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něných opatření proti zdravému 
rozumu - na podzim znovu zavřela 
školy, divadla, zavřela restaurace, 
kadeřnictví a všechny další služ-
by, sportoviště, obchody s obuví, 
prádlem, šatstvem, přestože byly 
a jsou schopné dodržovat vládní 
opatření proti šíření čínské chřipky, 
zakázala zpívat a vycházet ven po 
jednadvacáté hodině, protože to 
vládě umožňuje nouzový stav, který 
si pro tyto účely vyhlásila. Je zaští-
těna vykonstruovaným číslem „R“, 
zkreslovaným různě velkými počty 

denních testů z odlišně zasažených 
míst, a přesto nesmyslně vyhlašuje 
celoplošná opatření. Naše nekom-
petentní vláda magickým číslem 
„R“ vystrašila celý národ. Po čase 
však veřejnost denně prezentovaná 
čísla prohlédla a pochopila, že vláda 
nemá žádnou strategii, ani žádný 
plán, jak účinně pandemii zvládat, 
a že je to jenom manipulace, kterou 
zneužívá k ovládání lidí. Národ 
začal brblat, poté protestovat, a dnes 
už se opět demonstruje. A to po 
celé Evropě. Proč? Protože veřejnost 
už není závislá na oblbování z tisko-
vých konferencí trestně stíhaného 
premiéra, ministra vnitra Hamáčka, 
univerzálního ministra Havlíčka 
a stále se střídajících ministrů 
zdravotnictví. Veřejnost má dnes 
již dostatek ověřených informací 
a ví, jak koronavirus funguje, jak 
souvisí s imunitou, jak imunita 
funguje u dětí, u dospívajících, 
u mladších a starších ročníků, 
a také proč jsou senioři ohroženou 
skupinou, nejen koronavirem, ale 
každou nemocí. To vám vlastně 
řekne i váš praktický lékař.

Vážení spoluobčané, 

rok 2020 pomalu končí. V předcho-
zím zpravodaji jsem svůj příspěvek 
začal pandemií čínské chřipky 
(koronaviru) a doufal jsem, že o ní 
příště nebudu muset psát, protože 
už bude po všem. Není tomu tak, 
a navíc při všech zmatečných ne-
fungujících opatřeních české vlády 
jsme na tom ještě hůř. Na začátku 
„pandemie“ nám pan Prymula 
sdělí, že roušky nemají žádný efekt, 
a když ho Babiš jmenuje ministrem, 
tak trvá na jejich nošení. Potom 
se dozvíte, že z nákupu roušek má 
slušný příjem a že byl odvolán. Čes-
ké výrobce roušek ministr Hamáček 
zavrhne a bez výběrového řízení 
nechá přivézt z Číny nanoroušky, 
které žádné nanovlákno neobsahují, 
ale byl to zřejmě výhodný obchod, 
při kterém si přišel na své, protože 
není nikde ani zmínka, že by se 
za takový „aušus“ snížila jejich 
cena. Toto všechno a další nekont-
rolovatelné obchody umožňuje 
vládě nouzový stav. Ale vláda pod-
nikla řadu dalších neodůvod-
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Milé sousedky a sousedé!
Rok se nachýlil ke konci, akcí jsme si letos příliš neužili, ale přesto ve 
zpravodaji nezahálíme. Nakonec se sešlo dostatek příspěvků k tomu, 
abychom naplnili obvyklý počet stran, a vy tak máte čím listovat a co 
pročítat za dlouhých zimních večerů.
Protentokrát jsme upustili od již zaběhnutého rozhovoru a rozhodli se 
otevřít novou rubriku Co odvál čas, ve které si společně vzpomeneme na 
místa, která v naší obci vypadala v minulosti možná trochu jinak, než 
jak je známe dnes, anebo jsou stále stejná, ale jejich dříve zažitý název 
už mají v hlavách pouze pamětníci. Třeba vás některé skutečnosti pře-
kvapí stejně, jako nás v redakci.
Z pochopitelných důvodů tentokrát neuvěřejňujeme kalendář plánova-
ných akcí - doporučujeme občanům sledovat vývěsky spolků a věnovat 
pozornost hlášení obecního rozhlasu, případně facebookovým strán-
kám obce. 
Pokud se chcete podílet na tvorbě zpravodaje, neváhejte a své texty 
i fotky zasílejte na redakční e-mail, který je stále shodný s e-mailem ZŠ: 
skola@zsvraclav.cz. Prostor dáme také místním inzerentům. 
Ať je rok 2021 ve znamení dobrých zpráv!
       Redakce

slovo starosty obce
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záchrany architektonického dědictví 
ve výši 700 000 Kč a dotaci z Par-
dubického kraje ve výši 150 000 Kč. 
Celkové náklady na obnovu scho-
diště byly necelých 2 200 000 Kč. 
Děkuji restaurátorům kamene L+L 
Špatenkovým za kvalitně provede-
nou obnovu celého schodiště.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO 
DOMU Č.P. 72, SEDLEC
Úspěšně se dokončuje. Provádí 
ji fi rma Stavitelství Háněl s.r.o. 
z Proseče. Původní celkové náklady 
2 633 000 Kč se zdvihly o půl milio-
nu korun, protože bylo nutné zrea-
lizovat úplně nové sociální zařízení, 
vč. jeho vytápění a výměny odpad-
ního a vodovodního potrubí, úprav 
elektroinstalace a dalších, které se 
ukázaly až v průběhu rekonstrukce. 
Navíc bylo nutné opravit střechu, do 
které na několika místech zatékalo.

sice nebude povinné, ale bez něho 
nebudete mít přístup možná ani 
do autobusu.

Myslím si, že jedním z nejúčinněj-
ších opatření je přestat na čínskou 
chřipku myslet, nesoustředit se 
na ni, protože tím si člověk nejvíc 
škodí. Buďte pozitivní mysli a žijte 
běžným denním životem jako dřív. 
Tolik můj názor na situaci s čínskou 
chřipkou. Neberte si to prosím 
osobně. 

A nyní zpátky k dennímu chlebu.

OBNOVA BALUSTRÁDOVÉHO 
SCHODIŠTĚ PŘED BAROKNÍM 
KOSTELEM VE SVATÉM 
MIKULÁŠI
Byla dokončena druhá etapa za 
1 100 000 Kč. Obec obdržela dotaci 
z Ministerstva kultury z Programu 

Čím dál více je slyšet, že nejlepším 
řešením nejsou plošná nařízení 
nekompetentních politiků, ale 
vzájemná ohleduplnost jako to bylo 
dřív. Prostě když se necítíte dobře, 
zůstaňte doma nebo se poraďte 
s lékařem.

Jsem si vědom, že řada lidí z obce 
čínskou chřipku prodělala a není 
to žádné provinění. Žádný virus 
nezastavíte ani se před ním nescho-
váte. Virus si nevybírá a jeho účinky 
závisí na odolnosti každého jedince.
Dnes se také kalkuluje s tím, 
že je téměř celý národ promořen, 
a povinná opatření pozbývají smys-
lu. Já osobně žiji v naději, že roušky 
odložíme.

A můj názor na vakcínu? Nedám 
se očkovat, dokud nebude prokaza-
telně bez vedlejších účinků. Potom 
určitě dobře poslouží ohroženým 
seniorům, jejichž imunitní systém 
se již nedokáže účinně bránit no-
vým nemocem. Očkování vakcínou 

A jak jsme na tom dnes? Straší tu 
PES! Ne baskervillský, ale z labora-
toře nejnovějšího ministra zdravot-
nictví. V kombinaci s magickým 
„R“ děsí populaci, protože nikdo 
neví, co bude zítra! Straší nás mrt-
vými, ale oproti minulým létům 
jich nepřibylo, a jejich počet vůbec 
nezávisí na počtu nakažených. 
Statistiky o tom najdete na webu 
Novinky.CZ. Jenže prostřednictvím 
PSA nás mohou ovládat, likvidovat 
ekonomiku a školství, jak dlouho se 
jim to bude hodit.

Na druhou stranu je obecně známo, 
že opětovné vdechování vzduchu, 
který se drží pod rouškou, vede 
k nedostatečnému okysličení moz-
ku a může způsobit bolesti hlavy, 
ospalost, závratě, potíže se soustře-
děním a zpožděné reagování. Může 
docházet i k nevratnému poškození 
mozkových buněk. Záleží na délce 
nošení roušek. Jak je asi dětem ve 
školách, prodavačkám, řidičům 
hromadné dopravy a dalším?

slovo starosty obceslovo starosty obce

VRACLAV - OBNOVA MÍSTNÍ 
KOMUNIKACE Č. 1D - 
OD ČP. 35 K ČP. 101 
Obnova konstrukce a povrchu ko-
munikace byla provedena v srpnu 
2020 v požadované kvalitě společ-
ností Strabag, a.s. Celá realizace 
vyšla na 1 100 000 Kč oproti před-
pokládaným 1 640 000 Kč. 

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE 
(ZATEPLENÍ) OBECNÍHO 
ÚŘADU VRACLAV 
Celkové náklady 4 080 000 Kč. 
Obec obdržela dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí ve výši 
1 100 000 Kč a spoluúčast z rozpoč-
tu obce tak vychází na 2 980 000 Kč. 
Na spoluúčast si obec běžně bere 
úvěr od banky. Jenže v souvislosti 
s pandemií se předpokládá nižší 
výběr daní a banky mají nařízenou 
opatrnost s poskytováním úvěrů 
malým obcím. Odmítla nás Česká 
spořitelna, Komerční banka i ČSOB. 

Nakonec se obci podařilo zajistit 
úvěr u MONETA Money Bank. Po-
řád jsme váhali nad nízkou dotací, 
a v tom se naskytla jiná příležitost 
z ministerstva pro místní rozvoj ve 
formě výzvy na podávání žádostí 
o dotaci ve výši 80 % na rekon-
strukci veřejných budov vč. úspor 
energie. Znamená to, že při stejné 
výši spoluúčasti pořídí obec kro-
mě zateplení i rekonstrukci sklepa, 
druhého nadzemního podlaží, všech 
instalací, havarijního teplovodního 
vytápění a střechy. Zajistili jsme do-
slova bleskové zpracování projekto-
vé dokumentace, a žádost o výhod-
nější dotaci se podařilo podat do 
stanoveného termínu 21. 12. 2020. 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
VRACLAV
Celkové náklady na realizaci 
3 350 000 Kč. Realizace projektu je 
vázaná na poskytnutí dotace. Obec 
se žádostí o dotaci z Ministerstva 
školství v letošním roce 2020 ne-
uspěla. Nechali jsme zpracovat 
žádost o dotaci na příští rok, tak 
nám držte palce, protože víceúčelo-

INVESTICE 
V LETOŠNÍM ROCE

PŘIPRAVOVANÉ
INVESTICE

i v zimě lahodí nezapomenutelná 
zákoutí naší obce oku

hleďte na ten přírodní chrám -
krásné ledové varhany - 

podobná kouzla umí vyčarovat 
příroda i u nás na Vraclavi
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vé odpady složené nebo rozřezané, 
tím se jich více do kontejnerů vejde.
Co se týká biologického odpadu, 
někteří lidé si stále pletou, co patří 
a co nepatří do kontejnerů. Kon-
tejnery jsou určeny pro trávu, listí, 
měkké části rostlin a ovoce. Větve 
se odkládají vedle kontejnerů.

DOPRAVNÍ NEŠVARY
Dopravní inspektorát Policie ČR 
přešetřil dopravní situaci v obci 
a zjistil, že některá místa jsou pro 
plynulost provozu na krajských 
silnicích nebezpečná. Proto navrhl 
opatření pro zajištění bezpečnosti. 
Jedná se například o zamezení prů-
jezdu vozidel a souprav delších než 
10 metrů na silnici ve Svatém Mi-
kuláši, vjezdové brány na příjezdu 
do obcí, osazení značek zákazů stá-
ní a umístění zrcadel v nepřehled-
ných zatáčkách nebo odbočeních. 
Zajištěním opatření byla pověřena 
Správa a údržba silnic Pardubické-
ho kraje. Na některé z nich je nutno 
zpracovat projektovou dokumentaci 
a získat stavební souhlas.

VZPOMÍNKA
Dne 26. října jsme přijali smutnou 
zprávu, že po krátké těžké nemoci 
zemřel dlouholetý člen zastupi-
telstva obce, náš kamarád, Mirek 
Zeman. Co jsem ho znal, byl před-
sedou spolku Hasiči Sedlec a tahou-
nem společenské činnosti na Sed-
leci, zodpovědně udržoval veřejná 
prostranství, prohrnoval sníh, zajiš-
ťoval stádo obecních ovcí, zkrátka 
byl všude, kde ho bylo potřeba. 
Velký dík Mirku. Všichni na Tebe 
vzpomínáme…

Závěrem bych rád popřál všem 
veselé a uvolněné prožití vánočních 
svátků v duchu tradic, klid a poho-
du, zimu se sněhem a k tomu pevné 
zdraví a úspěšný nový rok. 

Oldřich Koblížek, 
starosta obce

architektonického dědictví a očeká-
vá vyjádření ministerstva.

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Je zpracována projektová dokumen-
tace a podaná žádost o sloučené 
územní a stavební řízení. Rozpočto-
vá cena realizace je 21 000 000 Kč. 
Doslova ze dne na den se objevil 
nový dotační titul vyhlášený Národ-
ní sportovní agenturou na investice 
do sportovních zařízení, jejichž 
náklady na realizaci jsou od 10 do 
50 milionů Kč. Bohužel se jedná 
o neveřejná sportoviště, což po-
strádá hlavu a patu, a zatím není 
známo, co tím autor myslí. Zjistíme, 
zda nejde jen o nějaký úlet. 

Obec připravuje další projekty, 
například Doplnění kanalizace 
a dočišťovací nádrže na Sedleci a na 
Vraclavi, Dokončení sedlecké návsi 
a Nová mateřská škola, ale všechno 
je o penězích.
Tolik k investicím a nyní k dalším 
tématům.

ODPADY
Papírové odpady jsou zvládnuté za 
cenu zdvojnásobení počtu výsypů 
kontejnerů. Čím lépe budou papíro-

vé hřiště by hodně oživilo sportovní 
aktivity obyvatel obce.

INFRASTRUKTURA 
PRO 9 RODINNÝCH DOMŮ 
VE VRACLAVI 
V současné době máme všechna 
potřebná stavební povolení - na 
plynofi kaci, vodovod, kanalizaci, 
místní komunikaci a veřejné osvět-
lení, a je zadaná dokumentace pro 
provedení stavby. Součástí této do-
kumentace je i rozpočet na realizaci 
infrastruktury, a z něho bude sta-
novena cena za stavební pozemky. 
ČEZ Distribuce má rozpracovanou 
dokumentaci pro pokládku energe-
tických kabelů. Další, již poněkoli-
káté odložený termín realizace, se 
předpokládá: zahájení květen 2021, 
dokončení září 2021.

OBNOVA BÝVALÝCH 
BAROKNÍCH LÁZNÍ 
VE SVATÉM MIKULÁŠI
Projektant zpracoval studii i s ob-
novením budovy, ve které se kdysi 
stáčela do lahví léčivá voda ze sva-
tomikulášského pramene. Ceníkový 
propočet nákladů na celou obnovu 
lázní vychází na 28,5 milionů Kč. 
Obec požádala o dotaci z Minister-
stva kultury z Programu záchrany 

slovo starosty obce odpady - informace pro občany

VÝSYP POPELNIC
v první polovině r. 2021

4. a 18. ledna
1. a 15. února

1., 15. a 29. března
12. a 26. dubna
10. a 24. května
7. a 21. června

5. a 19. července


JEDLÉ OLEJE A TUKY 

můžete odložit do sběrné nádoby 
(pevně uzavíratelná průhledná 
plastová nádoba, např. lahev, ka-

nystr) s označením „Obec Vraclav“ 
(nestíratelný nápis či samolepka), 
kterou umístíte na svou popelnici 
v den určený k výsypu popelnic.

