strašidel. Výlet se podařil a každý si 
odvážel nějaký svůj pěkný zážitek. 

Protože je letos velmi 
krásné počasí, všichni 
se už těšíme na vytou-
žené prázdniny. Užijte 
si krásné léto a odpo-
čívejte u vody.

na návštěvě v pražské 
zoologické zahradě nejen zoo... v Praze 

jsme potkali i vodníka

Školní jídelna 
při ZŠ a MŠ Vraclav nabízí 

STRAVOVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

· cena oběda 60 Kč
· vydávání obědů: 

11.00 až 11.30 hodin

(ve školní jídelně)

Ke stravování je třeba se přihlásit u vedoucí školní 
kuchyně paní Jany Heřmanové osobně nebo 

na tel.: 468 003 229, 468 003 276.

Jídelníček je vždy vyvěšen 
na vývěsce školy na návsi

a na webových stránkách školy 
www.zsvraclav.cz

školní 
YouTube

zprávičky

základní škola



Osadní výbor Sedlec se sešel na něko-
lika schůzkách, kdy bylo potřeba vy-
řešit buď plánování společných akcí, 
nebo probrat dění v obci, týkající se 
návaznosti na rozpočet. Starostovi 
obce byl předán požadavek na čerpá-
ní � nancí z rozpočtu obce a po jeho 
schválení bylo započato s realizací 
některých oprav a úprav v obci. 
Jednou z výraznějších akcí, kterou 
zorganizoval Osadní výbor bylo za-
pojení se do celorepublikové úklidové 
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

UKLIĎME SVĚT, 
UKLIĎME ČESKO
Poté, co jsme se sešli, byly rozdány ta-
tranky a pitíčka na cestu, a čtyři sku-
pinky se rozešly do čtyř směrů. Úklid 
probíhal především po příkopech 
kolem obce Sedlec. Nejkurióznější 
nalezený a sebraný předmět byl savec 
z fekálního vozu. Po naložení všeho 
odpadu jsme si opekli letošní první 
špekáčky. Za osadní výbor Sedlec chci 
ještě jednou poděkovat všem účastní-
kům a těším se na shledání 
v příštím roce.

i na Sedleci držíme staročeské 
tradice - takto jsme vodili Jidáše

OSADNÍHO VÝBORU SEDLEC 
ZPRÁVA Z ČINNOSTI

Martin Knil
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POSEZENÍ POD LÍPOU
V měsíci květnu bylo dokončeno 
posezení pod lípou v Sedleci, které 
i přesto, že je zde pouze chvíli, stalo 
se hojně navštěvováno občany. Pokud 
tedy půjdete, nebo pojedete přes 
Sedlec, je možno si zde odpočinout, 
posedět. Posezení najdete za rybníč-
kem Louží na tzv. Šťastňákách.

Závěrem bychom chtěli popřát všem 
krásné prožití léta. Děkujeme za pro-
jevenou přízeň a i nadále očekáváme 
podněty ke zkvalitnění života v naší 
obci.

jak se zapojit
do akce 
Ukliďme 
svět, ukliďme 
Česko



Sedlec

rukou společnou 
jsme uklízeli Česko



nové posezení pod lípou
láká k odpočinku na Šťastňákách



sedlecké děti
si Jidáše pořádně užily
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Den válečných veteránů 
v Chrudimi 11.11. 2017 

HISTORICKÉ OKÉNKO
Rozlehlá usedlost čp. 47 ve Vraclavi pochází z první po-
loviny 19. století a představuje tradiční selskou stavbu 
stavěnou z místní opuky omítanou původně hliněnými 
omítkami. Zemědělská usedlost tvoří čtyřstranný dvůr a je 
situovaná na nároží původní návsi, která byla později dru-
hotně zastavěna. Dominantní hmota patří dvoupodlažní-
mu obytnému domu, který má na nádvorní straně krátkou 
bedněnou pavlač. Obytná část pokračuje v ose chlévy se 
sýpkami a komorou v patře. Kolmo na obytný dům, smě-
rem k návsi, navazují přízemní chlévy s průjezdovou kle-
nutou branou do dvora, které byly přestavěné v mezidobí 
1839 a 1855, a kde se pravděpodobně původně nacházela 
nejstarší obytná část.  Na průjezd navazuje dále komora se 
zvýšeným patrem a na ni kolmo (naproti obytnému sta-
vení) otevřená kolna na uložení hospodářského nářadí 
a povozů. V nároží na kolnu navazovala rozměrná stodola 
s maštalí, které spolu uzavíraly zadní stranu dvora. Stodola 
žel letos podlehla požáru. Usedlost jako celek představuje 
velmi hodnotnou ukázku lidové architektury na Vyso-
komýtsku, ale také kvalitní klasicistní vesnickou stavbu 
v rámci celkového vývoje v Českých zemích, jejíž hodnota 
stoupá s množstvím autenticky dochovaných stavebních 
konstrukcí a detailů (klenuté sklepy, dispozice, dveře, ko-
vání, krovy aj.). Usedlost byla nedávno kvalitně opravena 
se zachováním jejích památkových hodnot, za což je po-
třebné poděkovat majitelům stavby manželům Vlčkovým.

Zuzana Stránská-Vařeková

MASOPUST 2018
Masopustní průvod konaný dne 10. 2. 2018 
patřil již tradičně maškarám. Tradiční 
i netradiční lidové masky procházely 
Vraclaví, v několika staveních jim dokon-
ce dobří vraclaváci nachystali nějaké to 
pohoštění. Do tance, zpěvu i kroku hrála 
skupina muzikantů místních i přespolních 
a k dobré náladě přispěla i sama příroda, 
která poprvé nadělila maškarám sníh.

Ti, kteří vytrvali až do konce, byli občer-
stveni masnými dobrotami, k mání byly 
také pravé masopustní koblížky a sladké 
koláče. Žízeň zažehnaly maškary pivkem, 
štamprličkou i grogem. Rej masek nadále 
pokračoval v zázemí místního KD.

krátce



do oddílu Falconu ve Vysokém Mýtě 
tomu dalo ten správný řád. Ukázalo 
se, že Eliška je přirozený talent. Do 
oddílu ji přivedl tatínek, který se více 
jak 15 let přátelí s trenérem Viktori-
nem a také se podílí na tréninku  
v klubu.

Ve chvíli, kdy dojde na focení a Eliška 
vymrští nohu téměř kolmo k nebi, 
nám dojde proč. Rychlost a razance  
s jakou to předvede, posílá Jean- 
-Clauda van Damma do muzea vos-
kových �gurín.

