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        Slovo starosty obce  
                            Vážení spoluobčané, 

                     chtěl bych využít příležitost, které se mi dostalo prostřednictvím zpravodaje a sdělit vám maximum   

informací o dění v obci. Budu se snažit ve stručnosti popsat to nejpodstatnější, co se událo od   

posledního pravidelného vydání zpravodaje. 

 

 V loňském roce 2008 získala obec znak a vlajku. Jsou mezi námi lidé, kteří mají dosud pochybnosti o použitých 

symbolech, ale věřte, že je to naprosto originální kombinace, která má svůj původ v jedinečné historii naší obce. 

 Velmi zdařilému průběhu 900. výročí vyvraždění čelních představitelů rodu Vršovců na hradě Vratislavi bylo 

věnováno speciální vydání zpravodaje. Za profesionální úroveň jeho zpracování a vydání patří velký dík grafičce paní 

Barboře Tůmové a zástupkyni ředitele naší školy Mgr. Pavlíně Filipi.  

  Toto výročí mělo i jiný výrazný přínos ještě než proběhlo, a to novou komunikaci na návsi, opravené silnice a 

křižovatky a u kašny ve Svatém Mikuláši nový taras a dlažbu. 

 Naproti tomu je velká škoda, že v zastupitelstvu obce nenalezla potřebnou podporu rekonstrukce požární zbrojnice na 

Vraclavi, jejímž účelem bylo odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu a především získání osmi nových bytů. 

Hasičům měl zůstat stejný prostor, jaký mají dnes, v rozšířeném přízemí a v přestavěném 1. patře a v novém podkroví mělo 

být po čtyřech bytech. Obec tak přišla o přidělenou dotaci ve výši 630 tisíc Kč na 1 byt a další šanci už nedostane. 

 

 Na začátku roku 2009 - roku vítězství, jak s oblibou uváděla média, přišla světová hospodářská a finanční krize i do 

Čech a výrazně ovlivnila i rozpočet naší obce. Příjmy z daní klesly o 15 % a bylo nutné značně omezit a seškrtat plánované 

výdaje a akce. 

 Přesto rok 2009 přinesl své ovoce. 

 

 Na hřbitově byly ošetřeny a dosázeny lípy. Celkové náklady činily 156.000 Kč, z toho 123.000,- Kč bylo pokryto 

dotací Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životního prostředí. 

 Za hřištěm směrem na Stradouň byla zkolaudována nová čistírna odpadních vod pro část obce „Na Drážkách“. 

Důvodem její stavby bylo nepovolené vypouštění odpadních vod do silničního příkopu, které bylo přesměrováno do vodoteče 

V Roklích. Náklady na čistírnu, včetně potřebné kanalizace, byly 5,7 miliónu Kč, z toho dotace kraje 4 milióny Kč. 

 3. listopadu byl slavnostně otevřen nový stravovací provoz základní a mateřské školy. Zástupkyně ředitele školy Mgr. 

Pavlína Filipi spolu s personálem školy, školní jídelny a dětmi připravili krásný kulturní program, který se líbil všem 

účastníkům. Slavnostní pásku přestřihl spolu s hejtmanem našeho kraje a starostou obce Ing. Miloslav Soušek, poslanec 

Parlamentu ČR, jehož zásluhou získala obec na realizaci 10,5 miliónu Kč ze státního rozpočtu, přičemž celkové náklady na 

dílo byly 18,3 miliónu Kč. Nové budově pak požehnal Mgr. Jan Kunert, farář v Horním Jelení. Po předání klíčů od budovy do 

rukou ředitele školy PhDr. Libora Klementa následovalo malé pohoštění. První jídlo z nové kuchyně, guláš speciál, dochutil 

pan poslanec s panem hejtmanem a byl znamenitý. Na závěr oficiální části slavnostního otevření byla promítnuta 

fotoprezentace průběhu stavby nového stravovacího provozu od demolice farní stodoly až po zkušební provoz nové kuchyně. 

Slavnostní otevření probíhalo za účasti médií - regionální televize, rozhlasu a tisku. 

 Nový stravovací provoz vyřešil letité problémy s neúnosnou hygienou vaření ve stávající školní jídelně. Byla získána 

chybějící - kmenová učebna, učebna ručních prací, sborovna a ředitelna. V budově fary se uvolnil prostor pro zvýšení 

kapacity mateřské školy a ve zrušené jídelně pro žáky ve stávající budově školy vzniklo místo pro družinu. 

 Zbývá dostavět propojení mezi prvním patrem fary a nové budovy stravovacího provozu, aby se děti z mateřské školy 

nemusely při každém odběru stravy oblékat, obouvat, přecházet za každého počasí z budovy do budovy, tam zase zouvat a 

svlékat, a to každý den nejméně třikrát. Finanční podporu 280.000,- Kč na dostavbu propojení přislíbil z prostředků 

Pardubického kraje hejtman Mgr. Radko Martínek a radní kraje pro venkov Ing. Václav Kroutil. Budeme se těšit. 

 Dalším obrovským úspěchem v letošním roce je získání dotace na realizaci projektu Revitalizace centra obce Vraclav 

s rozpočtem 8.260.000,- Kč. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7.550.000,- Kč ztvrdil svým podpisem hejtman 

Pardubického kraje. V současné době jsou zpracovávány podmínky pro výběrové řízení na dodavatele realizace projektu. 

