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a naše funkce jako službu veřej-
nosti.

Na začátku mého článku bych chtěl 
připomenout velice důstojnou, dob-
ře zorganizovanou a provedenou 
oslavu 100. výročí založení Česko-
slovenska a připomenutí 910. výročí 
vyvraždění rodu Vršovců. Obě výročí 
patří do osudových osmiček. 

Krátce okomentuji význam 100. 
výročí. Před 100 lety pro nás naši 
předci v čele s T. G. Masarykem 

vybojovali samostatný stát - „odvě-
ký sen československého lidu“. Jeho 
svébytnost a právo na sebeurčení 
bylo od té doby několikrát zašlapá-
no. Shodou okolností také v osmič-
kových letech. Rok 1938 Mnichov-
ská dohoda, rok 1948 Vítězný únor 
a dlouhá cesta socialismu pod 
taktovkou bolševických a komunis-
tických diktátorů a rok 1968 napa-
dení a okupace vojsky Varšavské 
smlouvy řízené Sovětským Svazem. 
17. listopadu 1989 jsme opět získali 
svobodu a demokracii. Nenechme 
si tyto hodnoty zase vzít i přesto, 
že jsou napadány a zpochybňovány 
veřejnoprávní sdělovací prostředky, 
je zpochybňován Senát a o� ciální 
členství České republiky v Evrop-
ské Unii a Severoatlantické alianci 
NATO jenom pro to, že dosavadní 
vlády, včetně té dnešní, pro nás 
obyčejné lidi, nedokázaly a ani 
nechtěly vyjednat dobré podmínky 
a výhody a jen se na Evropu vy-
mlouvají, vyvolávají chaos a nejis-
totu, protože v chaosu a nejistotě se 
lépe ztratí jejich osobní zájmy 
a osobní prospěch. 

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 2018, ve kterém 
jsme oslavili 100. výročí založení 
Československa a 910. výročí 
vyvraždění čelních představitelů 
rodu Vršovců na hradě Vratislavi.
V tomto roce proběhly další volby 
do Zastupitelstva obce. Před volba-
mi i po volbách jsem přistoupil 
k potřebným personálním změ-
nám a doplněním správy obce.
Koncem roku vždy přehodnocuji 
stav investičních akcí a vybavení, 
potřebného k údržbě pozemků 
a budov v majetku obce s ohledem 
na plnění Rozpočtu obce. Zároveň 
uvažuji, co bude potřeba v roce 
příštím s ohledem na strategic-
ké rozvojové dokumenty obce 
a volební program, který jsme vám 
představili před říjnovými komu-
nálními volbami.

Rád bych touto cestou poděkoval 
voličům, kteří přišli k volebním 
urnám a svým hlasem projevili dů-
věru našim kandidátům. Volební 
program bereme jako závazek 
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Milé sousedky a sousedé!
Zima si letos pospíšila a už je tu další Vraclavsko-Sedlecký zpravodaj. 
Doufáme, že vám bude příjemným, ale i užitečným průvodcem životem 
v našich obcích a najdete v něm vše, co očekáváte.
Postřehli jsme, že ochota spolků a sdružení informovat občany o svých 
aktivitách pro veřejnost v kalendáři plánovaných akcí na předposlední 
straně zpravodaje je číslo od čísla menší. A tak se tento kalendář stále 
zkracuje. Myslíme si, že je to škoda. Na druhou stranu chápeme, 
že organizátoři s tak dlouhým předstihem vždy závazně neví termíny 
či další náležitosti. Ale to je přeci kouzlo tisku, každý si může změnu 
červenou � xkou v kalendáři vyznačit. Proto se nebojte, lidé vám hlavu 
neutrhnou, když k nějaké změně dojde. Naopak budou rádi, že se o akci 
dozvěděli s dostatečným předstihem. 
Redakce stále používá e-mail naší základní školy: skola@vraclav.cz. 
Pokud tedy máte cokoli ke zpravodaji či do něj, pište nám na tuto adresu, 
nebo oslovte přímo někoho z redakce.

Přejeme příjemné i užitečné čtení, klidné svátky 
a úspěšný start do roku 2019!
        Redakce
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OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
VE VRACLAVI - MEZI ČP. 13 
A ČP. 14 (ZA HUMNY)
Po zpracování nového Pasportu 
komunikací ve Vraclavi a Sedleci 
mohla obec přistoupit na obnovu 
místní komunikace mezi čp. 13 
a čp. 14 ve Vraclavi i přesto, že 
pozemek pod ní je soukromý. Obec 
je domluvena na odkupu, ale zatím 
nebyl zhotoven oddělovací geomet-
rický plán, potřebný k upřesnění 
výměry pozemku pod komunikací.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
VE VRACLAVI
Na dětském hřišti ve Vraclavi byla 
v letních prázdninách provedena 
kompletní výměna herních prv-
ků. Nové herní prvky navrhli žáci 
naší základní školy. Chtěl bych jim 
touto cestou poděkovat za krásný 
výsledek. Hřiště chválí nejen naše 
maminy s dětmi, ale i návštěvníci 
obce. Dojem čas od času kazí, že se 
na herních prvcích usadí týnejdžři, 
kteří nechápou, komu je hřiště 
určeno a že ho mohou svým jedná-

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ 
HASIČSKÁ ZBROJNICE 
NA VRACLAVSKÉ NÁVSI
Na podzim letošního roku byla ob-
novena střecha zbrojnice. Nejdříve 
byla do potřebné výšky rozebrána 
kamenná zeď a vyměněna shnilá 
krátčata pod krovy. Poté byla zeď 
vyzděna do původního stavu. Ná-
sledovala oprava krovu, kompletní 
výměna latí a položení nové střešní 
krytiny. Obnovy střechy stála 
465 tisíc Kč, obec na ní získala do-
taci z Ministerstva kultury ve výši 
210 tisíc Kč.

SEDLECKÁ 
HASIČSKÁ ZBROJNICE
Stejně jako ve Vraclavi stojí i na 
sedlecké návsi stará a nová hasičská 
zbrojnice. Na obou zbrojnicích byly 
dokončeny stavební opravy. U nové 
zbrojnice byl zlikvidován stávající 
zděný septik a na jeho místo osazen 
nový plastový s dostatečnou kapaci-
tou pro činnosti v budově zbrojnice.

slovo starosty obce

OBNOVA BAROKNÍHO AREÁLU 
VE SVATÉM MIKULÁŠI
V listopadu byla dokončena po-
slední, třetí etapa obnovy fasády 
na kostele sv. Mikuláše za 1,1 milio-
nu Kč. Z Ministerstva kultury obec 
obdržela dotaci ve výši 700 tisíc Kč 
a z Pardubického kraje 150 tisíc Kč. 
Celkové � nanční náklady na obno-
vu střechy a fasády kostela, včetně 
termosanace krovu, vyšly na 10 mi-
liónů Kč.
V září jsem požádal o dotaci na ob-
novu balustrády a obou nástupních 
schodišť před kostelem sv. Mikulá-
še. Jedná se o restaurátorské práce 
v hodnotě 3 milióny Kč.

SEDLECKÁ NÁVES
Projektant architekt dokončuje pro-
jektovou dokumentaci pro realizaci 
druhé etapy obnovy sedlecké návsi, 
ve které budou zhotovena nová 
parkovací stání, zeleň a mobiliář. 

INVESTICE 
V LETOŠNÍM ROCE

bude bohatá 
sněhová nadílka?

stará hasičárna
a dětské hřiště
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ním zničit. Rekonstrukce dětského 
hřiště stála 370 tisíc Kč, dotace po-
skytnutá z Ministerstva pro místní 
rozvoj činila 265 tisíc Kč. 

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Nové sportovní zázemí je jednou 
z prioritních investic obce. Upřím-
ně řečeno v tuto dobu už mělo 
stát. Bohužel. Na jaře letošního 
roku bylo na realizaci šaten vydáno 
územní rozhodnutí. To však Kraj-
ský úřad zrušil, protože vypořádání 
námitek a připomínek k umístění 
budovy šaten neproběhlo v souladu 
se zákonem. Zastupitelstvo obce 
přehodnotilo polohu budovy šaten 
a odsouhlasilo její nové umístění, 
které nyní zpracovává projektant ar-
chitekt. Na začátku roku 2019 zahájí 
Stavební úřad nové územní řízení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
V DOMĚ ČP. 66 
(BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU)
V nové knihovně v prostorech 
bývalého bytu byla dokončena 
podlaha. Zbývá zhotovit regály pro 
knihy. Ke konci roku došlo i na 
stavební úpravy kadeřnictví, které 
byly potřebné pro jeho bezporucho-
vý provoz.
Na celou budovu obecního úřadu je 
zadáno zpracování projektové doku-
mentace úspor energie (zateplení).

VRACLAV - ZTV PRO 9 RD 
V LOKALITĚ „NA DRÁŽKÁCH“
V současné době dokončuje smluv-
ní zhotovitel projektovou dokumen-
taci pro stavební řízení. Rozpočet 
akce bude vodítkem pro určení 
prodejní ceny stavebních pozemků. 
Následně bude vyvěšen na úřední 
desku záměr jejich prodeje.

NOVÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ K HRADISKU
Společnost ČEZ Distribuce se 
rozhodla k pokládce nového ener-

slovo starosty obce
getického kabelu, který 
nahradil dosavadní 
vrchní vedení. Tím 
obec přišla o dosavadní 
umístění osvětlovacích 
bodů a vodičů a byla 
nucena k jejich demon-
táži a zainvestování 
nových stožárů, svítidel 
a zemního kabelu. Akce 
stále obec 350 tisíc Kč.

ZMĚNA Č. 1 
ÚZEMNÍHO 
PLÁNU VRACLAV
V září letošního roku 
schválilo Zastupitelstvo 
obce Změnu č. 1 Územ-
ního plánu Vraclav, 
kterou pro obec pořídil 
Městský úřad Vysoké 
Mýto, odbor územního 
plánování. Schválená 
Změna č. 1 je závazná pro činnosti 
a nakládání s nemovitostmi na 
území obce Vraclav na další něko-
likaleté období. Místa, kde je 
k nahlédnutí: Obecní úřad Vraclav, 
Městský úřad Vysoké Mýto, inter-
netová stránka města Vysokého 
Mýta a Pardubického kraje.

Tolik stručný výčet investic v druhé 
půli roku 2018.

ROZVOJOVÉ 
DOKUMENTY OBCE
Kromě Strategického rozvojové-
ho plánu, který je k nahlédnutí 
na Obecním úřadě, nás čeká ještě 
zpracování nového programu obno-
vy venkova pro obec Vraclav, jehož 
obsahem jsou konkrétní potřebné 
a plánované investice, dále pak tra-
dice, kultura, spolková a společen-
ská činnost, životní prostředí 
a další. 

ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Dne 30. září 2018 byl ukončen 
provoz sběrného místa v „Haškově 

stodole“. Náhradním řešením je 
využívání sběrných dvorů ve Vyso-
kém Mýtě. Novou Obecně závaz-
nou vyhláškou byla stanovena nová 
místa pro odkládání bioodpadů. 
Na místech sběrných zvonů na sklo 
budou umístěny i sběrné zvony 
na papír.

