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zavřela obchody, a nakonec i hranice 
státu. Nakažených a mrtvých přibýva-
lo, na očích lidí bylo vidět nejistotu 
a otázku – co bude dál, co ještě přijde? 
Krizový zákon ukládá vládě v období 
pandemie okamžitě ustavit Ústřední 
krizový štáb vedený ministrem vnitra. 
Jenže premiér usoudil, že je to zbyteč-
né, a tak místo organizovaného krizo-
vého řízení pořádal pouze tiskové kon-
ference s ministry. Ofi ciální pokyny 
pro starosty obcí a měst a jejich úřady 
však nepřicházely žádné. Byly jsme 
nuceni si poradit sami. Prostřednic-

tvím občanské pomoci jsme pro lidi 
zajišťovali ochranné roušky, nakoupili 
drahý motorový postřikovač, kterým 
hasičská zásahová jednotka pravidelně 
dezinfi kovala veškeré veřejné prostory. 
Chod prodejny, pošty a obecního úřa-
du zůstal nepřetržitý. Škola zajišťovala 
vzdělávání přes internet. Od vlády, mi-
nisterstev a Pardubického kraje denně 
přicházely desítky nových informací, 
a to i takové, že se lidé z měst, kde již 
nákaza řádila, přesouvali na chalupy 
na venkov a že nás nakazí. Vyvracel 
jsem falešné informace a poplašné 
zprávy a uklidňoval obyvatele. Jako 
starosta jsem musel zachovat chladnou 
hlavu jak při nedostatku informací, tak 
v situacích, kde jsem se v informacích 
ztrácel. Bylo potřeba zabránit panice. 
Kvůli krizovým opatřením jsem 
nemohl svolat veřejné zasedání zastu-
pitelstva obce a schválit rozpočet 
obce na rok 2020. Nastal problém se 
zajištěním potřebných investic. Byl 
a stále je problém i s nedostatkem 
dodavatelských fi rem, protože buď 
nemají z čeho dělat, nebo jsou závislé 
na zahraničních pracovnících, které 
museli poslat domů.

Vážení spoluobčané,
rok 2020 začal téměř stejně jako každý, 
v poklidu, až do té doby, než k nám 
začaly pronikat zprávy o jakémsi 
smrtícím viru, který se šíří Evropou 
odněkud z Itálie.
Při prvních zprávách o pandemii ko-
ronaviru COVID-19 jsem jako starosta 
zpozorněl. Z médií postupem času při-
cházely kusé informace o jeho původu, 
šíření a smrtících účincích. S obavami 
jsem sledoval, jak se nákaza pomalu 
šíří do všech krajů. E-mailovou poštou 
začala přicházet vládní nařízení 
a krizová opatření, která byli všichni 
občané bez rozdílu věku povinni 
dodržovat. Obecní úřad musel zajistit 
informování obyvatel, a tak se plnily 
úřední desky, potom i vývěsky spolků, 
byly zahlcovány webové stránky a so-
ciální sítě. Situace připomínala válečný 
stav, nakonec byl vyhlášen „pouze“ 
stav nouzový. Bez roušek, respirátorů 
nebo alespoň něčím přes ústa a nos 
nesměl nikdo ani na krok. Materiální 
pomoc od státu nepřicházela, jenom 
nařízení a zákazy.  Museli jsme zavřít 
hospodu, školu, kostel, knihovnu 
a zrušili jsme hromadné akce. Vláda 
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Milé sousedky, milí sousedé!
Když jsme v redakci dumali, o čem bude toto vydání, když bylo pořá-
dání akcí na dlouhou dobu přerušené a - co si budeme povídat - náš 
Zpravodaj je hlavně o akcích, dospěli jsme k závěru, že zkrátka uděláme 
číslo tenčí. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, kolik zajíma-
vých textů se nakonec podařilo nashromáždit. Takže tento Zpravodaj 
nejen že neutrpěl na tloušťce, ale krom jiného je také informačně vydat-
ný, místy až labužnický.
Nepřekvapivě se jako hlavní nit vine celým číslem již tolikrát omýlaná 
pandemie a názory na ni i zkušenosti s ní se různí autor od autora. Jistě 
s některými budete souznít více, s jinými méně, ale o tom přeci život je. 
A jsou tu i jiná témata, třeba zajímavý článek s mnoha skvělými postře-
hy o životním prostředí. Paleta je tedy pestrá!
Hlavním článkem je tentokrát rozhovor s ředitelkou základní školy 
a naší redakční velitelkou Mgr. Pavlínou Štanclovou. Nemyslete si, brá-
nila se zuby nehty a tvrdila, že se to nehodí. Ale kdy jindy než v době, 
ve které probíhala výuka docela jinak? Tak jsme ji nakonec přesvědčili. 
Nuže, pojďme na to!
Přejeme vám pěkné slunné léto!
       Redakce

slovo starosty obce
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skytlo dotaci 1 688 000 Kč, spoluúčast 
z rozpočtu obce je 945 000 Kč. Akce je 
vysoutěžena, smlouva o dílo je uzavře-
na. Realizace: červenec-listopad 2020.

VRACLAV - OBNOVA MÍSTNÍ 
KOMUNIKACE Č. 1D - OD ČP. 35 
K ČP. 101 
Celkové náklady 1 640 000 Kč. Prv-
ní část za 500 000 Kč je hotová. Celá 
akce má být dokončena v srpnu 2020. 
Dotace stát neposkytuje.

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE 
(ZATEPLENÍ) OBECNÍHO 
ÚŘADU VRACLAV 
Celkové náklady 4 080 000 Kč. Obec 
má podanou žádost o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí ve výši 
1 100 000 Kč, spoluúčast z rozpočtu 
obce má být 2 980 000 Kč. Realizace 
akce je vázaná na poskytnutí dotace.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VRACLAV
Celkové náklady 3 350 000 Kč. Obec 
má podanou žádost o dotaci z Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ve výši 2 325 000 Kč, spoluúčast 
z rozpočtu obce má být 1 025 000 Kč. 
Realizace projektu je vázaná na po-
skytnutí dotace. Uvažovaný termín 

spoluúčast k získaným dotacím na in-
vestice. Letos jsme již zahájili akce, na 
které obec získala dotaci, ale kde vzít 
na spoluúčasti? Dlouhodobě je řešíme 
úvěrem, bohužel nastala doba, kdy 
banky úvěr malé obci neposkytnou 
pro nejistotu splácení.
A co teď? Hledáme cesty a věříme. 
Máme přislíbený kontokorentní úvěr 
ve výši 2 miliony Kč, ale ten vyjde 
s odřenýma ušima na zahájené akce 
a co když nám schválí další dotaci?

OBNOVA BALUSTRÁDOVÉHO 
SCHODIŠTĚ PŘED BAROKNÍM 
KOSTELEM VE SVATÉM 
MIKULÁŠI
Druhá etapa za 1 100 000 Kč. Obnovu 
schodiště provádí místní restaurátoři 
kamene. Obec obdržela dotaci z Mini-
sterstva kultury z Programu záchrany 
architektonického dědictví ve výši 
700 000 Kč a očekává další dotaci 
z Pardubického kraje ve výši 150 000 Kč. 
Spoluúčast z rozpočtu obce bude 
ve výši 250 000 Kč.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO 
DOMU Č.P. 72, SEDLEC
Celkové náklady 2 633 000 Kč, 
Ministerstvo pro místní rozvoj po-

Velmi těžké to měly, a ještě stále mají, 
rodiny se zajištěním celodenního stra-
vování a programu pro své děti, když 
nemohly být a jíst ve škole nebo školce 
a rodiče nemohli chodit do práce. 
Některé domácnosti to nemají jedno-
duché ani s příjmy.
Situace se pomalu uklidňuje. To, co si 
všichni přáli, se splnilo. Pandemie se 
naší obci vyhnula.
Vyvstala však nová otázka: Byla to 
pandemie nebo hysterie? Naši přední 
epidemiologové hovoří o přehnaných 
opatřeních Babišovy vlády, která zby-
tečně přinesla hluboký propad ekono-
miky. A já s nimi souhlasím. Ať už je 
to, jak chce, odneseme nezodpovědné 
a chaotické počínání vlády my všichni.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem - švadlenám roušek, proda-
vačkám, škole, zásahové jednotce, 
zaměstnancům obce a obecnímu 
úřadu, poště, ale i občanům za pomoc 
a zvládnutí období nouzového stavu.
NÁSLEDKY neuváženého a neprofe-
sionálního chování vlády ČR v období 
„pandemie“ velmi ovlivní veřejné roz-
počty, od státního přes krajské až po 
rozpočty měst a obcí. Daňové příjmy 
obce Vraclav mají být letos nižší o 3,1 
milionu Kč. To je částka, kterou obec 
každý rok vydává přímo nebo jako 

slovo starosty obce

INVESTICE ZAHÁJENÉ 
V LETOŠNÍM ROCE

PŘIPRAVOVANÉ
INVESTICE

kde jinde si u nás připadat
jako v Ráji?
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realizace: zahájení srpen 2020, dokon-
čení duben 2021.

INFRASTRUKTURA PRO 9 RODIN-
NÝCH DOMŮ VE VRACLAVI 
Odhad celkových nákladů 4 800 000 Kč. 
Plánovaná realizace: zahájení září 
2020, dokončení květen 2021.

Obec připravuje další projekty, např.: 
  • Nové sportovní zázemí se šatnami 
     hráčů na fotbalovém hřišti 
  • Doplnění kanalizace a dočišťovací 
     nádrže na Sedleci a na Vraclavi 
  • Dokončení Sedlecké návsi 
  • Nová mateřská škola 
Ale všechno je o penězích.

Tolik k investicím obce v letošním 
roce a letech následujících.

ODPADY
V posledních měsících se rychle-
ji plnily kontejnery na papír nebo 
kontejner na použité oděvy u pro-
dejny Konzumu, protože lidé trávili 
veškerý čas doma a nahromadili tak 
více odpadů. Zde bych chtěl požádat 
o jednu věc. Když přijdete k plnému 
kontejneru, upozorněte obecní úřad 
a se svým odpadem počkejte, až bude 
kontejner vysypaný. Odložíte-li váš 

slovo starosty obce

odpad vedle kontejneru není povin-
ností svozové společnosti ho naložit 
a odvézt, protože není v nádobách 
k tomu určených. Takto odložený 
odpad se často znehodnotí, například 
deštěm a co potom s ním.

TISÍC A JEDNA CESTA 
PRO KRAJINU
Každý z nás vidí, jak vypadají pole, 
co se na nich pěstuje, jak jsou 
(ne)orána, čím jsou hnojena a jak 
jsou lány velké. Pole tvoří převážnou 
část české krajiny.
Jednou z možností, jak krajině pomo-
ci, je jednoduché obnovení historic-
kých polních cest. Tyto cesty jsou 
zachyceny ve starých mapách a často 
zůstaly ve vlastnictví obce. Dnes jsou 
většinou zorány a jsou součástí vel-
kých zemědělských půdních bloků. 
Je poměrně snadné cesty obnovit, 
rozdělit tak velké lány a kolem cest 
pak vytvořit zatravněné pásy a osadit 
je alejemi stromů. Cesty se dají využít 
jako cyklostezky, pro pěší turistiku 
cest, brání erozím a povodním 
a poslouží i jako úkryt drobné zvěře 
před rychlou zemědělskou technikou. 
Obec Vraclav se k projektu 1000 
a 1 cesta pro krajinu hlásí a informuje 
zemědělce, kterých zaoraných cest se 
to týká. Stát podporuje výsadby stro-
mů až 100 procentními dotacemi.

NOVÁ KNIHOVNA
Nová knihovna v prostorech bývalého 
bytu v budově Obecního úřadu je již 
v provozu. Stěhování a zařazení knih 
si řídila paní knihovnice, významně 
pomohli zaměstnanci obce a obecní 
úřad. 

DOPRAVNÍ NEŠVARY
Všichni víme, že silnice má být prů-
jezdná v obou směrech bez omezení 
stojícími vozidly, že se nesmí zastavo-
vat a stát na travnatých pásech 
a chodnících nebo zabírat plochy, 
které nejsou součástí silnic. Vznikají 
tak i nebezpečné dopravní situace. 
Obecní úřad zdokumentoval všechna 
problémová místa a jedná s dopravní 
policií o řešení.

Mohl bych psát o dalších věcech, 
ale nechtěl bych brát vítr z plachet 
autorům dalších článků, a tak už jen 
závěrečné slovo. 

Chtěl bych popřát všem krásné, 
pohodové léto, plné hezkých zážitků. 
Užijte si ho ve zdraví a dobré náladě 
v přírodě na čerstvém vzduchu. 
     
  Oldřich Koblížek

starosta obce

chůze po horách osvěžuje tělo i ducha -
něco na tom bude
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tabule na návsi, vysazovány květiny, 
upravovány pomníky, zkrátka to, 
co šlo udělat v malých skupinkách. 
Závěrem mi nezbývá, než popřát 
nám všem, ať vše špatné pomine 
a můžeme se všichni vrátit ke svým 
činnostem.

Za osadní výbor Sedlec 
Martin Knil

odpady - informace pro občany

VÝSYP POPELNIC
v druhé polovině r. 2020

8. a 22. června
6. a 20. července
3. 17. a 31. srpna

14. a 28. září
12. a 26. října

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


JEDLÉ OLEJE A TUKY 

můžete odložit do sběrné nádoby 
(uzavíratelná průhledná plastová 

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

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

Svoz PLASTU každý poslední
čtvrtek v měsíci.

Výsyp KONTEJNERŮ NA SKLO 
dle potřeby.

24. června 
22. července

19. srpna 
16. září 
14. října 

11. listopadu 
9. prosince

Nachází se v ulicích Průmyslová 
a Kapitána Poplera. Otevírací doby 

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

PROVOZNÍ REŽIM
a) občan vjede do SD 

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

c) obsluha zváží odpady určené 
ke zpoplatnění, následně vybere 

peníze a vydá účtenku 

VÝSYP KONTEJNERŮ
NA PAPÍR

SBĚRNÉ DVORY
ve Vysokém Mýtě

výboru, ale i další občané Sedlece 
začali šít roušky, roznášet je lidem 
a provádět nákupy a pomáhat 
spoluobčanům, kteří to potřebovali. 
Po celou dobu omezení jsme byli 
v kontaktu s vedením obce. Po čás-
tečném rozvolnění opatření jsme se 
pustili alespoň do okrašlování obce, 
když nebylo možné uspořádání 
akce s větším počtem osob. Byl pro-
veden úklid kolem nové informační 

V únoru letošního roku se sešli 
všichni členové osadního výboru 
ke své první letošní schůzce, kam 
byli pozváni i občané Sedlece. Zde 
jsme domlouvali pořádání akcí 
na letošní rok, co je potřeba v obci 
udělat a došlo i na dotazy a připo-
mínky veřejnosti. Nicméně všichni 
víme, k čemu došlo a v důsledku 
vládních opatření bylo vše rázem 
jinak. V této době členové osadního 

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

do původního stavu 

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

ULOŽENÍ ODPADŮ 
BEZ POPLATKU

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

na ul. Průmyslová.

POPLATEK JE VŽDY VYBÍRÁN 
OD VŠECH OSOB ZA:

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

presorů, apod. 

Pneumatiky nejsou na SD přijímány 
- odevzdávají se do pneuservisů. 