MOZEK A SRDCE
Eliška trénuje kickbox necelé tři roky. 
Odmala byla pohybově nadaná, ale 
teprve pravidelné chození na tréninky 

Pokud trpíte předsudkem, že kickbox 
je primitivní bojovka pro svalnaté 
maníky s přeraženým nosem, netuší-
te, jak daleko jste od pravdy.

Naproti mně sedí dívka s drobným 
obličejem a stále dětskými rysy. Vše 
na ní je dlouhé. Na svůj věk dvanácti 
let je vysoká, s modrošedýma očima, 
plavými až platinovými vlasy. Až 
na výšku, která však není přehnaná, 
působí křehce. Nesmě-
lým úsměvem toto zdání 
jen podtrhuje. Dokonale 
klamný první dojem.

V den, kdy spolu mluví-
me, slaví s rodinou a tre-
nérem doma na Sedleci 
narozeniny. Seznamuji 
se s tatínkem Josefem 
Zemanem a Eliščiným 
trenérem Martinem Vik-
torinem. Okolo Elišky 
vypadají jako dva nadše-
ní, mohutní bodyguardi. 
Zatímco Eliška se tváří 
naprosto vyrovnaně, 
otec a trenér překypují 
emocemi a hrdost na 
Elišku z nich jen tryská. 

na návštěvě u kickboxerky 
Elišky Zemanové



Eliška se svým trenérem 
Martinem Viktorinem

MOHLA JSEM NĚCO UDĚLAT LÍP
ROZHOVOR, KTERÝ SE ZMĚNIL V REPORTÁŽ

ELIŠKA ZEMANOVÁ
SVĚTOVÁ ŠAMPIONKA 
V KICKBOXU ZE SEDLECE

Štěpánka Tmejová, 
Pavlína Filipi,
foto Liana Špatenková
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Při závodech se bodově hodnotí čistý 
úder (ne do krytu), obtížnější jsou 
zásahy nohou nebo kop s výskokem. 
Hodnotí se nejenom zásahy, ale i 
technika a styl. U dětí se bojuje na 
2 kola, po 1½ minutě se 40 vteřino-
vou pauzou, za dozoru 3 rohových 
rozhodčích a jednoho středové-
ho. Každý turnaj je veden formou 
takzvaného „pavouka“, kde po kaž-
dém vítězství se posouvá závodník 
o stupínek výš a ve � nále se utká 
s tím nejlepším z druhé strany 
pavouka, ze kterého vzejde vítěz 
dané hmotnostní a věkové kategorie. 
Závodníci se chrání helmou, rukavi-
cemi, chráničem zubů, holení, nártů, 
prsou (ženy, dívky) a suspenzorem.

ZLATÁ ELI
Naše malá (promiň Eli) cílevědo-
má rodačka, díky své snaživosti 
a píli přispěla ke slávě klubu kickboxu 

nejméně desetkrát jela pro porážku 
s jednou šampionkou z Prahy.

Trenér se usmívá: „Teď už ji Eliška 
dohnala a vítězství se přiklání na 
naši stranu – chce to jen vydržet 
a nevzdávat se!“

Jako u každého 
sportu je tu důle-
žitá cílevědomost 
a disciplína. Kic-
kbox (kick=kop) je 
překvapivě bezpečný 
sport a rozhodně 
se zde nejedná 

o bezduché mlácení do soupeře. Je 
to sport, který člověka učí ovládání, 
potlačuje agresivitu, formuje charak-
ter. Pod dozorem zkušeného trenéra 
nedochází v kickboxu 
k žádným vážným úrazům ani zdra-
votním poškozením. Ze statistického 
hlediska je to sport v dospělosti 
s největším procentovým zastoupe-
ním vysokoškoláků.

Eliška jezdí na trénink třikrát týdně. 
Začíná se vždy zahřátím a následným 
protažením. U všech cvičenců se 
hledí zejména na zdraví a u dětí také 
na všestrannost při cvičení. Kromě 
zahřívacích cviků lekce zahrnuje 
prvky atletiky a gymnastiky, posilová-
ní, dechová cvičení, 
děti chodí plavat 
a běhat. Rozvíjí se 
především koor-
dinace/motorika 
a rovnováha těla 
i svalů. Eliščina 
všestrannost se 
projevila třeba i tím, 
že vyhrála běh na 800 m na školní 
sportovní olympiádě. Eliška však cvičí 
každý den i doma, a ještě intenzivněji 
před závody. Do své přípravy zahrnu-
je stravovací i pitný režim; den začíná 
tím, že každé ráno vypije sklenici 
vody s citrónem pro lepší nastartová-
ní organismu, v zimě cíleně doplňuje 
vitamíny, neponocuje. O Eliščině vytr-
valosti svědčí, že si v jejích začátcích 

kickbox je překvapivě bezpečný sport,
při kterém nejde o bezduché mlácení

Rozhovory se zajímavými lidmi 
o zajímavých věcech budou nyní 
vycházet ve Zpravodaji pravidel-
ně. Pokud znáte člověka, který 
dělá v naší obci něco nevšedního 
či užitečného, dejte o něm vědět 

redakční radě. Děkujeme!

rozhovor
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na závodech. To vše zdarma. Klub žije 
pouze z příspěvků a sponzorských 
darů.

Pod jeho vedením je klub již druhým 
rokem č. 1 v republice v kickboxových 
disciplínách a již čtvrtým rokem drží 
první místo v poháru jednotlivců.

Eliška na dotaz, jaký je trenér, odpo-
věděla bez zaváhání: „Je hodnej“.

O kolika trenérech s výsledky tohle 
můžeme říct?

věnuje už od 13 let. Nejprve se věno-
val klasickému boxu, krátce karate 
a následně své zkušenosti spojil 
a dodnes uplatňuje v kickboxu. Poz-
ději převzal klub Falcon ve Vysokém 
Mýtě a s ním začala strmě stoupat 
úspěšnost klubu. Každý podzim klub 
přijímá nové zájemce o tento sport. 
Jako ve všech sportech i zde dojde 
během roku k úbytku nováčků; ti co 
však zůstanou, získají slušnou fyzičku 
a brzy mohou závodit. Zlomovým 
obdobím je také puberta, kdy se i 
velmi úspěšní závodníci rozhodnou 
kickboxu zanechat – dle trenéra se 
po sérii úspěchů takzvaně „vystřílí“. 
Pro Martina Viktorina není vítěz-
ství až tak důležité, důležitější je pro 
něho zdravý rozvoj dětí, všestranná 
zdatnost a je smířen s tím, že i velmi 
nadané děti mohou kdykoliv skončit. 
Pokud děti nebo jejich rodiče zpětně 
ocení, co se v klubu naučili, bere to 
jako odměnu a samotné vítězství je 
jen třešničkou na dortu. Děti trénuje 
třikrát týdně, před závody denně, 
víkendy tráví téměř pravidelně s nimi 

Falcon téměř po celém světě a jméno 
Zemanová a Viktorin skloňují nejen 
soupeři s respektem. Eliška získala ne-
spočet vítězství, je několikanásobnou 
mistryní republiky, vyhrála světové 
poháry asociace WAKO v Maďarsku 
i Rakousku, a především se stala mis-
tryní světa WTKA v Itálii 2016. Touto 
cestou by chtěl Eliščin tatínek a trenér 
Martin Viktorin poděkovat obci Vra-
clav za velkorysou � nanční podporu 
Elišky na mistrovství světa 2016.