Ještě připomenutí ze Zákona o od-
padech č. 185/2001 Sbírky: „Fyzické 
osoby jsou povinny předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich 
množství a nebezpečné vlastnosti 
a dále jsou povinny komunální od-
pad odděleně shromažďovat, třídit 
a předávat k využití a odstraňování 
podle systému stanoveného obcí, 
pokud ho sami nevyužijí v souladu 
se zákonem o odpadech.“

SUCHO A MOŽNÉ PŘÍČINY
Mnozí jste si všimli, že hlavní nápl-
ní práce správy obce bylo při letoš-
ním abnormálním letním suchu 
zalévání nově vysázených stromků 
podél cesty „Na Vartu“ a podél 

i v zimě nezapomeňte, 
ve zdravém těle je zdravý duch
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Delší dobu avizuji, že nestíhám 
všechny úkony a činnosti, které 
zajišťuji jako starosta obce, a že 
některé věci vůbec neřeším. Spolé-
hal jsem na to, že najdu koordiná-
tora obce, který by převzal určitou 
oblast mé agendy a věnoval se 
zanedbaným věcem veřejným, ale 
nenašel jsem. K tomu je třeba vzít 
v potaz, že jsem ve funkci starosty 
obce poslední volební období a že 
je potřeba někoho zaučit, aby další 
starosta(ka) měl zajištěný servis 
a mohl plynule bez problému navá-
zat. S novým volebním obdobím se 
konečně naskytla příležitost k řeše-
ní, když o výše popisované činnosti 
projevila zájem Heda Zerzánová. 
Její profesní životopis mě ujistil, 
že není žádným nováčkem, a tak 
jsem ji přijal jako asistentku staros-
ty obce. Už dnes mohu s jistotou 
říci, že jsem udělal dobře.

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

Oldřich Koblížek, 
starosta obce

steče, část se odpaří a horkem úplně 
rozptýlí. Nad vysušenými horkými 
poli se rozplynou i srážkové mraky, 
které k nám doplují od oceánů. 
Byl narušen malý koloběh vody 
a je prokázáno, že dnes chybí 
v půdě 900 mm srážek. To jsou 
celé jedny roční srážky.
Stát jako jediný může své chyby 
minulosti i současnosti napravit. 
Ale nechce. Protože by se snížila 
spotřeba agrochemie. Že ubývá vod 
v podzemí i na povrchu, je zřejmě 
vedlejší. Zatím ještě voda z kohout-
ku teče.

Ale abychom si také hleděli svého, 
Zastupitelstvo obce přijalo myšlen-

ku, že obec vhodným způso-
bem využije vodu z pramene 
léčivé vody ve Svatém Miku-
láši. 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Do týmu správy obce přibyli 
dva zaměstnanci. Nyní jich je 
pět a zastanou i práce, které 
obec před tím zajišťovala 
dodavatelským způsobem. 
To významně šetří obecní 
pokladnu.

odvodňovacího příkopu vpravo od 
silnice směrem k Vysokému Mýtu. 
Stálo to velké úsilí a čas, stála jiná 
potřebná práce, ale věřím, že strom-
ky neuschly, a že časem přinesou 
své ovoce. Děkuji za to správě obce.
Sucho má své příčiny a dá se čás-
tečně eliminovat. Kdyby se chtělo. 
Nechci se pouštět do odborných 
diskuzí, ale ukazuje se, že nikdy 
neměly být rozorány meze, rušeny 
polní cesty, vysušeny mokřady, pole 
zcelena do velkých půdních celků 
a meliorována. Navíc zmizel hnůj, 
přestalo se orat, agrochemie zabila 
žížaly a všechno živé, co zajišťovalo 
pórovitost půdy a když náhodou 
zaprší, tak voda nevsákne, část jí 

VÝZVA ŽIVNOSTNÍKŮM 
A PODNIKATELŮM 

se sídlem podnikání 
ve Vraclavi a na Sedleci
Máte zájem být uvedeni na webových 

stránkách Obce Vraclav jako 
podnikatel z Vraclavi a Sedlece? 

Napište na h.zerzanova@obecvraclav.cz 
nebo telefonicky 465 482 127 
k domluvení krátké schůzky.
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nou vazbu, co si myslíte, co preferuje-
te, co si přejete, s čím souhlasíte nebo 
naopak nesouhlasíte apod.

Potěší nás, pokud aplikaci využije 
co nejvíce našich občanů, v současné 
době máme již 90 odběratelů hlášení. 

NOVÉ STRÁNKY OBCE
http://www.obecvraclav.cz/
Již několik týdnů intenzivně pracuje-
me na zcela nových stránkách obce. 
Ty vám přinesou kromě moderního 
vzhledu a nových funkcí přehlednější 
orientaci ve všech informacích. Strán-
ky jsou připraveny i pro prohlížení 
na tabletech a mobilních telefonech, 
budou také zabezpečeny šifrová-
ním https. Naší snahou je postupně 
přidávat do nových stránek informace 
a materiály, které dosud k dispozici 
nebyly.
Předpokládáme jejich nasazení 
do plného provozu co možná nejdříve 
a informováni o jejich spuštění (sou-
časný odhad je v průběhu měsíce led-
na 2019) budete na našem Facebooku 
i prostřednictvím Hlášení rozhlasu. 

Dále připomí-
náme, že obec 
Vraclav má svou 
stránku na Fa-
cebooku. Staňte 
se našimi přáteli 
a odebírejte dů-
ležité zprávy. 
www.facebook.com/obecvraclav

Budeme rádi, pokud těchto nových 
možností využijete, a tím s námi 
budete v úzkém spojení. 
V případě jakýchkoliv dotazů či tech-
nických potíží mne, prosím, neváhejte 
kontaktovat (l.klement@vraclav.cz 
nebo tel. 737 338 198).

Přeji Vám v roce 2019 co možná 
nejvíce pozitivních informací!

Za obecní úřad Vraclav, 
PhDr. Libor Klement

„Hlášeníroz-
hlasu.cz“. Stačí 
si naskenovat 
příslušný 
QR kód 
na zde uvede-
ném obrázku 
nebo si aplika-
ci vyhledejte 
v Google play 
či App Store. 
Tato aplikace 
vám umožní 
získávat všech-
na důležitá 
hlášení, i když 
se např. v obci 
zrovna nenacházíte a hlášení byste 
neslyšeli. 
Jednou z výhod je, že pokud se hlášení 
týká pozvánky na chystanou akci, 
můžete si zobrazit celý plakát se všemi 
důležitými informacemi.
Pro příští kalendářní rok se její tvůrci 
chystají začlenit dvě významné no-
vinky: 
   • aplikace vám umožní přímo 
komunikovat s obecním úřadem, 
budete tak moci například zaslat foto-
gra� i s komentářem (nafotíte černou 
skládku na místě, kde by neměla být 
či jednoduše pošlete fotogra� i 
z pořádané akce a chcete ji sdílet 
na stránkách obce…),
   • obecní úřad bude moci využít 
aplikaci k vytvoření ankety a zeptat se 
vás na váš názor, budete tak moci dát 
obecnímu úřadu (i anonymně) zpět-

BUĎTE VČAS INFORMOVÁNI 
O VŠEM DŮLEŽITÉM

Milí spoluobčané,
komunikace s vámi je pro nás velmi 
důležitá. Naší snahou je, abychom 
s vámi zůstávali v těsném spojení, 
abyste byli včas, pravidelně a dosta-
tečně informováni o všem důležitém 
dění v obou našich obcích. Máme 
ambici být „Vašim“ obecním úřadem, 
který je vám nablízku a se kterým 
můžete jednoduše, moderně a úzce 
komunikovat. 
Z tohoto důvodu vám představujeme 
dvě aktuální novinky, které se právě 
komunikace a informování týkají.

SLUŽBA HLÁŠENÍ ROZHLASU
Od roku 2018 jsme zavedli kromě 
klasického obecního hlášení i formu 
elektronickou. Jistě víte, že se může-
te (i anonymně) přihlásit k odběru 
zpráv na: http://obecvraclav.hlaseni-
rozhlasu.cz/
Sami si můžete vybrat, zda dostávat 
hlášení formou SMS (tyto informace 
jsou však velmi omezené, bez příloh 
a musí se vejít do 160 znaků) nebo 
vám je zasíláme na zadaný email.
Zdaleka nejlepší variantou, a to 
zejména do budoucna, bude komuni-
kace prostřednictvím stále se zdoko-
nalující aplikace ve vašem chytrém 
telefonu nebo tabletu (zařízení se 
systémem iOS nebo Android). Pokud 
již vlastníte chytrý telefon, můžete si 
do něho zdarma nainstalovat aplikaci 

novinky pro rok 2019



kem nad ztrátou blízkých. V průběhu 
podzimu jsme se zádušní mší roz-
loučili s Pavlem Šafránkem a s paní 
Hanou Osinkovou.
Pan Šafránek žil poslední roky v ne-
daleké Stradouni a je nejen pro něho 
dobré, že se jeho nejbližší rozhodli se 
s ním rozloučit smutečním obřadem 
v našem kostele. Je to o to cennější, 
když dnes řada lidí zmizí po své smrti 
bez jakéhokoliv rozloučení ať v kostele 
či ve smuteční síni. Svědčí to o ztrátě 
tradičních hodnot,  rozpadu rodin  
i o neúctě k zemřelým.
Smrt nedávno zesnulé paní Hany 
Osinkové zasáhla všechny, kdo ji zna-
li. Byla skvělou matkou svých dnes 
těžko uvěřitelných 8 dětí, skvělou  
babičkou i prababičkou svých vnoučat 
i pravnoučat. Přestože sama pro svoji 
víru nemohla studovat, vedla svoje 
děti spolu s manželem Láďou  
ke vzdělání i k víře. Zanechala hlubo-
ké stopy jak v kruhu naší vesnice, tak 
i mezi námi farníky. Bylo až obdivu-
hodné, jak vše s lehkostí zvládala,  
jak rozsévala radost i pohodu v obci  
i v naší farnosti. Pán ji však povolal  
i pro nás předčasně, ale jistě ji rád při-
jal k sobě. Paní Hana Osinková nám 
bude navždy chybět!

ník z rodinné kapely hrou na kytaru  
a zpěvem. Nálada byla velmi dobrá  
a oslavenci přejeme hodně sil a Boží-
ho požehnání do dalších plodných let 
jeho záslužné a velmi náročné, často 
společensky nedoceněné práce na 
Božím díle. 

KŘTINY DVOŘÁKOVÝCH
Na podzim jsme měli štěstí v podo-
bě křtin syna Gábiny Dvořákových,  
pocházející ze Sedlece. Štěstí v té 
podobě, že žije a bydlí v Pardubicích 
se svým mužem, který je dirigentem 
Pardubického komorního souboru 
a jistě měli řadu jiných míst, kde by 
se slavné pokřtění jejich syna mohlo 
uskutečnit. Přesto se rozhodli pokřtít 
svého syna právě v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. Ze všech přítom-
ných, ale především z rodičů, kmotrů 
i prarodičů čišela radost nad přijetím 
malého Vašíka do církve. Na křtiny se 
sjela celá řada příbuzných i známých 
a tak byl chrám naplněn radostnou 
oslavou nového člena církve i farnosti.

SMUTNÉ CHVÍLE  
ROZLOUČENÍ SE ZEMŘELÝMI
Život farnosti je však spojen nejen  
s radostnými událostmi, ale i se smut-

OSLAVA SVĚCENÍ 
V září tohoto roku uplynulo již těžko 
uvěřitelných 25 let od svěcení našeho 
duchovního správce, pátera a děka-
na vysokomýtského Pavla Mistra. 
Pochází od Dvora Králové, konkrétně 
pak ze Žírče. Zajímavostí je i skuteč-
nost, že na jeho rozhodnutí stát se 
knězem měl značný podíl i František 
Beneš z Cerekvice, který v té oblasti 
v mládí působil, než se stal populár-
ním knězem a děkanem v historické 
Litomyšli.
Pan farář Mistr své počátky v kněž-
ském působení spojil s nedalekými 
Častolovicemi a od příchodu do Vy-
sokého Mýta je duchovním správcem 
i na Vraclavi, ve Slatině, v Zámrsku  
i na Knířově.  
První zářijovou neděli proběhla osla-
va na farní zahradě ve Vysokém Mýtě 
a tu další jsme čtvrtstoletí duchovní 
práce oslavili mší svatou zde na Vrac-
lavi a po ní, díky krásnému počasí,  
i před kostelem. 
Stoly připravil Jan Horčička, pohoš-
tění naše dobré farnice. Páter Mistr 
nám připomněl svoji kněžskou dráhu 
i pohnutky, které jej k tak závažnému 
kroku vedly. Slavnost doprovodil náš 
Martin Matura, ministrant a hudeb-

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
VE 2. POLOLETÍ

Ladislav Novák
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svátky, kdy obřady začínají pravidelně 
v 10 hodin 30 minut. 
Jistě se uvidíme i při tradičním 
vánočním koncertě našich dětí 
z Veselé školičky před Vánocemi.
Přejeme klidné,  požehnané svátky 
vánoční v kruhu svých nejbližších.