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

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

osadní výbor Sedlec
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        Kovové uzávěry a víčka
        Kovové obaly od drogerie 
        a kosmetiky
        Alobal

Nepatří sem
        Obaly od nebezpečných látek
        Plynové lahve
        Kabely a dráty
        Elektrozařízení

     

        Zbytky jídel rostlinného původu
        Zbytky ovoce a zeleniny
        Květiny
        Kávové sedliny a fi ltry
        Čajové sáčky
        Hrnkové květiny včetně hlíny
        Skořápky od vajec a ořechů

        Maso, kosti, oleje a tuky
        Tekuté a silně mastné potraviny
        Cigaretové oharky

odpady - jak správně třídit

        Noviny, časopisy, letáky
        Knihy
        Brožury
        Katalogy
        Kancelářský a balicí papír
        Čisté papírové obaly
        Karton a lepenka

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

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

        Linoleum
        PVC
        Pryžové výrobky

PAPÍR

PLAST

SKLO

BIO

KOVY

MODRÉ KONTEJNERY
VÝKUPNY

Patří sem

Nepatří sem

ŽLUTÉ NÁDOBY

Patří sem

Nepatří sem

ŠEDÉ KONTEJNERY
VÝKUPNY, SBĚRNÝ DVŮR

Patří sem

HNĚDÉ NÁDOBY
KOMPOSTÁRNA

Patří sem

Nepatří sem

BÍLÉ A ZELENÉ NÁDOBY

Patří sem

Nepatří sem

ČERNÉ NÁDOBY
POZINKOVANÉ POPELNICE

Patří sem

Nepatří sem

SMĚS



DOBA NEJSTARŠÍ, OD PRAVĚKU DO KONCE STOLETÍ XIII.
Kronika Vraclavská – napsal Dr. František Loskot

Prosím laskavého čtenáře, aby na chvilenku opustil 
dobu přítomnou a navštívil se mnou v myšlenkách naši 
krajinu tak koncem prvého tisíciletí po Kristu. Ovšem 
v té době končiny naše i život v nich jsou dosud zaha-
leny hustou mlhou – uplyne ještě drahná doba, než-li 
nad krajem zdejším zaplane jasné světlo dějepisné.
Jen některé okolnosti jsou nám nápomocny, abychom 
alespoň matně tu a tam něco zahlédli.
Celý kraj nalézá se teprve na prvním stupni kultury. 
Kolkolem ještě široširé lesy, prales, souvisící s hvozdem 
pomezním, vlci, medvědi, tuři i jiné zvěře hojnost se  
tu prohání. Po březích Loučné čili Trstenice nalézá  
se mnoho bažin, slatin a rybníků větších i menších,  
i potrvá staletí, než-li budou bažiny vysušeny a než-li 
budou vypěstěny louky tak půvabné i výnosné, 
jako nyní.
Jestliže se rozhlédneme dále, vidíme na obzoru samé 
hvozdy, Kunětická hora z nížiny u Pardubic jeví se oku 
našemu bez dnešní siluety hradních zřícenin, rovněž 
věže, jež dnes z vrchů vratislavských spatřujeme v počtu tak četném, chybí 
úplně.
Krajina jest osazena velmi řídce a další zalidňování postupuje velmi znenáhla, 
sotva znatelně. V nižších polohách sice již před staletími usadili se Charváté, 
ale tyto kraje podmaňuje si člověk jen zvolna a nesnadno.
Hustěji zalidněna bude krajina naše teprve ve století XII. Pak se tu rozproudí 
čilejší život a hrad, který tu je zatím na stráži poutníků, ubírajícím se po zem-
ské dráze, která už dávno spojuje východ s vnitrem Čech, stane se hradem 
župním, střediskem župy vratislavské. Počneme vypravování své popisem 
a dějinami tohoto.
Hrad vratislavský 
Hrad vratislavský stál na vysoké ostrožně příkrých svahů nad nynějším údo-
lím svatomikulášským. Nebyl příliš rozlehlý. Místo, na němž byl zbudován, 
má v obvodu 460 kroků. Ze strany východní opevněn byl náspem šest sáhů 
vysokým, vedle něhož na straně zevnější táhl se hradní příkop asi 120 kroků 
dlouhý, jak až dosud částečně pozorovati možno. Přes tento příkop vedl na 
straně západní most, z něhož branou, na samém konci náspu zřízenou, vstu-
povalo se do hradu. Most hradský mohl býti v čas potřeby stržen, aby obrana 
hradu byla usnadněna.
Hrad tento po vyhubení knížecího rodu Svatoslaviců čili Slavníkoviců, dne 
28. září 996, spadl bezprostředně na knížete zemského a zůstal v jeho držení 
až do svého zániku, vyjímajíc dobu, kdy spolu s Čáslaví a Chrudimí dán byl 
v úděl přemyslovské linii Děpolticů. Propůjčení toto se stalo ve druhé polovi-
ci věku XII., a trvalo až do druhého desítiletí stol. XIII. Jeden z Děpoltů píše 
se r. 1207 „vévoda čáslavský a chrudimský i vratislavský“.
Nebyl tedy hrad Vratislav statkem soukromým některého rodu šlechtického, 
tedy také ne Vršovců, jak se domnívali a dosud někteří domnívají. Tomu 
mezi jiným nasvědčují i slova Dalimilova, který praví ve své kronice: „Kněz 
v Čechách miesto dobré jmieše, Vratislav sloviše“.
A kníže Svatopluk oslovuje Vršovce Mutinu dle téhož Dalimila takto: „Proč 
si směl živ u mój dvor vjíti?“ Tedy byl Vratislav hradem knížecím.
V obvodu hradiště bylo lze spatřiti několik stavení. Především byl tu dvůr 
knížecí a domy úřednické. Stavby ty nebyly ani nádherné, ba ani kamenné, 
žádná věž s cimbuřím jich nezdobila jako hrady, jež v době, kdy německý 
mrav počínal vnikati do naší vlasti, česká šlechta dávala sobě budovati na 
strmých, srázných skalách. Byly sroubeny ze dřeva, na podezdívce, na kterou 
se při kopání v posledních létech přišlo. Knížecí dvůr měl jizbu prostrannější, 
kde bylo možno konati i větší schůzky. Skvostného nářadí tu nebylo. Kníže 
Svatopluk přišed před popravou Vršoviců do jizby, posadil se na lavici 
u kamen. Hrad Vratislav byl střediskem celého podhradí vratislavského, jež 
v celku zabíralo asi obvod nynějšího okresního hejtmanství vysokomýtského, 
a ještě některé krajiny nad to (sahajíc v končinách Hlinska až na hranice 
Moravské a zabírajíc i území mezi Kostelcem a Dašicemi).
V místech nynější Vraclavi bylo podhradí, prostředkem jehož jako široká 
ulice s rozsáhlým tržištěm uprostřed se táhla zemská dráha od Litomyšle přes 
Vysoké Mýto a Chřiby, nynější „Vrchy“, směrem k Jenšovicům a Chrudimi. 
Na tržišti při východnější jeho straně stával farmí chrám sv. Václava, dřevěn-
ný. Byla tu také krčma a to snad v těch místech, kde i nyní ještě hostinec č. 68 
se nalézá. – Zemská dráha, jejíž stopy dosud lze spatřit v hlubokých úvozích 
na straně k Mýtu a pod „drážkami“ nad Stradouní, nebyla tak pohodlna jako 
nynější okresní silnice, ale byla velmi zajímavá, pokud se týče osob, které 

se po ní brávaly. Procházeli tudy obchodníci mezi 
Východem a Prahou, která dle arabského cesto-
vatele a zeměpisce Al-Bekriho z desátého století 
byla nejpřednějším obchodním místem v krajinách 
slovanských. Bylo tu vídati Rusy a jiné Slovany, kteří 
přicházeli sem se svým zbožím přes Krakov, ale  
i Mosleny, Židy, Uhry, kteří prostředkovali obchod 
mezi Byzancí a krajinami našimi. Mezi jiným se 
vozila tudy v XI. a XII. stol. sůl v hroudách, zvláště 
uherská, chleby v pecnech a sušené ryby. Chléb  
a ryby se pravděpodobně exportovaly. Později,  
ale ještě pře polovicí století XIII., byly hlavními 
předměty obchodu vzácná sukna, ale vedle nich  
i obyčejná šedá plátna. Kromě toho suroviny: len, 
vlna, konopě, mák, sůl, obilí, železo, med, víno, 
chmel, vozy a větší ryby, koně, hovězí dobytek, 
vepři, uzenina, ovce a kozy, sledě a dříví. Dříve byl 
dopravním prostředkem soumar, později vůz.
Při bráně zemské „na Trstenici“ za Litomyšlí, kde 

byl újezd, zvaný Hrutov, konány veliké, pohraniční trhy. Ve Stradouni  
a Mýtě Vysokém byla stanoviště celní.
Zastavovaly se však karavany obchodnické i v podhradí vratislavském, jež 
po polodenním pochodu z Litomyšle i Chrudimi jim poskytlo odpočinku 
a osvěžení. Zde, jakožto ve středisku podkrají, vykládali 
alespoň některé předměty svého zboží na prodej.
A tak lid zdejší i okolní stýkal a seznamoval se zde se živly a názory cizími, 
které takto, třeba přeměněny a všelijak přizpůsobeny, vnikaly do země.
V podhradí, alespoň později, sídleli lidé různého zaměstnání a postavení 
společenského. Správu hradu i okolní krajiny vedli úředníci hradští, 
ustanovení knížetem. První místo mezi nimi měl kastellán, jak v listině jed-
né slove náčelník hradu Vratislavi, čili purkrabí, jinak také župan, jenž vedl 
politickou a vojenskou správu podkrají vratislavského. Jménem známe 
z těchto kastellánů jen jediného, a to Bicena z r. 1226.
Vedle kastellána jmenovati dlužno komorníka, správce knížecího, později 
královského fisku. Měl značnou účast knížecího, později královského fisku. 
Měl značnou účast v soudnictví, při němž otázka finanční hrála úlohu dosti 
důležitou. Během času jeho agenda stále rostla, takže potřeboval pomoc-
níků, jimiž byli hlasatelé, poslové, drábové, biřici. Na trzích prohlašoval 
komorník nové zákony, obsazení veřejných úřadův a hodností, svobody, 
které duchovním ústavům nebo šlechtě byly propůjčeny, oznamoval příčinu, 
proč mužové znamenití byli trestáni, atd.
Předsedou soudu byl sudí. Soud zahajoval v hodinách ranních, kdy jednání 
za příčinou střídmostí mělo klidnější průběh, řídil je za přítomnosti kaste-
llána, přihlížel k průběhu „božích soudů“ čili ordalií. Na jedné listině krále 
Přemysla Otakara I. z r 1226 uveden Janek jako sudí vratislavský.
K menším sice, ale velmi důležitým úředníkům náležel vladař, který byl 
správcem knížecí oekonomie, a hospodářem otročí čeledi svého pána, jež 
buď zemědělstvím, nebo řemeslem se zabýval, rozhodoval o tom, kterou 
práci má z nich kdo zastávati, rovnal rozepře mezi nimi a trestal viníky dle 
svého uznání. Byl-li zločinec postižen ztrátou majetku, vladař ujímal se 
takových statků a spravoval je ve prospěch knížecí pokladny.
Čeleď otročí, o níž právě stala se zmínka, bydlela hlavně v podhradí, vyjíma-
jíc onu, jež byla přikázána k osobním službám u hradských úředníků.
Hrad Vratislav i jeho podhradí udržely se ve svém významu až do odkvětu 
soustavy hradské. Poměry nové ve stol. XIII a XIV. Řády cizí, do země naší 
stále mocněji se deroucí, jako přivodily úpadek soustavy hradské, tak také 
zasadily smrtelnou ránu významu našeho hradu. Především tu třeba uvésti 
založení královského města Vysokého Mýta (r. 1262), jež přejalo význam 
a váhu hradu i podhradí vratislavského. Hrad počal upadati, Mýto se stalo 
jeho dědicem a získalo i podle privilegií, zakladatelem svým, králem Přemy-
slem Otakarem II., sobě propůjčených, i zemských statků kolem Vratislavi, 
z podhradí se vyvinula vesnice Vratislav (Vratslav, později také Vraclav), 
vysázená dle německého práva a poddaná královskému, později i věnnému 
městu Vys. Mýtu. Podkrají vratislavské stalo se „krajem mýtským“.
Nevíme, jaká příhoda učinila konec hradu, zbavenému svého významu 
a účelu, ač se domýšleti můžeme, že oheň, což velice pravděpodobno jest. 
Z událostí pamětihodných, jež se přihodily na hradě a v podhradí vrati-
slavském, známe jen jednu jedinou, ale váhou a významem předůležitou.              
O tom však až příště.
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Vážení a milí občané Vraclavi a Sedlece,
v květnu 2020 uplynulo 75 let od ukonče-
ní druhé světové války. Vzhledem k situ-
aci s celosvětovým bojem s koronavirem, 
nemohly proběhnout žádné veřejné 
vzpomínkové akce k uctění památky 
obětí 2. světové války.
Naše obec měla také své hrdiny a bohužel 
i oběti této zrůdné doby, kteří aktivně 
bojovali a umírali v boji proti německým 
vojákům, když bránili naše vesnice.
I když uctění památky obětí války pro-
běhlo bez ofi ciálních akcí, několik našich 
občanů přesto na padlé vzpomnělo a svíč-
ky a květiny byly u pomníku položeny.
I nyní po uvolnění opatření je možné 
si na naše padlé vzpomenout a zastavit 
se u pomníku a přečíst si jména obětí, 
díky kterým tu dnes můžeme být.
Čest jejich památce!

redakce Zpravodaje
(Za dobové foto děkujeme Jaroslavu Kubíkovi.)

75. výročí ukončení druhé světové války

POMNÍKY PADLÝCH
Nesmírné oběti v I. světové válce vedly 
naše předky, stejně jako ve většině dalších 
obcí a měst k vybudování pomníků. Vra-
clavský byl zbudován v roce 1920, když 
myšlenka vznikla již za války v roce 1916 
v nově založeném Okrašlovacím spolku. 
Základ je ze skutečské žuly, fi rma Srba 
z Vysokého Mýta jej postavila včetně 
plastiky truchlící dívky v národním kroji. 
Na pomníku jsou vytesána a vyzlacena 
jména obětí, kterých bylo 35 z první svě-
tové války. Po druhé světové válce byla do 
pomníku vložena žulová deska se jmény 
místních obětí 2. světové války. Pomník 
se nachází v centru obce v malém parku, 
byl před několika lety zrestaurován a je 
místem, kam jsou pokládány kytice při 
všech výročích v obci jak spolky, tak 
i zastupiteli. Pomník Františka Majdy se 
pak nachází v lokalitě U Homole.



příznivě. V dubnu tohoto roku se 
voda v kašně zbarvila do hněda a na 
povrchu hladiny se objevily bubliny. 
Což jsou neklamné známky kvaše-
ní. Po upozornění byly provedeny 
odběry vzorků, které se musí prová-
dět za přísných podmínek, a labo-
ratoř Vodních zdrojů v Chrudimi 
zjistila ve vzorcích velkou koncent-
raci lidských fekálních bakterií.  
Odběry vody se dělají pod koste-
lem, v šachtě vedoucí do kašny  
a přímo v kašně. Paradoxně největší 
znečištění nebylo, jak by se dalo 
očekávat, až v kašně, ale už pod 
kostelem.
Často se nabízela otázka, co s pra-
menem může udělat například ze-
mědělské hnojení, jak splach vody  
z polí může pramen znehodnotit. 
Nic prospěšného to samozřejmě 
není, ale nutno dodat, že v nedáv-
ných vzorcích je sice zvýšená kon-
centrace dusičnanů, ty však zůstaly 
zatím v normě. Že vysoce kvalitní 
vodu znehodnocují lidské fekálie 
nikdo asi nečekal. Pramen by si už 
dávno zasloužil ochranu a vyhlá-
šení ochranného pásma. Ale i přes 
neustálé upozorňování odborníků, 
zemědělců, vlády a potažmo médií 

ně pro „kojeneckou vodu“. Pramen 
zásobuje i vodojem v zemědělském 
areálu na Vraclavi.
Jedná se o velmi vydatný pramen, 
který i v době největšího sucha  
ve své intenzitě nepolevuje. Což je 
velmi vzácný jev, nehledě k opravdu 
prokázané kvalitě vody plné zdraví 
prospěšných prvků. Kostel stál obec 
v minulosti nemalé prostředky, ale 
největší vzácností široko daleko zů-
stává právě pramen. Bez něho tento 
celý historický areál postrádá smysl. 
Pokud pramen nikdo neznečišťuje, 
je voda i bez úpravy pitná!
Obec čas od času provádí zkušeb-
ní odběry vody. Ne vždy dopadly 