Když jsem se Elišky zeptala, jak 
prožívá neúspěch, po krátké odmlce 
odpoví: „Jsem naštvaná a přemýšlím, 
co jsem mohla udělat líp.“ Nyní se 
připravuje na zářijové mistrovství 
světa nejprestižnější asociace kickbo-
xu WAKO pro děti a mládež v Jesolo 
Lido v Itálii. Přejeme Elišce mnoho 
dalších sportovních úspěchů a splně-
ných přání.

ZA ÚSPĚCH SE NESTYDÍM
Martin Viktorin je trenér a nadšenec 
každým coulem. Bojovým sportům se 

jméno Zemanová a Viktorin 
skloňují dnes po celém světě



webové stránky 
Eliščina  
kickboxového 
klubu Falcon

rozhovor



připravila část členů a členek sboru 
předtančení. Za pomoc děkujeme paní 
ředitelce školy Pavlíně Filipi.

HOŘELA STODOLA
Že naše činnost není jen o zábavě, se 
bohužel potvrdilo dne 23. 4. 2018, 
kdy se Vraclaví rozhlučel nepříjemný 
zvuk sirény. Požár vznikl v hospodář-
ské části budovy rodiny Vlčkových. 

Zasahovalo celkem osm 
jednotek hasičů. Přes noc 
hlídala místo požáru naše 
jednotka hasičů, kteří také 
vyváželi suť a poškozené 
tašky.

ČARODĚJNICE
30. 4. 2018 se konalo 
tradiční pálení čarodějnic 
opět pod vedením Petra 
Kulhavého. O víkendu 
před samotnou akcí pro-
běhla příprava a chystání, 
dobrovolníci připravili 
dřevo do ohromné hrani-
ce se schůdky a pódiem. 

HASIČSKÝ PLES
17. 2. 2018 se po dvacáté hodině  
večerní na sále Kulturního domu  
ve Vraclavi rozezněla úvodní píseň - 
Co jste, hasiči, jak už tomu tak na  
každém správném hasičském bále 
bývá. K tanci a poslechu nám přijela 
zahrát kapela Bylo nás pět z Hořic. 
O tom, že mladá sestava měla velký 
úspěch, nebylo pochyb – pohled  
na neustále plný parket mluvil za vše.
Stejně jako loni i letos si pro hosty 

Polovina roku je za námi a my bychom 
se s vámi, milí spoluobčané, chtěli podě-
lit o informace o činnosti našeho sboru.

VALNÁ HROMADA
Již tradičně jsme nový rok zahájili 
Výroční valnou hromadou, konanou 
dne 19. ledna 2018 v klubovně nad 
místní hasičskou zbrojnicí. Projednána 
byla činnost sboru a jeho hospodaření. 
Následně jsme si uložili úkoly, které 
jsou nutné letošní rok splnit. 

naši mladí hasiči po pilném 
tréninku čile závodili



hranice na Čarodějnice  
a hasičský ples

SDH VRACLAV

Dana Špojcarová
a Michala Mašková
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Ženy z Červeného kříže (MS ČČK 
Vraclav) vyrobily čarodějnice, které 
tuto hranici zdobily. Nechybělo ani 
zázemí v podobě stanu pro případ 
nepříznivého počasí a příprava občers-
tvení. Akce byla zahájena před statkem 
u Vlčků, kde se shromáždily v hojném 
počtu malé i velké čarodějnice 
a pokračovalo se průvodem, který byl 
ukončen čarodějnickým rejem ko-
lem hranice. Bylo možné také přispět 
do kasičky pro manžele Vlčkovi. Za 
vybrané peníze byl pořízen a předán 
věcný dar - žebřík. Po zvolení Miss 
čarodějnice, kterou se stala Klárka 
Koukolová a Markéta Rozlivková, 
následovala volná zábava. 

OMLADINA
Od 9. 5. 2018 se na místním hřišti 
začali scházet naši malí hasiči. Jako 
loni si tréninky vzali na starost Petr 
Kulhavý, Klárka Voláková a Tomáš 
Zeman, za což jim patří velké poděko-
vání, jelikož je to práce náročná. Letos 
se řady malých hasičů ještě rozrostly, 
bylo nutné udělat dva týmy, školních 
a předškolních dětí. Zatímco jeden 
tým trénuje hasičský útok, druhý 
zkouší nejrůznější druhy štafet, spo-
jování hadic a jiné úkoly. V plánu je 
i účast na závodech, kde mladí hasiči 
změří síly s jinými družstvy.
První takový závod se uskutečnil 
2. 6. 2018, kdy dvě družstva vraclav-
ských mladých hasičů závodila s tý-
mem z Janoviček. Na programu byla 
štafeta a hasičský útok. Děti z Janovi-
ček byly o pár let starší, to však vůbec 
nevadilo a zasloužené medaile potěšily 
úplně všechny.

Nyní jsou před námi další plány 
a úkoly, které bychom rádi ještě 
postupně splnili. O tom, jak se nám 
daří, zase v dalším čísle Vraclavsko-
-Sedleckého zpravodaje. Přejeme vám 
pohodové prázdniny, pokud možno 
bez újmy na majetku a na zdraví.

hasičský sport je dřina, 
ale také zábava



hasičský ples 
se opravdu vydařil 

hasiči



Po prozkoumání města Chiang Mai, 
centra starobylé říše Lanna, jsme 
se vydali do hor a džungle severní-
ho �ajska. Viděli jsme Tomášovu 
jízdu na slonech, ale i na bambuso-
vých vorech po řece Wang za jejími 
vodopády.
V závěrečné části v provincii Krabi 
na jihu země jsme našli tropický ráj, 
desítky pláží s křišťálovou vodou, 
běloskvoucím pískem a majestátní-
mi scenériemi vápencových útesů  
a palmových hájů.
Nádherná země, není divu, že se 
stala oblíbenou turistickou destina-
cí. Díky Tomáši! 

