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Slovo starosty obce 
 

 Koncem každého roku je dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulým obdobím a zhodnotit, co se podařilo, co se nepodařilo, 

v čem pokračovat, do čeho se nepouštět.  

 Nechci se zde zabývat statistickým výčtem akcí, ale přece jen se u některých krátce zastavím. Za jednu z nejzdařilejších 

investičních akcí letošního roku považuji půdní vestavbu ve třídě  pro prvňáčky v naší Základní škole, která umožnila kvalitnější výuku 

žáků. Další bylo provedení stabilizačního opatření proti řícení skály pod Hradiskem na dvoře č.p. 30/II. ve Svatém Mikuláši, která  

ohrožovala zdraví, životy a majetek obyvatel tohoto domu.  

 Nezbytné bylo odstranění naplavenin po povodni, které dalo podnět k odtěžení veškerého letitého sedimentu ze dna rybníka 

ve Svatém Mikuláši. I když je rybník v soukromém vlastnictví, jeho majitel umožňuje účelné veřejné využití, kterému v poslední době 

velká vrstva sedimentu bránila. Vzpomenu alespoň tři účely, které mě napadají - požární voda, rybaření a v zimě nejlepší ledová plocha 

na bruslení. Před samotnou akcí, kterou prováděla firma GAPA Vysoké Mýto bylo potřebné odstranit břehové porosty ve stráni nad 

rybníkem. Tohoto úkolu se ujali dva občané ze Svatého Mikuláše - J. Prokopenko a Fr. Klement, zásluhou kterých  je po dlouhé době 

vyčištěna i stráň za „Mlejnkem“. Za to jim touto cestou děkuji. 

 Nelze se nezmínit o náročné rekonstrukci zařízení ve Staňkově studni. Studna s vrtem ještě před výstavbou veřejného 

vodovodu zásobovala pitnou vodou velkou část obce v jejím okolí, včetně Základní a Mateřské školy. Dnes má význam hlavně jako 

nouzový zdroj vody v případě výpadku veřejného vodovodu. Po odborném přehodnocení situace bylo přistoupeno k celkové 

rekonstrukci vystrojení vrtu, včetně výměny čerpadla a zchátralých a vyřazených rozvodů nad tlakovou nádobou. Po tomto zásahu 

předpokládáme, že se nebudou již opakovat pravidelné finančně náročné čtyř až pětileté výměny ocelového výtlačného potrubí.  

 Za velmi významné považuji obnovení prodeje zboží v obchodě na Sedleci. Po dohodě s družstvem KONZUM Ústí nad Orlicí 
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o budoucím provozování obchodu, byla provedena rekonstrukce stávajícího elektrického vytápění na plynové a potřebné stavební 

úpravy s navazujícími instalacemi pro zabezpečení hygieny prodeje. Chci pochválit sedlecké občany, kteří dobrovolně a nezištně 

přiložili ruku k dílu  při vědomí, že si to dělají pro sebe, zejména pro ty, kdo nemají možnost jezdit za nákupy do města. Především 

chválím J. Táborského a L. Jonáše, kteří se celé akce ujali a dovedli dílo do zdárného konce. Dnes je prodejna opět v provozu, dobře 

zásobená a je radost v ní nakupovat. 

 Pak jsou tu záležitosti, které musíme dotáhnout do zdárného konce, protože z hlediska jejich nevyhovujícího stavu bychom je 

nesměli provozovat. Jedná se o školní jídelnu a kanalizaci, jejichž rekonstrukce si vyžádají investici několika desítek milionů korun.  

 Další letitou akcí je rekonstrukce vedení nízkého napětí na Sedleci v Dolích a navazující zbudování komunikace. Zde 

společnost VČE po třech letech nebyla schopna rozhodnout o tom, zda přeloží vrchní vedení do zemního kabelu nebo ne, přestože na 

kabelizaci běží již druhým rokem stavební povolení. 

 Ještě se chci zmínit o jedné nedotažené akci, a to splnění smluvního závazku obce na připojení zhruba šedesáti odběrů plynu 

v Sedleckých domácnostech a pěti odběrů na konci ulice Vraclav Draha. Podle množství realizovaných odběrů bude obec vracet 

stanovené procento státní dotace. V současné době jsou na konci Drah realizovány pouze dva odběry a na Sedleci dvacet sedm. Tomu 

odpovídá vracení cca 30% dotace což představuje finanční částku 1.400.000,- Kč. Obec usiluje o ještě jeden roční odklad vyhodnocení 

úspěšnosti plynofikace Sedlece, aby poskytla čas domácnostem, které ještě nestihly splnit svůj závazek odběru plynu. Rok 2006 je naše 

poslední šance, pak vracíme! Pro Váš klid - doporučuji informovat se na VČP o aktuálních podmínkách odběru plynu, o kterém se 

domnívám, že bude i nadále cenově nejpřijatelnější a nejekologičtější energií.  

 Co se týká samosprávy obce vidím pozitivní vývoj v její činnosti i součinnosti. Myslím tím zejména komise rady obce a 

výbory zastupitelstva obce. Obrovský kus práce vidím za novou účetní obce, která dokázala prakticky za čtvrt roku svého působení na 

obecním úřadě zlikvidovat všechny letité závady v účetnictví obce.  

 Největší radost mně působí, jak se na Vraclavi rozvíjí společenský život, ať už je to činnost kulturní komise, klubu důchodců , 

Základní a Mateřské školy, farnosti, muzea, spolků a kroužků, jejichž zásluhou je v obci stále bohatší vyžití a nabídka kulturních a 

sportovních akcí, které jsou pořádány pro naši veřejnost.  

 Přál bych si, aby si každý občan našel své místo v tom našem vesnickém společenství, aby se nebál projevit, aby si uvědomil, 

že na Vraclavi nemusí být jenom poplatníkem, ale i spolutvůrcem jejího života a dění. Šanci podílet se na životě na vsi máme všichni 

stejnou, ale odvahu zatím jen někteří. 

  

 Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních,  

  štěstí a zdraví v nadcházejícím novém roce 2006  

   a zvu vás o Silvestru na tradiční půlnoční ohňostroj.  
 

            Oldřich Koblížek 

 

Činnost Komise sociálních potřeb a občanských záležitostí 

Komise pro občanské záležitosti  pracuje již 30 let. Od té doby je také vedena pamětní kniha, do které se podepisují rodiče a 

příbuzní při vítání občánků, manželé při příležitosti zlaté svatby a významní hosté, kteří navštíví naše obce Vraclav a Sedlec. V  roce 

2005 bylo předáno  47 gratulací k životním jubileím našich občanů, z toho 20 osobně předaných dárkových balíčků s kytičkou u 

příležitosti kulatých narozenin starších občanů od 75 let. Naše nové občánky jsme přivítaly v obřadní síni celkem 4x. Tradičně je 

pozdravily svými písničkami a básničkami děti z Mateřské školky.  Maminky si odnášejí kytičku a děti „plyšáčka“. Letos to bylo 8 

dětí: 

Lupoměská Lucie      Novotný Ondřej 

Koukalová Nela                Pilař Tobiáš                

Motlová Adéla                  Pitrová Barbora 

Costa Adam   Mlíková Tereza 

 

Při příležitosti zlaté svatby jsme s pamětní knihou, kytičkou a dárkovým balíčkem navštívily na Sedleci manžele  Stündlovi. 