Svoz PLASTŮ každý poslední
čtvrtek v měsíci.

Výsyp KONTEJNERŮ NA SKLO 
dle potřeby.

6. a 20. ledna
3. a 17. února

3., 17. a 31. března
14. a 28. dubna
12. a 26. května
9. a 23. června

7. a 21. července

Nachází se v ulicích Průmyslová 
a Kapitána Poplera. Otevírací doby 

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

PROVOZNÍ REŽIM
a) občan vjede do SD 

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

c) obsluha zváží odpady určené 
ke zpoplatnění, následně vybere 

peníze a vydá účtenku 

VÝSYP KONTEJNERŮ
NA PAPÍR

SBĚRNÉ DVORY
ve Vysokém Mýtě

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

do původního stavu 

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

ULOŽENÍ ODPADŮ 
BEZ POPLATKU

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

na ul. Průmyslová.

POPLATEK JE VŽDY VYBÍRÁN 
OD VŠECH OSOB ZA:

suť a stavební materiály, zeminu, 
eternit, lepenku, nerozložený 
nábytek (rozložený zdarma), 

rozebrané elektrozařízení - lednice 
bez kompresorů, apod.

Pneumatiky nejsou na SD přijímány –
 odevzdávají se do pneuservisů.

Pro odložení stavebního odpadu je 
možné objednat u SD mobilní kon-

tejner na náklad objednatele.

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

pf 2021
co odvál čas

Vážení čtenáři zpravodaje, v tomto 
čísle Vám chceme představit novou 
rubriku, a jak už název napovídá, 
bude o časech minulých a zapome-
nutých, vztahujících se k historii 
naší obce. Budeme jí přát, aby slou-
žila k tomu si tyto časy představo-
vat, připomínat a oživovat. 

1. TÉMA
Názvy místních částí v obci Vraclav 
aneb pomístní jména dříve anebo 
dosud užívaná.

HRADISKO 
Zde stával knížecí hrad Vratislav. 
Všeobecně se zde říká „na hradisku“. POHLED NA HRADISKO
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HÁJ 
Les – jde o háj, ne o souvislou lesní 
plochu.

NA VOBCI 
Cesta – pastvina, dříve zde bylo 
kolem lesa pastvisko.

NA BRÁNĚ 
Cesta od Mikuláše k lesu (na vobec).

U DUBU 
Les – na východní části háje je roz-
ložitý dub.

ŠNAKOVKA 
Bývalá cesta vedoucí od východní 
části Vraclavi směrem ke Šnakovu.

NA KLÍNKU 
Pole nacházející se v úhlu, který sví-
rá Šnakovka se silnicí k Vys. Mýtu.

U VÁHY 
Pole u silnice Vraclav – Vys. Mýto, 
kde stávala cukrovarská váha.

U KARÁSKOVA KŘÍŽKU 
Pole u silnice k Vysokému Mýtu – 
v místě stojí pískovcový kříž z mi-
nulého století.

NA JEŘÁBKOVĚ KOPEČKU 
Pole v místech, kde silnice z Vra-
clavi do Vys. Mýta dosahuje nej-
vyššího bodu, pojmenováno podle 
dřívějšího majitele.

U KAPLIČKY 
Pole - původně zde stávala kaplička 
postavená rodinou Čapkových 
z Vys. Mýta, nyní je zde lípa a empí-
rový pomník.

ZA HUMNY
Pole za stodolami na jižní straně 
směrem k Sedleci.

ZADNÍ OBOR 
Nejzazší část vraclavských pozemků 
mezi Sedlecí a Vrchy při silnici 
k Vys. Mýtu.

KAMENEC 
Pole – lidový výklad názvu, pod 
vrstvou ornice je opukové podloží – 
kámen.

SVRCHNICE 
Cesta na vrchu svahu – svrchní 
cesta.

STRÁŇ PŘED LUKY 
Les – stráň nacházející se před 
loukami.

VARTA 
Pole a svah – varta – stráž. V do-
bách vratislavského hradu se odtud 
dávala znamení ohněm ke hradu 
Chrudimi (dříve silnice Vraclav-
-Stradouň).

PŘEDLUČÍ 
Pole nacházející se před loukami.

PECHŮREK 
Les – název uváděný v souvislosti 
s rodem Pechurů, žijících v 17. sto-
letí ve Stradouni.

DRÁŽKA 
Okrajová část obce směrem 
ke Stradouni.

SEDLECKÁ STRÁŇ 
Zalesněná stráň od Sedlece k Vrac-
lavi.

ŠTĚRBOVEC 
Les – stráň u Mikuláše, při vyvraž-
dění Vršovců r. 1108 se zde ukryl 
Vršovec Neuša do dutého stromu. 
Štěrbinou bylo vidět část jeho sukně. 
Neuša byl chycen a krutě ztrestán.

NA FRANCOUZÍCH 
Les za Mikulášem – v napoleon-
ských válkách zde byli v r. 1814 
pohřbeni francouzští zajatci.

VOMOČILOVY A FERKLOVY 
DOLE 
Pole a pastviny - pojmenovány 
podle bývalých majitelů.

co odvál čas co odvál čas

HRADISKO

KAMENEC

SVRCHNICE

NA VOBCI

U DUBU
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PROSTŘEDNÍ OBOR 
Pole mezi tzv. zadním oborem smě-
rem k Vraclavi.

DRAHA
Bývalá pastviska – dnes palouky od 
Vraclavi směrem severním. Nejzažší 
část drah byla v roce 1854 prodána 
na státní půjčku a proměněna 
v pole.

STRÁNSKÝ KOPEC 
Zalesněná stráň nad Mikulášem – 
východní část svahu.

U LOUŽKY 
V západní části na vobci bývala 
prohlubeň, kde se stahovala povr-
chová voda.

U SKÁLY 
Bývalý lom - vylámaný prostor, 
občas se zde drží voda - v části 
prostoru na vobci.

MALÁ VOBEC 
Prostor – pokračování pastviska na 
východní části vobce.

V TOUŠKOVĚ SKÁLE 
Bývalý lom – byl zde lámán kámen 
na stavbu bývalé císařské silnice 
V. Mýto – Chrudim. Dříve se zde 
říkalo V Císařské skále.

NA HOMOLI 
Zalesněný kopec – název vznikl od 
homolovitého tvaru kopce.

MEZI BLATNÍKY 
Louka – omezena příkopy odvádějí-
cími vodu (blatníky).

NA VLČKÁCH 
Louka – u řeky, kde byly trsy, 
kopečky.

Zdroj: čerpáno ze zápisů p. Vlasti-
mila Voláka, zveřejněno s laskavým 
svolením jeho syna p. Pavla Voláka. 
Foto: Liana Špatenková.

10co odvál čas konec předchozího článku
CO SE STALO NA HRADĚ VRATISLAVSKÉM

Kronika Vraclavská – napsal Dr. František Loskot

Z událostí pamětihodných, jež se přiho-
dily na hradě a v podhradí vratislavském, 
známe jen jednu jedinou, ale váhou a 
významem předůležitou. Jest to záhuba 
rodu Vršovců, jež zde začala, a kterou 
poněkud obšírněji vylíčiti dlužno.
Vršovci byli rodem, jenž vedle Přemys-
lovců a knížat libických hrál v dějinách 
českých úlohu vynikající. Rod tento 
především přispěl k tomu, že vyhubeni 
byli Slavníkovci, čímž vlastně politická 
centralisace Čech, od staletí od Přemys-
lovců sledovaná a prováděná 
s úsilím neochabujícím, byla dokonána. 
Sami ovšem Vršovci přicházeli velice čas-
to v konfl ikty velmi těžké s rodem panujícím. Byly časy, 
kdy Přemyslovci a Vršovci stáli k sobě v poměru nepřátel 
úhlavních. Nebylo třeba velikého bystrozraku, a znatel 
poměrů mohl s jistotou předvídati, že v době příhodné 
Přemyslovci zbaví se nepřítele i mocného i nenáviděného. 
K tomu došlo za knížete českého Svatopluka r. 1108, který 
před svojí výpravu do Uher ustanovil za místodržící své 
v Čechách Vršovce Mutinu a dvorského župana Vacka. 
Za nepřítomnosti knížete učinil Boleslav polský, zvaný 
Křivoústý, spojenec krále uherského Kolomana, jemuž 
Svatopluk spolu s císařem Jindřichem V. oblehl Prešpurk, 
útok na hranice české. Mutina i Vacek vytrhli do pole há-
jit proti němu hranic. Boleslav však přinutil je k couvání, 
a poplenil krajinu pomezní, následkem čehož i Svatopluk 
musil se vrátiti zpět do země. Na cestě obdržel Svatopluk 
tajné poselství od Vacka, jehož obsahem bylo obvinění 
Mutiny z dorozumění se s Boleslavem, čímž prý utrpe-
ná nehoda zaviněna. Svatopluk, jenž sám pomocí zrady 
došel stolce knížecího, lehce uvěřil ve zradu. I pojal úmysl 
vyhubiti rod Vršovců, jenž do té doby zůstal v nedílnosti 
a čítal – dle zprávy Kosmovy snad přehnané – na 3 000 
členů mužských. Vracejícímu se Svatoplukovi přišli až 
na hranice moravské vstříc Vacek, Mutina s několika 
předními Vršovci a jiným panstvem. Jimi provázen Sva-
topluk dojel až na Vratislav, kde se položil noclehem, dne 
26. října. Po celou cestu choval se Svatopluk k Mutinovi 
i jiným velmi milostivě, aby nevzbudil podezření. Mutina 
byl prý od přátel den před tím třikráte varován: jestliže 
neuprchne, že přijde o život nebo o zrak. Ale Mutinovi 
zdály se výstrahy pošetilostí, „není prý mužem statným, 
kdo se leká smrti osudu!“
Druhého dne časně ráno na rozkaz knížecí všechno pan-
stvo shromáždilo se ve velké světnici knížecího dvora, byl 
přítomen i Mutina s Vršovci Unislavem a Domaslavem 
a svým důvěrníkem Neušou. Kníže usednuv na lavici 
u kamen a rozhlédnuv se po shromáždění, upřel hněvi-
vě oči na Mutinu a soptě hněvem, připomínal všechna 
příkoří, jichž rod Přemyslův kdy zkusil od Vršovců, až 
konečně i domnělou zradu Mutinovi a dorozumění se 

s knížetem polským za vzmáhajícího 
se reptání přítomných připomenuv, 
dal znamení biřici a sám opustil jizbu. 
Biřic dvakráte vedl ránu, po druhé 
Mutina povstal – však po třetí klesla 
hlava od trupu uťatá. 
Ihned zajat Unislav, Domaslav a dva 
synové Mutinovi, kdežto Neušovi 
podařilo se utéci do blízkého lesa. 
Však červená suknice jej prozradila, 
i byl chycen, oslepen a mužství zbaven. 
Na rozkaz knížete úprkem hnali se 
Vacula, Heřman, Krása na hrad Libici, 
kde sídlel Božej, druhý náčelník Vršov-
ců. Božej i syn jeho Bořita dne 27. října 

jsou tu zabiti a jejich mrtvoly vrženy do příkopu.
Pak nastalo vraždění Vršovců po celé zemi: jedni jsou 
na tržištích odpravováni, druzí na hoře Petříně u Prahy 
stínáni, jiní po ulicích i po domech zabíjeni. Ani nej-
mladší dva synové Mutinovi neušli krvelačné pomstě 
katanů. Vyrváni jsou z náručí matky, pacholátka krásná 
a spanilá a kat – ani hořekovali žalostivě a matku volali – 
podřízli jim krky na Pražském tržišti. I prchali lidé srdce 
milosrdného odtud, křižujíce se a hněvu božího se obá-
vajíce. A tak vyhubeno mužské pohlaví rodu vršovického 
až na Jana, syna Tistova, který se zachránil útěkem ze 
země, a v němž o rok později tušíme mstitele rodu svého. 
Muž, jenž u Hlohova ve Slezku r 1109 knížete Svatoplu-
ka, vracejícího se ze stanu císařova, kopím se světa spro-
vodil, byl prý k činu tomu najat Janem, synem Tistovým. 
Povraždění Vršovců, o němž jsme právě vyprávěli, vylíčil 
ve své kronice děkan kostela Pražského Kosmas, vrstev-
ník oněch dob, počátkem století XIV. Věnoval tragické 
události řadu veršů básní – kronikář Dalimil.
Krvavá událost, přihodivší se na hradě Vratislavi dne 
27. října 1108, nevymizela lidu okolnímu z paměti nikdy. 


ZAJÍMAVOSTI Z PODHRADÍ:
Poněvadž podhradím vratislavským šla zemská dráha, 
jest přirozeno, že tudy cestovaly mnohé osoby slovutné 
i vznešené. Ve druhé polovici stol IX. ubíral se tudy sv. 
Methoděj, ač-li opravdu, jakož předpokládáme, Čechy 
navštívil. S ním šli jeho žáci, kteří byli milými apoštoly 
křesťanství našim předkům.
Taky tudy ubíral se po svém křtu kníže Bořivoj se svým 
průvodem.
Roku 1021 unášel tudy český Břetislav svoji Jitku na 
Moravu.
Roku 1055 táhl naší krajinou kníže Vratislav na Moravu.

ŠNAKOVKA a NA KLÍNKU

CESTA NA VARTU

POHLED NA HOMOLI
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zhotovitelné dílny, den slavnostního 
odhalení, výběr řečníků a pochopitelně 
i peníze.

Z přihlášených tří � rem byla vybrána 
� rma Srba z Vysokého Mýta, motiv 
truchlící dívky byl vybrán ve spolu-
práci s akademiky z Prahy, materiál 
pomníku vytvořen ze skutečské žuly, 
v něm vytesány jména padlých spolu-
občanů. Náklad na pořízení pomníku 
činil 8 tisíc tehdejších korun, s panem 
Srbou na zmíněnou částku uzavřena 
smlouva. Termín dokončení stanoven 
na 1. září 1920, na žádost pana Srby 
byl prodloužen na 15. září.

Žulu ze Skutče dovezli největší sedláci 
svými koňskými povozy. Celkem se jich 
podílelo pět – Frant. Kulhavý čp. 30, 
Jar. Šnopl čp. 85, Jind. Paďour čp.20, Jos. 
Slatinka čp. 6 a Frant. Zamastil čp. 68.

Původní termín odhalení pomníku byl 
stanoven na 19. září 1920, následně 
byl pak posunut na datum daleko 
významnější - 28. září téhož roku.  
Důvod byl zřejmý, jednalo se o svá-
tek svatého Václava, patrona České 

častěji přicházely do rodin vojáků, bo-
jujících za Rakousko-Uhersko, smutné 
zprávy o úmrtí jejich nejbližších mužů 
kdesi na frontě v Rusku či Itálii. 
K realizaci však došlo až v roce 1920, 
logicky po konci 1. světové války 
a osamostatnění Československa. 
Ztráty mladých mužů za naše země 
dosahovaly stovek tisíc, další oběti 
přinesl hlad a dnes tolik připomínaná 
španělská chřipka. Nebyla vesnice, 
kde by se všichni narukovavší vrátili 
domů. Většina vesnic pak těmto obě-
tem vystavěla pomníky jako připomín-
ku těchto obětí. Některé obce je však 
dnes již nemají, byly v průběhu let 
nepochopitelně zlikvidovány, některé je 
pracně obnovují.