VÁNOČNÍ SVÁTKY
Advent, jak jsme již psali dříve, je 
dobou radostného očekávání přícho-
du Božího syna Ježíše Krista. Má být 
dobou zklidnění, úklidu v duši, aby 
radost z příchodu Spasitele mohla 
plně propuknout na Štědrý den, kdy 
se i Ti, kdož nevěří, chodí alespoň 
jednou v roce poklonit k jesličkám 
při slavnosti,  konaném již dvě tisíci-
letí na celém civilizovaném světě,  
na počest narození Vykupitele.
Stědrovečerní atmosféra dává 
zapomenout na horečné materiální 
přípravy Vánoc, které se rok od roku 
přeměňují ve svátky komerce a honbu 
za často nadbytečnými dárky. Pokud 
se i v souvislosti s uprchlickou krizí 
oháníme křesťansko-židovskými 
hodnotami, je nutné je také dodržo-
vat, či se o jejich dodržování alespoň 
snažit. 
Vážení spoluobčané, rádi Vás přivítá-
me v našem chrámu jak na Štědrý ve-
čer, kdy máme díky dětské mši svaté 
počátek již v 16 hodin, tak i v ostatní 

farnost
slavili jsme 25 let od svěcení
děkana Pavla Mistra



křtiny syna Gábiny Dvořákové,
která pochází ze Sedlece


při oslavě nechybělo 
příjemné pohoštění

štědrovečerní mše

od 16.00 hod
ostatní svátky vánoční

od 10.30 hod



na právoplatné školáky Veselé 
školičky Vraclav. Věříme, že si 
všichni odnesli nezapomenutelný 
zážitek s tím spojený.

OSMIČKOVÁ VÝSTAVA
Asi největší akcí letošního podzimu 
byly oslavy 100. výročí založení  
samostatného Československého 
státu 28. 10. 1918. Naše oslavy 
byly o to větší, protože naše obec 

si připomínala i další 
významnou historickou 
událost, která se  
k Vraclavi pojí a to 910 
let od vyvraždění rodu 
Vršovců. Na oslavy jsme 
se pečlivě připravili  
a přitom zjistili, že naši 
historii provázelo mnoho 
významných „osmiček“, 
jak z hlediska dějin, 
sportu i umění. Všechny 
jsme si s dětmi postupně 
připomněli a naše nové 
vědomosti jsme zachytili 
na plakátky, které jsme  
v rámci oslav vystavili 

VÍTEJTE, PRVŇÁČCI!
Jako každoročně, tak i letos na za-
čátku října k nám do školy zavítal 
Jan Ámos Komenský, aby pozdravil 
naše nové prvňáčky a pasoval je  
na pravé školáky. Děti, nejen  
z první třídy, mu ukázaly svůj um 
a šikovnost v různých krátkých 
představeních. Prvňáčci zvládli 
svoje první veřejné vystoupení  
na jedničku a byli pasováni 

A je tu opět zima. Protože je konec 
roku, hodnotíme, jak se nám dařilo 
v tomto školním roce. Hned v září 
jsme začali zdravým pohybem  
a zúčastnili se sportovního klání 
málotřídních škol. Na pořadu byly 
nejen soutěže jednotlivců v běhu, 
hodu a skoku, ale i skupinové hry -  
vybíjená a fotbal. Z akce jsme si 
přivezli pěkné zážitky na vydařené 
sportovní výkony.

při klání malotřídních škol 
jsme předvedli vydařené 
sportovní výkony



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mgr. Pavla Divišková
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na návsi. Samozřejmě jsme se 
zúčastnili nejen slavnostního 
průvodu, ale všech celodenních 
oslav, které probíhaly v naší obci.

ROZSVÍTILI JSME STROMEČEK
A když začal konečně prosinec, 
všichni jsme se sešli v neděli 
2. prosince pod stromečkem a s vel-
kou radostí jsme ho za zpěvu koled, 
které letos nacvičili kamarádi 
z mateřské školičky, rozsvítili. 
Začal advent a my jsme se už začali 
těšit na Ježíška. I když jsme věděli, 
že nás v těch čtyřech nedělích čeká 
ještě hodně práce.
Každý rok navštíví naši školu 
5. prosince Mikuláš s anděly a čerty. 
Protože se nápadně podobají našim 
páťákům, tak tušíme, že to asi 
nebudou ti „opravdoví“. Přesto 
jsme pro jistotu všichni zazpívali 
písničku nebo si vzpomněli na pěk-
nou básničku. V andělských košíč-
cích se pak pro hodné děti, což jsou 
mimochodem samozřejmě všechny 

v září jsme cvičili 
a měřili síly 
s dalšími školami

 aktivně jsme 
se účastnili 

letošních oslav

Školní jídelna 
při ZŠ a MŠ Vraclav nabízí 

STRAVOVÁNÍ 
PRO VEŘEJNOST

· cena oběda 60 Kč
· vydávání obědů: 

11.00 až 11.30 hodin

(ve školní jídelně)

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

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

Jídelníček je vždy vyvěšen 
na vývěsce školy na návsi

a na webových stránkách školy 
www.zsvraclav.cz

naše YouTube Zprávičky 
z Veselé školičky

děti naší Veselé školičky, našlo 
mnoho voňavých a hlavně dobrých 
balíčků s mikulášskou nadílkou. 
Čertování jsme si všichni moc užili.
Ve čtvrtek 13. prosince jsme se sešli 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
abychom prožili nezapomenutelnou 
atmosféru blížících se Vánoc 
s koledami. Moc děkujeme paní 

vychovatelce 
Ivě Kučné, která 
nacvičila s dět-
mi nejen z naší 
školičky, ale 
i našimi bývalými 
žáky, kteří jsou již 
na druhém stupni 
nebo i školách 
vyšších, krásné 
pásmo koled 
a vánočních písní.

PROSINCOVÁ 
POHÁDKA 
Dlouholetou 
tradicí naší školy 
je i předvánoč-
ní prosincová 
pohádka. Letos 
se jmenovala 
O kouzelných 
jablíčkách. Pro 

radost všem rodičům jsme ji zahráli 
v neděli 16. prosince v Kulturním 
domě na Vraclavi a v pondělí 
17. prosince pro mateřské školy 
a málotřídní školy ve Vysokém 
Mýtě. Jsme moc rádi, že se pohádka 
všem líbila a velký potlesk byl pro 
naše malé herce zaslouženou od-
měnou. Doufáme, že naše pohádka 
byla pro vás alespoň malým vánoč-
ním pohlazením. 

POMÁHALI JSME
V tomto pololetí jsme se zapojili 
do dvou charitativních akcí. Pomá-
hali jsme sběrem víček z PET lahví 
nastřádat potřebné peníze Martinu 
Vejsovi na elektrický vozík. Také 
jsme podpořili projekt Krabice 
od bot. Do nich děti přinesly různé 
hračky, bloky, pastelky a další 
předměty, které určitě potěšily děti 
z chudých rodin, azylových domů, 
nízkoprahových center a podobně. 
Všem rodičům děkujeme za podpo-
ru v těchto aktivitách.
Krásné Vánoce přeje kolektiv pra-
covníků ZŠ Vraclav.

základní škola



Bořivojem Pitrou. Pro občany, kte-
rých se sešel i přes nepříznivé počasí 
hojný počet, bylo nachystáno malé 
pohostění a rovněž byl rozkrojen 
dort v barvách státní vlajky. Náš dík 
patří hasičům z Vraclavi, kteří stáli po 
dobu oslavy čestnou stráž u pomníku.
     
SVATÝ MARTIN S BUCHTOU
O dva týdny později 10. 11. 2018 
prošel obcí již třetí průvod, který vedl 
jako každý rok svatý Martin na bílém 
koni. Tento náš svatomartinský prů-

oprava a nátěr střechy na škole, nebo 
i jiné věci, týkající se obce Sedlec, 
bychom rádi zařadili do požadavků 
pro rok 2019. 

SPOLEČENSKÉ AKCE POŘÁDANÉ 
OSADNÍM VÝBOREM
V letošním roce, kdy si naše republika 
připomněla 100 let od svého vzniku 
jsme uspořádali dne 28. 10. 2018  
malou oslavu a vzpomínkovou akci  
u pomníku padlých. Bylo zde zapá- 
leno sto svíček, položena kytice  
a pronesen proslov starostou Oldři-
chem Koblížkem a místostarostou 

Ve druhé polovině roku 2018 bylo  
v obci Sedlec realizováno několik akcí 
navržených Osadním výborem, které 
se týkají chodu obce, vybavení  
a oprav obecního majetku. 

OPRAVA ZASTÁVKY –  
ČEKÁRNY AUTOBUSU
Byla provedena oprava fasády a vnitř-
ní omítky čekárny, dále byly vymě-
něny luxfery a provedeno vyřezání 
zeleně. Opravu provedl pan Ondo.

OPRAVA STUDNĚ  
NAPROTI Č.P.  19
Vzhledem k delší časové náročnosti 
při výrobě vrchní krycí desky, která 
musela být vyrobena na míru, bude 
tato oprava dokončena na začátku 
roku 2019.

VYBAVENÍ KNIHOVNY
Byl zakoupen nový stůl, židle a kance-
lářský stůl do knihovny, kde se schází 
Osadní výbor, a kde pan Táborský st. 
vyhlašuje hlášení místního rozhlasu.

CHYSTÁME DALŠÍ OPRAVY
Další opravy, které se nezrealizovaly 
v letošním roce, jako je oprava hráze 
a přidělání zábradlí u rybníka Louže, 

oslavy přilákaly hojný 
počet Sedlečáků

OSADNÍHO VÝBORU SEDLEC 
ZPRÁVA Z ČINNOSTI

Martin Knil
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vod doprovodila opět soutěž „Ukaž 
co sladkého umíš, aneb ukaž svoji 
buchtu“. Letos se nám sešlo 20. vzor-
ků buchet, koláčů a dalších různých 
zákusků. Oproti loňskému roku měl 
každý občan – porotce k dispozici 
dva hlasy, jelikož bylo opravdu těžké 
vybrat ten nejlepší kousek. Po ochut-
nání sladkých výrobků přišlo vhod 
opečení špekáčků, nebo pivo ve vy-
hřáté hasičské klubovně, které zajistili 
sedlečtí hasiči. Děkujeme tedy tímto 
hasičům za poskytnutí zázemí a paní 
Marii Pitrové za vzornou obsluhu při 
podávání teplých nápojů.
Pořadí soutěže o cukrářský výrobek: 
   1. místo – Marie Pitrová
   2. místo – Lůca a Eva Zemanovy
   3. místo – Hana Dolanská

VÁNOČNÍ BALÍČKY
Jako každý rok, při rozsvěcování vá-
nočního stromu o prvním adventním 
víkendu balila Věra Pávová s dětmi 
balíčky, kterými poté ozdobili vánoč-
ní strom. Za toto děti dostaly balíček 
sladkostí.