Pokud se turista o místopis zajímá, 
má většinou Vraclav spojenou  
s hlubokou historií.
Vedle pomníku, informujícím  
o tom, že u nás Přemyslovci Vršov-
cům definitivně podřezali krky, vý-
letníci míří především k baroknímu 
kostelu sv. Mikuláše. Připomeňme 
si, proč takový honosný kostel v tak 
malé obci vznikl: kvůli vodě, kvůli 
léčivému prameni. Dokonce kdysi 
vrchnosti stál pramen za to, aby zde 
vybudovala lázně.
Místní, i lidé ze vzdáleného okolí si 
na Vraclav jezdí v blahé víře ke kaš-

VODA U SV. MIKULÁŠE

Štěpánka Tmejová,
foto Liana Špatenková

Text vznikl ve spolupráci 
s RNDr. Zdeňkem Štaffenem

uchování kvality vraclavského 
pramene je jen na nás
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nost však napovídá, že se na kvalitu 
vody z výše zmíněných důvodů ne-
lze spolehnout; někde je prostě něco 
špatně. Vzhledem k velmi drahým 
jiným řešením bude nutné vodu 
u sv. Mikuláše často sledovat odběry 
a provádět přísnou kontrolu v okolí 
pramene. Nezbývá než prosit a ape-
lovat na možné „viníky“ znehodno-
cování pramene, aby zkontrolovali 
a zajistili všemi prostředky možný 
únik ze svých septiků, jímek a čis-
tiček a omezili, pokud možno, také 
koncentraci hnojiv v blízkém okolí. 
Měli bychom si vážit toho, že se 
na území Vraclavi nachází něco 
tak cenného, co nám spoustu obcí 
může jen závidět. Nemusí být da-
leko doba, kdy Vraclav bude donu-
cena využít tento bohatý a kvalitní 
pramen jako zdroj pitné vody.

o katastrofálním suchu v Česku, je 
vyhlášení ochranného pásma pro 
vodu problematičtější, než by si laik 
dovedl představit. 
Vzhledem k poloze kostela, k místu 
pramenící vody pod kostelem, 
dochází k nejpravděpodobnějšímu 
znečištění fekáliemi ze staveb už 
nad kostelem. Každý vlastník sou-
kromých a podnikatelských objektů 
nad kostelem a v jeho nejbližším 
okolí, by se měl zamyslet nad tím, 
jestli právě jeho nedostatečný sep-
tik, závada na zařízení nebo způsob 
likvidace fekálií není původcem 
znečištění. 
Předpokládá se, že se voda do pra-
mene s největší pravděpodobností 
táhne v geologických vrstvách smě-
rem od Poličky. Celá vraclavská ob-
last na kopci je pro tuto vodu také 
riziková, protože vrstva půdy zde 

voda u sv. Mikuláše

zpráva o činnosti SDH Sedlec

není nikde příliš vysoká, často jen 
20-40 cm, než se narazí na opuku 
(tzv. nechráněný opukový kolektor 
s otevřenými puklinami). Jakékoliv 
škodlivé látky pro vodu tedy místo 
vsaku do půdy snadno stečou po 
opukových vrstvách a nevyzpyta-
telně v nich putují. Existuje určitá 
možnost pokusit se „zastihnout pra-
men vrtem“ (laicky-trefi t se vrtem 
do pramene), aby se jeho znečiš-
tění dalo předejít. Je to však velmi 
nákladná záležitost, a především 
velmi rizikové řešení. Stačí pramen 
minout, a tím promrhat statisíce. 
Ve výsledku hrozí i úplné znehod-
nocení nebo odklonění pramene.
Druhý, v květnu provedený odběr 
vzorků vody přinesl určitou úlevu. 
Fekálních bakterií v místě pod kos-
telem ubylo, v kašně pak měla voda 
téměř parametry pitné vody. Zkuše-

Naše činnost se začátkem roku 
rozbíhala pomalu. Měli jsme něko-
lik schůzí sborových, kde se pře-
vážně řešilo plánování akcí na rok 
2020 a rozpočet na letošek. Kvůli 
fi nancování také proběhla schůzka 
se zástupci obecního úřadu. Dále 
jsme byli počátkem roku účastni 
na výročních valných hromadách 
okolních sborů, a to Vraclavi, Jano-

viček a Dobříkova. 14. února jsme 
pořádali také tu naši.
Další činnost jsme díky nařízení 
vlády museli od půlky března utlu-
mit. Zrušili jsme proto přípravu na 
pálení čarodějnic, pořádání schůze 
pivního klubu a plánované brigády.
K nastartování došlo až koncem 
května, kdy jsme se opět sešli na 
sborové schůzi. Prozatím proběhly 

tři brigády na úklid roští po ořezu 
větví na pozemcích u Louže, odzi-
mování techniky a úklid zbrojnice.
V druhé polovině roku už doufáme, 
že se najede na normální stav 
a aspoň trochu se povede dohnat, 
co se zameškalo. 

S pozdravem 
Jiří Táborský



jarního úplňku a jsou, jak všichni 
víme, pohyblivé. Jako přípravu na 
největší svátky v křesťanském roce 
přichází postní doba. A postní období 
začíná Popeleční středou, kdy při 
obřadech je čelo věřících pomazáno 
popelem z jívových kočiček, usuše-
ných z minulé Květné neděle.
Pomazání popelem má každému při-
pomenout, že jsme na tomto světě jen 
na omezenou dobu a naše pozemské 
bytí jednou nevyhnutelně skončí.
Půst trvá šest týdnů a je přípravou na 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který 
svojí obětí na kříži dal naději na to,  
že smrtí nic nekončí a život pokračuje 
v jiné dimenzi.
Nikdy se nestalo, aby svátost smíření 
pro celou farnost zorganizoval náš 
děkan Pavel Mistr tak záhy na po-
čátku doby postní jako letos. A mělo 
to tak být, již za několik dnů přišla 
radikální omezení pohybu všech lidí 
včetně karantény. Opatření se samo-
zřejmě dotkla i věřících. Než se stačila 
vžít opatření o maximálním počtu 
věřících na mši, byly obřady zrušeny 
úplně.
Právě v období, kdy věřící mají ještě 
intenzivněji prožívat přípravu na Ve-
likonoce i svoji víru. Najednou jsme 
byli odkázáni na sdělovací prostředky, 

člověk, který umožní svým spoluobča-
nům podílet se na této sbírce a zároveň 
prostřednictvím dětských koledníků 
se radovat z krásných přání a dobrých 
vánočních zvyků.
Vraclavští koledníci se kolem oběda 
sešli v místním kulturáku na malé 
občerstvení - horký čaj, párek a něco 
sladkého. Zasloužená, byť malá  
odměna za tak skvělou činnost. 
Zajímavým prvkem je i soutěživost 
dětí, chtějí po spočítání sbírky vědět, 
která skupina přinesla nejvíce. 
Sbírka se počítá vždy na obecním  
úřadě, kde se pokladničky rozpečetí  
a jejich obsah se dokonce dvakrát spo-
čítá. Není podstatné, která skupina  
donesla nejvíce, největší je radost 
obdarovaných i dárců nad dobrou, 
veřejně prospěšnou akcí.
Letošní sbírka byla opět rekordní, vy-
nesla v obou obcích celkem 22 397 Kč 
a jistě přispěje všem potřebným.
Na snímku můžeme vidět, jak někteří 
zodpovědní lidé k celé akci přistupují. 
Nebyli sice doma, ale koledníci od 
jejich domu neodešli s prázdnou. 
Jistě stojí za zveřejnění. Díky.

TELEVIZNÍ VELIKONOCE
l Velikonoce letos spadaly až do po-
loviny dubna, odvozují se od prvního 

Než začnu o pandemii koronaviru,  
musím se ještě vrátit k lednové 
Tříkrálové sbírce. Sbírka má v našich 
obcích, stejně jako v celé zemi, již 
svoji tradici. 

SBÍRKA TŘÍKRÁLOVÁ
Organizace se stejně jako v letech před-
chozích obětavě ujala Hana Maturová. 
Sehnala vedoucí skupinek, od Charity 
získala i potřebné drobné dárkové 
předměty. Děti se naštěstí stále hlásí 
samy, často chodí řadu let po sobě.
Na Vraclavi se podařilo Haně dát 
dokonce čtyři skupiny, na Sedleci pak 
jednu. Čtyři na Vraclavi dobře obsáh-
nou celou ves, nikdo nezůstal nena-
vštíven, což se v minulosti, zvláště při 
špatném počasí, často nedařilo.
Jednotlivé skupinky vedli  
MUDr. Marie Novotná z Českých 
Heřmanic, Jarmila Jiskrová a Edita  
Lipavská z Vysokého Mýta a náš 
Stanislav Herman jako jediný odvážný 
muž. Ten pravidelně sestavuje i vlastní 
skupinu dětských koledníků.
Na Sedleci obdivuhodná vedoucí  
koledníků, paní Věra Pávová, obešla  
s dětmi celou ves a koledníci v kasičce 
přinesli částku 3621 Kč, což zname-
nalo nový sedlecký rekord. Všichni 
moc děkujeme, že se na Sedleci našel 

VRACLAVSKÁ FARNOST

Ladislav Novák

V DOBĚ KORONAVIRU



13

především televizi, kde probíhaly 
bohoslužby v přímém přenosu.
Ne, že by do té doby bohoslužby 
v televizi či rádiu nebyly, takovou sle-
dovanost však logicky nikdy neměly. 
Většinou je sledovali lidé, kteří do 
kostelů pro svoje omezení či zane-
prázdnění nemohli.
Vedle čistě křesťanské TV NOE 
vysílaly bohoslužby i další televize, 
především ČT. Věřící si museli rychle 
zvyknout na jiný styl vedení obřadů 
s omezeným počtem účastníků. Zvyk-
nout a přijmout, že se modlí a sledují 
vše z vlastní domácnosti s mnoha 
rušivými momenty.
Byla to cenná zkušenost a možná ně-
koho dovedla i k novému, hlubšímu 
chápání víry.
Většina farností díky internetu začala 
vysílat i svoje obřady. To umožnila 
moderní technika, s níž je většina 
lidí dobře sžita. Svoje vysílání měla 

farnost
Tříkrálovou sbírku v naší obci 
jako vždy organizovala Hana Maturová

sbírka byla opět rekordní, snímek vpravo dole 
ilustruje zodpovědnost některých dárců

také Vraclaváci přispěli 
ke křesťanskému vysílání

i farnost Vysoké Mýto, která denně 
zprostředkovala posluchačům mož-
nou účast na Božím slově.
Do vysílání se zapojila i řada věřících 
jednotlivců i rodin a tak bylo vysílání 
všeobecně silně sledováno.
Na Den matek účinkovali ve vysílání 
i Vraclavští – rodina Králových z čp. 19. 
Děti bez velké přípravy vysekly krásné 
zpívané blahopřání maminkám 
a táta Jiří ještě v přenosu uplatnil 
svoje pěvecko-hudební nadání. Dobrá 
akce i reprezentace. Děkujeme.
Nakonec se začala opatření k pande-
mii v poslední době změkčovat a tak 
jsme uvítali možnost opětovné účasti 
na mších v kostelích.
Přece jen sebelepší televizní vysílání 
nenahradí společenství lidí se stejným 
postojem k víře. A tak jsme nejdří-
ve, při dodržení všech hygienických 
nařízení mohli na obřady v počtu 
patnácti, včetně kněze a ministrantů. 

Pro přehlednost jsme se zapisovali 
do tabulek, zveřejněných na internetu 
farnosti a dodržovali další stanove-
ná pravidla - desinfekce, vzdálenost 
minimálně dva metry, svaté přijímá-
ní jen do rukou či pozdrav pokoje 
místo podání rukou jen vzájemnou 
úklonou. Řada opatření, tak jak v celé 
společnosti, je při obřadech dodržo-
vána dodnes.

ČLOVĚK JE MALÝ
Jaké dopady přinesla pandemie 
koronaviru na nás věřící i na celý 
svět? Přesvědčili jsme se, jak je člověk 
malý, málo pokorný, spoléhající na 
moderní vymoženosti doby, dobrou 
hygienu ve vyspělé části světa. Jak glo-
balizace přispěla k bleskovému šíření 
viru po celém světě, které probíhá 
dále. Jak moderní zdravotnictví nás 
před vším ochrání a nám nic nehro-
zí. Nic takového, koronavirus nám 





14

byla velkolepá, zúčastnilo se i několik 
desítek kněží z okolí. Po slavnostní 
mši se všichni sešli před kostelem 
Sv. Vavřince, kde pro ně farníci při-
pravili občerstvení. K dobré pohodě 
zahrál i pan děkan Mistr na harmoni-
ku, vyšlo i letos tak vrtkavé počasí.
Výborný, pozdní oběd pro kněze při-
pravila obětavě naše Maruška Drdajo-
vá, zásobování obstaral Jan Horčička. 
Že všem náramně chutnalo, nemusí-
me dodávat. Při všem tom náročném 
programu je obdivuhodné, jak osla-
venec maraton svých oslav zvládnul, 
nejednou ve společnosti uplatnil i svůj 
osobitý humor. Pán s ním do dalších 
let života.
Poděkování patří i obětavé péči pátera 
Pavla Mistra, který i při náročné 
kněžské práci poskytuje oslavenci 
samaritánské služby. Bohu díky.

bývalí farníci, z nichž mnohé před 
skoro padesáti lety pokřtil, popřát 
a zazpívat. V Jilemnici se krátce po-
zdravil s vikářem Františkem Mrázem, 
který kdysi kaplanoval v Jablonci 
nad Jizerou. Náročný den zakončil 
návštěvou u rodiny P. Pavla Mistra 
ve Dvoře Králové, Žírecké Podstráni. 
Ve středu 20. května navštívil 
P. Mannla jeho synovec Václav se svojí 
rodinou z Lanškrouna. Další oslavy 
proběhly v den jeho narozenin, 
tj. ve čtvrtek 21. května, který se nesl 
ve znamení návštěv. P. Mannla navští-
vil pan Nosek s manželkou, kteří znají 
P. Mannla z Rokytnice a nyní 
za ním přijeli až z Moravy z Bedřicho-
va. Následovala návštěva z Ostřetína 
a odpoledne patřilo návštěvě holické 
farnosti v čele s jejím duchovním 
správcem P. Radkem Martínkem. 
V pátek 22. května přijel p. Mannlovi 
poblahopřát 
starosta Holic 
Ondřej Výbor-
ný spolu 
s místostaros-
tou Petrem 
Kačerem. 
S farností páter 
Mannl oslavil 
své narozeniny 
po sobotní 
mši svaté 
a dále v neděli 
24. května při 
mši svaté. 
A hlavním bo-
dem oslav byla 
návštěva kněží 
z Hnutí Foco-
lare a biskupa 
Jana Vokála 
a pomocného 
biskupa Josefa 
Kajneka v úte-
rý 26. května. 
Mše svatá, byla 
skutečně slav-
nostní. Oslava 

připomněl naši bezmocnost. Možná 
někoho přiměje k hlubšímu zamyš-
lení nad svým životem, nad stávají-
cími osobními hodnotami. A Pán je 
připraven nám naslouchat. Rozhodně 
odmítáme pokusy vysvětlovat součas-
nou pandemii jako dílo Pána Boha, 
ten člověku odpouští, jde mu vstříc.