Již na začátku roku 1920 vznikl v obci 
Okrašlovací spolek s jediným úkolem- 
postavení pomníku padlým v I.světové 
válce. Spolek byl zvolen jednomyslně 
a měl osm členů. Ti pak následně 
zvolili jeho výbor ve složení: Jindřich 
Paďour - předseda, Jaroslav Šnopl - 
starosta, Jos. Melichar - farář, Jos. 
Slatinka - jednatel. 

Výbor se během roku sešel jedenáctkrát 
a řešil otázku vzhledu pomníku, výběr 

V podzimních měsících jsme k nám 
chtěli pozvat Spolek divadelních ochot-
níků PaPeTo ze Zámrsku s představe-
ním Jedna noc na Karlštejně. 
Vzhledem k tomu, že převoz divadel-
ních kulis by byl velmi náročný, mohli 
jsme toto představení vidět u nich 
v Zámrsku v Obecní hospodě v Pod-
skalí. Možná, že se někomu povedlo 
zhlédnout toto divadlo v Zámrsku. Mně 
ne, bohužel. Tak uvádím alespoň foto.

POMNÍK PADLÝM
Na popud paní asistentky našeho pana 
starosty Hedy Zerzánové, která nám 
připomenula 100. výročí odhalení 
pomníku padlým za 1. světové války, 
jsme společně se členy komise instalo-
vali příslušné fotografi e a texty o této 
události do dvou vývěsek. Doufám, že 
alespoň někteří jste si jich povšimli. 
Prostřednictvím našeho zpravodaje 
můžete nahlédnout do volného zpra-
cování této, pro naši obec, významné 
akce, kterou z kroniky zpracoval můj 
manžel Ladislav.  

STÉ VÝROČÍ ZŘÍZENÍ POMNÍKU 
PADLÝM NA VRACLAVI
Myšlenka na zřízení pomníku vznikla 
na Vraclavi již v roce 1916, kdy stále 

v nedalekém Zámrsku jsme mohli 
vidět hru Jedna noc na Karlštejně


knihoven od 5. do 9. října. Právě při 
příležitosti otevření naší knihovny 
v nově opravených prostorách jsme 
měli domluveno autorské čtení paní 
Mirky Skočílkové z její prvotiny 
„Violka“. Podle sdělení naší knihov-
nice Květy Škopové je o knihu velký 
zájem. Tak alespoň něco o spisova-
telce.

Mirka Skočílková (*1982)
Vlastním jménem Jaromíra Skočíl-
ková, se narodila ve Vysokém Mýtě 
a vyrostla v rodině se dvěma souro-
zenci v Luži. Po střední pedagogické 
škole vystudovala na Přírodovědec-
ké fakultě v Olomouci matematiku 
a geografi i. Ještě při studiu začala 
učit na Základní škole ve Skutči, 
kde našla svého životního partnera, 
se kterým má dvě děti. Zde žije 
i s rodinou, ale již nějaký čas učí 
v Litomyšli na střední škole, kde 
původně sama studovala. Ráda čte, 
cestuje, v zimě lyžuje a v létě jez-
dí na kole. Během roku se věnuje 
hlavně matematice a aktivitám s ní 
spojené, jako jsou například semi-
náře, soutěže či doučování. Psaní 
knih je pro ni nutný relax, kterým 
vyváží dokonale část svého života 

posádkové hudby a večer sokolský 
tělovýchovný večírek v hostinci Frant. 
Zamastila (bývalá Vondráčkova 
hospoda). Výtěžek z večírku byl dán ve 
prospěch nákladů na zřízení pomníku.

Po letech, kdy byl pomník padlých 
izolován oplocením a přístupný pou-
ze při několika slavnostních událos-
tech, je dnes díky úsilí vedení obce 
veřejně přístupný, parčík je upravený 
a především samotný pomník je krás-
ně renovovaný místními odborníky - 
manžely Špatenkovými. Rozhodně 
dělá obci dobrou vizitku. 

Podle této předlohy jste možná 
ve vraclavském rozhlase zaslechli 
pásmo, které jsme nacvičili s panem 
Jiřím Králem a Hanou a Kristýnkou 
Maturovými, kterým tímto velmi 
děkuji za spolupráci. Na předešlé 
fotografi i je zachycen náš pan staros-
ta s kyticí v barvách naší vlajky, který 
společně se členy zastupitelstva uctil 
památku obětem 1. a 2. světové války, 
právě v Den české státnosti na svátek 
Svatého Václava 28. září, kdy před 
100 lety byl tento pomník odhalen.

ČTENÍ NEBYLO
Velmi jsme se těšili na akci, která 
měla být uskutečněna v rámci Týdne 

země. V den slavnosti bylo počasí 
pošmourné, nepršelo však a nálada 
všech účastníků byla skvělá a nadšená. 
Vše začalo v jednu odpoledne srazem 
u lípy Svobody před obecním úřa-
dem. Průvod tvořili místní Sokolové, 
představitelé obce, školní děti vedené 
řídícím učitelem Novotným, hasiči 
a o� ciální hosté. Vše doprovázela 
posádková hudba z Vysokého Mýta. 
O půl druhé se všichni seřadili kolem 
nového pomníku, postaveném na mís-
tě bývalé menší vodní nádrže na návsi 
proti čp. 69. Z jedné strany Sokolové, 
na straně druhé pak nejbližší pozůstalí 
padlých vojáků. Přítomno bylo velké 
množství lidí z Vraclavi i okolí.

Po zahrání písně „Bývali Čechové“ 
zazněly slavnostní proslovy. V prvním 
Jindřich Paďour – dědeček pozdějšího 
biskupa Jiřího Paďoura, jako předseda 
Spolku popsal myšlenku postavení po-
mníku a kromě jiného vyzval všechny 
ke svornosti při budování nového státu.
Po něm vystoupil major Růžička, 
ruský legionář s projevem, popisujícím 
nelehkou cestu ke svobodě, oběti na-
šich mladých mužů ve válce a dále při 
pouti legionářů po Rusku, bojích 
s bolševiky na odchodu z Ruska i po-
třebu bránit nově nabytou svobodu.
Posledním řečníkem byl poslanec 
Udržal z nedaleké Rovně, významný 
prvorepublikový politik. Ten apeloval 
na naše národní cítění, připomněl 
trnitou cestu k samostatnosti republiky, 
nutnost bránit novou zem především 
lepším vzděláním a připomněl odkaz 
buditelů Dobrovského, Jungmanna 
a Palackého i Tyrše. Vyzvedl i úlohu 
T. G. Masaryka při vzniku svobodného 
státu. 

Po projevu poslance Udržala přednesl 
řídící učitel Novotný báseň „Padlým 
hrdinům“ od Fr. Procházky, posádková 
hudba zahrála českou i slovenskou 
hymnu. Poděkováním předsedy Jin-
dřicha Paďoura všem řečníkům byla 
o� ciální část programu ukončena.
Následoval promenádní koncert 

pomník padlým dělá 
obci dobrou vizitku

KULTURNÍCH AKCÍ za kulturní komisi
Věra Nováková

kulturní komise

JAK JSME SI (NE)UŽÍVALI
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naplněnou čísly a matematickými 
operacemi. Psala si pro sebe odma-
la, ale Violka je první kniha, která 
jí vyšla. Vždycky, když se jí někdo 
zeptá, jestli opravdu napsala knížku, 
odpoví rychle a pohotově: „Ano, ale 
není to sbírka úloh.“ 

Vzhledem k tomu, že od 5. října 
2020 byl v celé naší zemi vyhlášen 
nouzový stav, přišlo naše snažení 
vniveč. Tak snad pozveme paní Mir-
ku příští rok.

AKCE V NEDOHLEDNU
Žádná divadla, žádné koncerty, žád-
né přednášky a ani žádné zpívání. 
Tak co teď?! Musíme se s tím bohu-
žel smířit, nic jiného nám nezbývá, 
ani rozsvícení vánočního stromu na 
1. neděli adventní jsme neproži-
li společně. Alespoň si posíláme 
vzájemná přání s prožitím klidného 
Adventu. Toto mě oslovilo nejví-
ce. Dovolte, abych se o něj s vámi 
podělila...

Na adventním věnci hořely tiše 
čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi 
sebou šeptají. 
První svíčka vzdychla a řekla: 
„Jmenuji se POKOJ. Ráda bych 
přebývala mezi lidmi, ale jim na 
mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, 

ale lidé žádný mír nedodržují!“ 
Její světélko bylo čím dál menší, 
až docela zhaslo… 
Světlo druhé svíčky zakmitalo 
a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, 
toužím svítit lidem na cestu živo-
tem, ale oni mnou pohrdají, jsem 
prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo 
nechce o Bohu nic vědět, nemá 
tedy cenu, abych svítila!“ Průvan 
zavál místností a druhá svíčka 
zhasla… 
Smutně se ke slovu přihlásila třetí 
svíčka: „Jmenuji se LÁSKA. Tou-
žím být v lidském srdci, ale lidé si 
mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí 
jenom sami sebe, tvrdí, že volné 
vztahy jsou lepší, že je třeba si uží-
vat. Už nemám sílu, abych hořela.“ 
Její světlo se zachvělo a zhaslo… 
V té chvíli vešlo do místnosti dítě. 
Podívalo se na svíčky a řeklo: 

„Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ 
A rozplakalo se … 
Vtom se ozvala čtvrtá svíčka 
a zašeptala: „Neboj se! Dokud já 
svítím, nic není ztraceno! Mé jmé-
no je NADĚJE! S mojí pomocí se 
dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“
Od ní pak dítě znovu zapálilo 
i všechny ostatní. Plamen NADĚ-
JE by v našem životě neměl nikdy 
zhasnout. Každý z nás by měl pla-
meny POKOJE, VÍRY, LÁSKY 
a NADĚJE stále udržovat. 

Doufám, že se roce 2021 už nebude-
me obávat společného setkání 
a s radostí prožijeme každou nabíze-
nou příležitost.
Požehnané Vánoce a pevné zdraví 
v roce 2021 vám všem!

na neuskutečněné autorské čtená 
si budeme muset počkat



     Jiroušková Pavlína (101 let)
     Dolanská Hana (67 let)
     Zeman Miroslav (63 let)
     Bečička Jan (82 let)
     Meduna Ladislav (72 let)
                                  Vzpomínáme!

Závěrem bychom jménem celé komi-
se chtěli popřát všem krásné a radost-
né Vánoce a mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce 2021. Hlavně veselou 
mysl a hodně se smát!

SPOZ – Komise sociálních potřeb 
a občanských záležitostí

tičkou jsme byli u 19ti občanů. Tyto 
se předávají od 75 let, v 80 a 85 letech 
a poté každým rokem. 
Nejstaršími občany jsou: 
     Sochorová Věra (94 let)
     Táborská Emilie (94 let)
     Pospíšilová Jarmila (92 let)
     Dvořáková Jaruška (89 let)
     Jílek František (89 let)
     Jeřábková Hana (88 let)
     Vrátil Josef (88 let)
     Liml Josef (87 let)
     Klusoň Zdeněk (86 let)
     Zlesák Jaroslav (85 let)
     Nováková Marie (85 let)

Před vánočními svátky nesmíme za-
pomenout i na dámy, které žijí v do-
movech důchodců. Myslíme na 
ně a všem přejeme pevné zdraví 
v nelehkém období. Vánoční 
přání jsme tak zaslali pro: 
     Košnarová Emílie
     Rejmanová Jarmila
     Zitová Milada
     Koblížková Emílie
     Jeřábková Hana

K činnosti komise nepatří jen 
radostné události, ale také 
roznášení kondolencí. V tomto 
roce jsme se rozloučili s těmito 
našimi občany:
     Jeník Jaromír (85 let)
     Prušek Stanislav (85 let)
     Pitra Jindřich (79 let)
     Vykoukal Zdeněk (64 let)

spoz

Letošní rok prožíváme tak trochu 
jinak. I my jsme se museli přizpůsobit 
pro nás všechny nově nastalé situaci 
spočívající ve spoustě omezení 
a zákazů. A tak jak se měnila v prů-
běhu roku vládní nařízení, měnily 
se i naše tradiční plány. Akce jako je 
beseda s důchodci pořádaná vždy na 
podzim se musela zrušit, návštěvy 
jubilantů a vítání občánků omezit.
 
Některé naše občany jsme ale v prů-
běhu roku měli tu čest navštívit. 
Jednimi z nich byli i manželé Zdeněk 
a Marie Klusoňovi ze Sedlece, kteří 
2. 7. 2020 oslavili diamantovou svatbu 
tj. 60 společných krásných let a toto 
stvrdili svým podpisem do Pamětní 
knihy obce. Ještě jednou jim tak chce-
me popřát mnoho krásných a šťastně 
prožitých let.

Mezi radostné události patří narození 
dítěte. Vítání občánků se konalo pou-
ze jednou. Nově jsme tak v červnu 
přivítali a zapsali do Pamětní knihy 
obce Zástěrovou Sofi i. Za obec jsme 
darovali poukázku, malý dárek, pa-
mětní knížku a kytičku pro maminku. 
Přivítání nově narozeného občánka 
bylo dotvrzeno podpisem rodičů 
a příbuzných v Pamětní knize obce. 
Už teď se těšíme na další miminka, 
která budeme moci přivítat mezi nás.

V letošním roce jsme roznesli celkem 
92 gratulací. Osobně s balíčkem a ky-


foto z vítání občánků – Zástěrová Sofi e 

a níže diamantová svatba 
Zdeněk a Marie Klusoňovi

inzerce
KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE. 

JSEM SBĚRATEL. 
TEL. 604570663. DĚKUJI

Vážení spoluobčané,
na obecním úřadě je 

k zakoupení
stolní kalendář 

na rok 2021

Mikroregion 
Vysokomýtsko

s velmi povedenými 
fotografi emi 
našeho okolí.

Cena za kus 65 Kč.

kulturní komise
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lovali lepenkou, cihly jsme použili 
původní, kromě sloupků. Na ty, po 
částečném rozbití původních cihel 
po pádu zdi, jsme použili darované 
staré cihly. Ze snímku je vidět, že ba-
revně nikterak původní, zakoupené 
páterem Kulhavým v sedmdesátých 
letech ve stavebninách jako dovoz 
z NDR, neruší a dobře splývají,jako 
by tak bylo vždycky.
Se Standou Hermanem jsme ještě 
stačili na sucho dozdít před několika 
lety opravovanou kamennou zeď 
směrem k Hradisku. Využili jsme 
opuku získanou při bagrování pů-
vodního základu.
Zdění zajistili mistři Česťa Horáček 
s Pepou Suchánkem, my se Standou 
přidávali. Každým dnem přibýva-
ly vyzděné řádky cihel a za zhruba 
týden bylo hotovo. Zakončení cihel 
bylo realizováno vybetonováním 
železobetonových krycích desek.
Výborné pohoštění v podobě obě-
dů zajistila obětavě manželka Věra, 
všem strávníkům nepochybně chut-
nalo.
Naše snažení rozhodně neuteklo ani 
malým dětem ze školky. Pro ně jsme 
byli vítaným zpestřením jejich hraní 
na zahradě. Povzbuzovali nás, radili, 

Hermana z loňského roku. 
V pozdním létě nechali vybagrovat 
starý, nevyhovující základ, který byl 
příčinou pádu původní zdi. Kámen 
nahradili „ztraceným bedněním“ až 
do hloubky více než jednoho metru. 
Základ vyztužili ocelovými pruty, 
ty odborně provázali a v místech 
sloupků i vyzvedli do jejich předpo-
kládané výše nad zem.
Vše zalili dovezeným betonem 
z vysokomýtské betonárky. Náročná, 
tříměsíční práce se povedla a základ 
je tak pevný, snad jako na pevnosti 
Hanička v Orlických horách. Letos 
bylo na čem s důvěrou stavět.
Ke stavbě jsme získali dva šikovné 
řemeslníky – Česťu Horáčka a Pepu 
Suchánka a koncem léta mohli začít.
Vlastnímu zdění předcházelo svezení 
materiálu jako cihly, písek, cement 
a vápno i míchačky. S dovozem 
pomohl vedle Standy Hermana 
i Jirka Král, písek dovezl Jára Soušků 
nákladní Avií obce. Zavezli jsme ve 
trojici kamenem velké otvory mezi 
betonovým základem a okolním 
terénem, který zbyl po bagrování. 
Mohlo se začít, počasí nám přálo, 
což letos nebylo rozhodně samozřej-
mé. Základ jsme od cihel odizo-

Když jsme při zažívání první vlny 
koronaviru četli a slyšeli, že na pod-
zim přijde vlna druhá, podobně jako 
v roce 1918 při „španělské chřipce“, 
brali jsme to jako něco, co nás snad 
mine. Vždyť svět od doby před více 
než sto lety urazil takový ohromný 
kus cesty, ve zdravotnictví snad ještě 
větší. Moderní lékařská věda umí 
dnes vyměnit díky transplantacím 
téměř všechny lidské orgány, rozvoj 
počítačů dává čím dál více za pravdu 
ohrožení civilizace i lidské jedineč-
nosti umělou inteligencí v podobě 
neuvěřitelně inteligentních robotů 
a podobných zařízení.
Byli jsme naivní, Covid-19 nás znovu 
sráží na zem a připomíná naši lid-
skou malost.
Ovšem mezi vlnami pandemie 
byly i doby, kdy jsme mohli, byť 
s omezením cestovat, trávit dovolené 
i normálně s minimálními omezení-
mi pracovat.