DO RWANDY
A ještě nebudeme spěchat z teplých 
míst ani v měsíci únoru, kdy k nám 
přijel pan František Krampota se svý-
mi postřehy ze země černého konti-
nentu Rwandy. Rwanda je malá země 
na východě Afriky, která se i přes 
složitý osud dokázala stát zajíma-
vou turistickou destinací. I přes tyto 
pohnuté události jsme nahlédli do 
přírodních krás této země. Dozvěděli 
jsme se, jak vypadá prales Nyungwe, 

Pokud ne, buď z důvodu 
zaneprázdnění nebo kvůli 
pohodlí, zkrátka, že se vám 
prostě nechtělo, nabízíme 
jejich přehled.

DO THAJSKA
Ani v lednu, kdy v nás do-
znívalo vánoční rozjímání, 
jsme nezaháleli a možná 
schválně v tomto zimním 
měsíci jsme se při přednášce 
Tomáše Černohouse ocitli 
v �ajsku, kde se průměrná 
teplota pohybuje kolem  
29 stupňů Celsia.
V první části přednášky 
jsme se podívali do strhují-
cího hlavního města �ajska 
Bangkoku. Navštívili jsme 
překrásné chrámy, zakusili 
s Tomášem pouliční život, 
ochutnali místní lahůdky 
a zjistili, proč se mu říká 
město andělů.
A ještě jsme zapomněli: 
Tomáši, dobrou chuť!

šelmu fosu potkáte v přírodě 
pouze na ostrově Madagaskar



Tomáš Černohous 
nás vzal na výlet nejen 
do města andělů, 
ale do celého �ajska



STIHLI JSTE KULTURNÍ AKCE 
OD LEDNA DO ČERVNA?

Věra Nováková
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Míša, jak už slečně Hrdé 
přezdíváme, nám zprostřed-
kovala svým přirozeným 
a napínavým vyprávěním 
autentické zážitky. Byli jsme 
rádi, že necestovala sama, 
tak jako při minulé výpravě 
do Kanady, ale měla s sebou 
svého přítele. Je zajímavé, že 
toto zajímavé povídání přilá-
kalo i malé děti, samozřejmě 
s rodiči. Za vším hledejte 
animovaný úspěšný � lm 
o čtyřech zvířecích přátelích 
z newyorské zoo - Madagaskar.

A NA VÝSTAVU
Poslední akcí v tomto půlroce 
byla výstava obrazů Pavla Ko-
můrky, doplněná ilustracemi 
a korespondencí jeho strýčka 
zasloužilého umělce, archi-
tekta Aloise Meteláka.
Výstava proběhla v Barokním 
areálu ve Svatém Mikuláši 
v bývalých lázních a byla 
zahájena slavnostní vernisá-
ží v sobotu 14. dubna 2018. 
Byla otevřena celý týden do 
22. dubna 2018 vždy od 15 
do 17 hodin. Je škoda, že tuto 
krásnou výstavu nenavštívilo 
více lidí. 
 
Na závěr bych chtěla poděko-
vat těm spoluobčanům, kteří 
se starají o prostranství před 
svými domy, ale i cizími po-
zemky, o které nikdo neproje-
vuje zájem. Je jen škoda, že 
někteří z nás si neváží této prá-
ce. Mnohdy musíme uklízet 
exkrementy po vašich čtyřno-
hých miláčcích. Přitom věřím, 
že i vy rádi procházíte čistými 
zákoutími naší historické 
vesnice. Přeji krásné dny letní 
dovolené a dětem co nejdelší 
prázdniny. 
A ještě něco. Nezapomínejte 
na úsměv při našem společ-
ném setkávání!

jak žijí lidé v této zemi a zda je jezero 
Kivu opravdu nebezpečné?
Nejen horské gorily, deštné pralesy 
nebo všudypřítomné čajové a kávové 
plantáže, ale i precizní čistota dělají 
ze Rwandy neobyčejnou zemi, kterou 
stojí za to navštívit. František vyprá-
věl, jak na letišti museli ukázat všech-
na zavazadla, zda v nich není nějaká 
igelitová taška. Kéž i my bychom si 
svou zemi takto chránili před znečiš-
těním. V průběhu přestávky jsme také 
ochutnali výbornou rwandskou kávu.

NA MADAGASKAR
Zůstali jsme věrni názvu první 
přednášky � ajská trilogie a do 
třetice jsme zavítali na Madagaskar, 
největší ostrov v Africe a 4. největší 
na světě. Tentokrát v podání Mi-
chaely Hrdé, která u nás na Vraclavi 
také jako předchozí cestovatelé 
nebyla poprvé. Od africké pevniny 
se Madagaskar oddělil v průběhu 
druhohor a stále se vzdaluje jiho-
východním směrem, téměř 
o 2 cm za rok. Od nejbližší pevniny 
Mosambiku ho odděluje 400 km 
široký Mosambický průliv a jeho 
� óra a fauna je díky dlouhodobé 
izolaci z 90 % endemická. Rostlinná 
společenstva na Madagaskaru jsou 
různorodá a to díky různé nad-
mořské výšce. V nejvyšších horách 
najdeme horské louky, níž tropické 
deštné pralesy, které čelí lidské těžbě 
a vypadá to, že brzy budou zcela 
zničeny. Místo původních opada-
vých lesů zde najdeme bambusové 
křoviny. Na jihozápadě, kde je extra 
suché podnebí se nacházejí trni-
té buše nebo savany. Najdeme zde 
však i mangrovové porosty. 
Na Madagaskaru se kvůli dlouhé 
izolaci od okolních pevninských 
bloků vyskytuje velké množství 
organismů, které jsou vázány pouze 
na tento ostrov. Jsou to například le-
muři, kterých zde žije na 20 druhů. 
Jiné druhy zde však chybí, například 
dravé šelmy. Výjimkou je  fosa ma-
dagaskarská.

jak žijí lidé ve Rwandě nám přišel 
prozradit František Krampota



Michaela Hrdá přednáší 
o Madagaskaru


z vernisáže výstavy 
Pavla Komůrky
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a Sedlece. Jako vždy, nebyl problém 
několik pytlů naplnit, lhostejnost 
některých spoluobčanů stále přetr-
vává. 

ZPRÁVY ZE STŘELNICE
A nyní se pojďme podívat na naši 
střelnici, která je známá, dovoluji si 
říct, přes půlku republiky.

další kryt a jakýsi větrolam. Oprav-
du zde nyní mají možnost vyvádět 
mladé i zajíci polní, kteří již byli 
k vidění málokdy.
Ještě opakovaně apeluji a prosím 
majitelé psů, aby zvážili volné pobí-
hání, které se stále děje.