STOLETÉ VÝROČÍ NAROZENÍ
Do období snižujících se opatření 
spadla i významná událost farnosti. 
Byla jí oslava neuvěřitelných stých 
narozenin pátera Jiřího Mannla. 
Po loňských 99 letech se tak oslavenec 
i celá farnost dočkali rovné stovky.
Páter Jiří Mannl se narodil dne 
21. 5. 1920 v Lukavici u Žamberka. 
Vyučil se strojním zámečníkem 
a pracoval ve fi rmě vyrábějící mlátič-
ky v Letohradě. V devatenácti letech 
těžce onemocněl tuberkulózou, tu 
však naštěstí překonal. Věnoval se 
i létání na kluzácích. Jako postižený 
ročník 1920-21 byl totálně nasazen 
v Říši, dokonce se zde mimo jiné se-
tkal i s legendárním knězem páterem 
Kulhavým, působícím i na Vraclavi 
řadu let. Po druhé světové válce byl 
za „odměnu“ přidělen k proslulým 
vojskům bez zbraně – PTP.
Uvolnění společenské situace v roce 
1968 mu umožnilo nastoupit, jako 
zralému muži, do kněžského seminá-
ře. Po vysvěcení na kněze působil 
v řadě farností – např. v Rokytnici nad 
Jizerou, Holicích. Současně se svými 
stými narozeninami si připomněl 
i neuvěřitelných padesát let svého 
kněžství. Od roku 2010 s péči pátera 
Pavla Mistra na vysokomýtské faře.
První část oslav proběhla již ve čtvr-
tek 14. května v rámci vikariátního 
setkání, kdy páterovi přijeli popřát 
kněží z ústeckoorlického vikariátu. 
V úterý 19. května se P. Jiří Mannl 
vydal na cestu do severovýchodních 
Čech. Zde se v diecézním centru pro 
mládež Křižovatka v Příchovicích 
setkal s kněžími z hnutí Focolare 
a dále navštívil svoji bývalou farnost 
v Rokytnici nad Jizerou. Zde slavil 
májovou pobožnost a poté mu přišli 

sto let oslavil
páter Jiří Mannl 

farnost



v prodeji zboží se snažím, i když ně-
kdy není člověku úplně hej. A zkráce-
ná pracovní doba byla trnem v oku 
paradoxně nejvíce lidem, kteří byli 
celé dny doma. Ale člověk se nemůže 
nikdy trefit do noty všem, to bohužel 
nejde… a lidé například z okolních 
vesnic jako je Stradouň či Sedlec byli 
úplně spokojení a vděční zákazníci.

Jinak bych chtěla poděkovat všem, 
kdo k nám chodí, chodili a budou 
chodit nakupovat, že je vždy rády 
uvidíme a obsloužíme. A ještě bych 
chtěla poděkovat za podporu  
od Obecního úřadu. Za roušky, 
dezinfekce a že se na ně vždy 
můžeme obrátit, když cokoliv po-
třebujeme. A totéž platí i o našem 
zaměstnavateli Konzumu. 

akorát tři dny volna, tak se s tím 
musela popasovat kolegyně Míša. 
První roušky nám přinesli ochotní 
zákazníci, kterým nebylo naše zdraví 
lhostejné, za což bych chtěla moc 
poděkovat. A pracovní dobu jsme 
musely upravit hned po uzavření 
škol, mateřských škol a hlavně vzhle-
dem k objemům nákupů, které jsme 
se snažily uspokojit, ale ve 2 zaměst-
nancích s podporou 2 aktivních seni-
orek, které se nebály s námi do toho 
jít, jsme to zvládly. Další ochranné 
pomůcky již dodával Konzum, ale  
v rámci 100 prodejen to nebylo hned.

Bylo omezeno zásobování?
Dodávky zboží byly různé, kvasnice 
byly nedostatkové zboží a s mléčným 
sortimentem jsme také bojovaly, ale 
hlady určitě nikdo netrpěl. Nejhorší 
bylo každodenní balení pečiva,  
každý rohlík spočítat, zabalit…  
ale i to je za námi.

Jací byli zákazníci?
Zákazníci… znáte to, někdo je milý 
a usměvavý za každých okolností,  
někdo od přírody nevrlý… ale my-
slím, že máme svoji práci rády a já 
osobně s dvanáctiletou praxí  

Profese prodavačky se ukázala,  
že je profesí pro naše životy napros-
to nezbytnou. Bez prodavaček by 
obchody vůbec nemohly fungovat. 
Jak již říká titulek tohoto článku, 
prodavači jsou určitě hrdinové  
v první linii, jak jsme se o tom jistě 
všichni mohli sami přesvědčit.
Vládní omezení byla kolikrát vyhlá-
šena ze dne na den, otevírací doba 
pro vytyčené skupiny se měnila  
několikrát, do toho nedostatek 
osobních ochranných pomůcek, 
dezinfekce vyprodaná a ve všech 
těchto podmínkách se museli 
prodavači vyznat a dodržovat je. 
Zároveň se zpočátku museli pouze 
spolehnout na zodpovědné zákaz-
níky, kteří budou nosit roušky a při 
vstupu do obchodů použijí dezin-
fekci, takže měli také výchovnou 
funkci. Jak se s tím vším náš  
obchod Konzum popasoval?

Děkujeme za reakci našim proda-
vačkám a tady jsou jejich postřehy.

Jak fungoval obchod v naší obci  
v době nouzového stavu?
V době, kdy vyhlásili nařízení  
o povinném nošení roušek jsem měla 

jejich revírem jsou regály,
jejich tempo zůstalo nezměněné



ŽENY ZA PULTEM

Edita Neumanová

DOBA KORONAVIROVÁ V NAŠEM OBCHODĚ KONZUM 
ANEB PRODAVAČKY – HRDINKY V PRVNÍ LINII



veselila. Moc mu za jeho ochotu  
a příjemné vyprávění děkujeme. Díky 
němu jsme se dozvěděli, co můžeme 
zvířátkům nosit do krmelce, co je 
pro ně nevhodné a mnoho dalších 
zajímavých věcí. 

UŽ VÍME, JAK TO BYLO S UPÍRY!
Také poutavé povídání pana  
RNDr. Zdeňka Štaffena nejen  
o historii Vraclave, ale i o horninách, 
restaurování a dokonce o upírech se 
nám moc líbilo. Naši starší kamarádi 
ze školy měli plno všetečných  
otázek, na které pan Štaffen vtipně  
a zajímavě odpovídal. Jsme vděčni, 
že si na nás udělal čas a přišel k nám 
do školky na besedu.

DIVADLO A BÁL
Jedno dopoledne nás bavilo divadlo 
Jojo se svojí pohádkou „Hrnečku 
vař“. To jsme se nasmáli. Divadelní-
ci se nebáli improvizace, perfektně 
reagovali na otázky dětí a příběh měl 
tak i nečekané překážky a rozuzlení. 
Na závěr jsme si všichni pochutnali 
na kouzelné kaši.
Zimní období jsme zakončili maš-
karním bálem. Ve školičce najednou 
bylo plno princezen, rytířů, vod-

velmi mokrý, ale i tak stačil na stav-
bu menšího iglú a na pokusy 
s nastrouhanými barevnými křídami. 
V tomto roce jsme místo do Plavec-
kého bazénu jezdili do Solné jeskyně 
a moc se nám v ní líbilo. 
Preventivní program „Věř si“ byl 
velmi povedený a poučný. Děti si 
pomocí her uvědomily, že mít dob-
rého kamaráda je moc prima. Také, 
že malé děti by si neměly povídat  
s cizími lidmi, ani s nimi někam od-
cházet. A ze všeho nejvíce nás zaujal 
skvěle vycvičený pes Sorbon. 

JAK SE ŽIJE 
ZVĚŘI V LESE?
O lesních zví-
řátkách nám do 
mateřské školy 
přišel povídat pan 
František Novák, 
který se věnuje 
myslivosti. Měl 
s sebou i svoji 
věrnou psí kama-
rádku Šipku, která 
všechny děti roz- 

Školní rok 2019/2020 se pomaličku 
chýlí ke svému konci a my z mateř-
ské školy píšeme opět několik řádků 
o tom, jak si v ní naše děti vedly, jak 
se nám všem dařilo.

ZIMA SKORO BEZ SNĚHU
V zimních měsících jsme marně 
čekali na sněhovou nadílku. Ta 
nás potěšila pouze dvakrát. Jeden 
den nasněžilo tak akorát na stavbu 
menších sněhuláků a vyzkoušení 
několika jízd z našeho malého kopce 
na školní zahradě. Podruhé byl sníh 

není nad to,
pohladit si
psího kamaráda
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zení našeho svobodného pohybu, 
setkávání se s jinými lidmi, omezení 
možnosti pracovat, přišlo právě ve 
chvíli, kdy se celá příroda probouze-
la k životu, kdy všechno kvete, voní, 
rodí se, dýchá, nově vzniká a podni-
ká první krůčky života. Co myslíte, 
je to náhoda?

Nyní se již těšíme na děti, které se 
k nám do mateřské školy vrátí. Sice 
to nebude mateřská škola, na kterou 
jsme zvyklí. Bude jiná. Ale my věří-
me, že to spolu zvládneme. 
Přejeme Vám všem hlavně pevné 
zdraví, ať vše zvládnete co nejlépe 
a ať se můžete radovat ze života se 
svými dětmi. 
    

Vaše MŠ Rybička

krátké chvíle se náš život změnil 
a my učitelé jsme museli najít cestu 
k našim dětem a jejich dalšímu 
vzdělávání. S dětmi jsme byli v kon-
taktu přes telefon, e-mail, či online 
setkávání. Bylo to pro nás nové, ale 
zároveň motivující. Velmi děkujeme 
za zpětné vazby nejen od dětí, ale 
i od rodičů, za obrázky, fotky, videa 
i dárky, které jsme dostali. Byly pro 
nás hnací silou, inspirací a radostí 
v nelehké době. 
Chtěli bychom všem dětem 
i rodičům vyslovit náš obdiv za to, 
jak tuto situaci zvládli, co všechno 
dokázali a ještě dokáží. Za trpělivost, 
vstřícnost a zájem o budoucnost 
našich dětí.
Berme tuto situaci jako dar, jako 
příležitost zamyslet se nad našimi 
hodnotami. Nad tím, co je v životě 
důležité a co důležité není. Ome-

níčků, zvířátek a dalších postavi-
ček. Celé dopoledne se tancovalo, 
radovalo, hrály se hry, ochutnávaly 
dobroty a nakonec proběhlo losová-
ní bohaté tomboly. Chtěli bychom 
poděkovat všem rodičům, kteří nám 
pomohli tombolu pro děti připravit. 
Tento rok byla opravdu povedená 
a děti z ní měly velikou radost. Dě-
kujeme za to, že vás máme a že nám 
takto pomáháte.

MIMOŘÁDNÉ JARO
V jarním období nás mimořádná 
situace přinutila se zastavit a trávit 
čas doma se svými nejbližšími, 
zároveň se učit novým věcem 
a vyjít z naší komfortní zóny. Během 

mateřská škola

školička je plná rytířů, 
princezen, vodníčků, 
zvířátek...



tak uplynul půlrok, sněhu bylo málo, viděli 
jsme divadlo a na jaře se učili nové věci



dovku. Bylo tam krásně. Když 
jsme se vrátili plni dojmů ze zimní 
pohádky zpátky do školy, všechno 
bylo úplně jinak. Naše bohaté zážit-
ky okamžitě překonal stav nouze. 
Škola byla nařízením vlády ČR 
uzavřena ze dne na den a dodnes 
máme tak trochu „jinou školu“.
Nastalá situace nás trošku vyvedla  
z míry, ale nebyli bychom to my, 

Na začátku března odjeli žáci čtvrté 
a páté třídy na lyžařský výcvik, kte-
rý se konal v Krkonoších na Benec-
ku v krásném horském hotelu Bára. 
Přestože sněhové podmínky nebyly 
na většině míst ČR žádné. My na 
Benecku jsme měli pro sebe vlastní 
sjezdovku před hotelem s přírod-
ním sněhem - prostě zimní pohád-
ka. Druhý den lyžařského výcviku 
už jezdily všechny děti na vleku  
a ladnými obloučky sjížděly sjez-

Zdravíme z naší Veselé školičky, 
která se ve druhém pololetí školní-
ho roku vypořádala s věcmi, které 
jsme si ani neuměli představit. 
Náhlé úplné zavření školy, individu-
ální výuku v domácím prostřední, 
výuku online, znovuotevření školy 
s mimořádnými opatřeními vzdělá-
vacích skupin a zdárné dokončení 
školního roku pouze se slovním 
hodnocením.

Z PLÁNŮ (NE)SEŠLO
Když jsme začínali druhé pololetí  
letošního školního roku, měli jsme 
jako každý rok spoustu plánů, 
připravených akcí a domluvených 
aktivit. V lednu jsme ještě vzpomí-
nali na vánoční prázdniny a naši 
prosincovou pohádku s názvem  
„Za co může čert“, která se dětem 
velmi vydařila. Děti se do rolí vžily 
tak, že jejich výkony byly opravdu 
přesvědčivé. Na připomenutí otiště-
no pár fotografií.
Zimní měsíce v naší škole jsou vždy 
ve znamení sportovních aktivit. 
A tak v únoru skoro všechny děti 
absolvovaly výuku bruslení na zim-
ním stadionu v Chocni. Bruslení 
jsme si všichni užili.

několik naplánovaných 
akcí jsme stihli
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čeští učitelé, abychom si nedokázali 
poradit. 

NOVÁ PRAVIDLA
První týden po uzavření školy 
jsme začali nastavovat pravidla pro 
domácí vzdělávání a hlavně vzdělá-
vali sami sebe. Skoro celý týden 
od rána do večera jsme se seznamo-
vali s prostředím Offi  ce 365 Teams, 
nastavovali přístupy pro žáky, 
vkládali dokumenty, komuniko-

děti všem předvedly, 
za co může čert vali prostřednictvím videohovorů. 

A pak už se každý třídní pedagog 
věnoval dětem. A s velkou pomocí 
rodičů, kterým tímto velmi děku-
jeme, to zvládáme. Dodnes nosíme 
do schránek pracovní listy, voláme 
si s dětmi telefonem, realizujeme 
videohovory. A protože někteří žáci 
už chodí za námi do školy, v dopo-
ledních hodinách je vyučujeme, 
v takzvaných vzdělávacích skupinách 
a odpoledne se snažíme věnovat 
těm, kteří ze zdravotních důvodů 
do školy nenastoupili. Na vysvěd-

čení bude hodnocení slovní, ale to 
pro nás není žádná novinka, proto-
že takové hodnocení používá naše 
škola již dlouho.
Přestože jsme zvládli nepřehlednou 
situaci, myslím si, v celku dobře, 
všichni se těšíme na září, a doufáme, 
že se naše školička vrátí zpět do 
starých kolejí a setkáme se se všemi 
žáky ve třídách.

Užijte si krásné prázdniny, protože 
nyní si musí odpočinout nejen žáci, 
ale hlavně také jejich rodiče.

základní škola
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uvařila několik litrů pravé prdelač-
ky a výborné klobásy pro nás při-
pravili a vyudili vraclavští chasníci 
Pavel Pilař a Jirka Špringr st.
Nejen pitím a jídlem je člověk živ, 
další občerstvení pro nás připra-
vila v podobě živé hudby kapela 
Maturovci ve složení Miky Matura, 
Martin Matura, Láďa Matura a Jirka 
Král. Tento živý jukebox pro nás 
hrál do pozdních večerních hodin, 
taneček byl samozřejmostí. Celá 
akce fi nišovala lehce po 22. hodině. 
Tímto považuji akci masopust za 
ukončenou.

za pořadatelskou skupinu 
Edita Neumanová

jako vždy několik zastavení hlav-
ně k tanci a občerstvení. Během 
průvodu bylo možné ochutnat 
pravé české vdolky upečené paní 
Vendulkou Pruškovou a pravé české 
buchty, které pro nás upekla paní 
Marie Plocková. Dámy, velice Vám 
děkujeme. Tradičně velkolepé zasta-
vení nás čekalo u Veselých a Nová-
kových, kteří vždy pečlivě a poctivě 
s veškerou parádou nachystají velké 
hody a občerství tak celý průvod te-
kutými i masnými produkty. Těmto 
rodinám taktéž velmi děkujeme.
Po pohřbení basy na návsi jsme 
plynule vtančili do KD, kde jsme 
spočinuli znaveni pochůzkou po 
vesnici a i zde jsme se měli velice 
dobře. Naše skvělá šenkýřka Ilonka 

Masopust, masopust, 
kobližky a masa kus.
Masopust, masopust, 
až to sníme, bude půst!