NEZAHÁLELI JSME
A tak jsme se vrhli na stavbu zdi, 
oddělující kostel od školské zahrady, 
spadlé před třemi lety. Mohli jsme 
navázat na obdivuhodné stavební 
dílo Jaromíra Andrleho a Standy 

především jsme se dozvěděli jejich 
jména a odkud pocházejí. Bylo milé 
sledovat jejich zájem.
Po zednických pracích zbyl jen úklid 
materiálu a také konečná úprava 
povrchu rozházením kompostu 
a osetím trávy. Jak se celé dílo poda-
řilo, můžete posoudit z přiloženého 
obrázku. Rozhodně se ulevilo paním 
učitelkám ze školky, že nemusejí mít 
obavu o zranění svěřených dítek 
v okolí spadlé zdi.

OMEZENÍ BOHOSLUŽEB
Jak jsem se již v úvodu zmínil, přišla 
po krátkém nadechnutí druhá vlna 
pandemie.
Užili jsme si několika málo měsí-
ců normálního fungování činnosti 
farnosti a běžných bohoslužeb. Jak to 
po jejich prakticky zastavení přišlo 

farnost
takto se nám podařilo
obnovit kostelní zeď

za školou a školkou 
se pilně budovalo

milé, když jsme se mohli scházet 
každou neděli v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Dokonce bez roušek 
a se zpěvem. 
Omezení v druhé vlně přicházelo 
poznenáhlu, nejdříve opět roušky, 
pak zákaz zpěvu a nakonec omezení 
počtu až k bodu, kdy možnost slou-
žit mše svaté prakticky zanikla.
Farnosti a snad i věřící na to byli již 
lépe než na jaře připraveni. Prakticky 
každá větší farnost přenášela průběh 
bohoslužeb prostřednictvím inter-
netu. Nejinak tak bylo i ve farnosti 
vysokomýtské, měli jsme možnost 
nejen ve všední den, ale především 
v neděli prožívat mši svatou na obra-
zovkách svých počítačů. 
V nedělní dopoledne pak nastal tlak 
na organizaci našeho času, vedle TV 
NOE vysílala bohoslužby i Česká te-
levize na ČT 2. Pro nás katolíky bylo 
zajímavé i to, že se na ČT střídaly 

jednotlivé církve s odlišným vedením 
a procítěním obřadů. Ovšem obě 
zmiňované televize se svým vysílá-
ním překrývaly a z toho pramenila ta 
honička, jak o nic z vysílání nepřijít.
Snad nejsilněji na nás zapůsobila 
mše, celebrovaná Markem Orko 
Váchou. Jeho domovskou farností 
je pražský chrám u Salvátora, kde 
spolu se známým páterem Halíkem 
vytvořili dvojici, na kterou chodí 
zástupy především mladých křesťa-
nů a studentů. Marek Vácha je však 
zároveň profesorem na III. Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Skvělé 
propojení!!

Marek Orko Vácha 
je český římskokatolický kněz, teo-
log, přírodovědec, pedagog, spisova-
tel a skaut. Vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu Masarykovy univerzity 
v oboru molekulární biologie 
a genetika. 
Zúčastnil se dvou expedic do An-
tarktidy (1997 a 2000) na základnu 
Eco Nelson na ostrově Nelson. 
Působí jako přednosta Ústavu etiky 
a humanitních studií 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy.
Je zastáncem myšlenky, že celibát pro 
faráře, kteří jsou v terénu a vedou 
farnost, by měl být dobrovolný. Stal 
se pravidelným hostem TV Noe.



VRACLAVSKÁ FARNOST

Láďa Novák

             V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU



1918

což jak již dlouho 
víme značí příchod, 
příchod v tomto 
případě Ježíše Kris-
ta, největší, nejvý-
znamnější osoby 
v dějinách lidstva.
Letošní Advent 
je rozhodně jiný, 
ovlivněný pandemií, 
restriktivními ome-

zeními vlády, osobními obavami 
a celkovou vykolejeností naší i svě-
tové populace. Lidstvo v moderních 
dějinách si najednou neví rady. Do 
toho přicházejí novodobí proroci 
a rádobymyslitelé se svými dobře 
či záměrně míněnými radami.
Křesťané však mají oproti ostatním 
velkou výhodu-naději, že nad námi 
bdí někdo, kdo nade vše miluje 
lidstvo a dává všem příslib, že náš 
život smrtí nekončí, ale v jiné formě 
pokračuje dál.
A právě zrození Božského syna Ježíše 
Krista, toho malého Jezulátka je 
každoročním potvrzením naděje na 
něco, co přesahuje lidské chápání a je 
příslibem nad jiné silným.
Požehnané svátky vánoční přeje 
všem vraclavské farní společenství, 
které je všem z Vás stále přístupné. 
Krásné Vánoce.

Bohužel jsme se museli také rozlou-
čit s naším dlouholetým, obětavým 
a výrazným farníkem- Janem Bečič-
kou. Odešel od svých blízkých i nás 
na konci října ve věku 82 let po delší 
nemoci. Jan Bečička byl, pokud mu 
síly stačily,vytrvalým a obětavým 
člověkem, který toho pro farnost 
a opravy kostela hodně udělal, pře-
devším v dobách působení legendár-
ního kněze, pátera Kulhavého. Ten 
měl u Bečičkových i stálé zázemí 
a často zde po bohoslužbách či 
v týdnu poobědval.
Málo z nás také vědělo, že Jan Bečič-
ka ztratil zaměstnání, když po roce 
1968 odsoudil vstup ruských vojsk.
Rozloučení bylo důstojné jak 
v kostele, kde se mohli účastnit pou-
ze nejbližší příbuzní, tak i na hřbi-
tově, kam dorazili i další z těch, kdo 
se jeho památce přišli poklonit. Pán 
jistě pro něho má u sebe místo! 

ADVENT
Až budeme 
všichni číst 
vytištěný, 
jistě výprav-
ný, nový 
Vraclavský 
zpravodaj 
bude zřejmě 
čas vánoč-
ní. Nyní 
prožíváme 
Advent, 

Tomáš Halík 
je český katolický kněz, teolog, religi-
onista, sociolog, psycholog a fi lozof. 
Přednáší na Filozofi cké fakultě Uni-
verzity Karlovy. 
V roce 2014 se stal prvním českým 
laureátem Templetonovy ceny, když 
byl oceněn jako „mezinárodně uzná-
vaná osobnost obhajující dialog mezi 
různými vyznáními a nevěřícími, 
která se v době okupace Českoslo-
venska zasloužila o budování nábo-
ženské a kulturní svobody“. 

ZPĚT NA VRACLAV
Ale vraťme se na Vraclav. Hlavní 
postavou těchto dnů se stal ovšem 
Standa Herman. Jako vyškolený 
pomocník kněze – akolyta má právo, 
kromě jiného i udělovat svátost sva-
tého přijímání, lidově řečeno hostie.
A tak jsme po jednom, v případě 
manželů i ve dvou, mohli přijímat 
svátost oltářní z jeho rukou a vy-
slechnout jím přečtené úryvky 
z písma. Přijímání je i v současné 
době možné jen z ruky do ruky, 
nikoliv klasicky do úst.
Desinfekce a přísné dodržování 
ostatních hygienických předpisů bylo 
samozřejmostí.

Jak jen bylo moudré, že náš pan 
děkan Mistr před rokem přesvědčil 
Standu, aby kurz na akolytu absolvo-
val. V této možnosti byl proti jarní 
vlně pozitivní pokrok.

Moc a moc Vás zdravíme. Naše psaní z mateřské 
školičky Rybička k Vám přichází v adventním ob-
dobí, kdy se naši nejmenší těší na Štědrý den, my 
dospělí hodnotíme končící rok a vkládáme naděje 
do roku nového. Než přiletí Ježíšek, čekání na něho 
vyplňujeme postupným zapalováním svíček na ad-
ventním věnci. První svíčku jsme zapalovali 29. 11. 
Jmenuje se Naděje. Často se také nazývá svíčkou 
proroků, kteří předpovídali narození Ježíše Krista. 
Každý z nás máme naději a svá očekávání. Pro nás 
učitelky a pro každého rodiče jsou tou nadějí naše 
děti. A také naděje, že v mateřské škole bude vše 
fungovat tak jak má – naše děti se i nadále budou 
moci setkávat, hrát si, radovat se, zpívat, smát 
a vzdělávat se. Přejeme našim dětem i Vám všem, 
abyste svoji naději neztráceli a těšili se ze života 
nejen v době adventní, ale i po celý rok. 

Druhá svíčka nese symbol Lásky, je také označo-
vaná jako svíčka betlémská. Může symbolizovat 
nekonečnou lásku k našim dětem. V dnešní zvlášt-
ní době ji potřebují projevovat mnohem více, než 
kdy jindy. Vám všem přejeme hodně lásky.

Třetí svíčkou je Radost nebo přátelství. Největší 
radostí jsou pro nás naše děti a možnost co nejvíce 
času věnovat právě jim. A také rodina a přátelé. 
Všem Vám přejeme mít možnost radovat se 
z každého dne a rodinu a přátele, se kterými Vám 
bude dobře.

Poslední svíčkou, která čeká na zapálení v neděli 
před Štědrým dnem je Mír. Také se nazývá 
andělská. Přejeme Vám, ať každý z Vás máte svého 
strážného anděla, ať mír, pokoj a klid se rozhostí 
ve vašich nitrech a prožijete vánoční svátky 
v pohodě, beze spěchu, s nadějí, láskou, přátel-
stvím a radostí ze společně strávených chvil.

První pololetí školního roku bylo jiné, zvláštní, 
pro mnohé z nás náročné. Pevně věříme, že v té 
druhé polovině se s Vámi budeme moci setkávat, 
povídat si o dětech, o tom, jak se jim v mateřské 
škole daří, co se v ní naučily a budeme moci naše 
předškoláčky společně doprovodit do bran základ-
ní školy.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, podporu a důvěru 
a těšíme se na Vás v Novém roce 2021.

Vaše mateřská škola Rybička 
a její učitelky

mateřská školka

chystáme se 
a těšíme na Ježíška 

i v zimě je dostatek 
důvodů chodit ven



farnost

Tomáš Halík (v čapce)
a Marek Orko Vácha

Mikulášova parta
z mateřinky 
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učit lépe využívat informační technologie 
ke vzdělávání. Další výhodou je i to, že 
jsou rodiče lépe seznámeni s tím, co se 
jejich děti právě učí. Velkou nevýhodu 
shledávám v tom, že často při online 
hodinách selhává technika a internetové 
spojení. Mnohokrát se mi stalo, že i když 
jsem přípravě vyučovacích hodin 
věnovala hodně času, nakonec jsem je 
právě kvůli špatnému signálu nemohla 
při hodinách vůbec využít. Také se mi 
nelíbí, že všichni žáci nemají stejné 
technické zázemí pro vzdělávání. Při 
online hodinách mi velmi chybí osobní 

k učení mnohdy klesala, pracovali, co 
jim technika dovolila. A samozřejmě 
velké poděkování patří rodičům, pro-
tože bez nich bychom výuku na dálku 
nezvládli. Rodiče řešili mnohdy neleh-
kou situaci s nefungující technikou, na 
nich bylo, aby motivovali děti k učení, 
aby kontrolovali jejich práci, pomáhali, 
vysvětlovali. Mnohdy řešili i nedostatek 
času, pokud chodili ještě do práce. Za je-
jich pomoc jim patří opravdu velké díky. 

DISTANČNÍ VÝUKA 
POHLEDEM UČITELŮ
Výhodu distanční výuky vidím v tom, 
že se žáci, rodiče i pedagogové museli na-

V každém čísle našeho zpravodaje jsem 
se snažila ohlédnout zpátky a informo-
vat Vás o akcích, které škola v průběhu 
pololetí pořádala. Ani v tomto čísle 
neudělám výjimku. Ohlédnutí za tímto 
pololetím ale nebude takové, jako v kaž-
dém jiném roce. V důsledku pandemie 
Covidu-19 se nemohly ve škole konat 
žádné plánované akce a škola dokonce 
musela být již po druhé zcela uzavřená. 
Řešením pro výuku žáků byl okamžitý 
přechod na distanční výuku. Distanční 
výuka je způsob vzdělávání na dálku, 
ve které učitelé učí žáky online přes 
počítač, tablet, či telefon nebo můžou 
zadávat pracovní úkoly přes online 
prostředí. Přechod na takovou formu 
výuky, se kterou mají učitelé i žáci 
minimum zkušeností, samozřejmě vy-
volal nemalé potíže. Přesto musím ale 
s velkou úctou ke svým pedagogům, 
žákům i jejich rodičům konstatovat, že 
se s tím doslova poprali se ctí. Určitě to 
nebylo pro nikoho z nich jednoduché. 
S učiteli jsme se snažili najít takové on-
line prostředí, které by bylo pro děti na 
připojení a obsluhu co nejjednodušší. 
To jsme našli v prostředí Microsoft  
Teams a budeme ho využívat i nadále. 
Velká pochvala patří žákům, kteří 
se opravdu snažili, a i když motivace 

hle, typický letošní 
pracovní den učitele

kontakt s dětmi – nemohu jim ukázat, 
jak se správně dané písmeno píše, řádek, 
kam mají psát apod. Myslím si, že pro 
mladší žáky je velmi náročné soustředit 
se při online výuce na práci, když se jim 
hovor stále zasekává, šumí, nebo musejí 
zapínat a vypínat mikrofon. 