K činnosti komise SPOZu patří také finanční podporování založeného „Klubu důchodců“, který se úspěšně schází. Pořádají se 

besedy  na zvolená témata, oblíbené jsou turistické výlety po okolí pod vedením pana Voláka. V roce 2005 se také  podařilo uskutečnit 

zájezd a taneční zábavu s „Evou & Vaškem“. Jako každoročně se pro důchodce našich obcí konala „Beseda s důchodci“, na které 

přivítaly v úvodu naše starší spoluobčany děti z Mateřské a Základní školy. O činnosti našich obcí pohovořil starosta obce pan Oldřich 

Koblížek a o „Klubu důchodců“  jeho předsedkyně paní Marie Klapalová.  Po připraveném pohoštění vystoupili se svým hudebním 

programem k tanci  a poslechu „Eva & Vašek“. Besedy se zúčastnilo 76 důchodců a večerní představení bylo zpřístupněno i veřejnosti. 

Vybrané vstupné se po odečtení nákladů předává „Klubu důchodců“ na jejich další činnost. 

Na vánoční svátky si s přáním zdraví a pohody vzpomeneme i na naše občany, kteří žijí v domovech důchodců. 

            Komise SPOZ 
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Sbor dobrovolných hasičů Vraclav v roce 2005  (Stanislav Horáček) 
14. 1. se uskutečnila výroční valná hromada sboru, kde proběhly volby do nového 12ti členného výboru SDH. V  lednu jsme 

také ve spolupráci se Základní školou chtěli vytvořit v místě školního hřiště ledovou plochu. To se nám však nepodařilo kvůli 

vlastnímu povrchu i mírnému svahu. Kluziště bylo následně vybudováno na místním hřišti. 

Během ledna i února jsme zvali občany na náš tradiční ples, který proběhl 25. 2. na sále KD za hudebního doprovodu kapel Josefa 

Skály ze Skutče a Proximy z Vysokého Mýta. O losování bohaté tomboly s postaral bratr Václav Klapal ml. 

V průběhu měsíce února (25. 2. na sále KD) se dále uskutečnila výroční valná hromada okrsku č. 15, kde byl také vytvořen 

nový okrskový výbor, jenž však zůstal téměř nezměněn. Z kraje dubna jsme se 

zúčastnili s asistencí jednoho vozu CAS 25 při tradičním pálení čarodějnic. Ve 

stejném měsíci jsme obci vypomáhali zaléváním nově vysazených stromků 

podél silnic a průplachem kanálů u sv. Mikuláše (zajišťovali bratři Šprojcar V. 

ml., a Horáček Čestmír – strojníci) 

Květen – měsíc, který již tradičně proslul nácviky a přípravou na 1. 

kola sportovní soutěže požárních družstev, která se tento rok konala 28. 5. na 

vraclavském hřišti. Zúčastnil se celý okrsek č. 15 včetně ženských družstev. 

Naše umístění bylo velmi dobré. 

 

ŽENY    MUŽI 

1. místo  ženy Sedlec  2. místo  muži Vraclav 

2. místo  ženy Vraclav  3. místo muži Sedlec 

 

 

Soutěž proběhla po několikaleté absenci i s pořadovou přípravou mužských družstev. Ti diváci, kteří tam byli, mi jistě dají za 

pravdu, že tuto disciplínu není nutné komentovat. 

Jak jistě všichni víme, byla z kraje měsíce června část sv. Mikuláše zasažena přírodním živlem – povodní. Povodeň způsobila 

vyplavení rodinných domků, zatopení sklepů a vymletí údolí za mikulášským kostelem. Tady si myslím, že naši strojníci nezaváhali 

ani minutu a s veškerou technikou přispěchali na pomoc v postižené oblasti obce. Dík  a uznání patří ale i ostatním členům sboru a 

občanům, kteří se této akce zúčastnili.  

Další akcí, kterou v tomto měsíci nelze opomenout, bylo celookrskové námětové cvičení, které proběhlo v obci Zámrsk za 

účasti všech jednotek okrsku č. 15. Cvičení bylo vyhlášeno ostře a sledovány byly časové dojezdy jednotek, rozvinutí požárních útoků 

na bojových úsecích a v neposlední řadě dálková předávka a dodávka vody do útočících cisteren. 

Zbývající období roku bylo využito především k brigádnické činnosti sboru. Mezi nejzdařilejší akce patří vybílení garáží, 

provedené naším starostou a dalšími členy sboru, dále pak natření vodní nácvikové nádrže, provedené členy zásahové jednotky, kterou 

se letos taktéž podařilo dát dohromady a oficiálně založit. Své si také splnili starosta sboru Fr. Zajíc a starosta okrsku č. 15 Jiří Rýz, 

kteří se zúčastnili svazu starostů, konaného 15. 8. na stanici HZS ve Vysokém Mýtě. Kulturní referent V. Šprojcar st. Po několikaleté 

přestávce zajistil účast několika našich členů na výletě s vraclavskými důchodci. Nutno též připomenout účast velitele a starosty 

okrsku, starosty obce a člena sboru O. Koblížka na okresní konferenci SDH konané v Českých Heřmanicích. 

 

Na závěr zůstává velkým kladem i to, že se nám během tohoto roku podařilo získat několik mladých lidí do našich řad . 

 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Vraclav v roce 2005   (sepsal p. Reiter) 
 

Začátek letošního roku se nesl návštěvami po okrsku na Vraclavi, Zámrsku, Janovičkách a Dobříkově. K těmto milým akcím 

patřila i gratulace našemu členu i kamarádu J. Dolanskému z Vraclavi, který oslavil 55 let života. 

Je tu zima, a proto se konala větší brigáda na dřevo. V té nám pomohl nový člen sboru – Láďa Boštík, který nám vyšel vstříc a se svou 

Tatrou naložil a přivezl dřevo až před hasičárnu. 

Ve Vysokém Mýtě se konalo školení strojníků a velitelů. Náš sbor poslal na toto školení strojníky J. Zemana a  R. Abrahama a dále 

velitele M. Stündla, kteří jej absolvovali velice dobře. 

Během zimy dále pokračovala úprava v zasedací místnosti, konkrétně bourání luxferů, zbudování nového okna a podlahy. Do této 

místnosti nám daroval lavice ze sálu Ing. Novák. Dnes již můžeme říct, že místnost je hotová. Je v ní světlo, okna mají žaluzie a máme 

pěkné závěsy. 