Ano, ano, opět krátký report k na-
šemu vraclavskému masopustu, 
tedy k sedmému ročníku, který se 
konal v magickém datu 22. 2. 2020 
ve 2 hodiny 22 minut odpoledne.
Jako každý rok předal p. starosta 
Koblížek kaprálovi, tentokrát v oso-
bě Cipajze (Tomáš Roleček) klíč od 
naší krásné vesničky střediskové, 
protože Vraclav to není vesnice, 
Vraclav to je životní styl!
Masopustní průvod doprovázený 
živou i reprodukovanou hudbou 
prošel částí vesnice, cestou bylo 

masopust 2020



je trápí, a samozřejmě ony prožívají 
naše radosti a starosti zase s námi.

VŠEM A ZA VŠECHNO
Co se pro Tebe změnilo, když jsi 
přešla z pozice učitelky na ředitelo-
vání školy?
Všechno. Je to naprosto odlišná práce 
a učitel nemá šanci dohlédnout, jaké 
povinnosti ředitel musí plnit. Vypadá 
to, že máš všechny pravomoci, ale  
za všechno odpovídáš a všem se 
zodpovídáš. Svému zřizovateli (obci), 
orgánům, BOZP, hasičům, rodičům 
atd., školní inspekce je jen střípek  
z toho všeho. Najednou z tebe musí 
být leader zaměstnanců a organizátor 
chodu školy, správce budov, právník 
a ekonom, psycholog, najednou jsi 
všechno a máš pocit, že neumíš nic. 
Trvá to 2-3 roky, než se zorientuješ. 
Administrativa stále přibývá. Český 
ředitel školy je zvyklý, že mu každý 
pošle tabulku, a už ani nepřemýšlí, 
jestli ji musí nebo nemusí vyplnit. 
Prostě to raději udělá. Naše škola má 
čtyři subjekty - školu, školku, družinu  
a jídelnu. Každý má odlišný režim, 
jiné zákony, vyhlášky, pravidla. Baví 

v Olomouci, a nakonec mám aproba-
ci jak pro I. stupeň ZŠ, tak i pro 
speciální školu. Což se v současné 
době hodí. Bylo skvělé, že když jsem 
studovala, už jsem toho hodně z pra-
xe znala. Jana mě ke všemu pustila, 
všechno vysvětlila, učily jsme v tande-
mu, dělaly náslechy… Velká škoda,  
že nás tak brzy opustila.

Taková malotřídka na vesnici…  
jak vlastně funguje?
Víceméně jako každá jiná škola, jen je 
trochu menší a všichni se tu navzájem 
známe a máme k sobě tak nějak blíž. 
Největší rozdíl je asi ten, že některé 
ročníky jsou spojené. My v letošním 
roce máme spojený druhý a pátý 
ročník. Vždy se nás lidé ptají, jestli se 
děti ve třídě navzájem neruší, a jak 
se taková třída učí. Děti ve spojené 
třídě to mají těžší, to určitě, musí být 
pozornější, samostatnější. Ale to je 
pro další život právě naučí soustředit 
se na svou práci, samostatně plnit 
zadaný úkol, spolupracovat a pomá-
hat si. A to je velmi důležité, je to pro 
jejich život vlastně velké plus. Jinak 
jsme taková velká rodina, naše děti 
vzděláváme, ale také s nimi prožívá-
me vše, z čeho mají radost nebo co 

Známe se mraky let. Poté, co jsem ji 
ztratila na dlouhou dobu z očí, jsem 
ji znovu objevila. Štíhlá, elegantní 
blondýnka učí 29 let na Vraclavi 
a téměř 10 let školu vede. Když ji 
potkám, mám pocit, jako by se právě 
vrátila z letního tábora. Věčně usmě-
vavá, okolo sebe šíří optimismus  
a naději, že nic není problém. Člověk 
si říká, kde na to tu energii po tolika 
letech v českém školství bere.  
Kritický nadhled jí však nechybí. 
Ředitelka Veselé školičky na Vracla-
vi, Mgr. Pavlína Štanclová.

1. PÁD: KDO, CO 
Jak se to přihodilo, že jsi začala 
učit na Vraclavi? Jsi Mejťačka…
Po škole v Litomyšli, jsem začína-
la jako vychovatelka v Tisové a na 
Vraclav mě tehdy přetáhla vraclavská 
ředitelka Jana Hájková. To byla úžas-
ná kantorka. Pořádala na Vraclavi 
pedagogické semináře, vedla literárně 
dramatický kroužek, děti směrovala 
ke čtenářské gramotnosti, aby uměly 
mluvit, byly samostatné a celkově se 
neztratily ve světě. Jana byla skvělý 
pedagog a především člověk. Právě 
ona mě postrčila, abych si dodělala 
VŠ. Studovala jsem dálkově 5 let  

pozice učitelky je úplně něco 
jiného, než dělat ředitelku



PRO ŠKOLU 
JE TŘEBA ŽÍT

MGR. PAVLÍNA ŠTANCLOVÁ

Štěpánka Tmejová, 
foto Liana Špatenková
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školství začíná pomalu vracet ke své 
podstatě - vzdělávání žáků. Samo-
zřejmě, že některé věci už nejde vrátit 
zpátky.

MLADÝ KANTOR – NOVÝ 
MOTOR
Proč myslíš, že se mladí lidé 
do školství nehrnou?
Nemyslím si, že by to bylo primárně 
kvůli penězům. Kantor má v České 
republice nulovou prestiž. Je to člověk, 
na kterého si v dnešní době každý 
dovolí. Je vždy první na ráně, když 
se žák do školy netěší nebo když mu 
něco ve škole nejde. Málo lidí si dnes 
učitelů váží, přestože to je velmi ná-
ročná a vyčerpávající práce. A mladý 
kantor si řekne, že tohle nemá zapo-
třebí, vždyť podobné peníze dostane 
kdekoliv jinde a má klid. Navíc je ve 
velké škole po nástupu ztracený právě 
v tom přestárlém kolektivu a často 
si tam těžko hledá spřízněnou duši. 
Přitom mladý člověk, byť nezkušený, 
je pro sbor nová energie, která dokáže 

mě, že je škola živý organizmus, 
každý den přijdou do školy jinak 
naladěné děti, rodiče, jiné kontroly, 
dodavatelé, opraváři… Dny nejsou 
stejné, a to je fajn, ale někdy je to 
vyčerpávající. 

Oblíbené téma všech ředitelů 
škol… Jak v současné době poci-
ťuješ podporu státu a Ministerstva 
školství?
Za mě… jsem ráda za pana ministra 
Plagu. Nechává nás po letech konečně 
dýchat a dělat svou práci. To potře-
bujeme ze všeho nejvíc. My jsme totiž 
posledních 5-7 let žili ve velkém presu. 
Za paní ministryně Valachové jsme 
nestačili neustále sledovat vyhlášky 
a měnit každý půl rok směrnice. Celé 
školství se převrátilo na hlavu. Nic 
nebylo jasné, stále jsme sledovali, 
o čem se mluví a má se zase měnit. 
Na co jsme čekali, to nepřišlo, co jsme 
nechtěli, přišlo během půl roku. Bylo 
toho tolik, že jsme nestíhali reago-
vat, stále byli pozadu. Nyní se snad 

špatné známky spíš děti otráví a sráží 
je níž a níž - nikam je neposouvají

nahodit motor i starším, unaveným 
kolegům. Nejvíc by byli potřeba 
ve škole chlapi. Jejich jiný přístup 
a rozdílné vidění situací je pro 
všechny, především pro děti přínosné. 
Ale muži jsou právě první, kteří ze 
školství odcházejí. Nevydrží ten tlak, 
a to je škoda.

Jaký je Tvůj názor na české škol-
ství? Na formu výuky a hodnocení?
Je hrozně důležité, aby dítě bylo 
v prostředí, kde se permanentně 
nestresuje. Což v českém školství zase 
tak úplně nejde. První tlak přichá-
zí hned ve formě známek. Špatná 
známka tě vždycky srazí, nikdy tě 
neposune nikam výš. Vždycky ti řekne 
„v tomhle jsi horší, tohle ti nejde“. 
Špatné známky spíš děti otráví a sráží 
je níž a níž. Tohle se děje už v první, 
druhé třídě, kdy děti přichází do školy 
sice natěšené, ale každé na jiné úrov-

rozhovor
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I podstatně starší děti jsou na mno-
ho činností nepoužitelné. Nikdy 
předtím v životě si neumyly hrnek, 
nerozdělaly oheň, neoloupaly bram-
bor, neumí si poradit, zeptat se…
A nemůžou za to.
Jsou samozřejmě samostatné děti, ale 
je jich celkově čím dál míň. Opečová-
vané dítě přijde do první třídy 
a je úplně ztracené. Najednou tam 
není maminka, co mu všechno řekne 
a podá. Takže to docela trvá, než 
najedeme ve škole na režim, aby dítě 
dělalo něco samo.
Ne samo, ale samostatně.

Jaká by byla podle Tebe ideální 
forma klasického všeobecného 
vzdělání?
Jednoznačně osekat učivo, které je 
zbytečně předimenzované. Jsem 
zastáncem pouze slovního hodnocení. 
Ve výuce vést děti více k samostatnos-
ti formou projektové* a problémové* 
výuky, vést je ke spolupráci, protože 
v životě také nejsme sami, žijeme 
mezi lidmi a potřebujeme komuni-
kovat a spolupracovat. Vrátit je 
ke kořenům, více k přírodě, vztahu 
k místu, kde žijí. Výuku ekologie 
vidím přínosnější než se bifl ovat, kdy 
se kdo narodil a umřel.
 
Co říkáš na ambiciózní rodiče?
My se tady s nimi naštěstí moc nese-
tkáváme. (Smích.) 

NA TÝMU ZÁLEŽÍ
Vesnické školy bývají často podce-
ňované…
A také přeceňované. Především
přátelské prostředí vesnických škol. 
Vše je to o lidech. Je to o tom, jaký 
tým kolem sebe máš. 

Nejenom. Záleží na tom, jakou 
atmosféru ve škole jako ředitelka 
vytváříš.

samostatnosti? Teď se bavíme 
o tom, že by měla přetrvávat větší 
funkce rodiny, a ne aby škola na-
hrazovala rodičům výchovný ústav.
Za těch 29 let, co se pohybuji ve škol-
ství, v tom spatřuji největší kámen 
úrazu. Základní výchova dítěte končí 
někde mezi 3-4 rokem. Takže když 
přijdou v 6 letech do školy, tak 

my je nemůžeme 
převychovávat. Ono 
to prostě už nejde. 
My děti učíme 
spolupracovat 
v kolektivu, číst, psát 
a počítat. Ukazujeme 
jim, jak pracovat 
s informacemi, jak je 

třídit a co si z nich vybrat. Můžeme se 
pokusit ohlazovat hrany. A to je asi tak 
všechno.
Dnes rodiče daleko více dítěti dávají, 
ochraňují ho, dělají pro něho kdeco, 
ale samostatnost dítěte upadá. Jsou 
rodiče, kteří jsou schopni nést dítěti ve 
čtvrté třídě tašku až k lavici. Už děti 
ve školce přitom umí být hodně samo-
statné. Rodiče to dělají… snad z lásky. 
Ale spíše mu tím ubližují, protože 
dítě si velmi rychle zvykne nejenom 
na to, že má berličku a svého osobní-
ho sluhu. A další věc je, jak přijímá 
informace. Jednoduše se zeptá a rodič 
mu to řekne. Namísto toho, aby se 
dítě snažilo poradit si samo. Děti je 
třeba nechat objevovat. 

To je ta lepší verze. Pak jsou zde 
rodiče, kteří úkoly za dítě vypracují 
sami.
Nevím, možná už jsme jako peda-
gogové zdeformovaní a očekáváme 
od rodičů větší nadhled při výchově 
svých dětí… 

Nemyslím si, že to vidíš zdeformo-
vaně. Je to jasně vidět v tělocviku 
i na táborech.

ni. Učitel začne dávat dítěti dvojky, 
trojky, ostatní děti mají jedničky, tak 
to dítě okamžitě ví a cítí, že selhává. 
Že není dobré, tak jako ty ostatní. 
A v tu ránu přestává mít rádo uče-
ní, přestává mít rádo školu. Jsem 
přesvědčená, že špatná známka 
dítě nikam neposune. Dokonce ani 
notorického jedničkáře jednička 
nikam neposune. 
Dítě-jedničkář je na 
jedničky zvyklé. Má 
to často i geneticky 
dané, sice z toho má 
radost, ale snaha je 
minimální, a dál už 
ho nic nemotivuje. 

Ale nějaké hodnocení potřeba 
je, aby dítě a rodič měli zpětnou 
vazbu…
Neřeší to žádné smajlíky ani žádná 
procenta. Vždy to je zase porovnává-
ní. Důležité je, aby dítě chtělo praco-
vat samo pro sebe. Je velmi málo dětí, 
které by nešly do první třídy nadšené. 
A chtějí se učit. A pokud se jim něco 
daří a podpoříš je, tak pořád chtějí. 
Dokud je někdo něčím nesrazí. 
K tomu mraky látky, která je k ni-
čemu. Spoustu let čekám, zda se ten 
objem učiva ořeže a ono se stále jen 
přidává a přidává. Starší poctiví uči-
telé se snaží splnit ŠVP (školní vzdě-
lávací program, který defi nuje objem 
učiva, které by se mělo v určitém roce 
ZŠ zvládnout) a poctivě nahustit do 
dětí, co se dá. Ale k čemu… Je toho už 
tolik, že si z toho děti za chvíli stejně 
nic nepamatují. Navíc v době, kdy si 
jakoukoliv informaci najdeš za pár 
sekund na internetu. I rodiče nyní 
zjišťují, kolik toho děti musí ve škole 
zvládnout.

SAMOSTATNĚ, NE SÁM
Jak přichází děti vyrovnané 
z rodin, připravené na trochu 
*projektová výuka = je komplexní vyučovací metoda, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí, nabytých v klasické školní výuce) na určitém 
projektu, který většinou prolíná více předměty. Dominantní roli mají učební aktivity žáků a podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení 
daného cíle.
*problémová výuka = podstatou problémového učení je stanovení problémová situace, tj. situace, kdy žák při plnění zadaného úkolu narazí na obtíž, na něco neznámého, co 
nemůže vyřešit jen s použitím dosavadních poznatků. Je tedy zapotřebí objevování nových informací potřebných k vyřešení problémového úkolu. Problémovou situaci učitel 
navodí zadáním problémových úkolů a otázek. 

rozhovor

Rozhovory se zajímavými lidmi
o zajímavých věcech vychází

ve Zpravodaji pravidelně.
Pokud znáte člověka, který

dělá v naší obci něco nevšedního
či užitečného, dejte o něm

vědět redakční radě. Děkujeme!
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chodu. Seděli jsme před počítačem od 
rána do večera a učili se, volali si na-
vzájem, v čem je zakopaný pes. Krize 
nás neskutečně nakopla v užívání 
technologií. Pro učitele to bylo něko-
likanásobně více práce než v běžném 
provozu a v kontaktu s dětmi bývali 
až do pozdního odpoledne. 

Jak přijali rodiče možnost vzdělá-
vání dětí na dálku? 
Samozřejmě, že ne všude měli stej-
né technické podmínky. A tak jsme 
hledali možnosti, jakým způsobem 
se spojit se všemi dětmi. Některé se 
připojily na Teams, s některými jsme 
si telefonovali a některým dětem 
jsme úkoly nosili jako pošťáci do 
schránky. Musím říct, že se k tomu 
všichni rodiče postavili skvěle! Někteří 
dokoupili tablety či web kamery. Ve 
výsledku jsme měli stoprocentní účast 
žáků při vzdělávání na dálku. Ráda 
bych poděkovala touto cestou všem 
rodičům a kantorům, jak fantasticky 
spolupracovali. Současná zkušenost 
mi jako ředitelce školy dala zpětnou 
vazbu, že mám ve škole skutečný tým, 
který se dokáže v náročných chvílích 
spojit a pomáhat si. Jako kantorce tu 
zkušenost, že máme super rodiče, kte-
ří s námi chtějí spolupracovat a jako 
člověku, že nemusíme pořád někam 
kvaltovat. Že se můžeme zastavit, 
sednout si, a že jsou věci důležitější, 
než je práce. 
 