SBĚR ODPADU
V dubnu proběhl opět sběr odpadů 
ve spolupráci s obcí v okolí Vraclavi 

Milí čtenáři, dovolte mi, abych 
pomocí zpravodaje zrekapituloval 
činnost našeho mysliveckého spol-
ku MS VRCHA. Rok jsme jako vždy 
zahájili plesem s ještě stále slušnou 
účastí.

APELUJEME NA PEJSKAŘE 
KVŮLI VOLNÉMU POBÍHÁNÍ
Na jaře proběhly běžné práce, které 
nám myslivost přináší. Musíme vy-
čistit všechny krmel-
ce včetně dezinfekce 
těchto zařízení, zrytí 
voliér a provést  
opravy posedu  
a kazatelen. Odcho-
vali a vypustili jsme 
bažanty a jsme rádi, 
že jsou pozitivní 
reakce a lidé nám 
říkají jaká je krásná 
procházka do Drah, 
když je tam slyšet 
tokání bažantů -  
děkujeme i obci, že 
vyšla vstříc k méně 
častému sekání v této 
oblasti a dojde ještě 
k vysázení svahů,  
a tím bude vytvořen 

naše střelnice má dobré jméno 
v celé republice



VÁŽENÍ PŘÁTELÉ MYSLIVOSTI

myslivecký hospodář Aleš Mlíka
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za kulturou v naší obci

což je v našem okolí jedno z nej-
vyšších čísel. Tímto se snažíme 
omezovat škody zemědělcům na 
minimum.

Stále udržujeme vysázené stromky 
ve Hliňáku a na Drahách, zde nám 
vznikl již pěkný malý lesík. Nadá-
le hospodaříme na třech zvěřních 
políčcích. Pokračujeme i v instalaci 
pachových a odrazových zradidel 
kolem silnic, abychom zabránili 
srážkám zvěře s vozidly. Tolik struč-
ně k naší činnosti.

Přeji krásné léto!

z Bučiny, Valenda O. z Bělečka, 
Kašpar F. z Litomyšle. Po napínavém 
rozstřelu zvítězil domácí Mlíka Aleš, 
2. místo obsadil Chalupník Radek, 
3. místo Budík Vojtěch. 

Jsme rádi, že mezi nás zavítá více 
diváku a tím nám podporují skvělou 
atmosféru závodů a chválí si výbor-
nou kuchyni, na kterou jste všichni 
zváni.

   7. 7. 2018 proběhne již 7. ročník 
   Vraclavského poháru - LK 
   8. 7. 2018 Myslivecký dětský den
   22. 9. 2018 Vrchovský přeborník - 
   compakt sporting
   Jste jako vždy srdečně zváni!

ÚLOVKY A HOSPODAŘENÍ
Za loňský myslivecký rok se nám 
podařilo ulovit 51 ks černé zvěře, 

   14. 4. 2018 proběhl nominační 
   Závod družstev našeho okresu
   22. 4. 2018 se odstřílel okresní 
   přebor na LK
   6. 5. 2018 jsme hostili � nále 
   družstev okresu za účasti třinácti 
   družstev –naše družstvo skončilo 
   na 2. místě.
   26. 5. 2018 se konal Veřejný 
   květnový závod, kterého se 
   zúčastnilo 32 závodníků. Tato akce    
   byla perfektně zdokumentována 
   a prezentována paní Špatenkovou 
   na ECHO Vraclav, za což jí moc 
   děkujeme a to i jménem závodníků, 
   kteří jsou z fotek nadšeni.
Do � nále se probojovali Budík V. 
z Olomouce, Vostřel Z. ze Sloupnice, 
Mlíka A. z Vraclavi, Chalupník R. 


 nalisté Veřejného 
květnového závodu



ECHO Vraclav 

myslivci



Země. V 19 hodin 15 minut (letní-
ho času) začne Měsíc vstupovat do 
polostínu. Ve 20 hodin 25 minut 
začne částečné zatmění, kdy Měsíc 
začne vstupovat do úplného zem-
ského stínu. Tyto dvě úvodní fáze 
neuvidíme, protože Měsíc začne 
(ve Vraclavi) vycházet až ve 20 ho-
din 37 minut. Zato, bude-li přát 
počasí, budeme moci v plné kráse 
vidět to nejzajímavější, jak se Měsíc 
pomalu noří do úplného zemského 
stínu, až ve 21 hodin 30 minut se 
do něho ponoří úplně. Nejhlouběji 
se ve stínu Země ocitne ve 22 ho-
din 22 minut, čemuž se říká střed 
zatmění. Konec úplného zatmě-
ní, kdy se Měsíc začne postupně 
vynořovat z úplného zemského 
stínu, nastane ve 23 hodin 13 mi-
nut. Úplně ze zemského stínu 
Měsíc vystoupí v 0 hodin 19 mi-
nut následujícího dne. Z polostínu 
vystoupí v 1 hodinu 29 minut. Ani 
v nejhlubším stínu nepřestane být 
Měsíc viditelný, bude mít temně 
načervenalou barvu, neboť zemská 
atmosféra sluneční paprsky lomí, 
takže se jich, byť malá část, dostane 

nalezneme ještě Venuši jako Ve-
černici, která se už postupně bude 
přibližovat k obzoru. Po většinu 
noci bude viditelný Saturn a v prv-
ní polovině noci Jupiter. 

ZATMĚNÍ MĚSÍCE
27. července večer můžeme po-
zorovat pro nás asi nejzajímavější 
úkaz letní prázdninové oblohy, kte-
rým bude úplné zatmění Měsíce, 
kdy se Měsíc celý schová do stínu 

V druhé polovině letošního roku se 
na obloze odehraje několik zajíma-
vých úkazů, na něž chci upozornit.

PLANETY V ČERVENCI
V červenci můžeme po celou noc 
pozorovat Mars, který se bude jevit 
dosti jasný, neboť se v úterý 31. 
července v 10 hodin nejvíce přiblíží 
Zemi na vzdálenost 0,385 vzdále-
nosti Země od Slunce, tedy 57,59 
milionů km. Na večerní obloze 

obrázky úplného zatmění převzaty
ze serveru astro.cz, autor Petr Horálek





ASTRONOMICKÉ TIPY
PRO DRUHOU POLOVINU ROKU 2018

Jaroslav Kubík
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V listopadu stojí za zmínku jen 
Venuše, která se v polovině listo-
padu vynoří na ranní obloze, bude 
rychle zjasňovat, takže se na konci 
listopadu stane nápadnou Jitřenkou 
vysoko nad jihovýchodním obzo-
rem.