Máme-li uvnitř hezky, musí být pěkné i okolí. Proto naše ženy uklízely před hasičárnou a plely na zahrádce, též se natíralo i 

dřevěné oplocení. Totéž se dá říci i o příjezdu na Sedlec „U louže“. Zde nás čekalo mnohokráte sekání okolo stromků nad louží a okolí 

louže. 

Po dobře vykonané práci je třeba též dobře se najíst. A to jsme začali na čarodějnice, kde se pálilo roští i dřevo, ale i párky a 

klobásy a teklo dobré pivo. Novinkou je opékání beránka, který je chutný – všem doporučujeme. 

Naší tradicí je též opékání prasátka, které ani letos nemohlo chybět. Obohacením této tradice je „zkouška posvícenského prasátka“, 

která měla velký úspěch. Děkujeme řezníkovi J. Zemanovi ml. a spol. 

V letošním roce se konalo okrskové kolo. Zde máme velký důvod ke chloubě. Poprvé naše ženy vyhrály !!! Muži byli na 2 . 

místě a v útoku na místě 3. Náš sbor se též zúčastnil i memoriálu FRÝDRA s výsledky: 
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ŽENY 1. místo ve štafetě CELKOVĚ 4. 

MUŽI  5. místo  ve štafetě CELKOVĚ 5.   

 

Naše heslo zní – Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Nejen jíst a pracovat, ale také sportovat. Proto se u nás 2x konal turnaj 

v Pétanque, z čehož první byl silnější jak v účasti, tak i v návštěvnosti. U druhého nám počasí příliš nepřálo. Každý hráč si však odnesl 

cenu. Hlavně, že se děcka vyblbla.   

Další tradicí našeho sboru je i turnaj v malé kopané. Letos byla účast 14ti družstev s vítězi TORNÁDO  z Vysokého Mýta, i 

když u nás vlastně vyhráli všichni. Protože ale naše rodná víska potřebovala i trochu poklidit, vzal starosta M. Zeman traktor 

s valníkem a spolu s hasiči objeli ves, aby odvezli sběr železného šrotu. S koncem roku jsme slavili další výročí, a to pana Beneše, 

který dovršil krásných 70 let. Blahopřejeme !  

Končíme jak jinak – zabíjačkou. Začátkem prosince se konala v hasičárně za hojné účasti. 

 

Přejeme všem občanům na Sedleci, Vraclavi i Obecnímu úřadu mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2006. 

 

 
 
 
Z činnosti farního společenství  (Věra Nováková) 
 

Vážení spoluobčané ! 

 
Advent je obdobím očekávání Vánoc, které oznamuje příchod Ježíše 

Krista a zároveň i obdobím konce roku. Závěr roku pak navozuje myšlenky na 

zhodnocení jeho průběhu, jaký byl a co pro nás znamenal. Nejinak je tomu i v 

naší církevní obci. Mnozí z Vás jistě vědí, že pravidelné bohoslužby se konají 

každou neděli v 10 hodin dopoledne ve vraclavském kostele Nanebevzetí Panny 

Marie, kde slouží mši dva kněží - p. Pavel Mistr - administrátor z Vysokého 

Mýta a p. Jan Kunert. Ten je po desítkách let novým knězem v nedalekém 

Horním Jelení, což je obec s velkým nárůstem nových obyvatel a zároveň i s 

výrazným zvýšením počtu věřících. I když se to našim obyvatelům nezdá, je 

kostel každou neděli 

téměř zaplněn díky 

posilám z jiných obcí 

včetně Vysokého Mýta.  

Máme velkou radost z 

právě proběhlého, v pořadí již šestého, Vánočního koncertu ve zdejším 

chrámu. Pořadatelé včele s Hanou Maturovou se každoročně snaží zpestřit 

program novými účinkujícími, ovšem největší radost nám tradičně stejně 

jako svým rodičům, dělá vystoupení dětí z místní školky a Veselé školičky. 

Právě jejich účinkování přivádí do lavic vraclavského kostela skvělou 

návštěvu a pořadatelům dodávají chuti do dalších ročníků koncertu. Jeho 

věhlas letos pomohl šířit svojí účastí i ředitel Pardubické konzervatoře 

profesor Vlastimil Novák, který dirigoval pěvecký sbor z Pardubic. 

 

Řada nových návštěvníků našeho kostela je překvapena vnitřní 

KONZUM Sedlec 

VEDOUCÍ paní Částková 
PROVOZNÍ DOBA Tel:  465 635 830 

pondělí 7.30 – 12.00 - - - 

úterý 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00 

středa 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 

čtvrtek 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 

pátek 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00 

sobota 7.30 – 10.00 - - - 

Vánoční  bohoslužby 

24. 12. 2005 16.00 Vraclav 

24. 12. 2005 24.00 Vysoké Mýto 

25. 12. 2005 8.30 Vysoké Mýto 

25. 12. 2005 10.00 Vraclav 

26. 12. 2005 8.30 Vysoké Mýto 

31. 12. 2005 16.00 Vraclav 

31. 12. 2005 17.30 Vysoké Mýto 

1. 1. 2006 8.30 Vysoké Mýto 

1. 1. 2006 10.00 Vraclav 
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úpravou a vymalováním jeho interiéru, ostře kontrastující s omšelou fasádou jeho vstupu. To však není jediný problém před jehož 

řešením v současné době stojíme. Jedná se o výměnu střešní krytiny a nové klempířské prvky včetně věže zvoničky. Opravu nelze  již 

dále odkládat, protože dochází k zatékání jak do vnitřku kostela, tak i na jeho venkovní omítky. Proto zahájení prací přepokládáme již 

na jaře příštího roku, náklad dle rozpočtu činí více než jeden milion korun. Farní společenství rozhodně nestojí stranou, máme příslib 

na dotaci přímo ze státního rozpočtu a 150 tisíc odsouhlasilo i zastupitelstvo obce, přesto musíme sehnat ještě další prostředky. A zde 

se obracíme na Vás - naše spoluobčany - s velkou prosbou i výzvou. Již po novém roce Vás doma navštíví dvojice se žádostí o 

příspěvek. Návštěvám bude předcházet ještě podrobnější relace v místním rozhlase. Je nutné si uvědomit, že vraclavský kostel patří nám 

všem, je významnou dominantou i historickou památkou. Jeho stav je pak i vizitkou celé obce, všech jejich obyvatel bez ohledu na 

vztah k víře a zároveň i předmětem zájmu všech návštěvníků obce. Řada vesnic i v našem okolí to již pochopila a jejich kostely svítí 

do dálky nejen novou fasádou, ale i nasvícením v nočních hodinách. 

Vážení spoluobčané, na závěr si Vám dovolíme popřát radostné a požehnané prožití svátku Vánoc, ze kterých se stále 

více vytrácí jejich pravé duchovní poselství. Nenechme se o ně v návalu práce, shonu a přemíry dárků připravit. 