Závěrem bych chtěl jménem Osad-
ního výboru Sedlec popřát krásné 
prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2019 pevné zdraví. Děkujeme 
všem za projevenou důvěru a těšíme 
se na spolupráci v novém roce. 

u pomníku padlých
jsme zapálili
100 svíček



zdařilá oprava 
čekárny autobusu

sladká tečka 
po průvodu



na vánoční strom děti 
balily ozdoby-dárečky

svatomartinský
průvod již 

potřetí



osadní výbor Sedlec



ZALOŽENÍ REPUBLIKY
28. říjen 2018 byl pro nás 
dnem, kdy jsme si připomí-
nali 100. výročí založení naší 
Československé republiky. 
Chtěli jsme i my na Vrac-
lavi oslavit toto významné 
datum. 18. října se konala 
přednáška pana magistra  
Jiřího Junka Po stopách 
československých legionářů. 
Následný den si pro nás při-
pravil pan inženýr Jaroslav 
Kubík video, které zachyco-
valo období minulých sto  
let právě v naší Vraclavi. 
Oběma patří velký dík  
za realizaci těchto setkání. 
Hlavní program připadl na 
sobotu 20. října, kdy jsme 
mohli na návsi spatřit stánky 
s ukázkami starých řemesel, 
dílničky pro děti, zkusili 
jsme si vědomostní kvíz  
s osudovými osmičkami. 
Vše zařídila paní ředitelka 
Pavlína Štanclová. 
Hlavní program probíhal 
od 13 hodin odhalením 

divadlo nás bavilo na Kuňce 
i na vraclavské návsi 

Ani první den 2. pololetí jsme neza-
háleli. Představte si, že jsme se hned 
1. července vydali na divadelní 
představení Král jelenem, které se 
odehrávalo pod Kunětickou horou, 
jak vám obrázek jistě napoví.  
V podivuhodné, ztřeštěné hře ital-
ského mistra Gozziho se děly divy. 
Veliký mág a astrolog Durandarte 
se promění v papouška. Mladý  
král poctí důvěrou svého prvního 
ministra, který se ukáže být lotrem,  
a král je z toho jelen. Z koule  
na noze nevinného trestance se 
stane pečený bažant, ze staré panny 
krasavice k nakousnutí. Neustále 
překvapující příběh se odehrává  
na hradě a v zalesněném podhradí, 
takže prostředí pod Kunětickou 
horou padlo jako ulité. 

ZÁMĚNA
V červenci zase další divadlo! Ale 
ano, čtete dobře, tentokrát na vrac-
lavské návsi, což už se pomalu stává 
tradicí.  
Myslím, že jsme se všichni náramně 
bavili a je nám moc líto, že Jakub 
Drak Kočí (v tom pruhovaném py-
žamu) se bude z Vraclavi stěhovat. 
Nebo je to novinářská kachna?

JAK JSME SE BAVILI 
A CO JSME PROŽILI, NEBO 

MOHLI PROŽÍT OD ČERVENCE 
DO PROSINCE 

Věra Nováková
předsedkyně kulturní komise
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slavnost obohatily svým 
zpěvem a hrou na smyč-
cové nástroje. Závěrečný 
ohňostroj za zvuků tónů 
Smetanovy Mé vlasti završil 
toto důstojné setkání. 
Velké poděkování patří panu 
starostovi, panu místosta-
rostovi inženýru Pavlu Osin-
kovi, paní ředitelce Pavlíně 
Štanclové, paní Lianě Špa-
tenkové, která, jako profe-
sionál, zachycovala důležité 
momenty naší slavnosti 
na svůj fotoaparát, manže-
lům Souškovým, předsedům 
spolků a organizací, které 
na Vraclavi působí, členům 
kulturní komise, ženám, 
které napekly výborné české 
koláče a buchty a především 
autorům památníků, které 
po nás zůstanou dalším 
generacím. 
Jestli jsme na někoho zapo-
mněla, tak se moc omlou-
vám. Jsem velmi ráda, 
že když je potřeba zabrat 
a pomoci, najdou se lidé, 
kteří do toho jdou. 

VÁNOCE JSOU TU
Už popáté jsme u nás na Vra-
clavi rozsvěcovali vánoční 
strom. Datum připadl samo-
zřejmě na neděli, 1. adventní 
s datem 2. prosince. Tento-
krát jsme vzhledem k nepří-
zni počasí využili teplíčka 
v našem kulturáku a my-
slím, že jsme si to pěkně 
užili. Přivítali jsme tuto 
adventní dobu připomenutí 
očekávání narození Ježíše 
Krista svátečním slovem, 
vánočními písněmi našich 
nejmenších z mateřské 
školičky Rybičky, které 
s dětmi nacvičily paní 
učitelky Markéta Schejbalo-
vá, Alena Neradová a Lada 
Konečná. Písní Hallelujah 

plastiky T. G. Masaryka, jejímž 
autorem je Jakub Vlček, vynikající 
sochař evropské úrovně. Jsme 
moc rádi, že se usadil právě u nás 
na Vraclavi v bývalém Staňkově 
statku. Slavnostním projevem 
ke 100. výročí vzniku naší Česko-
slovenské republiky nás přivítal pan 
starosta Oldřich Koblížek, který 
se v závěru také zmínil o současné 
situaci na naší politické scéně, která 
mnohé z nás nenechává klidnými. 
Poté byla plastika požehnána pa-
nem farářem Pavlem Mistrem. 
Ke slavnostní atmosféře přispěla nej-
oblíbenější Masarykova píseň „Ach 
synku, synku“ v podání Kristýnky 
Podešvové, kterou na housle dopro-
vázel Míša Schejbal. Tancem Česká 
beseda obohatily naši oslavu děti 
z naší Veselé školičky a skupina osmi 
dospělých tanečníků z Vysokého 
Mýta pod vedením paní ředitelky 
P. Štanclové. U pomníku padlým, 
který stojí na návsi, pronesl pan fa-
rář modlitbu za oběti 1. a 2. světové 
války, o jejichž osudu a hrdinství 
promluvil můj manžel, v současné 
době kronikář, Ladislav Novák. 
Vzhledem k tomu, že jsme si právě 
v této době připomínali 910 let 
od vyvraždění Vršovců, náš průvod 
vedl na Hradisko, kde došlo k odha-
lení památného kamene a zasazení 
lípy svobody, vše doprovázeno pie-
tou. Samo Hradisko vybízí k tako-
vým činnostem, že jsme se mohli 
seznámit mimo jiné i s výcvikem 
dravých ptáků a jejich způsobem 
lovu . Odtud jsme se vydali na zpá-
teční cestu do obce na slavnostní 
raut v duchu české kuchyně, kte-
rý pro nás připravila paní Olinka 
Pytlíková. To, že všem náramně 
chutnalo, prozrazovaly postupně se 
vyprazdňující prázdné mísy a tácy. 
Olinko, moc děkujeme!
Večer na nás čekaly tři půvabné 
dívky, smyčcové trio, které tuto 

Jakub Vlček při odhalení 
plastiky TGM



výstava žáků naší ZŠ
pomohla při luštění kvizu


veselili se 
malí i velcí

slavnostní průvod provedl starosta 
Oldřich Koblížek celou obcí


kulturní komise
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samými milými lidmi, ať jsou vaše 
domovy naplněny radostí, vzájem-
ným porozuměním a pohodou. 
Požehnaný rok 2019!

Ještě nám zbývá zájezd do Prahy v pá-
tek 21. prosince, už skoro před Váno-
cemi. Ve Studiu DVA divadlo bychom 
měli zhlédnout představení podle kni-
hy Charlese Dickense Vánoční koleda 
s Ivanou Chýlkovou a Karlem Rode-
nem v hlavních rolích. Už se moc těšíme!
Přeji Vám všem pokojné prožívání 
vánočního času, ať se setkáváte se 

obohatily toto vystoupení Magda-
lenka Říhová a Míša Schejbal. 
K adventnímu času přispěla i hu-
dební kapela Jaromíra Matury, která 
nás vánočně naladila. Moc všem 
za toto příjemné setkání děkujeme. 
S horkým čajíčkem a svařeným 
vínem jsme přihlíželi ke slavnostní-
mu rozsvícení vraclavského vánoč-
ního stromu. 

ADVENTNÍ KONCERT
V pátek 7. prosince jsme pokračo-
vali Adventním koncertem v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v podání 
hudební skupiny Barokteto z Brandý-
sa nad Orlicí se zpěvačkou Zuzanou 
Hynek Tvrzníkovou, jejíž hlas byl 
okouzlující a orlickoústeckým pěvec-
kým smíšeným sborem Alou Vivat 
s nádhernými vánočními písněmi a ko-
ledami. Opravdu slavnostně naladěni 
jsme odcházeli do svých příbytků.  

slavnostní náladu nám 
přinesl adventní koncert



fotoreportáž z oslav 
100 a 910 letz vánočního koncertu 

v našem kostele



kulturní komise
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Mezi naše občany jsme letos s radostí 
přivítali:
 
     Fikejzl Albert  
     Johan Vojtěch
     Macháčková Denisa
     Staněk David     
     Stúndl Michal
     Forejtová Barbora
     Roleček Antonín
     Princ Matthew Štěpán
     Boštíková Michaela
     Hubálková Elizabeth
     Smetanová Mariana
     Volák Petr    
 
Každoročně se pro důchodce našich 
obcí, kterých je 162, koná „Beseda 
s důchodci“, na které přivítaly naše 
starší spoluobčany děti ze základní 
školy. O dění v obcích pohovořil 
starosta pan Oldřich Koblížek 
a o činnosti „Klubu důchodců“ paní 
Miroslava Milfaitová, tímto děkujeme 
všem za obětavou práci. Po pohoštění 
následoval kulturní program.
Na vánoční svátky si vzpomeneme 
s přáním i na občany, kteří žijí 
v domovech důchodců a pečovatelské 
péče: Milada Zitová, Rejmanová Jar-
mila, Myšková Miroslava a Košnaro-
vá Emilie.
Dovolte mi, abychom jménem celé 
komise popřáli všem krásné Vánoce 
a hodně zdraví a úspěchu v novém 
roce 2019. 

komise SPOZ

     Jiroušková Pavlína (99 let)
     Myšková Miroslava (93 let)
     Sochorová Věra (92 let) 
     Táborská Emilie (92 let)
     Pospíšilová Jarmila (90 let)
     Dvořáková Jaruška (87 let)
     Jílek František (87 let) 
     Jeřábková Hana (86 let)
     Jozefy Zbyněk (86 let)
     Vrátil Josef (86 let)

S pamětní knihou, květinou a dárko-
vým balíčkem jsme navštívili i man-
želé při příležitosti jejich kulatého 
výročí svatby. V letošním roce oslavili:
diamantovou svatbu, tj. 60 společných 
krásných let:
     Josef a Marie Vrátilovi

Zlatou svatbu, tj. 50 společných krás-
ných let:  
     Jaroslav a Jiřina Duchoslavovi
     Jan a Olga Zerzánovi

Přejeme jim hodně dalších spokoje-
ných let.

Vítání občánků se organizuje několi-
krát ročně. Kulturní program zajišťují 
děti z mateřské školy, které předají 
každému miminku svůj vlastnoručně 
vyrobený dáreček. Pro vítaná miminka 
je připraven od obce malý dárek a pa-
mětní knížka, pro maminku květina.

Komise pro občanské záležitosti zajiš-
ťuje vítání nových občánků do našich 
obcí a gratulace k významným výro-
čím občanů. V letošním roce ukončily 
členství naše dlouholeté členky Jana 
Jonášová a Olga Táborská. Za jejich 
činnost jim moc děkujeme a přejeme 
hodně zdraví do dalších let. Přivítali 
jsme nové členky a tím omladili naše 
řady: Pávovou Věru, Knilovou Janu 
a Horáčkovou Pavlínku. K činnosti 
komise také patří zasílání kondolencí.
V tomto roce jsme se rozloučili 
s těmito našimi občany:
 
     Pravec František (80 let)
     Sedláček Vladimír (89 let)
     Částek Josef (86 let) 
     Pajor Dezidér (78 let) 
     Jindra Jaroslav (77 let) 
     Kořínek Karel (84 let) 
     Jeřábek Miroslav (87 let)
     Kóhler Jaromír (80 let)
     Horáčková Květa (83 let)
     Osinková Hana (69 let)
     Jozefy Věra (87 let)  
  Vzpomínáme!