Mgr. Petra Podmajerská

Výhoda distančního vzdělávání mě na-
padá pouze jedna. Děti začnou chápat, 
že počítač není jen na hraní, ale je nutné, 
umět ho ovládat ke svým povinnostem. 
Nevýhodou je to, že chybí kontakt s žáky, 
společné zážitky, radování se, hry, zkou-
mání i diskuse. Některé děti s počítačem 
nepracují dlouho, proto mají z práce 
přes počítač strach. Pocit zoufalství 
a bezmoci, když někomu něco nefunguje, 
a já musím stále hledat další a další jiné 
možnosti a cesty, jak to vyřešit během 
chvilky, abychom mohli všichni pokra-
čovat smysluplně dál. Další nevýhodou 
je nutnost rychle vytvořit velké množ-
ství pracovních listů a prezentací, které 
jsou pro online výuku potřebné, aby se 
mohly vkládat na obrazovku, a všichni 
pracovali alespoň touto cestou společ-
ně. Na děti negativně působí i to, že se 
změnil jejich zajetý každodenní školní 
řád. Doma vyrušují mladší sourozenci 
nebo naopak starší sourozenci, kteří mají 
také online výuku ze své školy. Když se 
někomu nechce pracovat, schová se za 
nefungující kameru a mikrofon, a já 
to nemohu ovlivnit. Když se děti učí 
z domu, považují to za jakousi náhradu 
a neberou svoji práci tak vážně.  

Mgr. Pavla Divišková

návštěva Archeoparku 
Všestary 16. 9. 2020

takhle se učíme (vlevo), malí čertíci (vpravo)

Distanční výuka jsou dvě slova, která se 
v tomto roce skloňují každý den ve všech 
pádech. Kdyby mi někdo vloni touto 
dobou vyprávěl o tom, že někdy budu učit 
děti v prázdné třídě přes počítač, nevěřila 
bych mu. Myslela bych si, že mluví o škol-
ství budoucnosti, kterého se já nedožiju, 
nebo že jsem se ocitla v příběhu s prvky 
sci-� . Ale stalo se. A to v tomto kalendář-
ním roce již podruhé. Distanční výuka mě 
jistě posunula zase o kousek dál. Otevřela 
mně dveře do takového online prostředí, 
které mi bylo do té doby víceméně cizí. 
Během krátké doby jsem musela objevit 
další možnosti, jak mohu vyučovat. Na-
učila jsem se používat technologie, které 
jsem do této doby znala jen okrajově. A to 
rozhodně není málo. Musím se ale přiznat, 
že mi děti ve třídě chybí. Chybí mi ten pra-
videlný režim, který ve škole máme, schází 
mi jejich povídání o přestávkách, dětský 
smích a v neposlední řadě i to jejich 
zlobení. Jedině ve třídě plné dětí cítím 
tu okamžitou reakci svých žáků, tu 
bezprostřední zpětnou vazbu, kterou ke 
své práci tolik potřebuji. A to mi sebedo-
konalejší počítač nemůže nikdy nahradit. 
Jsem přesvědčena o tom, že pokud by se 
distančně vyučovalo již v době, kdy jsem 
se na toto povolání připravovala, paní 
učitelka by se ze mě asi nestala. 

Mgr. Věra Fiřtová

DISTANČNÍ VÝUKA POHLEDEM 
DĚTÍ
POZITIVA DISTANČNÍ VÝUKY 
Můžu u učení sedět na gauči. Mám více 
volného času odpoledne. Nemusím se teple 
oblékat a dojíždět autobusem. Máme jen 
3 vyučovací hodiny. Jsem rád, že můžu 
vidět spolužáky a paní učitelku, když je 

škola zavřená. Můžu dlouho spát. Může-
me si ukázat, co máme doma, třeba svoje 
mazlíčky. Můžeme se společně učit, proto-
že být úplně sám doma by bylo ještě horší.
Mě žádná pozitiva nenapadají.

NEGATIVA DISTANČNÍ VÝUKY
Špatně funguje internet, pořád něco 
vypadává, seká se to a při tom se nedá 
pořádně učit, protože nevím, kde ostatní 
jsou, co děláme, jak to děláme, …
Nemůžu se na učení tak soustředit, proto-
že musím pořád něco dělat s počítačem – 
zapínat a vypínat mikrofon, nabíjet. 
Vidět se se všema naživo, je stokrát lepší 
než virtuálně.
Ty 3 hodiny online mi připadají delší než 
5 hodin učení ve škole. Doma jsem na 
všechno učení sám a nemám se s kým 
poradit. Při vyučování si toho můžeme 
hodně ukázat, vyzkoušet nebo jít ven, 
a takhle ne. Nemáme tolik hodin a mně 
chybí informatika, výtvarka a pracovko, 
protože to mám ráda. 
Nemám rád úkoly na počítači, na papíře 
je to lepší. Štve mě, že si nemůžeme spo-
lečně hrát, nefunguje pořádně technika, 
a mám někdy problém s úkoly na počítači.
Jsme rozděleni na online výuku na dvě 
části, a tak se nevidíme nikdy celá třída 
dohromady.
Ve škole se toho víc naučíme, ukážeme 
a popovídáme, můžeme si víc radit 
a pomáhat. 

žáci 4. ročníku

Distanční výuka není stejná jako doo-
pravdy a ani nikdy nebude. Jednou se 
stalo, že Lada mluvila jako myš, Ondra 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRACLAV

Mgr. Pavlína Štanclová

základní škola
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Ale jinak mi výuka přijde stejná jako 
ve škole. Distanční výuka je dobrá v tom, 
že máme jen dvě hodiny a nepíšeme 
písemky. Ale zase se musím ještě učit 
a psát úkoly po skončení hovoru. Už se 
těším do školy. 

Vojta Mašek

Tak, co opravdu dala distanční výuka 
našim žákům, učitelům a rodičům? 
Myslím si, že hlavně jiný pohled na 
školní výuku, na vzdělávání jako 
takové. Žáci poznali, že bez učitele, 
který umí učivo vysvětlit a pomoci v té 
pravé chvíli a hlavně bez spolužáků, se 
kterými mohou komunikovat a sdílet, 
je učení opravdu těžké. Učitelé určitě 
získali nemálo nových dovedností při 
práci s moderní technikou, ale zkusili 
si, že žádná taková technika nemůže 
nahradit interakci při vzdělávání učitel 
a žák. A všichni už asi víme, že škola tu 
není pouze pro to, aby se žáci něco no-
vého dozvěděli, ale že učí děti mnohem 
víc. Učí je zodpovědnosti za pravidel-
nou docházku, komunikaci se spolužá-
ky i s dospělými, spolupráci, trpělivosti, 
pozornosti, slušnému chování. Učí je 
převzít zodpovědnost za svou práci, 
a to je někdy mnohem víc než souhrn 
jakýchkoliv vědomostí.

Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví 
a štěstí.

Distanční výuka mně docela vyhovu-
je, akorát někdy se to opravdu seká. Je 
pravda, že se toho naučíme méně než ve 
škole, ale je to zábavnější. Bylo by dobrý, 
kdybychom aspoň za jeden školní rok na 
měsíc měli tu distanční výuku třeba od 
8 – 12 hodin. A chodili na procházky, 
ale to už bychom se nenaučili vůbec nic. 
Docela mně chybí kamarádi. Prostě byla 
lepší ta normální škola. 

Lada Škrabalová

Distanční výuka mě moc nebaví a těším 
se do školy. 

Dominik Zlesák

Na online hodině se mi líbí, že se aspoň 
můžeme vidět se spolužáky a s paní 
učitelkou, a že když chceme něco říct, 
zmáčkneme pacičku, a paní učitelka nás 
vyvolá. Nelíbí se mi, že se to občas někdy 
sekne. 

Adéla a Nela Hermanovy

Chtěla bych chodit do školy, protože mě 
nebaví být pořád doma. A chtěla bych 
zase vidět kamarády a paní učitelky 
naživo. Ale nevadí mi být celé dny 
s domácími mazlíčky. Mám pocit, že se 
toho naučím více ve škole než při online 
výuce. 

Anna Zerzánová

Distanční výuka mě docela baví, protože 
nemusím tak brzo vstávat. Taky už se 
tolik neseká počítač jako dřív, i když mi 
vadí, že mi někdo ztlumuje mikrofon, 
když mám zrovna mluvit. Škola je ale 
lepší, protože tam můžu být s kamarády. 

jednou zněl, jako kdyby vysával a mluvil 
dohromady. Nechtěla bych mít distanční 
výuku navždy, protože je to takové jiné. 
Jednou k nám přišel pan topenář a pořád 
tu nahlas mluvil ani si mě nevšimnul. 
Ještě, že jsem měla vypnutý mikrofon, ji-
nak by to všichni slyšeli. Distanční výuka 
je zkrátka zvláštní, ale vtipná. 

Monika Zemanová

Distanční výuka se mi líbí, ale nelíbí se 
mi, že se všichni můžou ztlumovat. Ako-
rát se mi to občas seká. Těším se do školy. 

Matyáš Štursa

Co se mi líbí na distanční výuce? Líbí se 
mi, že když jsem doma, můžu trávit více 
času s rodinou. Jsem více na zahradě, 
kde pomáhám babičce a dědovi, také 
jsem se naučila lépe vařit a péct. Častěji 
doma něco vyrábíme, například jsem 
si s mamkou ušila zástěru. Učím se být 
více samostatnější. Nemusím mít doma 
roušku při výuce.
Co se mi na distanční výuce nelíbí? 
Nebaví mě dělat školní úkoly doma, 
lépe se dělají ve škole. Nemůžu se vidět 
se spolužáky osobně. Chybí mi výklad 
paní učitelky. Nechce se mi dlouho sedět 
u počítače, když je venku hezké počasí. 

Klára Koukolová

Při distanční výuce se nemohu vídat 
s kamarády. Vadí mně, že mám malou 
obrazovku a ostatní velkou. Když máme 
hodinu, občas se mi někdy seká. Jsem 
rád, že nám paní učitelka dovoluje měnit 
i obrazovku.  

Jakub Jiroušek

v Archeoparku Všestary jsme 
si vyzkoušeli, jak se archeoloží -
možná, že někteří z nás už mají 

o volbě povolání jasno

i letos stále odkládají odlet do tep-
lých krajin. Díky vysokým podzim-
ním teplotám, ale i lidem, kteří je 
v zimě krmí, nemají potřebu měnit 
svá stanoviště. Jde například 
o špačky, pěnkavy, ale i husy divoké. 
Jsou také druhy ptáků, které si „roz-
myslely“ cestu na jih, zvláště pokud 
nezamrznou vody a mají potravu. 
A jsou také druhy severských ptáků, 
které se v našich krajích také už ně-
kolik let neobjevily. Je to prakticky 
ze stejného důvodu. U nich je zkrát-
ka také tepleji a pro ně příhodněji.

PŘEMÝŠLEJME, CO DÁME 
DO KAMEN
Mezi nejčastější zdroje znečištěného 
ovzduší patří spalování uhlí, silnič-
ní doprava, průmysl a zemědělství. 
Kvalita vzduchu se sice v Česku 
postupně zlepšuje, ale jen velmi 
pomalu.
To, že spousta domácností topí uh-
lím, je fakt. Když ale občas vidíme, 
co za kouř stoupá z některých komí-
nů, z uhlí to určitě není. Využívejme 
tedy možnosti třídění odpadu a top-
me v kamnech opravdu jen palivem 
k tomu určeným.

Budeme rádi, pokud se k nám při-
pojíte a pomůžete nám.

PTAČÍ SVĚT
Zimní období je čas, kdy můžeme 
podpořit naše ptačí obyvatele. Určitě 
jim udělá dobře, když jim na okně 
či na zahrádce postavíme krmítko 
a přilepšíme jim tak v zimě semínky 
či jinými dobrotami.
Ptáčci nás za to odmění svou trva-
lou přítomností, když si na pravi-
delné krmení zvyknou. Je to radost 
pak pozorovat někdy i desítky ptáků 
najednou, poslouchat jejich švitoření 
a pozorovat rej na krmítku.
Budete-li chtít, můžete se přidat 
k pravidelnému sčítání. Pozoro-
vání a sčítání ptáků na krmítku je 
program občanské vědy určený pro 
nejširší veřejnost. Zapojit se může 
každý, předchozí zkušenosti nejsou 
potřeba – stačí si připravit krmítko 
a hodinu jej v daném termínu pozo-
rovat. Sčítání je vhodné i pro školní 
třídy, družiny či kroužky.
Třetí ročník 
sčítání proběhne 
8. – 10. ledna 2021 
(viz www.birdlife.cz).
Někteří tažní ptáci 

ÚVODEM
Končí další rok a rádi bychom se 
ohlédli po aktualitách týkajících 
se životního prostředí. Posledně 
jsme psali, mimo jiné, o suchu 
a nedostatku vody. Během roku se 
situace částečně zlepšila, zejména 
svrchní vrstvy půdy jsou momentál-
ně vodou nasycené. V sadu jabloní 
se objevují tůňky s vodou, které tam 
zůstávaly i několik týdnů. Se spodní 
vodou to tak slavné není, tak si 
přejme, aby letos bylo více sněhu 
a aby jeho postupným táním 
a vsakováním došlo i ke zvýšení 
stavu spodní vody.

KRÁTCE 
V červnu se zlomila jedna nově 
vysazená lípa, směrem od hřiště na 
Stradouň. Strom nebyl zdravý a při 
větru se zlomil. Již došlo k novému 
vysazení.
Chceme vás požádat, abyste sbírali 
po psech i na veřejných zelených 
plochách, které se sekají nepravidelně.
Pracovníci obce pak mají při práci 
tuto nadílku nejen na oblečení.
Vyčištění studánky v Sedleci plánu-
jeme na příští rok s osadním výbo-
rem Sedlece, datum upřesníme.

podzim v sadu
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třeba s přirozenými organickými 
hnojivy.

POZOR NA DOMÁCÍ MAZLÍČKY
I letos byl okres Ústí nad Orlicí vy-
hodnocen jako významně zasažený 
přemnoženými hraboši na polích. 
Díky tomu v našem okrese bude 
opět umožněno aplikovat na polích 
i prostředek STUTOX II. 
Zemědělci sice musí dodržovat 
přísná pravidla pro aplikaci tohoto 
jedu, ale ve skutečnosti se ne vždy 
tak děje. I u nás na Vraclavi došlo 
vlivem použití tohoto prostředku 
k úhynu chráněné káně, stále to 
ještě řeší Česká inspekce životního 
prostředí.
Až začne jaro, dávejte na své psy při 
procházkách pozor, zvlášť pokud 
byste podél pole viděli zvýšený po-
čet mrtvých hlodavců.
Otrávené hraboše mohou pozřít 
kočky i psi.
Přemnožený hraboš je jistě pro 
zemědělství problém, ale pestřejší 
zemědělská krajina je přirozenějším 
a z dlouhodobého hlediska efektiv-
ním nástrojem, jak přemnožení za-
bránit (viz ilustrační obrázek, zdroj 
www.birdlife.cz ).

ZDRAVÁ ZEMĚ
Používání chemikálií v zeměděl-
ství, prosakování kontaminovaných 
povrchových vod, skládky a vypouš-
tění odpadů do půdy. To jsou hlavní 
příčiny znečištěné země, ze které 
mohou nečistoty pronikat i přes 
kořeny rostlin do našeho jídelníčku. 
Odstranit znečištění půdy je obtížné 
a vyžaduje vysoké náklady. Jelikož 
znečišťování probíhalo a probíhá 
už několik desítek let, je čistá půda 
zatím v nedohlednu.

VODA V KRAJINĚ
Znečištění vody je jeden z největších 
problémů současného světa. Bez 
kvalitní čisté vody denně umírají 

kovaně kupovat jednorázovou, ať už 
papírovou či plastovou.
Naučme se správně recyklovat a my-
sleme zároveň i na to, že mnohem 
více prospějeme tím, když odpady 
nebudeme kupovat. Vyvarujme se 
proto jednorázových obalů a neku-
pujme nic, pro co nemáme dobré 
a pokud možno i časté využití.
Papírový odpad a odvoz na Vraclavi
Někdy se stává, že jsou kontejnery 
zaplněny až po okraj, ale nejsou 
správně využity. Pokud se krabice 
nerozřezávají či se nezmenšuje je-
jich objem, tak zbytečně zaplní celý 
kontejner několik krabic a na další 
není místo.
Věřím, že do budoucna se situace 
zlepší a všichni přispějeme ke správ-
nému třídění a využití kontejnerů.