Vraclavští farníci 

 
 
TJ Sokol Vraclav (Jana Schejbalová) 
 

Březen – sobotní odpoledne plné tance, soutěží a s bohatou tombolou. Plný sál krásných masek a pořadatelé v kostýmech Bílých paní 

dbají na dobrou náladu a bezpečnost dětí při soutěžích. To byl letošní dětský karneval. 

Začátek června – opět se děti schází, tentokrát na místním hřišti a slaví svůj svátek MDD. Je připravena spousta her a soutěží, kde si 

děti vyzkouší své dovednosti. Nejkrásnější zážitek je však mohutná sprcha z proudnice hasičského auta. Odpoledne končí opékáním 

vuřtů, sladkou odměnou a občerstvením. 

V srpnu vzniká nový oddíl kopané. Pod vedením Z. Kaliby a T. Faltyse zahájilo sezónu družstvo dorostu. Každý začátek je těžký, 

máme však radost, že se obnovil fotbal a držíme palce. 

V září a říjnu oslavily své životní jubileum dvě členky našeho týmu. Paní V. Tučková (70let) dlouholetá cvičenka, cvičitelka a 

náčelnice Sokola, která zde působila dlouhá léta. Dále pak paní E. Kulhavá (50 let), která pracuje jako jednatelka ve výboru TJ. Oběma 

patří náš velký dík za odvedenou práci.  

Další vydařenou akcí bylo sobotní odpoledne pro ženy. Proběhlo v listopadu v jídelně KD za účasti 30 žen a dívek. Ženy si mohly 

vyzkoušet nové účesy u kadeřnice pí. Škeříkové nebo se nechat nalíčit od L. Ochodnické. Odpoledne bylo zpestřeno vystoupením 

břišní tanečnice z Vys. Mýta. 

Žactvo, ženy a rodiče s dětmi pokračují ve svém pravidelném cvičení. Stále máte možnost se zapojit. Ani muži však nezůstávají 

stranou, schází se pravidelně každé úterý na floorball. 

Rok jsme zakončili mikulášskou nadílkou pro nejmenší a vánoční besídkou pro žactvo.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi při různých akcích v příštím roce. 

 
 
Cvičení rodičů s dětmi (Jitka Říhová) 
 

Po dvouměsíční přestávce jsme se v polovině září začali scházet 

v tělocvičně ZŠ. Abychom v novém roce cvičení dětem ještě více zpříjemnili, byly 

nakoupeny nové cvičební pomůcky. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu 

řediteli a paní Dvořákové, kteří zajistili grant z Pardubického kraje právě k tomuto 

účelu.  

Také jsme koncem roku chtěli odměnit děti za jejich celoroční snažení. Proto jsme 

pozvali čerta s Mikulášem. I přes počáteční úlek se většina dětí osmělila a řekla 

Mikulášovi básničku. Za to jim Mikuláš nadělil sladkou odměnu. 

 

 

Za všechny cvičence Vám přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2006. 

 
 
Cvičení mladších žáků, starších žáků a dorostenců na Vraclavi (Bc. Hana Maturová) 

 

Cvičební hodina je každé úterý v  16  hodin. Schází se  20 až  25 cvičenců různého věku. Hodina se skládá z klasického 

cvičení při hudbě, cvičení na nářadí (žíněnky, kůň, lavička ...). Pro zpestření jsou zařazovány různé hry a soutěže, výlety do přírody, 

sáňkování atd.  

Sezóna je zahajována a ukončována opékáním  špekáčků. Na Vánoce nechybí vánoční besídka. Cvičitelka je  Hana Maturová. 

Do cvičení malých dětí jsou zapojeni dorostenci, kteří aktivně vypomáhají v hodinách. Pod vedením  Kristýny Maturové chodí starší 

žáci a dorostenci dálkové pochody.  
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To jste možná nevěděli. 

Z historie vraclavské nemocnice (Vlastimil Volák)   
 
Do svatomikulášských lázní přišel v roce 1855 jako lázeňský lékař 

MUDr. František Buchar. Později byl i nájemcem lázní, které patřily městu 

Vysokému Mýtu. Při své lékařské praxi lázeňského lékaře působil i jako chirurg 

- léčil zlomeniny a vykloubení. 

Od roku 1863 zřídil ve Vraclavi vlastní soukromou nemocnici, v dnešním č.p. 113. 

Dr. Buchar mimo lékařská studia absolvoval v Hořičkách u Píchy Pechance léčení vykloubení a zlomenin. Specielně se věnoval léčbě 

vrozeného vykloubení. Dále se při nemocnici vyráběly hojivé masti. V dnešní budově č.p. 113 – v přední části do silnice byl byt, 

v části ke škole v 1. patře prostorný sál pro pacienty. Po stranách byly dvě menší místnosti jako ordinace. Oba objekty spojovala 

dřevěná pavlač a pod nemocnicí se nacházel chlév. 

Dr. Buchar zde působil až do své smrti r. 1869. Léčení bylo na tehdejší dobu velmi úspěšné a sám Dr. Buchar byl široko daleko 

vyhlášeným odborníkem. Proto pacienti za ním přicházeli ze širokého okolí. Zde také vařili hojivé masti, pro které lidé přicházeli jako 

do lékárny. 

Pacientů měl Dr. Buchar tolik, že bydlívali i po vraclavských staveních. Když přivezli pacienta na voze, sousedé podle barvy peřin 

posuzovali, co je zač.  Modré cíchy bývaly v chudších rodinách, červené v bohatších. 

Dr. Buchar měl z prvního manželství dceru, jeho manželka však na Vraclav nikdy nepřišla. Zde ve Vraclavi s ním žila  jako družka 

Josefina Rakovičová. Ta pocházela z Moravy a její rodina byla původem z Černé Hory. (býv. Jugoslávie) Byla to pohledná, urostlá a 

inteligentní žena. Při lékařských zákrocích asistovala Bucharovi a získala si takový věhlas a prestiž, že místní lidé ji titulovali paní 

doktorka. Měla syna, který byl také lékařem. Nejprve působil ve Vraclavi a později ve Vys. Mýtě. 

Po smrti Dr. Buchara pokračovala v léčbě, hlavně zlomenin paní Rakovičová a s nemalým úspěchem. Dále se věnovala přípravě 

léčivých mastí. Její služebná po celá léta sbírala v místě léčivé byliny. 

Kdy skončila činnost vraclavské nemocnice není bohužel známo. 

 
 
Kulturní komise Vraclav 
 
Milí spoluobčané,  

 

při určitém bilancování, které je spojeno vždy s koncem 

kalendářního roku, bychom Vám chtěli velmi poděkovat. Především 

proto, že cítíme, že máte zájem o kulturní život. Máte zájem o 

„společenské“ akce, a ty nemusí být vždy jen pod hlavičkou „kulturní“. 