Letos bylo zasláno občanům u příle-
žitosti kulatého jubilea 84 gratulací. 
Osobně bylo předáno s dárkovým 
balíčkem a květinou 26 gratulací. Tyto 
se předávají až od 75 roku, v 80 a 85 
letech. Potom už každým rokem. 
Do dalších krásných let přejeme všem 
oslavencům hlavně hodně zdraví.
Nejstaršími občany našich obcí jsou:

při každoroční Besedě 
s důchodci jsme si užili 
pohoštění i kulturu

spoz



Vzpomenete si, jaké bylo vaše dět-
ství, vaše nejrannější vzpomínka? 
S čím jste si jako děti hrály?
Moje dětství bylo takové normální, 
obyčejné, ale hezké. Z bláta jsme  
dělali bábovky, pásli jsme husy, hráli 
na schovávanou.
Chodila jsem také cvičit do Sokola. 
Cvičilo se v hostinci u Zamastilů pak 
u Musilů (v místě, kde je dnešní kul-
turní dům – pozn. redakce), učila nás 
cvičit Mařenka Vomočilová a Fran-

brzy, šli sloužit k sedlákům. Sestra 
byla v Pardubicích v řeznictví, bratr 
jezdil u sedláků s koňmi, další sestra 
se dostala do Prahy, nejmladší bratr 
chodil do hospodářské školy do Vyso-
kého Mýta. Nakonec jsem zde zůstala 
s rodiči jenom já, a to do roku 1939, 
kdy jsem se vdala. Ale nedostala jsem 
se daleko, vdala jsem se do dalšího 
hospodářství.
Rodiče měli hospodářství 5 hektarů, 
chovali jsme všechno možné, kuřata, 
králíky, pěstovali jsme si obživu.

Nedávno naše republika oslavila  
100 let od svého založení, co o tom 
všechno vlastně víme? Já a moji  
vrstevníci jenom část z prožitého  
a část z vyprávění našich prarodičů. 
Budeme se my nebo naši potomci 
někdy v budoucnu ptát, jaký byl život 
v naší obci za dob první republiky, 
v období 2. světové války i v době 
nástupu komunistické totality? Nyní 
máme jedinečnou příležitost být 
provedeni podstatnou částí 20. století 
díky rozhovoru, který velmi ochotně  
poskytla nejstarší občanka obce 
Vraclav paní Pavlína Anna Jiroušková 
rozená Křivková, ročník 1919, jejím 
osobním pohledem. Já jí tímto  
za příjemný a obohacující rozhovor 
velice děkuji.

PRVOREPUBLIKOVÉ DĚTSTVÍ
Kde a do jaké rodiny jste se narodila, 
povězte nám prosím něco o vaší 
rodině?
Narodila jsem se ve Vraclavi 27. června 
1919 jako šesté dítě celkem ze sedmi 
sourozenců v čísle popisném 83 (dnes 
zde bydlí dcera paní Jirouškové paní 
Krátká Jiřina). Po mně se ještě narodil 
mladší bratr, o kterého jsem se starala. 
Starší sourozenci odcházeli z rodiny 

na návštěvě u nejstarší 
obyvatelky Vraclavi



z fotogra�ckého alba 
paní Jirouškové

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

redakční radě. Děkujeme!

VZPOMÍNÁM,
JAK JEL PREZIDENT MASARYK NA VYSOKÉM ČERNÉM KONI

PAVLÍNA ANNA 
JIROUŠKOVÁ

Edita Neumanová
foto Liana Špatenková
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z paměti nikdy nevypadne a můžete 
se s námi o ni podělit?
Jó, že jsme měli spoustu králíků. 
Maminka je pořád krmila, měli jsme 
je takové veliké, bylo toho tolik, že to 
i rozdávala. Já už jsem to pak nemoh-
la jíst, protože to byl pořád dokola 
králík smažený, pečený, na omáčku 
a pořád. Když jsem jednou přišla ze 
školy domů, tak jsem si natruc sama 
uvařila česnačku, bylo mi asi jedenáct. 
Maminka mně na to řekla, že akorát 
budu smrdět ve škole.
Moje snacha vaří dobře, ale králíka 
nejím dodnes.

MLÁDÍ STRÁVENÉ V NASTUPUJÍCÍ 
MOCI PROTEKTORÁTU
Týkalo se vás totální nasazení?
V té době jsem se už vdávala, to bylo 
v roce 1939. Bylo mi tehdy 20 let, ale 
plnoletost byla až v jednadvaceti letech. 
Totální nasazení se mě vůbec netýka-
lo a myslím, že obce se to celkem také 
nedotklo, protože jsme byli hospo-
dářská obec a museli jsme Němcům 
odvádět tzv. dodávky, museli jsme 
se hodně snažit, aby nám zůstali 
samozásobitelské dávky a pak ještě 
dodávky Němcům. Bylo to obilí, vejce 
a jiná obživa. Když odešli Němci, toto 
pokračovalo dál při zakládání JZD.

Čím jste chtěla být, měla 
jste možnost se něčím 
vyučit, jít studovat?
Možnosti byly, ale já jsem 
zůstala s rodiči v hospodář-
ství, neměla jsem ani touhu 
se přímo vyučit krejčovou. 
Moje maminka byla vyučená 
krejčová a všechno mě doma 
naučila. Ona sama se to také 
naučila v rodině Houžvičko-
vých, kde se šití vyučovalo. 
Myslím, že to bylo v č.p. 113. 
Maminka byla šikovná. Šila 
tatínkovi košile, pro mě šaty 
a já pak zase šila na své děti. 
Hodně se přešívalo ze sta-
rých obleků, plíny se trhaly 
ze starých cích.

byli všichni ve třídách dohromady 
chlapci a děvčata.
Do měšťanky jsme chodili pěšky do 
Vysokého Mýta. Každé ráno v sedm 
hodin jsme z Vraclavi odcházeli, 
abychom to na osmou vůbec stihli, 
až později začal jezdit autobus, to 
byl rok 1930. Chodilo se za každého 
počasí, v dešti, sněhu, tehdy ho bývalo 
hodně, ale i v horku. Autobusem nás 
vozil z Chroustovic pan Cepl a pan 
Doubrava. Ve třídách jsme byli roz-
děleni, dívky zvlášť a chlapci zvlášť. 
Učili jsme se i německy a francouzsky. 
Chodila jsem na jazyky jenom jeden 
rok, nešlo mi to do hlavy, tak jsem 
vystoupila. Pan školník „Pecák“, tak 
jsme mu říkali, nám prodával mléko 
a housky. Škola bývala tehdy do dvou 
hodin a dvakrát týdně do čtyř, to jsem 
přišla domů v pět hodin, najedla jsem 
se, napsala úkoly a šla jsem spát.

Jaká atmosféra panovala v tehdejší 
první republice, v obci, kde jste žila?
Už vám těžko řeknu, no myslím, že 
to bylo celkem období společenské, 
stejně to ale převládalo, bohatí byli 
bohatí, chudší byli chudší, rozdíly 
byly znatelné, to bylo, je a bude. 

Z dětství má každý mnoho historek. 
Máte nějakou konkrétní, která vám 

tišek Horčička. Jednou jsem spadla 
z bradel a zlomila si nos. Doma jsem 
nic neřekla, měla jsem podlité oči 
a moje spolužačka Milka Kubíková mi 
radila, abych to raději řekla mamince. 
Maminka mě odvezla do Vysokého 
Mýta k doktorovi. Tou dobou byl 
na návštěvě V. Mýta pan prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk. Byla jsem 
asi desetiletá, maminka mě vyzvedla 
nad hlavu, abych ho dobře viděla a já 
si ho pamatuji, jak jel na vysokém čer-
ném koni, měl krátký kabát a vysoké 
lesklé boty. Na hlavě typickou čepici 
tzv. masaryčku. Bylo to v roce 1929.

Jak fungovala škola ve Vraclavi? 
Jak měšťanka?
Nastoupila jsem do první třídy ve Vra-
clavi, kde byl řídícím pan František 
Myšák, katechetou byl pan Vacovský 
a učil nás náboženství. Byla jsem 
pokřtěná jako katolička. Tatínek byl 
nějaký čas v zajetí na Sibiři a když se 
vrátil, vznikala tehdy nová pokroková 
církev československá husitská 
a všechny nás nechal přepsat. Bratr 
se narodil pět let po mě a už byl 
křtěný v nové církvi, tehdy ho křtil 
Ferdinand Tichý. Ve Vraclavi jsme 

„Bohatí byli bohatí, chudší byli 
chudší, to bylo, je a bude.“

rozhovor
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bách a po večerech i po nocích 
pracoval jako hrobník. 25 let byl 
hrobníkem na zdejším hřbitově 
a měl hřbitov v pořádku.

Jaké byly postoje vašich vrstevní-
ků, sousedů, vnímala jste to?
Kdo byl u komunistů, tak se měl 
dobře. Byla nespravedlnost.

ŽIVOT STRÁVENÝ 
PO ROCE 1989
Vzpomenete si, co jste dělala 
17. listopadu 1989?
Už ne, nevzpomenu si.

Jak se vám žije po převratu, 
občansky, osobně?
Trochu se smazaly rozdíly, teprve 
za Havla nám spravedlivěji srovna-
li důchody, podle odpracovaných 
roků a ne podle účasti ve straně.
Žilo se tu celkem normálně, komu-
nisti skončili, hospodařilo se dál. 
Už jsem byla na důchodě, pomá-
hala jsem synovi a snaše s dětmi.
Když bylo míň práce, chodila jsem 
do lesa sbírat dřevo, sušila byliny 

ŽIVOT V TOTALITNÍM 
ČESKOSLOVENSKU
Jak vzpomínáte na padesátá léta?
Zase těžké období, sice odešli Němci, 
ale tzv. dodávky jsme museli odvádět 
i nadále do tehdy vznikajícího JZD. 
Museli jsme se dovzdělat. Já měla 
zdravotní problémy, léčila jsem se 
v ozdravovně Darkov a mohla jsem 
vykonávat jen lehčí práci. Nastoupila 
jsem do družstva ke kuřatům, krmila 
jsem 2000 kuřat, muselo se jim topit, 
musela jsem tam s nimi i měsíc spát. 
Takže jsem si dodělala v roce 1956 
jakousi školu práce, drůbežářské ško-
lení družstevníků. Dcera chodila do 
drůbežářské školy v Ostroměři a když 
se po vyučení vrátila domů, staraly 
jsme se společně o 2000 kuřat, 750 
slepic a 100 krůt. Bylo hodně práce.

V naší republice se tvořily skupiny 
prokomunistických aktivistů. Jaké 
to pro vás osobně bylo období?
Manžel na to špatně doplatil, protože 
jsme nebyli ve straně, vykonával stej-
nou práci jako ti, co ve straně byli, ale 
bral za to menší plat. Žádné přídavky 
na děti jsme nedostávali, protože 
bychom okrádali ostatní, museli jsme 
si své děti uživit sami.
Manžel byl velice pracovitý. Přes 
den pracoval jako zedník na stav-

Vyrůstala jste ve válečné a poválečné 
době. Pamatujete pocit hladu, nedo-
statku?
Pro nás to žádná bída nebyla, my jsme 
měli vždycky obživu, králíky, vykrmi-
lo se i prase, muselo se vypěstovat víc 
obilí i brambor, aby se vykrmilo. Ale 
určitě někteří bídu měli, ti co chodili 
sloužit, byly rodiny, kde v jedné míst-
nosti žily třeba i tři rodiny. To já jsem 
ale nezažila. Nemůžu říct, že bychom 
měli hlad, stravu jsme měli jenom 
obyčejnou třeba chlebíčkovou, krup-
kovou nebo bramborovou polívku, 
maso bylo jen to co se vykrmilo doma 
nebo se na neděli kousek masa koupil. 
Maminka pekla koláče.