PLANETY V PROSINCI
V prosinci na večerní obloze nalez-
neme pouze Mars, jeho jasnost už 
bude malá, ale bude dosti vysoko 
nad obzorem. Na ranní obloze pak 
nad jihovýchodním obzorem Mer-
kur a Venuši. V závěru roku se na 
ranní obloze k Venuši a Merkuru 
přidá Jupiter.

GEMINIDY
14. prosince ve 13 hodin má nastat 
maximum meteorického roje Ge-
minidy, s maximální frekvencí 120 
meteorů za hodinu. To sice ve dne 
neuvidíme, ale můžeme se podívat 
v noci, neboť roj je aktivní od 6. do 
17. prosince.

KOMETU UVIDÍME DVAKRÁT
Na závěr se v prosinci můžeme těšit 
na výjimečně jasnou kometu 46P/
Wirtanen, která by mohla být vidět 
i pouhým okem. (Byla objevena 
17. ledna 1948 americkým astrono-
mem Carlem A. Wirtanenem při 
jeho pozorování na Lickově obser-
vatoři). Kometa projde letos 
12. prosince nejblíže kolem Slunce 
a o 4 dny později se nejvíce přiblíží 
k Zemi a uvidíme ji v souhvězdí 
Býka poblíž hvězdokupy Plejády. 
Pak se bude pohybovat postupně 
souhvězdími Persea a Vozky, kde 
o Vánocích se nám promítne těsně 
vedle hvězdy Capella.

mě rána. Jeho jasnost už 
bude klesat. Saturn bude 
viditelný v první polovině 
noci, Jupiter nad jihozá-
padním obzorem večer. 

Na ranní obloze se nám může 
nízko nad východním obzorem 
poštěstit uvidět Merkur. Meteoric-
ký roj Perseidy, o němž jsem psal 
v loňském Zpravodaji, bude mít 
letos maximum 13. srpna ve 
2 hodiny ráno a můžeme očekávat 
asi 110 meteorů za hodinu.

PLANETY V ZÁŘÍ
V září se Venuše postupně stane 
nepozorovatelnou. Mars s postup-
ně klesající jasností bude viditelný 
v první polovině noci, Jupiter 
a Saturn nalezneme večer nad 
jihozápadním obzorem. Podzimní 
rovnodennost nastane 23. září ve 
3 hodiny 54 minut.

PLANETY V ŘÍJNU
V říjnu bude viditelný v první polo-
vině noci Mars a večer nad jihozá-
padním obzorem Saturn.

i do zemského stínu. A ještě 
poznamenávám, že v době 
tohoto úkazu najdeme mimořádně 
jasný Mars (s výraznou naoranžo-
vělou barvou) jen necelých 6° jižně 
od zrudlého Měsíce. Na webové 
stránce http://www.astro.cz/na-ob-
loze/mesic/zatmeni-mesice/za-
tmeni-mesice-v-letech-2011-2020/
uplne-zatmeni-mesice-27-28-cer-
vence-2018.html si můžete přehrát 
vypočtené video průběhu celého 
úkazu i s vyobrazením okolní oblo-
hy i dalšími podrobnostmi.

Zájemcům na letních táborech jistě 
vedoucí umožní posunout večerku 
tak, aby tento vzácný úkaz mohli 
spatřit.

PLANETY V SRPNU
V srpnu Venuši už téměř neuvi-
díme, bude velmi nízko během 
soumraku nad západním obzorem. 
Mars uvidíme po většinu noci kro-

video z průběhu 
zatmění Měsíce 

kometa 46P/Wirtanen 
(světlý bod v centru) 
na fotogra� i pořízené 
9. prosince 2001 teleskopem 
ze Země na vzdálenost 
cca 534 milionů km, 
převzato z cs.wikipedie.org
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vyhrálo, ale po zranění Jardy Janků 
jsme museli improvizovat. A tak 
jsme z Pardubic na hostování se-
hnali vnuka Jirky Táborského, který 
nám vytrhl trn z paty. Nakonec 
jsme obsadili 3. místo.
Naše A mužstvo nastupovalo 
většinou v sestavě: Sochor Martin, 
který přestoupil z Litomyšle, Schej-
bal Petr, Vachalík a Táborský. Od 
poloviny sezony se za A mužstvo 
střídali Novotný, Hrubeš a Nežádal. 

Ze zdravotních důvodů přestal hrát 
Petr Matoušek (rameno) a Jarda 
Janků šel hrát v 72 letech hokej  
a dopadlo to, tak jak to dopadlo.  
Do konce sezony si už nezahrál. 
V půli sezony přestal hrát Jenda So-
chor, tady si myslím, že by nám tuto 
sezonu mohl pomoci. Pomoc nám 
slíbil i Kuba Meissner, že by v nové 
sezoně začal trénovat. To by byla 
dobrá posila. Stále pro B mužstvo  
je v záloze Kuba Pelikán a Pepa 
Hýblů (snad dostaví chatu a za B 
mužstvo bude nastupovat).
C mužstvo první polovinu RP4 

Sezona 2017/2018 byla opět prů-
měrná, jako loňský rok. Áčko na 
začátku soutěže bylo v horní polovi-
ně, to když jsme hráli v plné sestavě  
s Petrem Schejbalem a Martinem 
Sochorem. Po polovičce z pracov-
ních důvodů nehrál Martin a tak  
pomáhal jen Petr Schejbal, ale 
s konečným šestým místem jsme 
spokojeni.
Naše B mužstvo po kvalitním za-
čátku, nakonec bojovalo o sestup. 