Dokazujete nám to vždy, když se sejde nemálo lidí, ale především, 

když slýcháme kladné ohlasy, že jste byli s programem spokojeni.  

Společně, tedy přímo s kulturní komisí, jsme se mohli na 

sklonku roku 2005 pozastavit a zhlédnout promítání o životě několika 

posledních let ve Vraclavi či jsme se vydali do předvánoční Prahy, 

abychom nasáli kouzelnou atmosféru vánočních trhů našeho hlavního 

města a poté zhlédli mimořádně povedenou inscenaci divadelního 

představení divadla Metro.  

 

Jsme velmi rádi, že kulturní život je v našich obcích stále pestřejší.   

Chtěli bychom také zachovat tradici v obrazovém bilancování uplynulého roku. Tento rok jsme udělili Výroční cenu kulturní komise 

panu Miroslavu Jeřábkovi za dlouhodobou  a úspěšnou prezentaci naší obce. Se svými fotografiemi zachycujícími  naší ves a okolí 

vyhrál 1. cenu ve fotografické soutěži.  Gratulujeme a doufáme, že tento úspěch není poslední. 

Velmi se nám zamlouvá počin zachytit co možná nejhezčí obrázek týkající se naší obce. Proto vyhlašujeme soutěž o nejhezčí 

fotografický snímek roku 2006. Jeho vyhodnocení bude opět při veřejném promítání zachycujícím náš život v roce 2006 (plánováno 

na listopad 2006) Nebojte se tedy a zapojte se. Zašlete svůj snímek v jakékoli formě (fotka, digitální podoba v souboru) na adresu školy 

skola@vraclav.cz či přímo předejte fotku ve škole - nejpozději do konce měsíce října příštího roku. Všechny obrázky bychom 

pak mohli samozřejmě v samostatné části promítání prezentovat ostatním občanům a nejhezčí odměnit. Co na snímku bude vyfoceno 

(zahrada, dům, kutilský výrobek, krajina…..), to necháme na Vás. Jedinou podmínkou je spojitost s naší obcí. 

 

Vážení občané, pokud byste sami měli jakýkoliv nápad či návrh týkající se uspořádání určité společenské akce či přímo k  tomuto 

zpravodaji, rádi Vás vyslechneme a připomínky zvážíme. Ne nadarmo se říká: „Víc hlav víc ví.“ 

 

Prožijte krásné a klidné Vánoce a ať se Vám vše špatné v příštím roce vyhne ! 
   

 
 

Divadlo Metro: Tanec mezi vejci 

mailto:skola@vraclav.cz


 

 

 

                          Vraclavsko – Sedlecký zpravodaj    -     - 7 - 

Základní škola (PhDr. Libor Klement) 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o dění 

v naší škole. Nechtěl bych nyní psát výčet ze všech aktivit, protože takto 

informujeme průběžně na nástěnce školy i prostřednictvím školního časopisu. 

Fotografie z průběhu celého jednoho školního roku jste také mohli vidět na 

nedávném promítání. Chtěl bych Vás nyní informovat spíše o novinkách, které 

nás potkaly v průběhu druhého pololetí tohoto kalendářního roku. 

Jsem opravdu velmi rád, že se nám 

podařilo úspěšně uskutečnit 

přestavbu jedné učebny ve 2. patře. 

Z malé, tmavé místnůstky určené 

spíše pro občasnou výuku se letos o 

hlavních prázdninách stala krásná, 

světlá, tvarově netradiční učebna, ve 

které jsme mohli přivítat 14 nových 

prvňáčků. Ti zde nalezli třídu se zákoutími, s možnostmi trávit část vyučovací hodiny při 

hrách na koberci, či jen tak si o přestávce pohrát na místě bez lavic. Nelze se proto divit, že 

nyní ostatní žáci školy by chtěli být žáky právě 1. ročníku.  

Od září tohoto roku pomalu připravujeme nový vlastní školní vzdělávací program. Znamená 

to, že každá škola si má za úkol dle svých možností a podmínek určit, co chce učit a jakými prostředky. Samozřejmě to neznamená, že 

si někdo například usmyslí neučit matematiku. Jde spíše o ujasnění, jaké předměty by například šly spojit do určitého „bloku“ a daly by 

se vyučovat spojeně v rámci určitého projektu. Dále si škola může například stanovit, od jakého ročníku se bude určitá látka nebo 

předmět vyučovat. Co je ale důležité, na konci 5. ročníku má být žák připraven na přestup na 2. stupeň ZŠ. To znamená, že zvládá 

určité učivo, má jakési dovednosti, kompetence apod. Můžete se tedy v budoucnosti setkat i s vysvědčeními, kde nebudou předtištěny 

předměty, ale škola si stanoví názvy předmětů své. My takovýto krok zatím neuděláme. Každý vlastní školní program však musí být 

v souladu s tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.  

Pokud se týká naší školy, myslíme si, že již v této době vyučujeme takovým způsobem, o kterém se dá říci, že je moderní, hravý, 

s prvky projektového učení, činnostní školy či Daltonského typu výuky.  

Od září tohoto roku jsme nabídli žákům nové možnosti ve výuce. Přibyly nám totiž nové zájmové kroužky a předměty: 

  

ŠÁŠA  (redakce školního časopisu pro děti, které rády píši, 

vymýšlí básničky apod.) 

     Hrátky s anglickým jazykem (kroužek již pro žáky od 1. ročníku) 

     Sluníčko   (netradiční výtvarné techniky pro malé děti) 

     Výpočetní technika     (samostatný předmět pro žáky od 4. ročníku) 

     Anglický jazyk   (jako předmět vyučujeme již od 3. ročníku) 

 

Naše paní učitelkataké  začala docházet i do naší MŠ a vyučuje zde Hru na zobcovou flétnu. Zkrátka je toho opravdu hodně a dle 

zájmu o naše novinky lze soudit, že náš směr je správný. 

Přeji Vám všem takové Vánoce, jaké jsou v očích našich dětí. Mnoho štěstí a zdraví v roce 2006 ! 

 

Mateřská škola (Edita Lipavská) 
      

Zdraví Vás všichni z MŠ Rybička a zveme Vás k nahlédnutí do světa her a pohádek našich nejmenších. Ve školním roce 2005 

– 2006 mateřskou školu navštěvuje od 1. září 25 dětí, z toho 9 holčiček a 16 kluků. Nejmladším „studentem“ je Matýsek Plocek.  

Aby se nám všem spolu líbilo a dobře nám to klapalo, vypůjčili jsme si pro tento školní rok pravidla soužití z knihy Všechno, co 

opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole - od pana Roberta Fulghuma. A tak u nás platí deset jednoduchých zásad, 

podle kterých se snažíme vytvářet atmosféru důvěry a pohody.  