ZMĚNY V ZEMĚDĚLSTVÍ 
V RÁMCI EU
Evropský parlament schválil svůj 
postoj k novým pravidlům rozdělo-
vání zemědělských dotací v Evrop-
ské unii. Poslanci mimo jiné chtějí, 
aby třetina z přímých dotací šla na 
podporu ekologického hospodaření. 
Dotace pod hlavičkou Společné 
zemědělské politiky (SZP) tvoří tra-
dičně téměř třetinu celého unijního 
rozpočtu. 
Doufejme, že se to v příštích letech 
pozitivně promítne i do vzhledu 
naší české zemědělské krajiny. Mělo 
by přibýt remízků, hájků, vodních 
prvků v krajině. Měly by se začít 
čistit a obnovovat strouhy, potoky, 
slepá ramena říček, aby krajina byla 
pestřejší a tím přirozenější pro život 
většího počtu druhů živočichů 
i rostlin a vzniku rozmanitějšího 
světa a návratu k dřívější zeměděl-
ské krajině. 
V současnosti se daleko větší počet 
zemědělců vrací k hluboké orbě, 
než tomu bylo v posledních letech. 
Důvodem je úbytek organické hmo-
ty v půdě a hluboká orba umožňuje 
výměnu svrchních vrstev půdy 
a jejich promísení při další péči 

Pro zajímavost: Co znečišťuje 
vzduch v Česku? 
•  74,3% lokální vytápění domácností
•  3,5% veřejná energetika a výroba tepla
•  2,8% zemědělství, lesnictví, rybolov
•  1,9% osobní automobily
•  1,7% těžba nerostných surovin mimo uhlí
•  2.4% silniční doprava: otěry pneumatik a brzd
•  1.3% silniční doprava: abraze vozovek
•  1% polní práce: orba, sklizeň apod.
•  0.9% ostatní nakládání s odpady
•  Zbytek ostatní

PŘETÁPĚNÁ MÍSTNOST
Pamatujme na to, že teplota v míst-
nosti by se měla pohybovat okolo 
21 °C, zdraví lidé by se měli cítit 
pohodlně i při 19 °C. Přetápění 
v místnostech škodí zdraví a je 
i energeticky náročné a pokud pak 
musíme vyvětrat, tak teplem jen 
plýtváme. Zvykněme si na nižší tep-
loty v domácnosti, abychom nebyli 
tolik náchylní k nemocem.

JINÝ PŘÍSTUP K OBALŮM 
A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Jsme rádi, že i v naší obci máme 
možnost třídit odpad. Česká repub-
lika obecně je v tomto parametru 
mezi těmi lepšími. Stále je však co 
zlepšovat. Každý z nás si jistě někdy 
říká, že vlastně „kupuje odpad“. 
Všechno, nač si vzpomeneme, je 
v jednorázových obalech.
Na skládkách končí většina odpadu 
vyprodukovaného občany a fi rmami 
v Česku. Loni činila produkce ko-
munálního odpadu 544,1 kilogramu 
na obyvatele, což bylo o 6,7 kilogra-
mu více než předloni.
Jde to i jinak. Zkusme si brát na 
sýry, uzeniny, saláty apod. vlastní 
krabičky. Ze začátku na nás 
v některých obchodech budou 
možná koukat jako na „exoty“, ale 
z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 
že to jde. V našem Konzumu už 
nám vychází vstříc, tímto děvčatům 
děkuji.
Nějak se začít musí, tak si zkusme 
na nákup brát svou tašku, ne si opa-

zpracování již probíhá i nedaleko 
nás, v katastrálním území Horní 
Roveň, Dolní Roveň a Prachovi-
ce, připravuje se katastrální území 
Chornice.
Z pohledu zemědělského hospoda-
ření je významná také modernizace 
stávajících závlahových soustav 
a jejich rozšiřování do dalších oblas-
tí. V současné době je na SPÚ před 
dokončením „Studie proveditelnosti 
závlahové soustavy Hustopečsko“. 

tisíce lidí, vodní toky navíc postup-
ně vysychají.
Podzemní voda v Česku je znečiš-
těná pesticidy, které ve značné míře 
pocházejí z pěstování řepky a kuku-
řice na biopaliva. V 72 procentech 
českých podzemních vodárenských 
zdrojů byl nalezený alespoň jeden 
pesticid. Tyto zdroje podzemní vody 
zásobují 4 miliony obyvatel České 
republiky. 
(Zdroj: Český hydrometeorologický 
ústav.)
V souvislosti se stále častějšími 
extrémy v počasí v posledních le-
tech se klade čím dál větší důraz na 
nutnost zachycovat vodu v krajině, 
náležitě s ní hospodařit atd. V té 
souvislosti byly opakovaně zmiňo-
vány meliorace z poloviny minulého 
století, které zásadně změnily vodní 
podmínky v zemědělské krajině
Ministerstvo zemědělství představi-
lo plán na využití meliorací s plá-
nem přebudovat je tak, aby zadržely 
vodu pro období sucha.
Pro ověření a zhodnocení přínosů 
a rizik jsou vytipována čtyři pilotní 
území. Jde o lokality na Pardubicku, 



přemnožený hraboš je problém, 
který lze řešit ekologicky



V případě realizace závlahových 
soustav v této lokalitě by mohlo být 
zavlažováno až zhruba 9500 hekta-
rů zemědělské půdy, což je v jedné 
z nejsušších oblastí ČR z pohledu 
zemědělského hospodaření zásadní.

DAVID ATTENBOROUGH:
ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ
Doporučujeme shlédnout fi lm 
od Davida Attenborougha – Život 
na naší planetě, kde známý přírodo-
vědec pozoroval celý život planetu 
a vytvářel dokumenty – o výjimeč-
ných tvorech a divočině.
Zajímavým způsobem upozorňuje 
a na snižování rozličnosti druhů 
a ukazuje proměny planety během 
svého vlastního života.

ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.aktualne.cz
klimatický speciál „Planeta v nouzi“

native.seznamzpravy.cz/
udrzitelna-planeta

přehledné informace, jak můžeme 
každý přispět k ochraně přírody

CITOVANÉ ZDROJE
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zemědělství
Český hydrometeorologický ústav

Aktualne.cz
Seznam.cz
Birdlife.cz

pilný pracant ocúny v sadu
jabloní

životní prostředí životní prostředí



Stratílkova stříkačka a mnoho dalšího. 
Pro hasiče i obec odpracoval spoustu 
hodin. Byl nesmlouvavý, někdy i ne-
příjemný, ale bylo to tím, že kopal za 
hasiče a také za Sedlec. Měl rád, když 
mohl posedět u pivka, dobrého jídla  
a popovídat si v příjemné společnosti. 
Však taky, když už byla nějaká ta akce, 
tak to byl on, který zavíral hasičárnu 
a odcházel jako poslední. I přes to, že 
jsme věděli, že má zdravotní potíže, 
nikoho z nás nenapadlo, že jeho čas 
přijde tak brzy. Čest jeho památce!
Všem našim členům a občanům přeje-
me pohodové svátky a do nového roku 
hodně zdraví.

ré zázemí. Proto se muselo házet na 
hřišti. Naštěstí nám vypomohl obecní 
úřad zapůjčením stanu, který postavil 
nad hrací plochou, pro případ nepříz-
nivého počasí. Turnaj odehrálo 32 hrá-
čů a vyhrály Andrea a Alča z bytovky. 
Na dlouho to byla poslední akce pro 
veřejnost, co jsme zajišťovali.
Z dalších vykonaných prací zmíním 
péči o stádo oveček, sekání obecních 
pozemků, odklízení větví z ořezu 
stromů u Louže, oprava a zazimování 
hasičské techniky. 
26. října nás dostihla smutná zpráva. 
Ve věku nedožitých 63 let zemřel náš 
starosta Miroslav Zeman. K hasičům 
se dal v roce 1975 jako osmnáctiletý 
mladík. Z počátku jako řadový člen. 
Posléze od roku 1994 jako starosta. 

Symbolicky přebíral štafetu od 
starší generace a v této funkci 
zůstal dalších 26 let. Když bylo 
potřeba něco udělat, tak byl  
u toho. Buď přímo jako bri-
gádník, nebo alespoň organi-
zátor. Zůstala za ním spousta 
práce. Opravené hasičské auto, 
zvelebená budova hasičské 
zbrojnice, opečovávané stádo 
oveček, zrekonstruovaná 

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku a tak bych vás 
rád seznámil s naší činností v druhém 
pololetí.
19. září proběhlo námětové cvičení  
v Zámrsku a spočívalo v nácviku 
likvidace požáru prostor pro opravu 
techniky v bývalém objektu země-
dělského družstva. Na místo zásahu 
jsme dojeli v určeném čase, bohužel 
po připojení do dálkové dopravy vody, 
vypovědělo službu čerpadlo na našem 
vozidle. Holt technika z roku 1962 už 
má něco za sebou.
3. října se nám podařilo uspořádat 
další ročník turnaje v petanque. 
Vzhledem k tomu, že se rekonstruuje 
budova školy, tak nebylo možné hrát 
na návsi, kde máme v dosahu veške-

zorský dar. Rád bych Vás touto cestou 
pozval k nám na střelnici a zde pořádané 
akce, o kterých Vás budeme informovat 
na webových stránkách obce.

A jak jsem se již zmínil v minulém 
zpravodaji, máme zde i profesionálního 
sportovce Terezu Mlíkovou zařazenou 
ve sportovním centru mládeže v Hradci 
Králové. Ta se průběžně během letošního 
roku účastnila povinné série třídenních 
kontrolních závodů České reprezentace 
ve skeetu a to v Hradci Králové, Brně, 
Písku, Plzni a na závěr mistrovství České 
republiky konaném v Hradci Králové. 
Vzhledem k tomu, že došlo ke slouče-
ní skupin dorostenců s juniory, se tam 
musela poprat s konkurencí, která má za 
sebou již několik sezón, nakonec skon-
čila osmá ve své kategorii. Byla to její 
první sezona a většinu střelnic neznala, 
jde tedy o důstojné umístění. Tréninků 
v Hradci se účastní minimálně jednou 
týdně a dvakrát týdně zde na Vraclavi. 
Tímto bych chtěl poděkovat obci Vraclav 
za podporu.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví… 
„Radost vidět a rozumět, to je nejkrás-
nější dar přírody.“

naše zvěřinová políčka a provedeme 
vysetí. Udržujeme všechna vybudovaná 
napajedla pro zvěř ve všech lokalitách. 
Letos jsme odchovali 30 bažantů, kteří 
jsou k vidění v okolí Vraclavi. Z tohoto 
důvodu bych rád i letos požádal majitele 
psů, aby je nenechávali při procházkách 
volně pobíhat. Stále udržujeme pachová 
zradidla kolem silnice E17 ze Zámrsku 
do Stradouně. Začátkem roku jsme byli 
nuceni vykácet část uschlé smrčiny  
u střelnice, nicméně obratem jsme tuto 
plochu znovu vysázeli. Snažíme se za-
mezit škodám zemědělcům na zasetých 
polích pravidelným lovem černé zvěře, 
za loňský myslivecký rok bylo v naší 
honitbě uloveno 85 kusů této zvěře.
 
Tento rok proběhlo na naší střelnici  
U Topola několik závodů ve sportovní 
střelbě. Za hlavní považuji již 6. ročník 
Vraclavského poháru, který se konal  
4. 7. 2020 za účasti střelců z celé ČR.  
1. místo obsadil Aleš Mlíka s nástřelem 
78 z 80ti terčů, 2. místo Radek Chalup-
ník nástřel 77 terčů, 3. místo Čestmír 
Maksant nástřel 72 terčů. Děkujeme obci 
Vraclav za poháry a jejich předání, panu 
Pávovi firmě Sprinklers za finanční spon-

Vážení čtenáři zpravodaje a přátelé my-
slivosti, blíží se nám rok 2021 a všichni 
určitě očekáváme „zlom“ k návratu 
normálního života bez různých omezení, 
která nám letos zmařila několik akcí. 
Stručně vás seznámím s tím, co se usku-
tečnit mohlo. 

Začátkem roku proběhl opět tradiční 
myslivecký ples, poprvé jsme vyzkou-
šeli jiný systém ve stravování, který se 
myslím osvědčil, vařil nám pan Zbroj ze 
Zálší. Obáváme se, že vzhledem k situaci 
s covidem, ples v příštím roce nebude 
možné uspořádat. 

Celý rok se věnujeme péči o zvěř a to 
pravidelným přikrmováním, dodává-
ním vitaminů a nezbytné soli. Každé 
jaro odstraníme starý porost, zoráme 

odchovali jsme 30 bažantů, prosíme 
pejskaře, aby k nim byli ohleduplní



Tereza Mlíková se důstojně 
postavila konkurenci

26. října zemřel starosta 
a hasič Miroslav Zeman

3. října jsme uspořádali 
turnaj v petanque

19. září nám vypovědělo 
čerpadlo zrovna při cvičení



MYSLIVECKÝ SPOLEK VRCHA

Aleš Mlíka
HASIČI SEDLEC

Jiří Táborský st. 
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když se objeví nějaký problém a to 
nejlépe nějakou tabletkou, která 
rychle zabere, ať máme pokoj, ale 
ta tabletka neřeší příčinu toho, proč 
se nám něco děje a jsme nemocní. 
Důležitá je PREVENCE, na kterou je 
málokdo zvyklý. Pokud tedy budeme 
preventivně řešit imunitu, tak bude-
me zdravější. A naučme to naše děti, 
ať si svůj život v dospělosti užívají 
a NE „přežívají“ s léky.