TTC SEDLEC
STOLNÍ TENIS

Josef Schejbal

i když nás provází zdravotní 
problémy, držíme se



sestava nasazených hráčů se 
v průběhu roku několikrát měnila
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Na konci sezony z toho bylo pěkné 
šesté místo. 
Pro sezonu 2018-19 by to měla být 
stejná sestava, ale přibydou tam na 
výpomoc Pepa Hýbl a posila z Vy-
sokého Mýta Pavel Pohl. 
B mužstvo většinou nastupovalo 
v této sestavě: Novotný Jirka, Láďa 
Hrubeš, Karel Nežádal a Jarda Jan-
ků, kterého po zranění na čtvrtém 
místě většinou střídal někdo z C 
mužstva. B mužstvo nakonec uháji-
lo příslušnost ve druhé třídě. Pro le-
tošní sezonu bude na soupisce Pepa 
Hýbl, Jirka Novotný, Láďa Hrubeš, 
Karel Nežádal, Jenda Sochor, Pavel 
Pohl, Jarda Janků, Petr Matoušek 
a Kuba Meissner. Kuba Pelikán 
pracuje v Praze, ale přesto by mohl 
vypomoci v pár zápasech. Na hosto-
vání, ale i na soupisce B mužstva 
u nás budou dva mladší žáci, kteří 
budou hrát hlavně za C mužstvo, 
Vavroušek a Pohl ml. 
A jsme u 4. třídy a našeho C muž-
stva. Základ od začátku tvořil Hru-
beš, Janků, Smrček, Ochodnický, 
Kopecká, Dolanský.
C mužstvo nakonec skončilo nejlé-
pe a obsadilo 3. místo. Pro letošní 
rok bude mužstvo posíleno o Pavla 
Pohla, se kterým bude hrát syn, dále 
bude hrát Michal Vavroušek, Janků, 
Smrček a pokud bude mít volno, 
bude hrát i Dušan Ochodnický, kte-
rý byl nakonec ve čtyřce nejlepší.

PROBLÉMY S TRÉNINKY
S tréninkovou morálkou se potýká-
me každý rok. Letos si udělal nej-

ping-pong Sedlec

List1

Stránka 1

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Sokol Mistrovice A 2221 1 0 0 219:94 65

2    TJ Sokol Žamberk B 2215 2 5 0 202:119 54

3    TJ Sokol Č. Třebová Bm  2214 3 5 0 191:128 53

4    TJ Lanškroun B 2212 4 6 0 192:156 50

5    TJ Jiskra Králíky A 22 9 4 9 0 159:164 44

6    TTC Sedlec A 22 9 2 11 0 155:164 42

7    TTC Ústí nad Orlicí \"E"\ 22 9 1 12 0 167:159 41

8    Orel Vysoké Mýto B 22 7 4 11 0 153:167 40

9    TJ Lanškroun C 22 7 2 13 0 126:196 38

10    Steinerová Choceň z.s. 22 6 3 13 0 147:188 37

11    TJ Sokol Líšnice A 22 6 0 16 0 103:191 34

12    TJ Sokol Řetová 22 3 2 17 0 116:204 30

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Zálší A 2220 1 1 0 214:108 63

2    TJ Sokol Mistrovice B 2216 2 4 0 202:140 56

3    TJ Sokol Libchavy A 2213 1 8 0 183:155 49

4    TJ Sokol Tatenice A 2213 1 8 0 183:165 49

5    TJ Jiskra Králíky B 2210 4 8 0 172:181 46

6    Sk Skořenice 22 9 4 9 0 173:176 44

7    TJ Sokol Sudslava B 22 7 6 9 0 173:183 42

8    TJ Sokol Lukavice 22 8 3 11 0 170:176 41

9    TTC Sedlec B  227 4 11 0 173:182 40

10    Orel Vysoké Mýto C 22 7 4 11 0 167:194 40

11    TJ S. Plchovice Sršně A 22 5 4 13 0 169:193 36

12    TJ Sokol Líšnice B 22 0 0 22 0 94:220 22

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    Sokol Mostek 1613 0 3 0 204:84 42

2    Sportovní Klub Džbánov 1612 1 3 0 181:107 41

3    TTC Sedlec C  169 4 3 0 164:124 38

4    TJ Sokol Sudslava D 16 9 3 4 0 156:132 37

5    Orel Vysoké Mýto E 16 7 3 6 0 143:145 33

6    TJ Zálší C  167 3 6 0 141:147 33

7    TJ Sokol Libchavy C 16 3 3 10 0 114:174 25

8    TJ Sokol Sudslava E 16 1 2 13 0 97:191 20

9    TJ S. Plchovice Sršně C 16 1 1 14 0 96:192 19

častější účastník (Jiří Táborský st.) 
seznam a seznámí vás, jak to do-
padlo.
Pravidelně se tréninků zúčastňovali 
Jirka Táborský starší, Jarda Janků 
a Standa Dolanský. Začátek a konec 
sezony je vždy problém, ale přes 
zimu by se mohli hráči zúčastnit 
ve větším počtu.

KAŽDOROČNÍ TURNAJ
Jako každý rok se uskutečnil han-
dicapový Vánoční turnaj o putovní 
pohár. Loni to bylo 30. 12. za účasti 
dvanácti hráčů, hlavní rozhodčí byl 
Petr Schejbal, občerstvení zajistil 
Jiří Táborský st.

Turnaj vyhrál Dolanský Roman
2. Vavroušek Michal
3. Vachalík 
Lubor
4. Táborský 
Jiří ml.
5. Křepelka Tom
6. Hrubeš Láďa
7. Sochor Martin
8. Vavroušek 
Robin
9. Nežádal Karel
10. Dolanský 
Stanislav
11. Janků Jarda
12. Vavroušek st.

Čtyřhra: ve � nále 
se utkali Vachalík 
Lubor a Dolan-
ský Roman, kteří 
vyhráli a porazili 

List1

Stránka 1

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Sokol Mistrovice A 2221 1 0 0 219:94 65

2    TJ Sokol Žamberk B 2215 2 5 0 202:119 54

3    TJ Sokol Č. Třebová Bm  2214 3 5 0 191:128 53

4    TJ Lanškroun B 2212 4 6 0 192:156 50

5    TJ Jiskra Králíky A 22 9 4 9 0 159:164 44

6    TTC Sedlec A 22 9 2 11 0 155:164 42

7    TTC Ústí nad Orlicí \"E"\ 22 9 1 12 0 167:159 41

8    Orel Vysoké Mýto B 22 7 4 11 0 153:167 40

9    TJ Lanškroun C 22 7 2 13 0 126:196 38

10    Steinerová Choceň z.s. 22 6 3 13 0 147:188 37

11    TJ Sokol Líšnice A 22 6 0 16 0 103:191 34

12    TJ Sokol Řetová 22 3 2 17 0 116:204 30

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    TJ Zálší A 2220 1 1 0 214:108 63