Zkuste hrát s námi –  1.) Nikoho nebij.  

2.) Vracej věci tam, kde jsi je našel.  

3.) O všechno se rozděl.  

4.) Hraj fér.  

5.) Uklízej po sobě.  

6.) Neber, co není tvoje.  

7.) Omluv se, když ublížíš.  

8.) Před jídlem si umyj ruce.  

9.) Splachuj.  

10.) Když vyrazíš do světa, chytni se někoho za    

       ruku a drž se pohromadě. 

 

Neporušovat smluvená pravidla je náročná práce, ale přesto děti 

stihly přiložit ruku k dílu a připravit třeba taneční pásmo pro seniory, 

přivítat malé občánky a zúčastnit se výtvarných soutěží. 
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A co čeká kluky a holčičky než zazvoní vánoční zvoneček? Těší se na společné setkání nejmladší a nejstarší generace 

v mateřské škole, protože pro babičky vlastnoručně připravili dárečky. Čeká nás malý školkový vánoční jarmark a vystoupení na 

besídce s dramatickým pásmem O ztraceném andělíčkovi.  

Loučíme se s Vámi a přejeme všem krásné Vánoce plné spokojenosti a pohody. A až půjdete okolo školky, přijďte si pohrát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informace ze zasedání finančního výboru v roce 2005.  (Mgr. Zemková Ľ.) 
 
Finanční výbor se v letošním roce sešel 6krát. V letošním roce byl pravidelným hostem p. Koblížek – starosta obce Vraclav, a to 

z důvodu, aby zůstal kontakt mezi radou obce a finančním výborem. 

Finanční výbor se mimo jiné zaobíral: 

 

Na svém zasedání dne 22. 3. 2005 :    -      Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2004, které  

            proběhlo dne 17. 1. 2005 a bylo provedeno Krajským úřadem    

            v Pardubicích. 

- Přehledem daňových a nedaňových výnosů za rok 2004 

- Rozpočtovými změnami č.1 a předložilo je ke schválení zastupitelstvu 

- Sjednocením výběru stočného 

- Informacemi  o provedené kontrole své příspěvkové organizace ZŠ Vraclav 

- Upozornil na nedostatky ve smlouvách vzhledem k blížícímu se auditu 

Na svém zasedání dne 4. 5. 2005:      -      Návrhem opatření a výhradami k provedenému auditu, dále  

                                                                    odstraňováním těchto nedostatků  

    -     Přehledem plnění rozpočtu v roce 2005, plán-skutečnost 

Na svém zasedání dne 14. 9. 2005:    -    Přezkoumáním a hodnocením návrhu opatření č. 1/05 k nápra- 

                                                                              vě chyb a nedostatků z auditu za rok 2004 

-    Kontrolou hospodaření Služby Vraclav ke dni 31. 7. 2005                                                                  

-    Výběrovým řízením na místo účetní, které vyhlásil Obecní 

      úřad Vraclav 

             -    Členům FV byla předložena smlouva o poskytování daňových  

             služeb, tato firma bude plnit úlohu vnitřní kontroly na obci   

             a v naší příspěvkové organizaci Základní škola  

-     p. starosta předal soupis majetku obce členům FV a požádal je,  

             aby se zaobírali využitím tohoto majetku 

-     FV se dále probíral nedočerpáním dotací na výpočetní techniku,    

             p. starosta sdělil důvod a podal vysvětlení 

Na svém zasedání dne 26. 10. 2005  -    FV projednal rozpočtové změny a doporučil je zastupitelstvu 

                                                                  Obce schválit 

   -    projednal vybírání poplatků v obci Vraclav a Sedlec 

 

Na svém zasedání dne 26. 10. 2005    -   FV předložil radě obce ke schválení návrh inventarizačních 

                       komisí a p. starostovi ke jmenování   

                                                            -   FV projednával zaměstnávání pracovníků na veřejno-prospěšné      

           práce, jejich využití 

-   p. starosta informoval o žádosti na titul „ Pomník padlých“ 

Na svém zasedání dne 14. 12. 2005   bylo v plánu projednávat (vzhledem k termínu vzniku textu a vydání zpravodaje) 

   -  Zprávu z kontroly vnitřního auditu obce Vraclav  

   -  Zprávu z kontroly vnitřního auditu ZŠ Vraclav 

   -  Vyhodnocením zápisu z předauditu, který provedl Krajský úřad v Pardubicích 

   -  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/05 o místním poplatku za odpady. 

   -  Kontrolou hospodaření Služby Vraclav a informacemi z valné hromady, která byla dne    

      5. 12. 2005  

                     - Rozpočtem obce na rok 2006 

Vzhledem k tomu, že tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny občany, dovolím si Vám pro informovanost vysvětlit 

výpočet. Obec vynakládá nemalé prostředky na odpadové hospodářství. Níže uvádím náklad na jednotlivé druhy. Při výpočtu se 

vychází z nákladů roku 2004. 

Maminky, 

zápis dětí do MŠ bude probíhat po celý březen příštího roku. Stávající přihlášky dále evidujeme, 

uvítáme ale případné doplnění aktuálních údajů.   
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Náklady část a/: 

Plasty                               42.762,- Kč                           Ostatní příjmy         67.092,- Kč 

Sklo                                     8.906,- Kč 

Nebezpečné odpady            5.202,- Kč 

Pracovník – sběr. dvůr        8.696,- Kč 

Celkem                            64.566,- Kč                      

  

Rozdíl         64.566,- Kč  -  67.092,- Kč  =  -2.526,- Kč  (na 1 poplatníka to je  –3,21,- Kč) 

 

Náklady část b/: 

Odvoz kontejnerů             22.182,-      Kč 

Odvoz popelnic             238.997.50,- Kč 

Celkem                          261.179,50,- Kč     (Počet poplatníků   786 osob.   Náklad na 1 poplatníka za svoz =  332,29,- Kč) 

 

Náklady na jednoho poplatníka celkem :   332,29 - 3,21 = 329,08,-    zaokr. 329,- Kč  

 V roce 2006 zaplatí občan Vraclave částku 329,-Kč           

                                                                        

Podrobnější informace si můžete přečíst v knize FV, která je k dispozici na OÚ Vraclav.  

 

Členové FV přejí všem občanům do roku 2006 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
                                                                                            

Komise životního prostředí (Pavel Osinek, Ing. Miroslav Čihák) 

 

Když jsme byli požádáni o příspěvek do Vraclavsko - Sedleckého zpravodaje, hodně jsme přemýšleli, jaký obor z činnosti 

komise životního prostředí zvolit tak, aby byl pro Vás - čtenáře, co nejzajímavější. Nakonec jsme vybrali téma, které vychází ze 

starších aktivit komise, nicméně k současnému dění v obci je velice aktuální. Je to úprava části vraclavské návsi. 