Jaký byl tehdy život v naší obci, jak 
se k sobě lidé chovali? Jak byla tehdy 
obec vybavena službami pro občany?
Lidé si navzájem vypomáhali při 
mlácení obilí, Vraclaváci jen tak mezi 
sebou nebo za malou mzdu. Sekalo 
se na poli, potom se mlátilo a vázalo 
do pytlů, dřív se selo žito, to je dlouhá 
sláma a ta se dávala do slamníků.
V obci bylo několik obchodů, třeba 
Kozmanovi, Groulíkovi, Bartoš, Mo-
rávek, řezník Horáček. Ten novodobý 
obchod (nyní Konzum) se stavěl 
kolem roku 1975 a stavěl ho i můj 
manžel, protože byl zedník, podílel se 
i na stavbě kulturáku. V roce 
1976 manžel zemřel.

Máte nějakou konkrétní 
vzpomínku na osvobození?
Tady ve vesnici byli naši 
vojáci, já byla v Červeném 
kříži, mám samaritánskou 
zkoušku a poskytovali jsme 
s manželem první pomoc. 
Jednou za mnou přišel 
důstojník, který přivedl 
mladého vojáka, který si 
svojí neopatrností přeťal 
stehenní sval, tak jsem 
mu to ošetřovala.
Asi to bylo dobré, protože 
jsem od nich žádnou nadáv-
ku neslyšela.

z fotogra� ckého alba 
paní Jirouškové

rozhovor



22

Co vám dnes v životě udělá radost?
To já se občas zasměju, ale také mně 
do smíchu nebývá. Trápí mě bolesti, 
nemoci a nemůžu kvůli tomu spát. 
Ale radost mi určitě udělá mých 
8 vnoučat, 11 pravnoučat a mám 
i 6 prapravnoučat.

Kde jste byla v životě nejdál 
od domova?
Nikdy jsem necestovala a tu touhu 
ani neměla. Pokud jsem se dostala 
někam dál, bylo to díky mým ne-
mocem a lázním, do kterých jsem 
jezdila. Nejdále jsem byla v západních 
Čechách v Karlových Varech a na vý-
chod v Trenčianských Teplicích. Jinak 
jsem celý život prožila ve Vraclavi, 
celkem ve třech chalupách.

Kdy jste byla v životě nejšťastnější?
Já myslím, že to bylo všechno tak 
nějak stejné, byla práce a práce, ale jó, 
když byly svatby, bylo veselo. 

jedné jsem se ptala: „Řekněte mně, 
proč někdo má tak krásný život a ně-
kdo má takovou smůlu?“ Ona mi na 
to řekla, že Pán Bůh všechny navště-
vuje a každého má rád.

Je na stáří něco pozitivního?
Spíš ne, přichází zdravotní problémy, 
pády, po nich úrazy, žije se těžko. 
Několikrát jsem musela být na LDN, 
ale tam nechci, nechutná mi jejich jídlo.
Jsem ráda, že můžu být u sebe doma, 
rodina se o mě stará a jsem jim 
za to vděčná.

Vím, že ráda čtete, co nejraději?
Čtu knížky, dříve to byly Večery pod 
lampou, nyní čtu spíše časopisy a ak-
tuální dění. Musím si ale chránit oči.

Jaká je vaše nejoblíbenější písnička?
Poslouchám Šlágr, mám ráda písničku 
Nikdy se nevrátí, pohádka mládí nebo 
Čechy krásné, Čechy mé… jako mladí 
jsme chodili dolů do lázní na taneček 
na tzv. čaje, to bylo každou neděli asi 
tak v roce 1936. 

na čaj, a tak vše kolem hospodářství. 
Zažila jsem celkem 11 prezidentů. 

Sledujete zprávy, dění ve světě 
i u nás doma?
Televizi mám, ale zprávy moc nesle-
duji. Čtu časopisy, noviny ani ne.

O VÍŘE, STÁŘÍ 
A BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Protože patříme do stejného sboru, 
chci se zeptat, jaký byl ve vaší rodině 
vztah k Bohu a víře?
Narodila jsem se a pokřtěná jsem 
byla jako katolička, tatínkův bratr byl 
knězem, ale pak přišla Církev česko-
slovenská husitská a tatínek nás nechal 
všechny přepsat a k této církvi patřím 
stále. Ve víře jsme vyrostli, byli jsme 
k tomu vedeni. 

V čem třeba vám víra pomáhá?
Vyrostla jsem v tom, částečně věřím, 
víra mi pomáhá hlavně v době, když 
někdo z rodiny odchází. Když jsem 
byla v nemocnici v Litomyšli, potkala 
jsem se tam s řádovými sestrami a té 

„Byla práce a práce,
ale jó, když byly 
svatby, bylo veselo.“



rozhovor
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19. října v 16:35 členové naší 
zásahové jednotky dostali zprávu: 
„POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY 
Dobříkov - Kostel, hoří podbití 
střechy“. I přes morální zastaralost 
naší techniky jsme na místo dorazili 
v určeném dojezdovém čase 
a úspěšně se účastnili zásahu. 
Naštěstí se jednalo pouze o náměto-
vé cvičení, kde se trénovala spolu-
práce s ostatními sbory okrsku.

Na výročí 100 let od založení 
republiky jsme měli držet čestnou 
stráž u pomníku padlých. Bohužel 
nás dostihl jeden dosti otřepaný 
výrok „NEMÁM CO NA SEBE“ 
a tak ji za nás museli obstarat bratři 
z Vraclave. Proto musíme v nejbliž-
ší době pořídit nové vycházkové 
uniformy.

V průběhu roku také proběhlo ně-
kolik brigád na dřevo a skoro jako 
samozřejmost je neustálá péče 
o stádo oveček. 

PROSINEC
První adventní víkend proběhlo 
rozsvěcení vánočního stromu u ha-
sičské zbrojnice. Ten jsme vyzdobili 
a zajistili jak občerstvení tak živou 
muziku. 

V závěru prosince nás ještě čeká 
uspořádat turnaj v karetní hře 
Čurda. Bude to už 19. ročník v řadě. 
Rok ukončíme setkáním a u silves-
trovského ohňostroje. 

A konečně krásná kulatá životní 
jubilea letos oslavili Věra Abraha-
mová a Pavel Novotný.

S koncem roku přejeme všem obča-
nům našich obcí pohodové svátky 
a hodně zdraví do nového roku.

S pozdravem 
Jiří Táborský

stříkačka a 80 m hadic s rozdělova-
čem. A tak dávný sen Hasičského 
sboru byl splněn. Cena byla 30.070 
Korun českých.“

PRÁZDNINY
Počátkem prázdnin proběhlo 
grilování masa. I když je akce i pro 
širokou veřejnost, tak se většinou 
sejdou jen členové sboru.

ŘÍJEN
Na 6. října jsme připravili, nejen 
pro naše členy, výlet na Moravu. 
První zastávka byla v Litovli v sý-
rárně. Pak se pokračovalo do Kro-
měříže, kde jsme si prohlédli město 
a zahrady. Hlavní bod výletu byla 
plavba po Baťově kanále spojená 
s ochutnávkou vín. Výlet se povedl 
a líbil, ale podcenili jsme propaga-
ci a tak se ani nenaplnila kapacita 
autobusu a zůstala volná místa. 
Stále také držíme tradici pořádání 
turnaje v Petanque. Tentokrát se 
hrálo před školou a účastnilo 
se 23 dvojic.

První měsíce roku se nesly ve zna-
mení návštěv výročních valných 
hromad okolních sborů. Postupně 
jsme navštívili tu ve Vraclavi, Jano-
vičkách a Zámrsku. Pořádali jsme 
také tu naši. 

DUBEN
V dubnu náš sbor opět zabezpečo-
val pálení čarodějnic. Museli jsme 
urovnat kupu roští, dále jsme naře-
zali dřevo na hranici pro opékání 
párků, navezli lavičky, stoly, zajistili 
občerstvení a postavili stan pro 
případ nepříznivého počasí.

ČERVEN
V červnu přišel dlouho očekávaný 
okamžik. Po stovkách odpracova-
ných hodin přišla ostrá zkouška 
stříkačky Stratílek. Ta proběhla 
úspěšně. Největší zásluhu na zno-
vuzrození mají Miroslav Zeman 
a Vladimír Černý. V kronice sboru 
jest k pořízení tento zápis: 
„15. května 1943 byla � rmou Stratí-
lek Vysoké Mýto dodána motorová 

zkouška stříkačky
Stratílek



hasiči Sedlec



hasičskou zbrojnicí a byla zahájena  
na návsi ukázkou požárního útoku dětí. 
Dvě družstva mladých hasičů si vedla 
moc dobře. Děti ukázaly mimo jiné, jak 
umí spojovat hadice a co se na pravidel-
ných trénincích naučily. Hlavní atrakcí 
byl skákací hrad a vodní bitva s balónky. 
Opékal se špíz na ohni a bylo zajištěno 
občerstvení až do večerních hodin.
Vzhledem k tomu, že se do nejrůzněj-
ších sborových aktivit zapojují také naše 

ženy – hasičky a plní mimo 
jiné i reprezentativní funk-
ce, náš sbor se rozhodl,  
že i ony potřebují adekvátní 
oblečení. S �nanční po-
mocí od Obecního úřadu 
Vraclav, tedy letos pořídil 
čtyři kompletní dámské 
uniformy. 
Namísto tradičního 1. kola  
sportovní soutěže požár-
ních družstev, bylo  
vyhlášeno dne 19. 10. 2018 
celookrskové námětové 
cvičení. Akce byla vyhlá-

rozděleny do dvou skupin na mladší  
a starší hasiče, ale i přesto byly suverénně 
nejmladší. To však nevadilo, aby si celé 
dopoledne užily a odvezly si hodnotné 
ceny.
Nutno podotknout, že děti hasičské 
aktivity baví, když počasí dovolí, pilně 
trénují na místním fotbalovém hřišti  
teorii i praxi. Ale hlavně, děti nám 
neustále přibývají a my máme z jejich 
nadšení opravdu velkou radost!
16. června uspořádali hasiči grilování 
pro veřejnost. Celá akce se konala před 

Vážení čtenáři zpravodaje,
Pomalu nám končí rok 2018 a blíží se 
sváteční čas. Čas, který by všem měl při-
nést pohodu a radost a umožnit ohléd-
nout se zpět za vším, co se nám podaři-
lo během uplynulého roku vykonat  
a vůbec zrekapitulovat celé naše snažení.
V posledním čísle jsme psali o našich 
malých hasičích, kteří se v červnu  
zúčastnili závodů v Janovičkách. Děti  
s jejich trenéry ovšem nezahálely  
a 9. června se vydaly na další soutěž 
do Dvořiska. Děti z SDH Vraclav byly 

hlavní atrakcí grilování 
byl skákací hrad



nenechte se zmást,  
ve Dvořisku jsme se  
neváleli, ale zaváleli jsme
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hlavní atrakcí grilování 
byl skákací hrad

šena HZS Pardubického kraje formou 
SMS zpráv a následně byl spuštěn po-
plach místními sirénami v každé z obcí 
našeho okrsku. Cílem cvičení byl hořící 
kostelík v Dobříkově. I přes utajení celé 
akce musíme konstatovat, že náš sbor 
měl poměrně vysokou účast. Siréna 
přivolala 9 našich členů.
Dne 20. října 2018 jsme rádi přijali 
pozvání na oslavu výročí 100 let 
vzniku ČSR a 910 let od vyvraždění 
Vršovců na Vraclavi. Při položení 
kytice u pomníku 1. světové války stáli 
čestnou stráž za náš sbor Martin Šproj-
car a Ladislav Klapal. Dále následoval 
průvod na Hradisko, jehož se účastnilo 
13 našich členů a členek a 9 „hasič-
ských“ dětí.
Jednou za čas je potřeba také v hasičské 
zbrojnici udělat pořádek, zhodnotit 
stav materiálu a jednoduše uklidit. 
Sešli jsme se tedy dne 27. 10. a pustili 
se do práce. Účast byla hojná. Vyma-
lovala se zadní část zbrojnice, uklidily 
se prostory pro umístění techniky, byla 
provedena údržba vozidel a ve zbylém 
čase se uzpůsobily prostory garáže tak, 
aby lépe vyhovovaly běžnému užívání. 
28. října oslavili i sedlečtí 100 let 
od vzniku Československa, a to origi-
nálně, zapálením sta svíček u pomníku. 
Čestnou stráž vykonávali vraclavští 
hasiči Jindřich Pitra a Tomáš Zeman. 
Navzdory chladnému počasí se akce 
povedla a čestná stráž s prapory svou 
úlohu zvládla velmi reprezentativně. 
V tuto chvíli se připravujeme na již tra-
diční Hasičský ples, který se bude konat 
dne 16. 2. 2019 od 20 hodin. K tanci 
a poslechu nám na sále KD ve Vraclavi 
zahraje skupina - Bylo nás pět z Hořic. 
Jsme velmi rádi, že se tato akce těší čím 
dál větší popularitě. Přijďte se pobavit 
s námi!
Rok se nachýlil ke svému konci a my 
bychom Vám rádi do nového roku 
2019 popřáli jen to nejlepší, pevné 
zdraví a hodně úspěchů v rodinném 
i pracovním životě! A nám hasičům? 
Klid zbraní!