2    TJ Sokol Mistrovice B 2216 2 4 0 202:140 56

3    TJ Sokol Libchavy A 2213 1 8 0 183:155 49

4    TJ Sokol Tatenice A 2213 1 8 0 183:165 49

5    TJ Jiskra Králíky B 2210 4 8 0 172:181 46

6    Sk Skořenice 22 9 4 9 0 173:176 44

7    TJ Sokol Sudslava B 22 7 6 9 0 173:183 42

8    TJ Sokol Lukavice 22 8 3 11 0 170:176 41

9    TTC Sedlec B  227 4 11 0 173:182 40

10    Orel Vysoké Mýto C 22 7 4 11 0 167:194 40

11    TJ S. Plchovice Sršně A 22 5 4 13 0 169:193 36

12    TJ Sokol Líšnice B 22 0 0 22 0 94:220 22

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY

1    Sokol Mostek 1613 0 3 0 204:84 42

2    Sportovní Klub Džbánov 1612 1 3 0 181:107 41

3    TTC Sedlec C  169 4 3 0 164:124 38

4    TJ Sokol Sudslava D 16 9 3 4 0 156:132 37

5    Orel Vysoké Mýto E 16 7 3 6 0 143:145 33

6    TJ Zálší C  167 3 6 0 141:147 33

7    TJ Sokol Libchavy C 16 3 3 10 0 114:174 25

8    TJ Sokol Sudslava E 16 1 2 13 0 97:191 20

9    TJ S. Plchovice Sršně C 16 1 1 14 0 96:192 19

Martina Sochora s Míšou Vavrouš-
kem.

Na ukončení sezony proběhla schů-
ze 26. 5. v Sedlecké hasičárně při 
plzeňském pivu a klobáskách.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
našim sponzorům, v první řadě 
Obecnímu úřadu Vraclav, panu 
Kulhavému a dalším.

tabulky
konečné výsledky 2017-18
   1. tabulka Regionální přebor 1
   2. tabulka Regionální přebor 2
   3. tabulka (vlevo) Regionální přebor 4 J

(pro účely tabulky zkrácen název týmu
KST SK US Steinerová Choceň z.s. "D)
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Léto máme opět tu a s ním i půl 
roku za námi. A jaké Sokolské akce 
jsme za tuto dobu stihli? Můžete si 
je prohlédnout!

  Leona Ochodnická

sokol

3. 3. SE KONAL 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 

KARNEVAL - LETOS 

S MALOU ÚČASTÍ 

KVŮLI CHŘIPCE.

1. 5. ZA SLUNNÉHO, ALE CHLADNĚJŠÍHO POČASÍ SE NA HRADISKU USKUTEČNILA KULIČKIÁDA, PŘIŠLO SI ZACVRNKAT 15 DĚTÍ.

2. 6. SE KONAL BRANNÝ 

DĚTSKÝ DEN NA MLEJNKU - 

VYMYSLELI JSME LETOS 

PRO DĚTI PŘEKVÁPKO - 

PLAVBU LODIČKOU. NEJEN 

DĚTI BYLY NADŠENÉ.



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

facebook: obec Vraclav 

TERMÍN KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO POŘÁDAJÍCÍ
červenec
1. 7. Divadlo Král Jelenem (Carlo Gozzi) Kunětická Hora Kulturní komise 
7. 7. Vraclavský pohár LK střelnice U Topola MS VRCHA
8. 7. Myslivecký dětský den střelnice U Topola MS VRCHA
15. 7. Záměna- divadelní představení náves Vraclav Kulturní komise 
srpen
4. 8. Vršovák Fest hřiště Vraclav Za podpory obce Vraclav
září

Světový den první pomoci hřiště Vraclav MS ČČK Vraclav
27. 9. - 29. 9. Relaxační víkend pro ženy TJ Sokol Vraclav
22. 9. Vrchovský přeborník střelnice U Topola MS VRCHA
říjen
6. 10. Drakiáda hřiště Vraclav TJ Sokol Vraclav

Kulturní komise 

listopad
2. 11. Večer světel sraz před ZŠ TJ Sokol Vraclav

Svatomartinský průvod s překvapením Sedlec Osadní výbor Sedlec
24. 11. Vánoční koleda studio DVA Praha Kulturní komise 
30. 11. Předvánoční dýchánek sál KD Vraclav TJ Sokol Vraclav
prosinec

Mikulášská zábava Do pekla braní sál KD Vraclav Spolek proti nudě
Čertování ZŠ Vraclav TJ Sokol Vraclav
Rozsvícení vánočního stromu Sedlec OV Sedlec, SDH Sedlec
Rozsvícení vánočního stromu náves Vraclav Obec Vraclav

Vánoční koncert v kostele

Tradiční vánoční koncert a živý betlém kostel sv. Mikuláše

Procházka do lesa s krmením zvířátek Vraclav MS ČČK Vraclav

Oslavy 100. výročí vzniku Československé 
republiky

kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

Farní společenství, ZŠ 
Vraclav
Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě
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vraclavské pálení 
Čarodějnic (vlevo) a Frank 
Zappa sochaře Jakuba Vlčka 
na Květ(i)novém festivalu

kalendář plánovaných akcí



UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

telefon 465 482 005
starosta-ou@vraclav.cz

Jaroslava Fikejzová (pokladní)
Irena Maděřičová (účetní)

telefon 465 482 127
ucetni-ou@vraclav.cz

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@vraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.34, 9.25, 
  11.31, 13.00, 14.15, 14.29, 15.42,
  17.40
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16
  neděle: 13.16, 16.16, 18.36

VRACLAV SEDLEC rozcestí
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
pouze ve všední den
  5.17, 6.27, 10.37, 10.42, 11.47, 
  12.13, 13.37, 14.47, 15.03, 15.37, 
  15.56, 16.47, 16.50

VYSOKÉ MÝTO aut. nádraží
SMĚR VRACLAV NÁVES
všední den
  5.25, 6.06, 6.40, 7.15, 8.25, 10.30, 
  12.27, 13.27, 14.05, 14.45, 14.54, 
  16.05, 17.30, 18.25, 19.05
víkend
  sobota: 10.35, 13.35, 16.35
  neděle: 13.35, 16.35, 18.47

SMĚR SEDLEC ROZCESTÍ
pouze ve všední den
  5.45, 6.20, 7.15, 9.30, 10.30, 11.43, 
  12.05, 13.30, 14.43, 14.55, 15.30,
  16.43, 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
po  8.00-12.00 12.30-16.30
st 8.00-12.00 12.30-17.00
ověřování
pá 8.00-12.00 12.30-15.00

SBĚRNÝ DVŮR
so   9.00-11.30 (každá sudá)

POŠTA
po   13.00-15.30
út 8.30-11.00
st   13.00-15.30
čt 8.30-11.00
pá   13.00-15.30

KONZUM
      po 7.30-17.00
      út 7.30-17.00
      st 7.30-17.00
      čt 7.30-17.00
      pá 7.30-17.00
      so 7.00-10.00

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00
Knihovna Sedlec nabízí 

pro veřejnost tyto služby: 
možnost použití počítače, 

barevný tisk a scanner.

otvíračky · autobus · kontakty