Pavli, jak taková ředitelka školy 
relaxuje?
Jdu do přírody. Hodně zeleně, žádný 
lidi, žádný řeči. Na Vraclavi je krásně. 
S Láďou jezdíme na kole, taky jsme 
objevili úžasnou věc - golf v Zámrsku. 
Někdy se vrátím ke své lásce 
a jedu si na Suchou zajezdit na koni. 
Zaplatím si lekci a pode mnou je kůň, 
který všechno umí a já jen jedu 
a nádherně si vyčistím hlavu. Tak to 
je taky krása!

Na to, že jste malá škola, jste byli 
poměrně rychlí v zavedení Micro-
soft  Teams* do vzdálené výuky…
To je právě ta výhoda malého kolek-
tivu… Začal koronavir, žádné Teams 
jsme ve škole neměli. Ale rychle jsme 
se dohodli, jaká možnost výuky by 
byla nejlepší. Zavolali jsme si na 
Microsoft , že potřebujeme poradit, 
s čím by se nám nejlépe pracovalo. 
V podstatě jsme Teams měli do dvou 
dnů a učili jsme se s ním zacházet za 

Nechci přeceňovat roli ředitele. Ale je 
fakt, že atmosféra školy je velmi důle-
žitá. To, jak spolu komunikujeme, 
že máme ve škole klid a pohodu, která 
se pak přenáší na rodiče i na děti. 
Děti pak také s námi lépe spolupra-
cují. Výhoda naší malé školy je, že si 
spolu s kantory sedneme a vše probe-
reme k vzájemné shodě, aby to nejlé-
pe vyhovovalo nám, dětem i rodičům. 
Ve velkém kolektivu to tak úplně 
nejde.

*Microsoft  Teams = počítačová služba, která umož-
ňuje textovou komunikaci, video hovory, a poskytuje 
datové úložiště pro ukládání souborů. Učitelům 
a žákům výrazně pomáhá při distanční výuce.

rozhovor



zvykem dříve. Procházka směrem  
k letišti je nádherná podívaná  
a zároveň plná života. Pásy  
k letišti jsou plné kopretin, kohout-
ků, zvonků, kostivalů a všech mož-
ných druhů trav a dalších druhů, 
které ani nestačím vyjmenovat.  
Všude létá nepočítaně hmyzu  
a drobného ptactva, vidět jsou 
bažanti, králíci, kuna, lasička, někdy 
i liška. Nad hlavami krouží káňata, 
třepetají poštolky atd.
Budoucnost bude stále víc o tom, 
jak pečovat o naši krajinu a jak s ní 
žít v sounáležitosti. Musíme pomoci 
zase navrátit pestrý život do těchto 
pásů a tím do celé krajiny.
Jednou z aktivit, která stojí za zmín-
ku je petice ČSO (Česká společnost 
ornitologická) - Vraťme život do 
krajiny, která je jednou z prvních 
akcí svého druhu v ČR.

CO NÁS BUDE TRÁPIT,  
 JE SUCHO !

Slyšíme a vidíme to v médiích 
zprava zleva a začínáme pozorovat 

O pásech života se začalo mluvit 
více i v médiích (např. SeznamTV 
v pořadu A DOST!). Tam kde je na 
zelených plochách pás ponechán, 
je to pro hmyz domov a záchrana. 
Stačí ponechat pruh několik metrů 
široký a dlouhý. Dnes se seče velmi 
rychle a velké plochy, a za několik 
hodin zmizí veškerá vegetace třeba 
z louky, a hmyz najednou nemá 
úkryt. Má to vliv i na ptactvo a další 
obyvatele zeleně. 
V obcích a městech stačí jen sekat 
cestičky tak, abychom mohli projít, 
a zbytek se může nechat zarůstat 
vysokou travou, plnou života.
Tento způsob se medializoval před 
několika lety a např. Ostrava se  
hrdě hlásila k tomu, že již neseká  
v centru města všechny plochy.
Stejně tak i Vysoké Mýto neseká 
vše, jen cestičky. Byla natočena  
reportáž odvysílaná v Událostech  
v regionech na ČT ze dne 22. květ-
na, kde se hrdě hlásí k ostatním 
městům s podobným způsobem 
údržby zeleně Hradec Králové,  
Žďár nad Sázavou, Praha. 
Vraclav jde v tomto příkladem již 
několik let, a leckde nechává dorůs-
tat trávu a luční kvítí tak, jak bývalo 

PŘEDSTAVENÍ
Ráda bych se vám představila, 
jmenuji se Kristýna Klzová a spolu 
s manželem Janem jsme nově členy 
Komise životního prostředí. Bu-
deme se snažit pečovat o stav naší 
obce a okolí z pohledu životního 
prostředí (ŽP). Vše co bude důležité 
vám budeme sdělovat prostřednic-
tvím Zpravodaje.
S některými z vás se již známe,  
žijeme zde již sedm let a poznáte 
nás na kole a tříkolce - v košíku 
vozíme našeho černobílého pejska.  
Milujeme přírodu a místní okolí,  
a proto jsme se rozhodli, že se  
chceme aktivně podílet na péči  
o naši krajinu a prostředí, ve kterém 
společně žijeme.
Sledujeme články a témata ze ŽP, 
a pokud se objeví něco důležitého 
či zajímavého, budeme vás infor-
movat. Klidně nám své komentáře, 
postřehy a nápady i pište na e-mail: 
klzova.kristyna@gmail.com.

VRACLAV NECHÁVÁ ZELENÉ 
PÁSY ŽIVOTA
Již několik let se mluví o tom, jak 
je zbytečné sekat trávu na všech 
plochách a sekat úplně tzv. na ‚drn‘. 

ilustrační foto, 
zdroj: en.wikipedia.org, 
autor: Severnjc
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pod Homolí. Můžeme jen doufat, 
že zdejším studnám hladina vody 
neklesne.

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY POLÍ
V 50. letech se na polích začaly bu-
dovat drenáže, skrytá odvodňovací 
potrubí a kanály, voda se odváděla 
pryč z polí a mokřadů, tzv. melio-
race. Dnes se už ani nedá dohledat, 
jak je tato síť rozsáhlá, a kde všude 
tato síť potrubí vlastně vede. 
Je to časovaná bomba, která v mno-
ha případech pomáhá suchu a erozi. 
Sami jsme mohli být svědkem, kdy 
na jaře na polích směrem z Vraclavi 
do Vysokého Mýta pole připomína-
la spíše poušť - suchá, vyčerpaná 
a bez života. Zemědělci se snaží 
navážet hektolitry močůvky a zao-
rávat ji, ale půda má i tak organické 
hmoty žalostně málo. 
Eroze způsobuje na mnoha místech 
Česka, že se pěstuje v podstatě 
na podloží a úrodná ornice je od-
fouknuta, spláchnuta a ztracena 
(např. Jižní Morava).
Způsob, kterým se na polích hospo-
daří není udržitelný. Skladba plodin 
je stále stejná a opakuje se řepka, 
obilí a kukuřice. Jde z velké části 
o technické plodiny, což znamená, 
že to je převážně příměs do pohon-
ných hmot, na biolíh apod. Tento 
způsob hospodaření je dlouhodbě 

neudržitelný a ne-
uživí nás. Neúroda 
následkem sucha 
zdraží potraviny. 
Řada vlastníků půdy, 
jež ji sama neobdělá-
vá a pronajímá, se již 
začíná zajímat i o to, 
jakým způsobem se 
na ní hospodaří. 

VODA U SV. MI-
KULÁŠE NENÍ 
PITNÁ!
U sv. Mikuláše se již 
několikrát objevil 
ve vodě zákal. Obec 

tových stránkách: https://www.
respekt.cz/tydenik/2020/20/
je=-pozde-ale-prave-zaciname?gift -
1vh8qu7hvs

PITNÉ VODY Z PODZEMÍCH 
ZDROJŮ UBÝVÁ
Další téma je spojené s vodou 
v podzemích zdrojích. Povrchová 
voda v řekách je na svém třetino-
vém stavu oproti průměru, a ani ta 
v podzemí na tom není o mnoho 
lépe. Díky tomu i pitné vody ubý-
vá a vodohospodáři musí čerpání 
omezovat. Polovina Česka je takto 
zásobena pitnou vodou z podzem-
ních zdrojů. Někdo si může říci, že 
se ho to naštěstí zatím netýká, ale 
to se bezpochyby změní a již se to 
i děje. Lidé, kteří mají vlastní stud-
ny o tom také vědí své. Budeme se 
na to vše muset připravit.
Například ve Lhotě pod Libčany 
je pozorovací vrt, patnáct metrů 
hluboký, a zde sestupuje hladina 
vody trvale už od roku 2013. Vý-
jimku tvoří drobné výkyvy po deš-
tích. „Během sedmi let klesla hladina 
o více než dva metry na nynější 
historické minimum,“ potvrdil hyd-
rolog z královéhradecké pobočky 
ČHMÚ Alexandr Zajcev.
Uvidíme, jak to bude se studnami 
v našem okolí, když se zde bude 
stavět dálnice a tunel, který povede 

sucho v našem bezprostředním 
okolí. Naši rodičové, prarodičové 
a další to komentují, jak se vše mění 
k horšímu, že nic podobného nepa-
matují.
Česká republika je zemí na evrop-
ském rozvodí, to znamená, že co 
zde naprší, prostě odteče do řek 
a nakonec do okolních zemí a moří.
Musíme se proto naučit lépe zadržet 
vodu v krajině. Přehrady ji zadržují 
na jednom místě, a jejich výstavba 
trvá zhruba dvacet let. Jejich role je 
důležitá, ale vše trvá velmi dlouho 
a stojí mnoho peněz, které teď 
nebudou tak snadno dostupné, 
a hlavně v boji se suchem nemáme 
čas. Proto se musíme zamyslet, jak 
to udělat jinak a rychleji.

MODEL ZDOŇOV
Inspirací by nám mohl být pan 
Jiří Malík z Východních Čech, který 
je ekologem a ochranářem okolí 
Zdoňova. Má dvacetiletou zkuše-
nost ze správy broumovské CHKO.
Zakládá tůně, obnovuje původní 
koryta řek již na dvaceti kilome-
trech čtverečních. Za nejlepší mapy 
považuje ty vojenské z roku 1844 
,první a poslední pořádné mapová-
ní ‘, říká. Rád by obnovil koryta řek 
do tohoto původního stavu.

Celý článek naleznete v Respektu.
Je pozdě, ale právě 
začínáme – Výcho-
dočeský ekolog na-
bízí všem šanci, jak 
uzdravit svůj kraj, 
naleznete v časopise 
Respekt 20/11.-17. 
květen 2020. 
Celý článek je 
také na interne-

ilustrační foto, 
zdroj: en.wikipedia.org, 

autor: Th ompsma



uzdravit 
svůj kraj?

Jiří Malík ví, 
jak na to

životní prostředí
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Zde je např. mapa 
s odchylkou sucha 
od roku 1961-2010, 
zde se můžete podívat 
sami, jak na tom jsme.

www.ekolist.cz

Mnoho článků na 
téma ŽP, o panu 
Malíkovi a jeho 
projektu Zdoňov.

www.birdlife.cz 

www.vcpcso.cz 

Stránky ornitologické 
společnosti s jejich 
sesterskou pobočkou 
ve východních 
Čechách.

Prozradím vám několik věcí, jak to 
děláme my s manželem:

• Nesekáme celý trávník, ale nechá-
   váme naše malé pásy života. Zde 
   mi rostou i houby, je zde nesčet-
   někrát více hmyzu a druhů rostlin. 
   A moje tři slepice zde mají ráj. 
   Zadržuje se zde vláha sama 
   a nemusím tolik zalévat.
• Chodíme po sobě na záchod, již  
   řadu let a ptáme se: Nejdeš taky? 
   To znamená o jedno spláchnutí
   méně; pokaždé když jdeme 
   ,na malou‘ třeba třikrát za den, 
   po třech litrech vody, to je za rok 
   3 285 ušetřených litrů pitné vody. 
   Celý bazén vody.

Zajímavé internetové stránky:
www.intersucho.cz

nechá vodu opakovaně otestovat.
V jarních měsících byly provedeny 
další testy, které odhalily přítom-
nost bakterií, které mohou způsobit 
průjem. Jde převážně o bakterii 
lidského původu, takže zdrojem 
znečištění je nejspíše septik. Jiné 
vysvětlení to patrně nemá.
Obec zde vyvěsila cedulku s upo-
zorněním. Ale i tak jsem si všimla, 
že si zde stále někteří lidé nabírají 
vodu do kanystrů.
Prosím, zatím vodu nepijte, ať ne-
máte ,běhavku‘.

ZKUSME TO JINAK, POMOCI 
MŮŽE KAŽDÝ Z NÁS
Ze začátku je každá změna pro nás 
těžko přijatelná a nechce se nám do 
ní. Ale časem si zvykneme a máme 
dobrý pocit, že jsme přispěli 
k něčemu, co má smysl.





intersucho.cz
ekolist.cz





birdlife.cz
vcpcso.cz

sokol
Milí spoluobčané,
jelikož jsme prožívali období, kdy 
jsme museli vynechat plánované 
akce, tak alespoň pár fotek z těchto 
dvou.

Pevně věřím, že už takovéto dny 
nikdy nepřijdou, a budeme si moci 
užívat společenského života.

Lea Ochodnická

životní prostředí

29. 2. MAŠKARNÍ 

DĚTSKÝ DEN

6. 6. DĚTSKÝ DEN - POČASÍ NÁM BYLO NAKLONĚNO 



Až 2. března 1890 v hostinci p. Zamas-
tila, byl sbor sestaven.
První vystoupení vraclavského sboru  
na veřejnosti a ve stejnokrojích bylo  
o církevních slavnostech. Sbor pravidel-
ně cvičil a o žních byly sestaveny noční 
požární hlídky. 20. září se sbor poprvé 
zúčastnil hašení požáru ve Svařeni.

JAK TO BYLA DÁL?
První světová válka zasáhla citelně i naše 
požárníky. Mladší muži odešli do války. 
Bylo nařízeno vytvořit v obci ze zbývají-
cích mužů skupinu, která by byla schop-
na zasáhnout v případě požáru. Nastaly 
válečné útrapy, odvody do války…
24. srpna 1935 bylo na členské schůzi 
usneseno zakoupení motorové stříkačky 
z firmy Stratílek Vysoké Mýto. Ta byla 
dodána panem Stratílkem 4. listopadu 
téhož roku. 
1940 – tíživá atmosféra fašistické oku-
pace se dotkla i našeho sboru. Okresní 
úřad ve Vysokém Mýtě oznámil neplat-
nost stanov sboru. 9. 7. došlo nařízení 
k úpravě nápisu - hasičská zbrojnice, 
nejprve v německém jazyce a následně 
česky. Rok nato z příkazu okupantů 
dochází k omezení a poté i k zákazu  
pořádání plesů a tanečních zábav.  
Po osvobození naší vlasti pokračovala 

jsou zápisové knihy a pár starých doku-
mentů, které se zachovaly.

NEJSTARŠÍ HISTORIE
1719 – vznikl ve Vraclavi velký oheň - 
shořelo 14 gruntů i s kostelem a zvony 
se rozlily.
1737 – požár, který zničil 31 gruntů, 
vyhořel kostel sv. Václava, věž a zvony se 
rozlily, vyhořela i věž u kostela P. Marie.
1804 – shořelo 28 domů, 28 stodol  
a kontribuční sýpka.
1841 – další velký oheň, kdy přišlo  
o střechu nad hlavou 51 občanů.
1841 – na návsi byla postavena zděná kůl-
na „na hasební nářadí“ - žebříků, háků, 
džberů atd., dnešní „stará hasičárna“.

TRVALO TO, ALE STALO SE!
První pokusy o zakládání českých sborů 
dobrovolných hasičů byly v r. 1863  
v Chrudimi. 7. května 1864 byl sestaven 
první český dobrovolný hasičský sbor 
ve Velvarech. Na to vznikly další sbory. 
Myšlenka zřízení sboru ve Vraclavi 
přicházela v úvahu několikrát. Roku 
1883 vyzval tehdejší starosta Jan Peťura 
občany, aby sbor sestavili. V roce 1889 
za starosty Františka Loskota došlo  
na další výzvu. Ani v jednom případě  
na zřízení sboru nedošlo.