útok mladých hasičů
při akci grilování



ve Dvořisku jsme cvičně hasili
a na Sedleci stáli čestnou stráž

naše hasičky si vyzkoušely nové 
uniformy při stoletých oslavách 
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v těchto detektorech nacházejí vy-
užití v mnohem širší oblasti oborů 
než jen v astronomii. Astronomové 
byli první, kdo rozpoznal potenciál 
polovodičových prvků s vázanými 
náboji (CCD) pro zachycení světla 
z dalekohledů, a tyto snímače dnes 
najdeme v každém digitálním fo-
toaparátu, kameře nebo mobilním 
telefonu. Při zpracování snímků ve 
fotoaparátech se podobně uplatňují 
techniky aktivní optiky a zpracová-
ní obrazu vyvinuté astronomy pro 
odstranění vlivu zemské atmosféry 
na kvalitu pozorování.
Všimněme si také rentgenové astro-
nomie. Mnohá kosmická tělesa jako 
neutronové hvězdy, černé díry  
a další exotické objekty, (o nichž 
jsem psal v prosincovém čísle  
Zpravodaje 2015), vyzařují pro 
nás neviditelné rentgenové a gama 
paprsky, které díky velmi krátkým 
vlnovým délkám procházejí skrz 
materiály a nelze je proto zachytit 
běžnými dalekohledy a detektory 
používanými pro viditelné světlo. 
Astronomové však vynalezli způso-
by jak rentgenové a gama paprsky 
zachytit, změřit jejich energii a se-
stavit obraz pozorovaných objektů. 

doucnosti. Nebylo by například 
možné určit, nejen, kdy nastane 
zatmění Slunce, Měsíce atd., ani 
odhalovat mnohá další tajemství 
vesmíru.
Snaha o porozumění vesmíru, 
jakými zákony se řídí, jaký byl jeho 
vznik a vývoj, jak se bude vyvíjet 
dál, jaká je naše role v něm, jaká 
bude budoucnost Slunce a celé  
sluneční soustavy, atd. To všechno  
jsou otázky, jaké si lidé kladou  
od pradávna, od prvního pohledu 
na úchvatnou scenérii noční oblohy. 
Má ale základní výzkum v astro-
nomii nějaký přímý přínos pro 
společnost?
Ve všedním životě dnes běžně po-
užíváme mnohé technologie, které 
jsou praktickou aplikací astrono-
mického výzkumu a které položily 
základy dnešní bezdrátové techno-
logie wi� sítí a mobilních telefonů.
Stavba stále nových a větších dale-
kohledů vybavených stále citlivěj-
šími detektory je vedena snahou 
zachytit každičký jednotlivý foton 
(částici světla), který k nám přichází 
už velmi oslabený, z miliardy  
světelných let vzdálených galaxií  
a kvasarů. Technologie používané  

Astronomie je klasickou vědou, jak 
známo, poskytující nám poznatky 
o vesmíru, jenž nás obklopuje, ve 
kterém žijeme a který nám náš život 
i život ostatních bytostí umožňuje. 
Je vědou, která už dávno začala vy-
užívat pozorování jako prostředku  
k potvrzení či vyvrácení našich 
teorií o vesmíru, o jeho velikosti, 
vzniku a stáří, o planetách, je-
jich měsících, hvězdách a dalších 
tělesech a vůbec o všem, co vesmír 
obsahuje. K tomu bylo odedávna 
zapotřebí vymyslet a vyvíjet důmy-
slné přístroje na té nejlepší možné 
technické úrovni. Stejně důležitým 
nástrojem poznání se stala matema-
tika, bez níž by nebylo možné hlub-
ší pochopení chování pozorovaných 
objektů, jejich původu, pohybů 
a vývoje. Astronomie jako první 
vyvinula a zavedla do praxe postupy 
nyní běžně používané v ostatních 
odvětvích vědy.
Dnešní astronomové se neobejdou 
bez ovládnutí nejen fyziky  
a matematiky, ale ani bez výpočetní 
techniky a moderní technologie. 
Bez toho by nebylo možné přesně 
vypočítat pohyby vesmírných těles, 
jejich postavení v minulosti i v bu- 

VÁNOCE JSOU ODEDÁVNA OBDOBÍM ZKLIDNĚNÍ, 
ROZJÍMÁNÍ A TAKÉ RŮZNÝCH ZAMYŠLENÍ. PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI 
CHCI V TOMTO ČLÁNKU NABÍDNOUT ÚVAHU O TOM,

CO NÁM PŘINÁŠÍ ASTRONOMIE

Jaroslav Kubík
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klub důchodců

vzdálenosti od hvězdy, kde teplota 
na povrchu planety je vhodná pro 
život jako na Zemi. Za předpokla-
du, že v naší Galaxii se nachází cca 
200 miliard hvězd, lze odhadnout, 
že v ní existuje 11 miliard potenci-
álně obyvatelných planet pozemské-
ho typu. A to je dost velké množství 
na to, aby se tam nějaká planeta, 
téměř shodná se Zemí, našla. Pro 
nás by pochopitelně byla nejvhod-
nější takováto planeta nacházející se 
co nejblíže naší Sluneční soustavy. 
Výzkum exoplanet by v budoucnos-
ti mohl umožnit přesídlení lidstva 
spolu s  órou a faunou na některou 
z nich a tak dokonce zajistit samot-
né přežití lidské rasy.
Na závěr zbývá konstatovat, že 
astronomický výzkum – stejně jako 
jakýkoli jiný špičkový základní 
výzkum – je pro společnost stejně 
užitečný jako hledání řešení nej-
různějších praktických problémů 
každodenního života.

základní výzkum hledá odpovědi 
na tyto donedávna ještě � lozo� cké 
otázky.
Avšak zbývají další dosud pouze 
� lozo� cké otázky, na něž ještě od-
povědi podložené důkazem, nezná-
me, ačkoliv vyplývají z interpretace 
zákonů kvantové fyziky – například 
zda opravdu existuje nekonečně 
mnoho paralelních vesmírů, zda se 
tudíž uskutečňují všechny možné 
varianty událostí. (Viz červencové 
číslo Zpravodaje 2014). 
Ještě zde zbývá upozornit na probí-
hající hledání exoplanet, tedy pla-
net obíhajících okolo jiných hvězd, 
které by měly podobně vhodné 
podmínky pro život, jako máme 
zde na naší planetě Zemi a které by 
mohly být ve vzdálené budoucnosti 
dobrým útočištěm pro pozemšťany, 
až naše Země se stane neobyvatel-
nou. (Viz prosincové číslo Zpravo-
daje 2016). Do 1. dubna 2018 bylo 
objeveno 3758 exoplanet. Nalézají 
se v 2808 planetárních soustavách. 
Podle dosavadních pozorování při-
padá v průměru na každou hvězdu 
nejméně jedna planeta, přičemž vel-
ké procento hvězd má více planet. 
Přibližně jedna z 5 hvězd podob-
ných našemu Slunci má planetu 
velikosti Země v obyvatelné zóně – 
to znamená, že obíhá v takové 

Tyto znalosti pak našly uplatnění 
v mnoha jiných oborech od medicí-
ny až po bezpečnostní aplikace. 
A tak by se dalo pokračovat dále. 
Těch několik uvedených příkladů 
ale už stačí k ilustrování toho, že 
základní výzkum v astronomii ale 
i v jiných oborech je živnou půdou 
technologického pokroku a přináší 
množství cenných znalostí, zku-
šeností a aplikací, které nám všem 
přinášejí užitek v každodenním 
životě. Nejen, že z něho vycházejí 
základy veškeré dnešní elektroniky 
a komunikace, moderních doprav-
ních prostředků, raket, satelitů, 
navigace, internetu atd., ale přede-
vším pomáhá vytvářet pevné kultur-
ní vazby ve společnosti a dává nám 
širší perspektivu naší existence.
Astronomický základní výzkum se 
snaží odhalit základní vlastnosti 
světa, který nás obklopuje a všeho, 
co se v něm nachází včetně naší 
Země, Slunce, jeho planet, miliard 
jiných sluncí v naší galaxii a mili-
ard více či méně vzdálených galaxií 
v celém vesmíru. Astronomický 

porovnání velikosti Jupitera a exoplanety 
TrES-3b. TrES-3b má oběžnou dobu 
pouze 31 hodin a je klasi� kována jako 
horký Jupiter, je velká a blízko hvězdě, 
což z ní činí planetu, kterou lze jednoduše 
objevit tranzitní metodou
gra� ka:  Aldarion, a.k.a. Aldaron




Zdroje: 
Astronomický ústav AV ČR
http://www.asu.cas.cz
Wikipedie  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exoplaneta

Čas běží jako voda a rok se nám chýlí 
ke konci. Proto mi dovolte, abych se 
poohlédla za naší prací v uplynulých 
měsících. 
V březnu jsme uspořádali oslavu 
MDŽ v KD, pouťová zábava se usku-
tečnila v květnu. Hrála Choltičanka 
a zábava byla pěkná, navštívili nás 
i kamarádi z Choltic. 
V červnu opět Pepa Schejbal připra-
vil hezký výlet na Vysočinu.
V září na pozvání od Choltičanky jsme 
oplatili návštěvu choltickým a byli 
jsme na Burčákové slavnosti na nádvoří 
zámku. Bylo to hezké posezení s hud-

bou i prohlídka zámku se nám líbila. 
V říjnu byla Beseda s důchodci, 
kterou pořádá každoročně SPOZ 
spolu s OÚ. Potěšil nás hezký 
kulturní program dětí naší školy. 
Následovala beseda s panem staros-
tou a o Klubu důchodců pohovo-
řila Mirka Milfaitová, které děkuji. 
Následovalo bohaté pohoštění 
a taneční zábava. 
Na konci října každoročně jezdíme 
do Duban na taneční zábavu.
V prosinci jsme se sešli na advent-
ním posezení a rozloučení se 
se starým rokem.

Ještě chci poděkovat všem, které na 
oslavu 100. výročí založení republi-
ky napekly výborné buchty a každý 
návštěvník to velmi ocenil. Byly 
zadarmo.
Naše činnost je dobrovolná a může 
přijít každý kdo má lidi rád.

pravidelné schůzky Klubu 
důchodců Vraclav-Sedlec
od února každou 1. středu 

v měsíci, hasičárna Vraclav

od 15.00 hod

astronomická úvaha
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Na závěr chci popřát všem našim 
spoluobčanům požehnané svátky 
vánoční a pevné zdraví v novém 
roce 2019.