 Členové komise byli postaveni před řešení tohoto problému z trošku jiného úhlu pohledu než jsou záležitosti jako je 
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infrastruktura, inženýrské sítě nebo celkově neutěšený estetický stav. Zabývali jsme se stavem vzrostlé zeleně, a to především v místě 

ležícím při východním okraji návsi, kde mezi přestárlými a dlouhodobě neudržovanými dřevinami stojí drobná kulturní památka - 

Památník padlým občanům vraclavským z období 1. a 2. světové války.  

Pro posouzení funkčnosti, perspektivity a estetického významu dřevin jsme požádali o vyjádření pracovníka Agentury 

ochrany přírody a krajiny. Současně s tím jsme si ale začali uvědomovat i širší vztahy vedoucí ke komplexní obnově této části obce, a 

proto jsme poprosili o pomoc obecní radu. Iniciovaly se tak zadávací podmínky pro vznik nového projektu, k jehož realizaci bylo 

vybráno zahradní a krajinářské uskupení Rozmarýn manželů Anny a Davida Smyčkových. Návrh úpravy parčíku  se nám zdá velice 

zajímavý, a proto i Vám, čtenářům tohoto občasníku, předkládáme část jeho obrazové reprodukce. 

Na podněty občanů se v současné době zpracovává rozsáhlejší projektová dokumentace pro obnovu celé centrální vraclavské 

návsi. Malý projekt úpravy parčíku s pomníkem padlých ovšem jistě nezůstane ve stínu této hlavní aktivity opomenut a počítá se s ním 

jako s jedním z realizačních fází zpracovávaného návrhu. 

Vše nejlepší v nadcházejícím roce 2006 přejí členové komise životního prostředí. 
 

 

 

Stavební komise (Atk. Jaromír Matura) 
 
Vážení Vraclaváci, Svatomikulášáci a Sedlečáci, něco zpráv z činnosti stavební komise.  

 Stavební komise, v rámci přenesené pravomoci stavebního úřadu, pracuje pro Obecní úřad a občany v oblasti jí svěřené. 

Vyřizování žádostí a odborná pomoc je poskytována bezplatně v podstatě kdykoliv, příp. je žádost postoupena stavebnímu úřadu 

Vysoké Mýto.  

V roce 2005 bylo opět k vyřizování a řešení mnoho zajímavých originálních úkolů. Uvedu v krátkosti některé větší akce.  

Po povodni u sv. Mikuláše byla vyčistěna od naplaveného materiálu nádrž u Schánělových. Byly opraveny drobné objekty v 

nádrži a v současné době probíhá jednání o opravě zábradlí. Postupně budou opravena veškerá zábradlí po vesnici. Rozhodujeme se 

pro vhodný styl zábradlí, z části pojatý jako originální dílo kováře. 

Pro zahájení práce na úpravě návsi byla zadána studie návrhu u projekční firmy BKN Vysoké Mýto, s respektováním návrhu 

občanů a požadavků obce. S tím úzce souvisí jednání o využití, příp. o prodeji nebo nájmu objektů, které jsou v centru obce. Jednání se 

zúčastnil ing. arch. Košař, architekt pověřený dohledem nad naší obcí a ing. Sadílek, vedoucí stavebního úřadu Vysoké Mýto. 

Je připravováno řešení kanalizace u hřiště, která svede odpadní vody ze stávající zástavby a nového budoucího sídliště rod. 

domků lokality Kamenec. 

K stavební činnosti neodmyslitelně patří i stavební zákon. V současné době je projednáván nový stavební zákon, který i když je 

zatím v návrhu, přinese mnoho změn pro veřejnost. Zákon by měl platit od. 1. 1. 2007. Předloha má nahradit dosud platný zákon z roku 

1976, který byl už 24krát novelizován. Nový návrh zákona je vůči platnému současnému stavu revoluční. Jednoduché stavby bude 

možné zahájit na základě pouze ohlášení stavebnímu úřadu. V případě, že jsou umisťovány  v zastavěném území a že respektují 

příslušné právní předpisy. Jen upřesňuji, že jednoduchá stavba je definována jako stavba třípodlažní, se zastavěnou plochou do 150 m2. 

Odpadne vyžadované územní rozhodnutí. Zákon jednotně zkracuje lhůty všech řízení na 30 dní. Stavební řízení se významně zkrátí na 

základě certifikátu, vydaném autorizovaným stavebním inspektorem. Vznik stavebních inspektorů je další významná novinka. 

 Po upřesnění a schválení zajímavých celků nového stavebního zákona, které se týkají občanů, uveřejníme některé pasáže s 

komentářem později. 

 

Do nového roku 2006 přeji za stavební komisi všem pevné zdraví a všechno ať se dobře staví. 
 

       

Hvězdná obloha letošních Vánoc  (Ing. Jaroslav Kubík) 

 

Najdeme-li si čas vyjít do tiché tmy vánoční noci, podívejme se, jaký pohled nám připravila letošní hvězdná obloha, bude-li 

nám přát počasí. Po západu slunce uvidíme nad západním obzorem ještě charakteristická letní souhvězdí z nichž nejznámější jsou 

Labuť, Lyra a Orel. 

 

Z planet zde těsně nad jihozápadním obzorem jako večernici uvidíme zářit Venuši, ale nesmíme otálet, neboť o Štědrém 

večeru zapadne už v 18 hodin 22 minut. Kdybychom disponovali výkonným hvězdářským dalekohledem, mohli bychom v souhvězdí 

Vodnáře zahlédnout planetu Uran a v souhvězdí Kozoroha Neptun. 

 

Připomeňme, že k Venuši letos 9. listopadu odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu sonda Venus Express. Více než 

jednotunovou sondu Evropské kosmické agentury (ESA) vynesla do kosmu ruská nosná raketa Sojuz. Měla by dorazit k Venuši asi za 

5 měsíců a počátkem června r. 2005 zde zahájit vědecké experimenty. Venuše je náš nejbližší planetární soused, podobá se Zemi pouze 

velikostí (95%) a hmotností (81%). Povrch je rozžhavený tak, že zde může tát i kov (téměř 500°C). Je klasickým případem 

skleníkového efektu. Rozsáhlá sopečná aktivita produkuje husté vrstvy mraků (96% tvoří oxid uhličitý), které obsahují i sloučeniny 

síry (např. sirouhlík, sirovodík, oxid siřičitý). Nejzáhadnější je atmosférická cirkulace podobná hurikánu, kdy silný vítr ve vysokých 

vrstvách atmosféry "oběhne" Venuši za pouhé 4 dny, i když planeta se kolem své osy otočí jednou za 243 pozemských dnů.. 
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Pokud pohlédneme na oblohu v pozdních štědrovečerních hodinách, uvidíme směrem k jihu charakteristická souhvězdí zimní 

oblohy jako jsou Býk, Blíženci, Orion, Velký pes (s nejjasnější hvězdou celé oblohy – Síriem) atd., jak ukazuje přiložená mapka. 