Takové výročí je příležitostí k oslavě,  
je to příležitost pro mladou generaci 
vzpomenout vděčně na ty, kdo vraclav-
ský sbor zakládali a také na ty, kteří  
v jejich práci pokračovali. S odstupem 
let musíme obdivovat obětavost a nadše-
ní našich pradědů, kteří v těžkých pod-
mínkách pochopili potřebu a nutnost 
spolku, jehož smyslem a posláním bylo 
pomáhat bližnímu, jenž byl postižen po-
žárem nebo jinou živelnou pohromou.

Náš sbor měl právě letos oslavit své jubi-
leum. Tato ošklivá doba však zasáhla do 
životů nás všech a každému z nás ze dne 
na den změnila jeho plány. Stejně tak  
i nám. Rádi bychom ale využili příleži-
tost zavzpomínat, jak to všechno tehdy 
začalo…

130 let je dlouhá doba v životě spolku. 
V jeho výboru se vystřídaly desítky obě-
tavých funkcionářů. Všichni však měli 
jedno společné - pro sbor by dýchali  
a nikdy nelitovali, že museli někdy obě-
tovat hodně ze svého volného času.

Velká škoda je fakt, že kronika spolku, 
která sledovala práci a osudy hasičů, se 
ztratila. Nebylo tedy o co se opřít, z čeho 
čerpat. Jediným pramenem informací 

130 LET

Michala Mašková 
Čerpáno z publikace k oslavě 100 let založení požárního sboru ve Vraclavi 

(Vlastimil Volák, František Kočí)

ANEB JAK ŠEL ČAS 
S VRACLAVSKÝMI HASIČI
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ukázku současné i historické techniky, 
vyproštění z vozidla a také na okouz-
lující mažoretky z Moravan. To vše za 
doprovodu skupiny Minimax a Hasičské 
kapely ze Skutče.

DOCELA NEDÁVNO... A DNES
V roce 2017 proběhla velká oprava ha-
sičské zbrojnice. Byly vyměněny dveře, 
okna, opravena klubovna nad hasičár-
nou, budova byla zateplena.

Rok nato přibyl do garáže 
hasičské zbrojnice další 
pomocník, Ford Transit.
I přesto, že letošní rok 
jako by se čas zastavil, 
podařila se jedna chvá-
lyhodná věc. Po více 
než 40 letech jsme zase 
mohli uslyšet zvuk našeho 
skvostu Stratílka, a to vše 
díky vraclavským hasič-
ským nadšencům, kteří 
opravě stroje věnovali 
nemalou část svého času.
Činnost vraclavského 
požárního sboru byla 
bohatá, pestrá a hlavně 
záslužná. Nepřinášela jeho 
členům výhody, ani bo-
hatství, přinášela pomoc 
spoluobčanům, pomoc 
společnosti, pomoc obci.

ve Vraclavi. Sto let v životě dobrovolné-
ho spolku je velké jubileum, je mezní-
kem, který mnoho znamená.
Když se v sobotu 26. srpna 2000 
v dopoledních hodinách rozhoukal zvuk 
sirény, mnozí z nás se právem vylekali. 
Nešlo však o žádné neštěstí, naopak, 
na vraclavské návsi probíhalo námětové 
cvičení, které zahájilo oslavy 110 let 
od založení SDH Vraclav. Vzpomenout 
si můžeme na velkolepý průvod obcí, 

činnost sboru doplněním výzbroje 
a výstroje. 
Roku 1950 se začala budovat protipožár-
ní nádrž u sv. Jána. O deset let později 
byl na výroční schůzi vznesen požadavek 
na stavbu nové požární zbrojnice.
V roce 1967 došlo na opravy požární 
zbrojnice (vrata, štít a celkové nahození).
1970 – náš sbor oslavil 80. výročí zalo-
žení. 
Téhož roku byla zahájena výstavba 
kulturního domu. Členové se zúčastnili 
brigád na výstavbě.

NOVÁ ZBROJNICE
Výstavba nové Požární zbrojnice byla 
započata roku 1982. Došlo k demolici 
domu pana Beneše č. p. 69.
1985 – JZD zakoupilo, pro potřeby celé 
obce, nový požární vůz CAS 25. 14. září 
se uskutečnila výměna auta zn. Morris 
za T-805. Morris, který sloužil sboru od 
roku 1950, obohatil sbírku starých vojen-
ských vozidel ve Vojenském historickém 
muzeu v Praze-Kbelích.
O rok později byla dokončena požární 
zbrojnice a při příležitosti oslav 900 let za-
ložení obce Vraclav slavnostně otevřena.
Rok 1990 se nesl ve znamení oslav výro-
čí 100 let od založení požárního sboru 

hasiči Vraclav



se unášet historií a krásnými me-
lodiemi, které obohacovaly tento 
příběh. Pro mě překrásná píseň  
v Kleopatřině podání „Chci králov-
nou se stát“. Myslím, že by nebylo 
na škodu si připomenout toto histo-
rické období. 

MALÁ PŘIPOMÍNKA
48 let před Kristem se Caesar stává 
nejmocnějším mužem Říma  
a s vojsky vstupuje do Alexandrie, 
kde v té době vládne teprve čtr-
náctiletý Ptolemaios. Ten má dvě 
sestry – Arsinoé a Kleopatru, která 
chápe, že mít moc znamená život. 
Vše vsadí na Caesara, před něhož 
se nechá tajně dopravit v drahocen-
ném koberci. Caesar v ní nachází 
zalíbení pro její krásu, duchaplnost 
a výřečnost. Ohrožený Ptolemaios 
napadne Římany a je poražen, 
Caeras se zamilovává do Kleopatry, 
která dosedla na egyptský trůn  
a podporuje ji v politice. Kleopatra 
porodí Caesarovi syna Caesarióna 
a všichni odjíždějí do Říma, který 
sice není Kleopatře nakloněn, ale ta 
si jej svým královským vystupová-
ním a bohatstvím získává na svou 
stranu. Na návrh Marca Antonia 

Bohužel jsme stihli pouze jedinou 
akci, kterou byla návštěva muziká-
lu v pražském divadle Broadway. 
Jednalo se o výpravné představení 
Kleopatra, které pojednává o životě 
Kleopatry VII., poslední egyptské 
panovnici. Autorem hudby je Mi-
chal David a režisérem Filip Renč. 
Muzikál měl premiéru 22. února 
2002 a pro svou úspěšnost, i když  
s přestávkou, se hraje dodnes. 
V pátek 17. ledna 2020 jsme odjíž-
děli autobusem směr Praha. Proč 
jsme jeli tak brzy, když začátek byl 
až v 18 hodin? Vysvětlení je prosté. 
Chtěli jsme nasát atmosféru Prahy 
a druhý důvod je úplně jasný. Znáte 
přece, jaký provoz je v pátek odpo-
ledne! 
Vzhledem k tomu, že jsme cestu 
zvládli v rekordním čase, každý  
z nás si užil Prahu po svém. My  
s vnučkou jsme třeba navštívili Mu-
zeum voskových figurín Madame 
Tussauds, kde jsme se setkali  
s turisty z Číny, vedle kterých jsme 
také seděli při našem občerstvení  
u McDonalda. Ale k tomu se vyjá-
dřím později. Před šestou hodinou 
jsme usedli do svých sedadel  
v divadle Broadway a nechali jsme 

stihli jsme výlet do Prahy
na muzikál Kleopatra



má Caesar převzít korunu římských 
králů, ale odmítá, čímž zadává 
příčinu ke vzniku spiknutí. I když 
Kleopatra Caesara varuje, ten  
odchází do senátu, kde ho spiklenci 
v čele s Brutem - adoptivním  
synem Caesarovým - zabíjejí. Kleo-
patra s Caesariónem kvapně opouš-
tí Řím, loučí se s Marcem Antoniem 
a odjíždí do Egypta.
Řím je zmítán nepokoji a druhý 
adoptivní Caesarův syn Octavius 
uzavírá s Marcem Antoniem doho-
du o spoluvládě. Octavius nakonec 
vítězí nad Caesarovými vrahy, ale 
již nemá peníze pro vojsko. Žádá 
o pomoc v Egyptě Kleopatru - ta 
je mu poskytnuta a Marcus Anto-
nius zůstává v Egyptě. To se nelíbí 
Octaviovi, a tak při krátkém ná-
vratu ožení Marca Antonia se svou 
sestrou Octavií.
To se pochopitelně nelíbí Kleopatře, 
a tak po návratu do Egypta - aby 
odčinil potupu Kleopatry, uzavírá 
sňatek s Kleopatrou a jejího syna 
prohlašuje budoucím králem Egypta.
Avšak Octavius v Římě kuje pikle  
a nakonec dostává od senátu sou-

JAK JSME SE BAVILI
V DOBĚ KORONAVIRU

Mgr. Věra Nováková
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hlas k válce s Egyptem. Námořní 
bitvu u Actia Marcus Antonius ve 
službách Kleopatry prohrává, zkou-
ší tedy bránit Alexandrii. Když do-
stane falešnou zprávu, že je Kleopa-
tra mrtva, pokouší se o sebevraždu. 
Je dopraven do paláce ke Kleopatře, 
které umírá v náručí. Přichází jedi-
ný vládce světa - Octavius, a přesto-
že královně slibuje beztrestnost, ona 
sama se v nestřežené chvíli nechává 
uštknout kobrou, ukrytou v košíku 
s fíky. Tak zemřela královna Egypta, 
jediné říše Středomoří, která do té 
doby nepodlehla Římanům.

CO BYLO DÁL?
Tak historie. A co ještě dodat? 
Několik dnů po našem zájezdu se 
objevil koronavirus, jehož ohnisko 
bylo v čínském Wu-chanu. 
Vzpomněli jsme si na naše čínské 
spolustolovníky i na naši společnou 

návštěvu s čínskými turisty v muzeu 
voskových fi gurín. Tehdy nám 
nebylo příliš do smíchu!
Další naplánované akce, jako cesto-
pisná přednáška o Pobaltí, povídání 
svérázné cestovatelky Michaely Hrdé 
o „Havaji za hubičku“, divadlo „Ani 
za milion“, se bohužel kvůli karanté-
ně neuskutečnily. 
Chtěla bych také poděkovat všem 
těm, kteří se snaží udržovat životní 
prostředí a zeleň před svými domy, 
a nejenom to. Někteří se starají 
i o prostranství před objekty cizími, 
jako třeba manželé Veselovi, jež 
udržují pořádek kolem bývalé Ho-
rákovy hospody. Pan Honza Hor-
čička seká prostranství před svým 
domem až ke hřbitovu. Jak příjem-
né je procházet vraclavskými zá-
koutími, kde kvetou květiny a keře 
a vše je upravené. Všem, kteří nám 
takto zpříjemňují život, moc děku-
jeme. A prosím ty, kteří chodí na 
procházky se svými psími mazlíčky, 
uklízejte po nich jejich exkrementy 

děkuji všem, co se dobrovolně 
starají o veřejná prostranství,

i to svědčí o kulturnosti 

a nenechte je občůrávat keříčky, 
které někteří pracně vysadili. 
Važme si příjemného prostředí 
kolem sebe, i to patří ke kulturnosti 
národa.

CO BUDE DÁL?
A co máme naplánováno na příští 
pololetí? Chtěli bychom navštívit 
Východočeské divadlo v Pardu-
bicích, pak bychom k nám chtěli 
pozvat divadelní soubor PaPeTo ze 
Zámrsku s představením „Noc na 
Karlštejně“. Samozřejmě bychom 
společně s vámi rozsvítili vánoč-
ní strom, abychom přivítali dobu 
adventní.
Přeji vám všem klidnou dobu do-
volených a prázdnin. 1. září ať děti 
zasednou do svých školních lavic 
bez jakéhokoli omezení a setkají 
se se svými spolužáky a kamarády.
Nezapomínejme, že to, co můžete 
dát každému zadarmo, je vzájemný 
úsměv při našem společném setká-
vání, samozřejmě bez roušky.

kulturní komise



objevů nových planetek neustále 
rychle roste, přibližně po 12 letech 
se počet nově objevených planetek 

zdvojnásobí.

30. ČERVEN - 
MEZINÁRODNÍ 
DEN ASTEROIDŮ
V lednu 2016 byl 
OSN oficiálně 
uznán 30. červen 
(coby připomínka 
nejvýznačnějšího 
dopadu kosmické-
ho tělesa na Zem 
v moderní době – 
Tunguzské události 
30. června 1908) 
jako Mezinárodní 
den asteroidů. Jeho 
smyslem je pouká-
zat na možné hroz-
by, ale i příležitosti, 
které tato malá 
tělesa představují.

meteoroidy. První planetka byla 
objevena 1. ledna 1801 na palermské 
hvězdárně a dostala jméno Ceres. 
K 31. lednu 2020 bylo známo 543 
334 katalogizovaných planetek 
s dobře určenou dráhou. Počet 

CO JSOU PLANETKY
Planetky (původně pojmenovány 
asteroidy nebo starším českým už 
zastaralým pojmenováním plane-
toidy) jsou malá tělesa obíhající ko-
lem Slunce (nebo kolem jiné hvězdy -  
tam se zatím takováto 
tělesa jen předpo-
kládají, dosud u jiné 
hvězdy žádná planetka 
objevena nebyla).
Vzhledem k malé 
hmotnosti jsou pla-
netky většinou skály 
nepravidelného tvaru. 
Ve Sluneční soustavě 
se nacházejí zejména  
v prostoru mezi oběž-
nými dráhami Marsu 
a Jupiteru, tedy v tzv. 
hlavním pásu. Řada 
z nich se též nachází 
i za dráhou Neptunu, 
kdežto jiné mohou 
křížit dráhu Země  
a dostávat se ke Slunci 
blíž než naše planeta.
Za planetky se po-
važují obvykle tělesa 
větší než 100 m. Menší 
tělesa se nazývají  

oblíbený rybník Medlov 
má nečekanou souvislost s planetkami



rozložení většiny planetek 
ve Sluneční soustavě 



astrotábor Medlov 1987

PLANETKY...
A JAK TO SOUVISÍ S VRACLAVÍ

Jaroslav Kubík
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pojmenování
planetek

prohlížeč 
JPL 

kroužek v Pardubicích, já jsem 
ještě vedl takové kroužky 
ve Vysokém Mýtě a v Ústí nad Orli-
cí. Kromě různých akcí ve školním 
roce jsme pořádali o letních prázd-
ninách astronomické tábory nejpr-
ve u rybníka Řeka v Křížové 
a od roku 1982 jsme společně trávili 
části letních prázdnin na Medlově 
v obci Fryšava, kde se díky manže-
lům Maturovým tábory konají každý 
rok kromě letošního, kdy z důvodu 
koronaviru nebyly přihlášeny děti. 
Pouze pro případné zájemce se občas 
uskuteční noční pozorování oblohy 
a některé další drobné akce.
Na webové stránce https://ssd.jpl.
nasa.gov/sbdb.cgi#top se nachází 
Prohlížeč databáze malých těles JPL. 
Když si tam do rámečku „Vyhledává-
ní“ (Search) zadáte číslo 79347 (lze 
zadat i název bez diakritiky), objeví 
se záznam o planetce, kterou objevili 
4. prosince 1996 na hvězdárně na 
Kleti J. Tichá a M. Tichý, a po defi -
nici přesné dráhy pak získala 
defi nitivní číslo 79347 a rozhod-
nutím výše uvedené mezinárodní 
komise pro nomenklaturu planetek 
ze dne 6. dubna 2019 dostala jméno 
Medlov. Dále tam kromě její veli-
kosti a dalších parametrů uvidíte 
tuto citaci: „Medlov je rybník poblíž 
Nového Města na Moravě na Česko-
moravské vysočině v České republi-
ce. Jde o velmi populární rekreační 
oblast. V dekádách 1980 až 1990 byly 
u Medlova pořádány v létě astrono-
mické tábory pro mládež.“ Stránka je 
v angličtině, ale podle potřeby vám ji 
prohlížeč (např. Chrome) přeloží.