Přeje vedení Klubu důchodců 
Vraclav-Sedlec

Od nového roku se budeme každou 
1. středu v měsíci scházet v hasičár-
ně na příjemném posezení s dobrou 
kávou – čaji a něčím dobrým 
k tomu. Začínáme od února 
v 15.00 hod.
4. 1. 2019 od 17.00 hod. budeme 
pořádat Zdravotní přednášku 

HISTORICKÉ OKÉNKO
Dům čp. 47 představuje drobnou usedlost domkáře 
vystavěnou v úhlovém půdorysu, kde na zadní část 
domu navazuje krátké hospodářské křídlo s chlévem 
a stodolou. Přízemní dům je složený ze dvou materiá-
lově odlišných částí, z roubené světnice a zadního dílu 
domu a hospodářské části zděných z opuky. Zmínku 
o stáří stavby nám zde může napovědět umístění domu 
v rámci zástavby vesnice. Dům čp. 47 je vsunutý mezi 
domy čp. 22 a 23. Udělování prvních čísel popisných 
v Českých zemích probíhalo v roce 1771 a v Sedleci jsou 
tato čísla dodnes dochovaná.  Čísly popisnými byly ply-
nule za sebou ve směru hodinových ručiček označeny 
všechny stojící domy, a právě umístění čp. 47 mezi sou-
vislou řadu domů s nižšími čísly ukazuje na jeho mlad-
ší vysazení, nežli jsou sousední stavby.  Díky písemným 
pramenům víme, že dům čp. 47 byl poprvé zachycen 
v Josefském katastru k roku 1788 a v roce 1856 byl po-
škozen požárem. Před sebou máme tedy stavbu, která 
byla založena mezi lety 1771 a 1788 a z této doby zů-
stala stát roubená světnice. Zděné části stavby z větší 

míry byly přestavěny po požáru v roce 1856. 

ZAJÍMAVOST NAVÍC
Zajímavostí v interiéru domu je dochování zděné dy-
mníkové kuchyňské niky, přiložené ke stěně světnice 
a otevřené do prostoru síně půlkruhovým pasem.  Zde 
se na otevřeném ohni pod dymníkem odehrávalo va-
ření a pečení jídla. Tento způsob vytápění a vaření byl 

typický pro vesnické domy v období od poloviny 
17. století do poloviny 19. století.

Zuzana Stránská-Vařeková

ÚSPĚŠNÁ DVOJKA
Jistě jste si všimli, že na místním hřišti cvičí se svým 
psem Badem Jaromír Hájek. Hlasité povely jako „sedni, 
lehni, revír“ se nesou prostorem a jsou součástí celoži-
votní lásky ke psům, které věnuje většinu volného času 
od mládí, je uznávaným rádcem při nácviku dovedností 
v Psí školce, kterou provozuje už od roku 2014. 
Někoho napadne - co tam vlastně ti dva dělají, jaký to má 
vlastně smysl? Jaromír Hájek se propracoval mezi špičku 
mezi kynology v České Republice. I když je Bad Bell - 
Codi Fin teprve čtyřletý pes sklízí spolu s Jaromírem 
úspěchy na závodním poli již třetí rok. Mezi � guranty 
na závodech je Bad známý svou razancí a tvrdým 
přístupem. Pravidelně jsou na předních místech závodů 
CACIT, letos se dokonce na Mistrovství ČR 2018 
v Suchdole nad Odrou umístili na 10. místě a získali 
spolu titul NEJLEPŠÍ OBRANA ČR 2018.
Jaromíre, přejeme hodně úspěchů! 
Poděkování samozřejmě patří obci Vraclav za vstřícnost 
a možnost občasného využití fotbalového hřiště k výcviku.

krátce

o včelích produktech. Zveme všech-
ny i mladé.
A nyní mi dovolte, abych poděkova-
la všem, kteří se podílejí na dobrém 
chodu klubu. Chci poděkovat čle-
nům obecního úřadu – panu sta-
rostovi a SPOZu, kteří naši činnost 
podporují.

klub důchodců
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s dětmi vypomoci. Už slyším ty 
nářky, vždyť já fotbal nikdy nehrál, 
nerozumím tomu atd… ale zprvu 
jde hlavně o výpomoc a při tom 
se dá vše okoukat.

ZÁZEMÍ...
Nakonec zmíním zázemí hráčů. 
Pevně věřím, že v příštím roce, tedy 
v roce 2019, bude zahájena stavba 
zázemí pro fotbalisty a další spor-
tovní či kulturní využití, a zároveň 
i rekonstrukce fotbalového hřiště. 
S fotbalem jsme letos navštívili 
v rámci kraje spoustu hřišť a musím 
smutně konstatovat, že už není snad 
nikde nic horšího než u nás. Vím, 
je to dáno tím, že fotbal a sport tu 
nemá tradici, ale myslím, že těch 
cca 50 lidí věnujících se zde fotbalu 
by si lepší podmínky zasloužilo. 

Za fotbalový oddíl přeji všem 
klidné a pohodové Vánoční svátky 
a do nového roku 2019 hlavně 
pevné zdraví!

Zdeněk Brýdl

je kolektivní sport a jako k takové-
mu je k němu potřeba i přistupovat.

ODPOUTALI JSME SE ZE DNA
Muži v chrudimské okresní 
soutěži jsou na 9. místě z 12. týmů. 
Ze dna tabulky jsme se odpoutali 
až výhrami v posledních dvou 
kolech nad dosud prvními Pracho-
vicemi a posledními Dřenicemi. 
Bohužel výkony jsou jak na hou-
pačce. Když se sejdeme v plné síle 
doplněni o šikovné dorostence, 
dokážeme hrát vyrovnané zápasy 
s kýmkoliv. Jenže to se nám 
z různých důvodů moc nedaří, 
takže taháme vždy za kratší provaz. 

KDO POMŮŽE NEJMENŠÍM?
Nejmenší děti pod vedením 
Michala Rozlivky zatím pouze tré-
nují, ale scházejí se v hojném počtu 
a chuť a elán do hry jim vůbec 
nechybí. Bohužel pan Rozlivka je 
časově dosti vytížen a není možno 
kluky přihlásit do soutěží. Bylo by 
fajn, kdyby se našel někdo (třeba 
i z řad rodičů…), kdo by mu mohl 

Zdravím všechny příznivce sportu 
a fotbalu zvlášť.

JSME V POLOVINĚ
Stručně shrnu podzimní část 
sezóny 2018/19. V okresním přebo-
ru máme starší žáky, kteří jsou 
po podzimní části soutěže přesně 
v polovině tabulky na 5. místě. Pev-
ně věříme, že po vlažném začátku 
stoupající výkony z konce sezóny 
povedou do vyšších pater tabulky 
na konci sezóny. Pochvalu si za-
slouží všichni za výkony i přístup. 
Odměnou byl víkendový výlet 
do horské vesničky Strážné 
v Krkonoších s výletem na hřebeny 
Krkonoš a dalšími aktivitami v této 
lokalitě. Děkujeme za sponzorství 
akce � rmě Nipass Vysoké Mýto.
Dorostenci v pardubické krajské 
1. třídě jsou taktéž v polovině ta-
bulky na 6. místě. Bohužel přístup 
některých hráčů k tréninkům 
a zápasům není takový, jaký by měl 
být, což bohužel odnášejí ti, kteří 
poctivě trénují a jezdí na zápasy. 
Kluci by si měli uvědomit, že fotbal 

fotbal
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Milí spoluobčané, těmito fotogra� emi bych vám opět chtěla přiblížit naše 
tradiční poprázdninové akce. Jménem TJ Sokola Vraclav vám všem přeji 
krásné pohodové Vánoce plné lásky a klidu a do nového roku vyšlápněte 
pravou nohou plni zdraví, štěstí a pohody.

Leona Ochodnická

sokol

RELAXAČNÍ VÍKEND 

V JIHOČESKÝCH 

HOLAŠOVICÍCH 

27. - 30. 9.

DRAKIÁDA
 6. 10. 

PŘEDVÁNOČNÍ DÝCHÁNEK 30. 11.

VEČER SVĚTEL 

2. 11. 



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

facebook: obec Vraclav 

TERMÍN KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO POŘÁDAJÍCÍ
prosinec
31. 12. 2018 Silvestrovský ohňostroj Sedlec Sedlec
leden
1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj náves Vraclav Vraclav
4. 1. 2019 Zdravotní přednáška o včelích produktech Klub důchodců
12. 1. 2019 Myslivecký ples sál KD Vraclav MS VRCHA
 Tříkrálová sbírka Vraclav Oblastní charita Ústí n. O.
únor
16. 2. 2019 Hasičský ples sál KD Vraclav SDH Vraclav

Cestopisná přednáška o Islandu (Mgr. M. Hrdá) KD Vraclav kulturní komise 
 Vraclavský masopust Vraclav tradiční průvod
březen
2. 3. 2019 Dětský maškarní karneval sál KD Vraclav TJ Sokol Vraclav

  kulturní komise 

duben
 Velikonoční výstava sál KD Vraclav MS ČČK Vraclav

Výstava obrazů Jana Pokorného Barokní areál Vraclav kulturní komise 
20. 4. 2019 Vodění Jidáše Vraclav, Sedlec tradiční průvod
30. 4. 2019 Pálení čarodějnic hřiště Vraclav MS ČČK Vraclav
květen
8. 5. 2019 Kuličkiáda hradisko Vraclav TJ Sokol Vraclav
12. 5. 2019 Dětský staročeský jarmark Veselé školičky Barokní areál Vraclav ZŠ a MŠ Vraclav

17. - 19. 5. 2019 Květ(i)nový festival Pizzerie U žíznivého mnicha

červen
1. 6. 2019 Dětský den hřiště Vraclav TJ Sokol Vraclav
 Svatojánská noc hradisko Vraclav Spolek přátel Vraclave

Divadelní představení od Carlo Goldoniho Poprask 
na laguně

Statek&rockový klub 
zastávka
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plastika T. G. Masaryka 
(vlevo), vraclavský pamětní 
odznak (uprostřed) a vánoční 
strom na návsi



kalendář plánovaných akcí



UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

telefon 465 482 005
starosta-ou@vraclav.cz

Jaroslava Fikejzová (pokladní)
Irena Maděřičová (účetní)

telefon 465 482 127
ucetni-ou@vraclav.cz

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@vraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

OTVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBY

OBECNÍ ÚŘAD
platby, kopírování
po  8.00-12.00 12.30-16.30
st 8.00-12.00 12.30-17.00
ověřování
pá 8.00-12.00 12.30-15.00

SBĚRNÝ DVŮR
(Dvůr ve Vraclavi trvale uzavřen.

Využijte služeb ve Vysokém Mýtě.)
 letní čas zimní čas

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

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

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

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

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00
Knihovna Sedlec nabízí 

pro veřejnost tyto služby: 
možnost použití počítače, 

barevný tisk a scanner.

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

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

VRACLAV SEDLEC rozcestí
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
pouze ve všední den
  5.17, 6.27, 7.05, 10.37, 10.42, 11.47, 

    12.13, 13.08, 13.37,  14.23, 14.47, 
  15.03, 15.37, 15.56, 16.47, 16.50

VYSOKÉ MÝTO aut. nádraží
SMĚR VRACLAV NÁVES
všední den
  5.25, 5.45, 6.40, 7.15, 8.25, 9.30, 
  10.30, 12.05, 12.27, 13.27, 14.05,   
  14.24, 14.45, 14.54, 16.05, 16.35, 
  17.30, 18.25, 18.30, 19.05
víkend
  sobota: 10.35, 13.35, 16.35
  neděle: 13.35, 16.35, 18.47

SMĚR SEDLEC ROZCESTÍ
pouze ve všední den
  5.45, 6.20, 9.30, 10.30, 11.43, 12.05, 

    13.30, 14.43, 14.45, 14.55, 15.30,
  16.05, 16.43, 16.45, 19.05

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

otvíračky · autobus · kontakty