Takže jak na tu naši imunitu?
• AKTIVNĚ SE HÝBEJME 
A SPORTUJME - ideální je alespoň 
3x týdně na 30 minut zvýšit svůj 
tep nějakou sportovní aktivitou, ale 
klidně postačí i rychlejší chůze.
• JEZME ZDRAVĚ A PRAVIDEL-
NĚ - vařme z kvalitních a čerstvých 
potravin, jezme v pohodě a klidu 
bez zapnuté televize nebo mobilu, 
vynechejme sladké a bílou mouku 
a přidejme kvalitní tuky (omega3 ve 
stravě i v kvalitních doplňcích), stačí 
jíst 2x až 3x denně - nechme žaludek 
také odpočinout.
• ZAJISTĚME TĚLU DOSTATEK 
VITAMÍNŮ - citrusové plody 
a kiwi (vitamín C). Ořechy, luštěni-
ny a listová zelenina (zinek, hořčík, 
vitamin E a D). Česnek (přírodní 

Milí spoluobčané,
je to vlastně poprvé, co do zpravoda-
je píšu takovýto delší článek, větši-
nou jsem vkládala jen fotky 
z našich akcí, což mně připadá 
nejzajímavější. Ale dnešní doba mi 
nedá, abych sem něco nenapsala. 
Ještě začátkem roku by mě nenapad-
lo, že něco takového může nastat... 
Tím, jak vše už dlouho trvá, tak naši 
mysl povětšinou zaměstnává úplně 
něco jiného, než by mělo, a plno 
lidí žije ve stresu, ve smutné náladě, 
ve strachu a toto vše se odráží na 
našem imunitním systému. 
Ano i to, jak se cítíme má na naši 
imunitu vliv a oslabuje ji. Je to 
i zbytečné nošení roušek venku, 
kde se nacházíme sami, občas ně-
koho s rouškou potkám i v místech, 
kde se nikdo nevyskytuje. Proč se 
chodí na procházky? Abychom se 
nadýchali čerstvého vzduchu, což 
s rouškou samozřejmě nelze. Chápu, 
že plno z vás má obavy, ale v lidu-
prázdné přírodě ze vzduchu opravdu 
nic nechytíte.
Pořád se mluví o tom, co se nesmí, 
ale aby se více propagovalo, co dělat 
pro to, abychom své zdraví zlepšili, 
o tom málokde nějaká zmínka. 
Většina lidí je zvyklá vše řešit, až 

antibiotikum). Kyselé zelí, jogurty 
a kysané mléčné výrobky (napo-
máhají trávení a zažívání). Čers-
tvé maso – všechny druhy masa, 
především pak rybí maso. Obecně 
všechno ovoce a zelenina. Rakyt-
ník řešetlákový, kustovnice čínská 
(rostliny budoucnosti s vysokým 
obsahem vitamínů).
• VYRAŽME DO PŘÍRODY NA 
PROCHÁZKU - pročistíme si hlavu 
a příjemně si odpočineme, pobyt 
venku i v nepříznivém počasí pomá-
há tělu vyrovnávat se s různými viry, 
bakteriemi a škodlivými látkami, 
tělo se tak přirozeně stává odolnější.
• NEPODCEŇUJME PITNÝ 
REŽIM - 30 až 40 ml na 10 kg váhy, 
od podzimu do jara ideálně nepít 
studené nápoje.
• OTUŽUJME SE - nemusíme se 
hned sprchovat ledovou vodou, stačí 
vyměnit horkou sprchu za vlažnou.
• DOPŘEJME SI KVALITNÍ 
SPÁNEK - nejlépe v úplné tmě bez 
elektroniky a v dostatečné délce.
• NEPŘETÁPĚJME MÍSTNOSTI 
- ideální pokojová teplota je max. 
22°C, v ložnici 18°C, zároveň je 
ideální zvlhčovat vzduch.
• MĚJME NOHY V TEPLE - 
no k tomu není co dodat.

foto z Relaxačního víkendu 25. - 28. 9. 
Hnanice u Znojma, opět super víkend 
plný smíchu a pohodičky.



Drakiáda 3. 10. proběhla 
za příznivého větrného počasí.

• RELAXUJME A SMĚJME SE - 
je-li člověk po psychické stránce 
v pohodě, je na tom lépe i fyzicky. 
Onemocnění bývají způsobena prá-
vě špatným psychickým stavem 
a vyčerpáním.

Chceme-li tedy účinně posilovat 
imunitní systém a předcházet nemo-
cem, musíme především dodržovat 
zásady zdravého způsobu života. Po-
kud se nebudeme zvyšování obrany-
schopnosti věnovat komplexně, nejlé-
pe od útlého věku, žádné rady pro nás 
nebudou dost dobré a často budeme 
čelit nepříjemným chorobám.

Tak, a už by to stačilo, že jo? 
Užijte si, bez ohledu na to, co se děje. 
Krásné pohodové Vánoce v kruhu 
svých nejbližších a nejmilejších a do 
toho nového roku nám všem přeju 
hlavně zdravíčko a uvědomění si, 
že nic už nebude jako dřív, a že tato 
doba nám všem chtěla říct, abychom 
se zklidnili a zamysleli, co dál, a také 
více stmelila naše rodiny. 





otázky měsíčních nocí
Měsíc připouštějí, že dosud neumí uspo-
kojivě odpovědět na všechny otázky. Dů-
vodem je, že ho pozorujeme dosud velmi 
krátkou dobu. Měsíc je zde 4,6 miliardy 
let a my se jím intenzivně zabýváme jen 
pár století. Všímáme si ho od doby, kdy 
člověk poprvé zvedl zrak k obloze. Je 
prozatím jediným místem mimo naši 
planetu, na které člověk vstoupil.

JAK VZNIKL MĚSÍC?
Kde se tu vzal? Tato otázka mnohé z nás 
napadne zřejmě nejdřív. Vysvětlením 
vzniku Měsíce se nejen astronomové, ale 
i vědci jiných oborů (např. geologové, mi-
neralogové) zabývají už dobrých 150 let. 
Všechny dřívější domněnky měly své sla-

ji známe dnes. Pro život na Zemi je Mě-
síc naprosto nezbytný. Bez něho by život 
v dnešní podobě zřejmě neexistoval, ani 
my bychom tady dnes nemuseli vůbec 
být. Díky Měsíci má dnešní život právě 
takové vlastnosti, jaké má. 
Obíhá ve vzdálenosti 384 tisíc km od 
Země a je nejjasnějším tělesem na noční 
obloze. Díky průměru 3476 km a hmot-
nosti 700 miliónů triliónů tun odpovídá 
jeho velikost čtvrtině velikosti Země.
 Desítky let si vědci byli jisti, že mnohá 
tajemství Měsíce rozluštili. Z nejnověj-
ších poznatků ale plyne, že mnohé naše 
vědomosti o Měsíci mohou být mylné. 
Věda je schopna empiricky objasnit 
mnohé jevy ve vesmíru, ale odborníci na 

Měsíc (občas básnicky nazýván Luna, 
což je jeho slovanský a zároveň latinský 
název) - je nejen přirozená družice Země, 
ale také jedno z nejzáhadnějších těles 
Sluneční soustavy. Tento náš nejbližší 
soused je také opředen záhadami, vyvo-
lávajícími mnoho otázek. Když na obloze 
září jasný Měsíc, sníme a žasneme. Jeho 
záře poutá naši pozornost od počátku 
lidstva. Jeho gravitace je neviditelnou 
silou, která působí na Zemi nepřetrži-
tě. Je zdrojem iluzí, divů a starověkých 
mýtů. Nebeské těleso tak blízko našemu 
domovu ovlivňuje naše chování a fungo-
vání našeho těla. Z dnešních poznatků 
vyplývá, že planeta Země by se bez něj 
nikdy nevyvinula do takové podoby, jak 

KRÁSNÝ NOVÝ ROK VÁM VŠEM

jménem TJ Sokol Vraclav Lea Ochodnická sokol
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7. října 1959, kdy Měsíc poprvé obletěla 
sovětská sonda Luna 3, jsme o jeho odvrá-
cené straně neměli žádnou informaci. 
Z prvního snímku této mise a z podrobněj-
šího pořízení detailů povrchu dalšími son-
dami vyplynulo, že odvrácená strana má 
mnohem méně měsíčních „moří“ ztuhlé 
lávy než strana přivrácená a naopak více 
impaktních kráterů a měsíční kůra od-
vrácené strany je mnohem silnější než na 
straně přivrácené. Velmi zajímavou teorii 
k tomu v roce 2011 předložili Martin Jutzi 
a Erik Asphaug z Kalifornské univerzity. 
Podle nich Země před více než 4 miliar-
dami roků mohla mít po desítky miliónů 
let druhý přirozený satelit o průměru asi 
1 300 km, který se na Měsíc nakonec zřítil 
rychlostí jen asi 2 km za sekundu, protože 
obíhal prakticky ve stejném směru jako 
Měsíc. Proto tento menší měsíc nevytvořil 
kráter ale spíše se „rozplácl“ na odvrácené 
straně Měsíce a vytvořil tam silnější kůru. 
Silnější kůra proto může být pozůstatkem 
druhého měsíce Země.

Je vidět, že odpověď na otázku vzniku 
i pozdějšího formování Měsíce je velice 
obtížná a zdaleka ještě není vyřešená.

PŮSOBENÍ MĚSÍCE NA ZEMI
O přílivu a odlivu něco ví snad každý, 
zvláště ho znají obyvatelé pobřežních ob-
lastí oceánů. Příliv a odliv jsou způsobeny 
gravitační silou Měsíce a Slunce. I když 
má Slunce neporovnatelně větší hmotnost 
než Měsíc, je gravitační působení Měsíce 
mnohem silnější, neboť je k Zemi mno-
hem blíž. Gravitační síla Měsíce působí 
na naše oceány tak mocně, že vytváří 
na protilehlých stranách naší planety 
tzv. přílivovou výduť. Příliv a odliv jsou 
největší, když se Měsíc, Země a Slunce 
nacházejí na jedné přímce (při úplňku 
a novu – přesněji při zatmění Měsíce 
a při zatmění Slunce), a jsou nejmenší, 

srážka měla rozžhavit materiál obou těles 
v místě střetu a vystřelit jej na oběžnou 
dráhu kolem Země, kde se z trosek této 
kolize vytvořil už v řádu desítek hodin 
prstenec rozžhaveného materiálu, 
z něhož se v průběhu několika stovek 
roků vytvořil zárodek našeho Měsíce. 
Země po této srážce rotovala s periodou 
jen asi 5 hodin a zárodek Měsíce byl 
k Zemi mnohem blíž než dnes (jen asi 
25 000 km). Po několika desítkách tisíců 
roků se gravitačním působením sladily 
oběžné rezonance obou těles a kolem 
Země již obíhal náš důvěrně známý Mě-
síc obrácený k Zemi jen jednou stranou.
  • Teorie mnoha srážek (2017)
Ta vychází z předpokladu, že v raném 
období formování Sluneční soustavy 
musely být srážky naší planety s jinými 
velkými tělesy poměrně častou záleži-
tostí. Co když vznik Měsíce nezpůsobila 
jedna gigantická srážka, ale desítky men-
ších impaktů, které zajistily dostatečné 
promísení zárodečného materiálu? Když 
se počet těles vrážejících do Země, zada-
ných při počítačové simulaci, přiblížil ke 
dvaceti, začal se v simulaci vytvářet Mě-
síc podobný tomu skutečnému, což tuto 
hypotézu učinilo velmi pravděpodobnou.
  • Zajímavá myšlenka (2019)
S ní loni přišel japonský planetární vědec 
Natsuki Hosono, jenž vycházel z předpo-
kladu, že Země byla zhruba 50 milionů 
let po vzniku Slunce pokryta až 1 500 km 
hlubokým oceánem roztaveného mag-
matu, do kterého kdyby narazilo velké 
těleso, byl by Měsíc tvořen až z 80 % ma-
teriálem zemského pláště, což by vyřešilo 
podobnost složení Země a Měsíce.
  • Velký příplesk (2011)
Tato hypotéza není o vzniku Měsíce, ale 
o tom, proč je jeho odvrácená strana roz-
dílná od strany přivrácené k Zemi.
Jelikož Měsíc je k Zemi dnes trvale otočen 
jen svou přivrácenou stranou, až do 

biny a bylo jasné, že dokud vědci nezískají 
vzorky měsíčních hornin, nepohnou se 
v řešení této otázky dál. Projekt Apollo 
nakonec kýžené vzorky poskytl a s nimi 
i řadu vodítek. Zjistilo se, že chemic-
ké složení Měsíce je téměř stejné, jako 
složení Země. To vědce přivedlo k teorii 
„velké srážky“. Zdálo se, že vznik našeho 
kosmického souputníka je vyřešen a že 
zbývá doladit jen malé detaily. Nová data 
ale ukazují, že s dosavadními představami 
něco není v pořádku, a tak pátrání po pů-
vodu našeho Měsíce ještě zdaleka nekončí.
Připomeňme si některé dřívější teorie:

  • Nejjednodušší představa (1849)
Podle ní Měsíc vznikl společně se Zemí 
ze stejného zárodečného oblaku pra-
chu a plynu. Měsíc by tedy byl jakýmsi 
„bratrem“ Země. Dnes víme, že většina 
velkých měsíců ve Sluneční soustavě 
takto skutečně vznikla. Náš Měsíc to ale 
být nemohl.
  • Odtržení od Země (1879)
S touto teorií přišel George Darwin, syn 
známého přírodovědce Charlese Darwi-
na. Ten předpokládal, že Země kdysi 
rotovala kolem své osy mnohem rychleji 
než dnes a že se od ní Měsíc „odtrhnul“. 
Měsíc by byl „synem“ Země.
  • Zachycení Zemí (1909)
Země by svou gravitací zachytila ze svého 
okolí těleso, které se tak stalo naším Mě-
sícem. Měsíc by byl „manželem“ Země.
Bohužel, ani jedna z těchto tří zmíněných 
teorií není v souladu s parametry, které 
u systému Země-Měsíc pozorujeme.
  • Teorie „velké srážky“ (1974)
Podle této teorie se naše Země nedlouho 
po svém vzniku střetla s jiným tělesem 
o velikosti Marsu. Podle počítačových 
simulací z 90-tých let měl střet připomí-
nat nepovedený tah kosmického „biliá-
ru“. Uvedené těleso (impaktor) se k Zemi 
přiblížilo nejprve z boku. Téměř tečná 

a mysl, bude i nadále předmětem debaty 
a součástí mýtu o Měsíci.

Zdánlivá větší velikost Měsíce u obzoru 
a menší vysoko na obloze.
Vycházející úplněk se někdy může zdát 
mnohem větší na obzoru, než když vystou-
pá výše na oblohu. Je-li Měsíc vysoko na 
obloze a my ho pozorujeme například mezi 
vysokými budovami ve městě nebo mezi 
stromy v lese, srovnáváme jeho velikost 
s blízkými budovami nebo blízkými stromy 
a zdá se nám, že je malý. Pozorujeme-li 
Měsíc, který je blízko obzoru při východu 
nebo západu, srovnáváme jeho velikost 
také s budovami nebo stromy, které jsou 
v tom případě daleko od nás, zdají se nám 
menší a Měsíc v porovnání s nimi se nám 
zdá větší. Vezměme si do natažené paže 
například tužku, namiřme ji k Měsíci 
a srovnejme velikost Měsíce s tloušťkou 
tužky. Zjistíme, že Měsíc zůstává v poměru 
k tloušťce tužky stejně velký, je-li vysoko 
na obloze nebo blízko obzoru. Zdánlivě 
větší Měsíc u obzoru je proto pouze optický 
klam.

POHLED DO BUDOUCNOSTI
Měsíc se bude neustále od Země vzdalo-
vat, až ztratíme jeden nádherný úkaz – 
úplné zatmění Slunce, protože Měsíc už 
bude tak daleko, že při pohledu ze Země 
nebude moci zakrýt celý sluneční kotouč 
a budoucí generace uvidí maximálně jen 
zatmění prstencové. Nakonec se úplně 
vymaní ze zemské gravitace a ztratí se 
nám z očí. Ale není důvod k panice, uply-
ne ještě mnoho a mnoho času. Nás se to 
už týkat nebude. I Slunce bude stárnout 
a Zemi stále více zahřívat a dá se očeká-
vat, že za 1 miliardu let Země bude neo-
byvatelnou. Proto je podle mého názoru 
už dnes velmi dobře, když astronomové 
hledají planety u jiných hvězd i prostřed-
ky jak se k nim dopravit a doufejme, že 
jednou najdou takovou planetu, která by 
umožnila přežití lidstva (i veškeré fl óry 
a fauny) v daleké budoucnosti.

Jaroslav Kubík
Zdroje: Časopis Astropis, Wikipedie, NASA, 

televize Prima ZOOM.

pro vznik života. Příliv a odliv splachova-
ly vrchní vrstvy zemské kůry do oceánu. 
V této první směsi, v této polévce bohaté 
na minerály mohl vzniknout život a jeho 
přizpůsobení se podmínkám na Zemi. 
Podle astronoma Neila Cominse nesmíme 
podceňovat vliv Měsíce na vývoj našeho 
druhu. Nebýt Měsíce, asi by tento vývoj 
neprobíhal tak rychle. Vyvinuli jsme se tak, 
že se naše biologické hodiny řídí 24hodi-
novým cyklem. Kdyby Měsíc neexistoval, 
den by dnes trval 6 hodin a my jako bytosti 
bychom takto dnes těžko mohli existovat.