    Zdroje:
    http://planety.astro.cz/planetky/
    https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top
    https://stelweb.asu.cas.cz/publications/
    planetky/vyzkum.phtml

na celé planetě Zemi, vymírání 
dinosaurů a asi 75 procent dalších 
živočišných druhů. 

POJMENOVÁNÍ PLANETEK
Každému tělesu pohybujícímu 
se Sluneční soustavou, které nejeví 
známky kometární aktivity, a o kte-
rém je možno se důvodně domnívat, 
že se jedná o planetku, se přiděluje 
z pověření Mezinárodní astronomic-
ké unie (IAU) defi nitivní katalogové 
číslo. Přiřazení konkrétního jména 
konkrétní planetce je konečnou fází 
dlouhého procesu, který může trvat 
i mnoho desetiletí.
Objevitel planetky je poctěn privile-
giem navrhnout její jméno. Napíše 
krátkou citaci, což je text vysvětlující 
důvody k danému pojmenování. 
Návrh jména je na základě předlože-
né citace posouzen jedenáctičlennou 
Komisí pro jména malých těles, kte-
rá je součástí Mezinárodní astrono-
mické unie. Tato komise se skládá 
z profesionálních astronomů z růz-
ných částí světa, kteří se zabývají vý-
zkumem vztahujícím se k planetkám 
či kometám. 
Jména planetek jsou například jména 
význačných osobností (Einstein, 
Nobel, Grygar, Beethoven, Zátopek, 
Tesla atd.), jména měst i států (Praha, 
Brno, Londýn, Argentina, Čína) nebo 
i světadílů (Austrálie) a podobně.
Podrobnou informaci o procesu 
pojmenování planetek se dočtete 
na https://stelweb.asu.cas.cz/pub-

lications/planetky/
vyzkum.phtml.
 
PROČ SOUVIS-
LOST S VRACLAVÍ
Jak už jsem psal 
v zimním čísle Zpra-
vodaje roku 2011, 
založili jsme roku 
1977 ve Vraclavi as-
tronomický kroužek 
pro děti. Manželé 
Maturovi pak zalo-
žili astronomický 

VZNIK A FORMOVÁNÍ 
PLANETEK
Podle současné teorie vzniku Slu-
neční soustavy se utvořily přibližně 
před 4,5 miliardami let jak planety 
a jejich měsíce, tak také planetky 
akrecí, čili postupným spojováním 
menších kamenných nebo ledových 
těles o velikosti cca stovek metrů, až 
desítek i stovek kilometrů. Akrece 
planetek byla předčasně ukončena 
zřejmě gravitačním polem Jupiteru, 
proto se nemohly spojit ve větší tě-
lesa. I kdybychom sečetli hmotnost 
všech objevených i předpokláda-
ných dosud neobjevených planetek, 
dalo by to dohromady pouze těleso 
menší než náš Měsíc.

SRÁŽKY PLANETEK 
S PLANETAMI
Nebezpečí hrozí od těles na dra-
hách křížících dráhy planet. Hrubý 
odhad frekvence dopadů na Zemi 
je asi takový: těleso o průměru 
0,1 km (srovnatelné s Tunguzským 
tělesem) dopadne cca jednou za 
500 let. U tělesa o průměru 1 km je 
pravděpodobnost dopadu na Zemi 
100 000 let. Jednou za několik mi-
liónů let počítá statistika s tělesem 
o průměru 10 km. Přibližně takto 
velká planetka (o průměru 10 až 
15 km) pojmenovaná Chicxulub 
způsobila před 66 miliony let, kdy 
dopadla na poloostrov Yucatan, 
kráter o průměru 200 až 300 km 
a dlouhodobou změnu klimatu 

astronomický tip
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Vážení sportovní přátelé, 
na nedokončenou letošní sezónu bu-
deme ještě dlouho vzpomínat, protože 
jsme se na začátku potýkali s nedostat-
kem hráčů.
Petr Schejbal na operaci s kolenem, 
Pavel Pohl velké problémy s ramenem, 
takže neodehrál ani jednu třetinu sezó-
ny. Jardovi Janků onemocněla matka, 
a tak po prvních třech kolech se ma-
mince věnoval v Pardubicích.
Jaroslav Vomočil přestoupil zpět do 
Vidlaté Seče a Dolanský Roman se 
vrátil do Prahy do Vršovic. Michal 
Vavroušků mohl nastoupit jen v šesti 
zápasech, protože byl u nás na střídavý 
start. Dušan Ochodnický je na vysoké 
škole, a tak páteční zápasy také nemohl 
absolvovat. Tak to máte - necelá dvě 
družstva absentovala.
Ale přesto se všechny tři družstva po 
špatném začátku dostaly ve skupinách 
do středu tabulek. No a pak to přišlo! 
Virus nám vystavil závěrečnou stopku, 
přitom jsme počítali i s lepším umís-
tění, než jsme nakonec skončili. Ale 
buďme rádi, že to takto dopadlo, a že 
jsme všichni zdrávi. Když si vzpome-
nu, jak ta sezóna začínala, tak musíme 
být spokojeni.

TTC Sedlec - sezóna 2019-2020

Teď něco k jednotlivým 
mužstvům: RP 1.
Hlavní dva tahouni Jirka a Lubor, 
z počátku vypomáhal Pavel Pohl starší, 
a jako čtvrtý většinu utkání odehrál 
Jirka Novotný, který to střídal jeden 
týden za A a druhý týden, pokud byl 
čas, za B. A to na začátku sezóny měl 
také velké problémy se zdravím. Hlav-
ně nesmím zapomenout na Michala 
Vavrouška, vnuka Jirky Táborského, 
který u nás odehrál 6 utkání za 
A mužstvo a byl nejlepším hráčem. 
Na okresním žebříčku se umístil 
na 21. místě. V příští sezóně u nás 
bude hostovat a v Praze bude hrát jen 
za žactvo. Do A mužstva by mohl 
po rehabilitaci opět nastoupit v druhé 
půli i Petr Schejbal. 
A tak sestava pro náročnou příští 
sezónu by mohla být: Petr Schejbal 
a Martin Sochor, Vavroušek, Táborský 
a celé B mužstvo. Vachalík přestoupil 
do Zálší. 
Proč náročnou? První polovinu sezóny 
nebudeme mít hernu, protože v rámci 
se rekonstrukce budou měnit okna, 
herna dostane nový strop a dole vznik-
ne nové sociální zařízení. A tak polo-
vinu sezóny budeme muset odehrát 

utkání na stolech soupeřů. 
Ještě musíme vyřešit trénin-
ky - aspoň jednou týdně. 
Nyní v krátkosti naše 
B mužstvo. Základ tvořil 
Jirka Novotný, Karel Ne-
žádal, Hýbl Josef a Hrubeš 
Ladislav. Ze začátku hráli 
i Jarda Janků, a hlavně nám 
pomohl Pavel Pohl starší. 
Druhou půlku do přerušení 
už nehrál, šetřil se z taktic-
kých důvodů pro nastávající 
sezónu. Bylo z toho hezké 
6. místo. Pro nastávající 
sezónu by měla být sestava: 
Novotný, Pohl st., Hrubeš, 
Hýbl, Nežádal, Pavel, a po-
kud neuděláme C mužstvo, 
budou zaskakovat Janků, 
Janďourek a Petr Smrček.

No a jsme u C mužstva.
Po suverénním postupu loni ze 4. třídy, 
všichni, kteří tu 4. třídu hráli, mě pře-
mluvili, že by to zkusili příští sezónu 
odehrát i ve 3. třídě. Realita byla ale 
jiná. Hned v první třetině ze zdravot-
ních důvodů skončil Pavlík. Jaroslav 
Janků přestal hrát taky. V tu chvíli nám 
nejvíce pomohli Ladislav Hrubeš 
a Josef Hýbl. I když jsme spoustu utká-
ní nemohli odehrát, protože nebyli 
hráči, přesto jsme nakonec vybojovali 
pěkné 5. místo. Co bude dál s muž-
stvem C, se musíme ještě pobavit.
V C mužstvu by mohli hrát v sestavě 
Hýbl nebo Nežádal, Pohl ml., Smrček, 
Janďourek, Janků, Falta, Ochodnický, 
Kopecká. 

29. 12. 2019 jsme pořádali Vánoční 
turnaj. Na prvním místě se umístil 
Pavel Pohl.
Dne 6. 6. 2020 jsme ukončili ofi ciálně 
sezónu s tím, že se vše z herny vystě-
huje, dáme si klobásku a doufám, 
že v lednu bude hotovo a začne se hrát 
v opravené herně. Letošní sezóna 
bude taky fi nančně náročná, neboť si 
budeme muset pronajmout hernu na 
tréninky a na zápasy (pravděpodobně 
v Litomyšli). Něco bude stát i doprava. 

Žebříček: Schejbal 10, Sochor Martin 
13, Vavroušek 21, Táborský 25, Pohl 
Pavel 25, Novotný 34, Hrubeš 62-70, 
Hýbl 62-70, Nežádal 62-70, Smrček 
201, Janďourek 201.
Ostatní hráči neměli odehranou po-
vinnou kótu pro umístění na regionál-
ním žebříčku.
Každoročně se hraje Vánoční handi-
capový turnaj, který letos vyhrál Pavel 
Pohl. 1. Pohl Pavel, 2. Vachalík, 
3. Novotný, 4. Janďourek, 5. Nežádal, 
6. Vomočil, 7. Dolanský Roman, 
8. Dolanský, 9. Hrubeš, 10. Dolanský 
st., 11. Janků.
Nakonec bych chtěl poděkoval spon-
zorům: v první řadě Obecnímu úřadu 
Vraclav a panu Kulhavému, za velkou 
fi nanční pomoc.

za TTC Sedlec Schejbal Josef
 Jeden z nejstarších hráčů v okrese 

Jaroslav Janků a ve čtyřhře mu 
sekunduje Ladislav Hrubeš.
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Stránka 1

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY DRUŽSTVO BODY
1    TJ Sokol Lukavice A  2018 0 2 0 193:95 56 1    TTC Sedlec C 51

2    TJ Lanškroun B 2016 2 2 0 187:81 54 2    TJ Sokol Č. Třebová C 51

3    TTC Ústí nad Orlicí E 2016 0 4 0 175:103 52 3    TJ Sokol Lukavice B 50

4    Orel Vysoké Mýto B 2011 4 5 0 168:132 46 4    SK Ledříček Bartošovice 48

5    TTC Sedlec A 20 7 4 9 0 154:162 38 5    TJ S. Plchovice Sršně B 47

6    TJ Lanškroun C 20 8 2 10 0 141:145 38 6    TJ Sokol Tatenice B 41

7    TJ Jiskra Králíky A 20 7 3 10 0 140:162 37 7    TJ Sokol Sudslava D 40

8    TJ Sokol Mistrovice B 20 6 4 10 0 128:167 36 8    TJ Sokol Líšnice B 39

9    KST SK US Ste Choceň D 20 6 2 12 0 118:167 34 9    TJ Jiskra Králíky C 37

10    TJ Sokol Libchavy A 20 5 3 12 0 127:172 33 10    TJ Sokol Nekoř B 36

11    TJ Sokol Hnátnice A 20 4 1 15 0 122:182 29 11    TJ Sokol Těchonín B 34

12    TJ Sokol Žamberk B 20 2 3 15 0 101:186 27 12    Orel Vysoké Mýto D 34

13    TJ Sokol Libchavy C 33

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY 14    TJ Sokol H. Heřmanice 32
1    TJ Sokol Řetová A 1814 2 2 0 169:107 48 15    Sokol Mostek B 28

2    TJ Zálší A 1813 1 4 0 167:108 45 16    TJ Zálší C 28

3    Orel Vysoké Mýto C 1811 2 5 0 156:124 42 17    TJ Sokol Žamberk E 26

4    TJ Sokol Tatenice A 1810 1 7 0 146:116 39 18    TJ Sokol Plchovice Srš. C 24

5    Orel Orlice B 18 9 3 6 0 137:127 39 19    TJ Sokol Sudslava E 24

6    TTC Sedlec B 18 8 3 7 0 114:136 37 20    TJ Sokol Dobrouč B 18

7    TJ Sokol Sudslava B 18 8 3 7 0 152:139 37 21    TJ Sokol Hnátnice B 17

8    TJ Lanškroun D 18 7 3 8 0 145:144 35

9    TJ S. Plchovice Sršně A 18 6 3 9 0 140:148 33

10    Sk Skořenice A 18 6 1 11 0 124:145 31

11    TJ Sokol Žamberk C 18 2 2 14 0 103:160 24

12    TJ Jiskra Králíky B 18 2 0 16 0 43:172 22

DRUŽSTVO PU V R P K SKÓREBODY
1    TJ Sokol Těchonín A 1816 1 1 0 173:86 51

2    TJ Sokol Mistrovice C 1813 2 3 0 165:102 46

3    TJ Sokol Lukavice B 1812 3 3 0 163:105 45

4    TJ Sokol Č. Třebová C 1811 1 6 0 147:118 41

5    TTC Sedlec C 18 8 1 9 0 124:142 35

6    TJ Sokol Libchavy B 18 6 5 5 2 124:148 33

7    TJ Sokol Nekoř A 18 6 2 10 0 125:138 32

8    Sokol Mostek A 18 6 2 10 0 120:140 32

9    TJ Sokol Sudslava C 18 6 1 11 0 120:154 31

10    TJ Zálší B 18 4 3 11 0 120:155 29

11    SK Džbánov A 17 4 2 11 0 113:147 27

12    SK Ledříček Bartošovice 17 3 1 13 0 99:158 24

Kvůli nastalé situaci, která zkomplikovala pořádání akcí, jsou zatím termíny na ná-
sledující období dosti na vodě. Pevně věříme, že se o akcích dozvíte z jiných zdrojů, 
jakmile to bude aktuální. Doporučujeme poslouchat místní rozhlas, sledovat vývěsky 
spolků a také facebookové stránky obce: www.facebook.com/obecvraclav.

facebook: 
obec Vraclav



35

kalendář plánovaných akcí
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UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

starosta@obecvraclav.cz
Hedvika Zerzánová 
(asistentka starosty)

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

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

telefon 465 482 127

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@zsvraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
telefon 727 949 271

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.34, 9.19, 
  11.31, 13.00, 14.15, 14.29, 15.42,
  16.18 (přestup Jenišovice)
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, 5.53 (přestup Sedlec), 6.27 
  (přestup Svařeň), 7.05, 10.42, 
  11.47, 13.08,  14.23, 14.47, 15.03 
  (přestup Domoradice), 15.56, 
  16.47, 16.50

VYSOKÉ MÝTO aut. nádraží
SMĚR VRACLAV NÁVES
všední den
  5.25, 5.45 (přestup Sedlec roz.), 
  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, 6.40 (přestup Vraclav), 
  9.30, 10.30, 12.05, 12.27 (přestup 
  Vraclav), 13.30, 14.05 (přestup 
  Vraclav), 14.45, 14.55, 15.30,
  16.05, 16.45, 19.05

· Oranžově vyznačené spoje 
  nejezdí v červenci a srpnu
· O svátcích tento jízdní řád neplatí
· Změna spojení vyhrazena
· Aktualizované informace 
  o spojení lze najít na www.idos.cz

OTVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBY

OBECNÍ ÚŘAD
platby, kopírování, ověřování
po  8.00-12.00 13.00-16.30
st   13.00-17.00

SBĚRNÝ DVŮR
 letní čas zimní čas

ul. Průmyslová, Vysoké Mýto
po 8.00-12.00 8.00-12.00
út 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
st 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
pá 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00
so 8.00-12.00 8.00-12.00

ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto
po 14.00-18.00 13.00-17.00
čt 8.00-12.00 8.00-12.00
 14.00-18.00 13.00-17.00

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

KONZUM
 po-pá     7.30-17.00
 so     7.00-10.00

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00

autobus · kontakty · otvíračky