V souhvězdí Berana uvidíme Mars a poněkud vlevo pak v souhvězdí Raka další pouhým okem viditelnou planetu – Saturn. 

Připomeňme, že největší Saturnův měsíc Titan se letošního 14. ledna stal cílem přistání kosmické sondy Huygens. 

Mars oproti Venuši koncem letošního roku svítí skoro celou noc. Večer je na východě, před půlnocí na jihu a ráno zapadá.  

 

 

 

 

 

 

Přiblíží se k nám vždy po dvou letech. Letos k nám byl nejblíže 30. října, a to 69,4 milionu kilometrů. Minulé přiblížení 

Marsu k Zemi 27. srpna 2003 bylo rekordně nejtěsnější za posledních 70 tisíc let! Ale my uprostřed Evropy si tuto Zemi podobnou 

planetu můžeme letos kupodivu vychutnat lépe. Svítí totiž vysoko na obloze – výš, než předloni. 

Po Měsíci je Mars nejjasnějším tělesem noční oblohy. Nápadná je načervenalá barva Marsu, pro kterou tato planeta ve 

starověku ztělesňovala boha války. Přibližme si, co o Marsu píše Ing. Pavel Příhoda z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy: 

 

„V dalekohledu uvidíme Mars jako načervenalý kotouček s několika temnými útvary a bělavou polární čepičkou. Nejjemnější 

podrobnosti však ukážou teprve přístroje vyslané ze Země. Mars má své umělé družice, které ho mapují z výšky. Po jeho povrchu 

pojíždějí vozítka, která ho studují opravdu zblízka a posílají nám obrazy jeho pusté, ale překrásné krajiny jako pohlednice z 

dovolené. Jsou tak podrobné, že máme pocit, jako bychom se sami rozhlíželi po jeho mrazivé poušti. Mars tak poznáváme stále 

důvěrněji. 

Mars je ze všech známých těles Zemi nejpodobnější. Jeho sluneční den, zvaný sol, trvá jen o 40 minut déle než náš. Má 

rotační osu skloněnou skoro stejně jako Země, proto se na jeho povrchu střídají roční doby. Ty jsou ovšem delší, protože Marsův rok je 

také delší – 687 pozemských dní. Planetu obklopuje čile proudící ovzduší. Povrch se podobá pozemské polární pustině a jako na 

pouštích tu pozorujeme písečné přesypy. Do výšky se zvedají mohutné sopky shodné s pozemskými. Jde o štítové sopky havajského 

typu, některé větší než ty pozemské. Tak třeba vulkán Olympus Mons vystupuje 23 kilometry nad okolí a má průměr 550 kilometrů . 

Zdá se však, že už je vyhaslý. Mars měl kdysi husté ovzduší. Severní polokouli pokrýval mělký oceán, do něhož se vlévaly mocné 

veletoky. Mars je však od Slunce dál než Země a má oproti ní desetkrát menší hmotnost. Proto přišel o většinu atmosféry i vody a 

promrzl. Marsovo ovzduší je nyní tak řídké, že na jeho povrchu nemůže existovat kapalná voda; ta se tam vyskytuje jen jako vodní 

pára nebo jako ledové krystalky a led, a to hlavně v polárních oblastech, kde tvoří takzvané polární čepičky. Hodně ledu a možná i 

zvodnělé vrstvy zůstaly pod povrchem. Také červenavá barva Marsu není tak úplně nepozemská. Vzniká hojným výskytem oxidů 

trojmocného železa a s červenou půdou se setkáme i u nás třeba na Lounsku nebo Žatecku. Na Marsu je ovšem rozšířena globálně a 

dodává mu typickou barvu, viditelnou i z vesmíru. 

 

Hvězdná obloha o štědrovečerní půlnoci 2005 – pohled směrem k jihu 
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Pojízdná laboratoř, která má k Marsu odstartovat 

v r. 2009 

Je na Marsu život? Jeho hledání zatím nepřineslo výsledky, ovšem mnoho se zatím nehledalo. Určitě tam nenajdeme nějaké 

Marťánky, k jejich vývoji tam nebyly ani příznivé podmínky, ani dostatek času. Zatím však nemůžeme vyloučit přítomnost odolných 

mikroskopických organizmů, třeba podobných pozemským nanobakteriím a nejspíš bychom je museli hledat v příznivé hloubce, kde 

by nebyly vystaveny krutým podmínkám Marsova povrchu. 

 

 

Dal by se Mars dokonce 

kolonizovat? Někteří optimisté soudí, že by to 

bylo možné. Jaké jsou jejich návrhy? Na 

povrch planety by se daly vysadit odolné 

rostliny, snad lišejníky a některé druhy 

zelených řas, které by začaly uvolňovat 

kyslík. Postupně by se pak mohly vysazovat 

vyšší rostlinné druhy – kleč, později borovice 

i duby. Ovzduší by se zahustilo, až by 

nakonec dovolilo přítomnost kapalné vody v 

jezerech. K získání vody by se daly použít 

zmrzlé vrstvy pod povrchem. Po mnoha 

staletích by Marsova krajina dovolila pobyt 

na povrchu i bez kosmických skafandrů. Mars 

by se tak pro odhodlané kolonizátory mohl 

stát novým domovem. Je to jen sen, nebo 

budoucí realita?“ 

Tolik citace Ing. Pavla Příhod. 

12. srpna 2005 k Marsu odstartovala kosmická sonda NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Sonda se má dostat k Marsu v 

březnu 2006 a cílem mise je přispět k rozluštění tajemství existence vody na Marsu a dále prohloubit naše znalosti o rudé planetě. Mise 

Mars Reconnaissance Orbiter bude zkoumat Mars v mimořádných detailech z nízké dráhy. Palubní přístroje budou studovat rozdělení 

vody, včetně ledu, par a tekuté formy, dále geologické útvary a minerály. Sonda bude také sloužit budoucím misím k Marsu, bude 

zkoumat potenciální místa k přistání a také bude využita jako převaděč pro vysokorychlostní komunikaci se Zemí. (Více informací o 

projektu Mars Reconnaissance Orbiter naleznete na webu na http://www.nasa.gov/mro ) 

 

 
 

Podle časopisu Astropis, rozhlasového pořadu Meteor, Hvězdárny a planetária hl. města Prahy a webových stránek 

http://astro.sci.muni.cz a http://www.ian.cz sestavil Ing. Jaroslav Kubík. 

 
 
 
 
 
 

         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává 2x ročně Kulturní komise Vraclav nákladem 240 výtisků.  Pro občany obcí Vraclav a Sedlec zdarma. Náměty, připomínky, 

ale i Vaše příspěvky můžete předat elektronicky na skola@vraclav.cz nebo osobně v Základní škole.  

Uzávěrky jsou vždy 30. června a 10. prosince. 
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