Působí Měsíc na naše tělo a mysl?
Je to jedna z nejkontroverznějších záhad. 
Mnozí lidé si myslí, že úplněk ovlivňuje 
jejich chování, působí na chemické procesy 
v jejich těle. Mezi lidmi včetně lékařů je 
velmi rozšířené přesvědčení, že za úplňku 
to na pohotovosti vypadá skutečně jinak. 
Je víc pacientů, víc otěhotnění, víc poro-
dů… Panuje mýtus o lidském chování, 
které se mění v závislosti na fázích Měsíce. 
Co věda říká o tom, že úplněk prokazatel-
ně působí na obyvatele Země? Lidé 
od pradávna dávají do souvislosti Měsíc, 
jeho gravitační působení a chování lidí 
a zvířat. Faktem je, že Měsíc hýbe oceány, 
které zaujímají 70% povrchu naší planety. 
Pokud tedy je lidské tělo tvořeno ze 70% 
z vody, nemohlo by to znamenat, že jeho 
gravitace působí stejným způsobem na lid-
ské bytosti? Někteří členové lékařské obce 
zaznamenali za úplňku změny v lidském 
chování a fyziologii. Nesmíme být zaujatí. 
Pečliví pozorovatelé opakovaně referují 
o spojitosti mezi změnami ve fázích Měsíce 
a naším chováním, o způsobech, jakými se 
v čase vyvíjí naše zdraví a nemoci. Musíme 
si kriticky klást otázky, je-li to možné. 
Hodně to souvisí s poznatkem, že Měsíc 
způsobuje na Zemi příliv a odliv a proto 
může vyvolat něco podobného v lidech. 
Avšak nic podobného přílivu a odlivu 
v lidech způsobit nemůže. Víme, že existuje 
jistá vazba mezi Zemí a Měsícem. Není 
těžké uvěřit, že různé změny a úplněk 
nějakým způsobem na člověka působí. 
Ale nenašli jsme žádný důkaz existence 
jasného mechanizmu vlivu Měsíce. To, jest-
li má úplněk nějaký měřitelný vliv na tělo 

když spojnice Země s Měsícem je kolmá 
na spojnici Země se Sluncem (při první 
a poslední čtvrti). Přílivové výduti dokon-
ce ovlivňují otáčení Země. Přílivová výduť 
vytvořená Měsícem se pohybuje o trochu 
rychleji než Měsíc na své oběžné dráze. 
Měsíc ji vlastně malinko přitahuje zpět za 
sebou a tím nepatrně zpomaluje otáčení 
Země. Naopak Měsíc se tím malinko 
urychluje, čímž se od Země nepatrně 
vzdaluje, dnes asi o 37 milimetrů za rok. 
Bez našeho Měsíce by se Země dnes otá-
čela mnohem rychleji a dny by byly mno-
hem kratší. To by ovlivnilo vývoj života 
na naší planetě. Slapové jevy, které poutají 
Zemi k Měsíci, fungují obousměrně. Naše 
planeta má pochopitelně také vliv na Mě-
síc. Před miliardami let byl Měsíc téměř 
zcela tekutý. Nebyla tam voda, ale žhavé 
horniny v tekutém stavu – magma, takže 
tam vlivem zemské gravitace probíhaly 
také slapové jevy. Časem se lávový příliv 
a odliv ochladil a proměnil v pevnou 
a nehostinnou krajinu.

Jak by to vypadalo, kdyby kolem Země 
žádný Měsíc neobíhal? Jak odlišný by 
byl náš svět? Jaký vliv má Měsíc na naši 
existenci?
Za to, že tu dnes jsme, vděčíme zčásti 
Měsíci. To on umožnil, aby se na Zemi 
vytvořilo prostředí prvních oceánů plných 
minerálů, díky nimž jsme na světě. Kdyby 
neexistoval Měsíc, byla by dnes Země 
úplně jiným místem. Totiž slapové jevy, 
které způsobuje Měsíc, formují pobřeží 
oceánů a krajinu vůbec. Měsíc ovlivnil 
evoluci. Před asi 4,5 miliardami let bylo 
gravitační působení mezi Zemí a Měsícem 
výrazně silnější. Když se zformoval Měsíc, 
byl mnohem blíže Zemi, než je dnes. Oběhl 
kolem Země za 5 hodin. Na obloze byl 
obrovský. Bližší Měsíc působil na Zemi o 
mnoho větší gravitační silou, což velmi 
zásadně ovlivnilo vývoj našeho druhu. 
Když oceány začaly omývat naši planetu 
a Měsíc byl velice blízko, slapové jevy byly 
tisíckrát silnější než dnes. Místo třímetro-
vého přílivu, na který jsme zvyklí dnes, se 
hnal do vnitrozemí tříkilometrový příliv. 
Tyto intenzivní slapové jevy pomohly v 
oceánech vytvořit ty správné podmínky Úplněk v noci                                                                  Mise Apollo                                                                  Kdysi mohla mít Země 2 měsíce                Měsíc při západu

otázky měsíčních nocíotázky měsíčních nocí
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a úklid veřejných prostranství, 
pomníků, výsadba a udržování 
květin a zeleně.
 
USKUTEČNILO SE
Jak jsem již předeslal, uskutečnila se 
dne 29. 8. 2020 společensko zábavní 
akce Dětský den, aneb rozloučení 
s prázdninami. Zde si každé dítko 
prošlo kolečko s různými disciplí-
nami, za každý splněný úkol dostalo 
záznam na kartičku a nakonec za své 
snažení obdrželo cenu. Po skončení 
těchto dětských soutěží si zablbli 
i dospěláci, a to jízdou družstev na 
lyžích na čas. Po loňském úspěchu 
myšáka Mickeyho letos za dětmi 
přijel kocour v botách, se kterým se 
děti mohly vyfotit a zatančit si s ním. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat 
nejen všem z výboru, ale i ostatním 
lidem, kteří nám pomohli, ať už se 
soutěžemi, nebo při organizaci.

A NEUSKUTEČNILO SE
Bohužel nám situace nedovolila 
v letošním roce se více projevit, pro-

jsme určitou představu, realizace 
ovšem nešla provést ze známých pří-
čin. Nicméně tato akce zůstává jako 
priorita pro příští rok. Rovněž další 
požadavky, které se nepodařilo zrea-
lizovat letos, budou přesunuty k jed-
nání na příští rok. Jedná se například 
o zábradlí k rybníku Louže, oprava 
veřejného osvětlení, nebo realizace 
odpočinkových posezení v obci.
Nicméně členové Osadního výboru 
nezaháleli a vykonávali v obci různé 
okrašlovací práce, jako je úprava 

Ve druhém pololetí letošního roku 
se členové Osadního výboru sešli na 
dvou schůzkách, pokud to ještě opat-
ření vlády ČR dovolovala. Jednalo se 
o uspořádání akce dětského dne – 
rozloučení s prázdninami a dále 
o chodu obce. 

NESTIHLO SE
Co se nám nepodařilo v letošním 
roce uspořádat, je vyčistění a úprava 
okolí kolem studánky v lese v Do-
lích směrem ke Staňkově louce. Měli 

OSADNÍ 
VÝBOR 
SEDLEC

 Martin Knil

na Sedleci víme, že lyžovat 
se dá nejen na sněhu



to se neuskutečnily naše akce jako 
svatomartinský průvod s pečením 
buchet, lampionový průvod, nebo 
tvořivé dílny našich děvčat. Snad to 
vše dopadne v příštím roce a budeme 
se zase potkávat na akcích osadního 
výboru.
 
Přejeme všem občanům našich obcí 
krásné a pohodové prožití Vánoc 
a úspěšné vkročení do roku 2021.

osadní výbor Sedlec
nejen soutěže, ale také 

pohádkové postavy provázejí 
náš Dětský den - 

kdopak je asi tohle, mňauuu?



co by to bylo za Dětský den
bez soutěží pro děti

OBECNÍ DŮM č.p. 72 SEDLEC - SEDLECKÁ ŠKOLA
HISTORIE SEDLECKÉ ŠKOLY

Až do konce školního roku 1872/1873 do července chodily děti ze Sedlece do školy na Vraclav. Poté Zemská rada 
školní vydala povolení, že školu v Sedleci zříditi mohou. K tomu účelu byl pronajat dům č.p. 7 Kateřiny Bohačkové – 
nyní Dolanský Stanislav horní, pro prozatímní zřízení školy. Otevření školy bylo stanoveno na 5. října 1873, prvním 
učitelem byl Karel Macháček.
Obec Sedlec však usilovala o stavbu školy nové, místo bylo vybráno uprostřed návsi, kde byla louže. V neděli dne 
17. dubna roku 1876 byl položen základní kámen k budově školy. Za stavitele byl obecní radou vybrán pan Oktavi-
án Pohl z Vysokého Mýta za cenu 6586 zlatých. Kámen byl posvěcen podle starého přísloví: Počni bohem v každé 
době, podaří se práce Tobě. Dne 18. září 1876, tedy za 5 měsíců byla škola vysvěcena a předána do užívání. Dne 15. 
ledna 1877 byla provedena kolaudace školy. Zemský výbor na žádost obce poukázal 1500 zlatých subvencí ( fi nanční 
podpora z veřejných prostředků ). Toho času obec čítala 74 domů s 430 obyvateli. Do školy chodilo 40. dětí a prvním 
učitelem byl František Pokorný, starostou v obci byl Václav Roubínek č.p. 15. Ve škole se učilo 86 let, v roce 1919 
přibyla v Sedleci nová třída, zatím ve Valentově statku č.p. 53, nyní pan Pavka.
V roce 1963 se ve škole učilo 16 žáků. Už delší dobu se mluvilo o zrušení jednotřídek, proto na schůzi SRPŠ dne 
9. ledna 1964 byl pozván zástupce ONV, který v přesvědčivém proslovu získal rodiče pro zrušení školy a dovoz žáků do 
výše organizované školy na Vraclavi. Škola byla na základě zmíněné schůze rodičů rozhodnutím ONV v Ústí nad Orlicí 
o prázdninách zlikvidována. Žactvo bylo přiškoleno na Vraclav a učitel Josef Doležal přeložen do Vysokého Mýta. 
Život se mění a lidé v něm, kdysi si s pýchou otevřeli občané svoji školu na Sedleci a dnes ji dobrovolně ruší, poně-
vadž jednotřídka dnešním požadavkům nevyhovuje (citace).
V době, kdy se škola zřizovala, do ní chodilo 40 dětí. Byla ovšem léta, kdy školu navštěvovalo i 60 dětí. V roce 1987 
byla provedena částečná rekonstrukce, oprava fasády a oken, byly odstraněny okrasné prvky i okna, vše v duchu soci-
alistického stavebnictví.

Jiří Táborský st. za použití citací z Pamětní knihy školy sedlecké

SOUČASNOST SEDLECKÉ ŠKOLY
V současnosti se provádí rekonstrukce 
bývalé školy. Níže bych chtěl občany 
ještě seznámit s informacemi, které se 
týkají této opravy. Jedná se o projekt: 
Obnova obecního domu č.p. 72, Sedlec.

   • Stavbu provádí: Stavitelství Háněl s.r.o.   
      Proseč
   • Výdaje na opravu: cca 3 mil. Kč
      Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 
      z dotačního titulu Podpora rozvoje regionů 
      na rok 2019 ve výši 1 688 220 Kč.
   • Prováděné práce: Výměna oken a dveří, 
      výměna stropní konstrukce nad 2.NP, obnova 
      sociálního zařízení, nové osvětlení sálu, 
      vytápění, oprava střechy.

Čerpáno z informací OÚ Vraclav.
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Křížky u cest, v poli, nebo třeba 
uprostřed návsi, dotvářejí prostředí 
polí, vesnic, měst, lesních cest či luk. 
V minulosti sloužily např. jako orien-
tační body, byly místem k nabrání sil 
sedláka, místem chvilkového spočinutí 
při práci na poli, místem setkávání lidí 
a nezřídka se u nich odehrávaly církevní 
obřady.

Byly postaveny k oslavě Boží, jako výraz 
poděkování za to, že jsme, za uzdravení 
celé rodiny či vsi, jako ochrana před 
cholerou v obci atd.

Kromě našich tří kostelů, máme v obci 
i několik menších sakrálních památek, 

jejichž význam sice nedosahuje hodnoty 
kostela, přesto jsou i ony součástí naší 
obce a míjíme je každý den.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem našim občanům, kteří dobrovolně, 
nezištně a s úctou o naše křížky pečují, 
upravují prostranství kolem nich, 
osazují je květinami a zapalují svíčky.

Pojďme si je ve fotografi ích prohlédnout.

aneb kříže, křížky, pomníčky, boží muka, 
kapličky, zvoničky, křížové cesty, smírčí kříže a další drobné sakrální stavby

Křížek 
u kostela 

Nanebevzetí 
Panny Marie

Křížek 
na vraclavské 

návsi

Centrální 
kříž 

na hřbitově

Křížek 
cestou 

k Sedleci

Křížek 
směrem 

na Vysoké 
Mýto

Křížek 
na Sedleci

Zajímavost:
Z místního názvu „U kapličky.“ Dříve 

zde stávala kaplička postavená rodinou 
Čapkových z Vysokého Mýta, nyní je zde 
lípa a empírový pomník (pozn. čerpáno 

ze zápisů pana Vl. Voláka a jeho soupisu 
názvů místních částí v obci Vraclav).
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Letošní rok se toho vzhledem k situaci v naší zemi u do-
brovolných hasičů moc neudálo. Není tedy o čem psát. 
Proto jsme se rozhodli pro Vás v tomto čísle zveřejnit fot-
ky z tréninků dětských hasičů od jeho začátků až po sou-
časnost. Můžete se podívat, jak se ti nejmladší postupně 
učili, zúčastnili se pár soutěží a neofi ciálních akcí. Během 
již pětiletého fungovaní se dětem věnovali Marťa Kopec-
ká, Klárka Voláková, Jindra Pitra, Robert Plocek, Petr 
Koukol, Tomáš Zeman a Petr Kulhavý. Na fotkách můžete 
vidět děti na místním fotbalovém hřišti, kde se setkávali 
každou „hezkou“ středu, poté na okrskové soutěži na Sed-
leci, na Vraclavi při soutěži O pohár starosty, na Dvořisku, 
v Kosteleckých Horkách, na dětském dni v Janovičkách. 
Jsme rádi, že děti hasičský sport baví, že se jejich řady 
rozšiřují a přibývají mladší a mladší. Na posledním 
tréninku v záři se jich scházelo kolem dvaceti, nejstarším 
účastníkům táhne na jedenáctý rok, těm nejmladším je 
kolem čtyř. Přejeme jim do dalšího roku hodně krásných 
dnů k trénování, elán, nadšení a hlavně radost při společ-
ných aktivitách nejen na tréninku, ale i při soutěžích.

Vám všem chceme jako sbor dobrovolných hasičů po-
přát krásné vánoční svátky plné pohody a klidu, úspěšné 
vkročení do nového roku a hlavně pevné zdraví po celý 
rok 2021.

hasiči Vraclav zastavení se



UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

starosta@obecvraclav.cz
Hedvika Zerzánová 
(asistentka starosty)

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

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

telefon 465 482 127

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 465 482 120

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@zsvraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
telefon 727 949 271 (Průmyslová)

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.34, 9.19, 
  11.31, 13.00, 14.15, 14.29, 15.42,
  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, 14.47, 15.03, 
  15.37, 15.56, 16.47, 16.50

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

SMĚR SEDLEC ROZCESTÍ
pouze ve všední den
  5.45, 6.20, 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

OTVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBY

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

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
 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

Kvůli nastalé situaci 
doporučujeme poslouchat místní 
rozhlas, sledovat vývěsky a také 

facebookové stránky obce: 
www.facebook.com/obecvraclav.

otvíračky · autobus · kontakty

facebook: 
obec Vraclav