Realizace je plánována na rok 2010. Vraclav se tak dočká důstojné návsi a konečně zmizí „Vraclavskej plac blátivej“, jak o 

návsi nedávno napsal TRS. 

  

Obci byla letos také schválena 100 % dotace (v rámci Evropského integrovaného operačního programu) na nový 

územní plán. Cena jeho zpracování je 200.000,- Kč.  

 Co se zatím nedaří, je prodej 10 parcel pro výstavbu rodinných domů „Na Drážkách“. Nabízejí se různé důvody, jako 
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dosud nerealizované inženýrské sítě nebo finanční krize. Jenže dosavadní zájemci, kteří měli požádáno o parcelu, od koupě 

odstoupili většinou z důvodu vysoké ceny za 1m2. Zastupitelstvo obce neakceptovalo nižší návrh rady obce, prosadilo a 

schválilo cenu 500,- Kč za 1m2, a tak nezbývá než čekat.  

 Dále se chci zmínit o nové bioplynové stanici společnosti BIO VM s.r.o. Vysoké Mýto v zemědělském areálu 

společnosti ZEVAS Vraclav, a.s., která je nyní ve zkušebním provozu. Ten potrvá do března roku 2010. Jeho součástí jsou 

hlukové a pachové zkoušky. Generátory elektrické energie bioplynové stanice mají výkon 750 kW. Uvažuje se, až to bude 

technicky možné, že dojde k přímému dodávání plynu do distribuční sítě VČP. 

 

 Po loňské rezignaci předsedkyně kulturní komise paní Petry Klasovité se na začátku letošního roku podařilo komisi 

doplnit a obnovit její činnost. Novou předsedkyní se stala paní Věra Nováková a pan Ing. Ladislav Novák byl zvolen 

kronikářem obce. Vedení kroniky převzal od dlouholetého zasloužilého kronikáře a dokumentaristy pana Vlastimila Voláka. 

V souvislosti se změnami ve vedení kulturní komise vzala plně do svých rukou redakci Vraclavsko-Sedleckého zpravodaje 

Mgr. Pavlína Filipi, též členka kulturní komise.  

 Letošní rok pravděpodobně nezavršíme tradičním ohňostrojem, pokud neseženeme sponzory, protože jeho nákup je 

nyní pro obecní pokladnu neúnosný. Rozpočet obce v roce 2010 čeká bohužel další snížení příjmů z daní. Rozdělování 

daňových příjmů do rozpočtů obcí probíhá podle zákona o rozpočtovém určení daní. Zákony navrhují a schvalují poslanci 

parlamentu České republiky. Požadavky nás starostů na zvýšení příjmů do rozpočtů malých obcí doposud neakceptovali. 

Jediné, čeho se dočkáte, je stále stejnobarevná obehraná písnička o korytech. Bezvýchodná situace dospěla tak daleko, že jsou 

zakládána nová politická seskupení. Jsou kritizována velkými stranami, protože jim ubírají při volbách hlasy a ohrožují jejich 

koryta. Na jaře roku 2010 proběhnou volby do poslanecké sněmovny. A jedině hlas každého z vás může ovlivnit jejich 

výsledky ve prospěch vaší obce a vašich potřeb. Než vhodíte do urny svůj hlasovací lístek, zamyslete se, zda opravdu dáváte 

hlas vašim potřebám nebo jako vždy mazání medu kolem ... . 

 Ještě malé připomenutí. Někteří z vás máte na okraji předzahrádek, zahrad nebo i na veřejných prostranstvích 

přerostlé keře nebo stromy, jejichž větve zasahují do jízdního profilu komunikací nebo do ochranných pásem vodičů 

veřejného rozhlasu, osvětlení nebo energetiky. Je období vegetačního klidu a proto žádám všechny, kterých se to týká, aby 

zjednali nápravu. Zároveň nabízím pomoc obce těm, kteří to nezvládnou sami. 

 

 Na závěr bych chtěl poděkovat za činnost, kterou mnozí z vás dobrovolně vykonáváte pro veřejnost - bez ocenění, 

pro potěšení. Děkuji škole, jednotkám SDH, komisi SPOZ, klubu důchodců, Sokolům, spolkům a každému z vás, kdo 

přispíváte k udržení tradic, společenské činnosti, čistotě, pořádku a rozvoji obce. Velmi si v tomto směru cením práce 

sedleckých hasičů, kteří dokázali vlastními silami a prostředky s pomocí dalších dobrovolníků vybudovat v sousedství 

hasičské zbrojnice nádherné zázemí pro společenské akce. Oceňuji a obdivuji to, s jakou energií a optimismem dokázali 

manželé Vlčkovi zrevitalizovat jejich statek čp. 47 a držím jim palce. Chválím pana Hanslíka za údržbu schodiště u kostela a 

přilehlých pozemků. Děkuji společnosti Služby Vraclav s.r.o., a to zejména za to, že drží prodejnu na Sedleci. Vím o dalším 

příkladném jednání a činech, ale prostor pro můj příspěvek končí. 

 

     Vážení spoluobčané přeji vám  

      klidné a pohodové prožití Vánočních svátků 

       a do nového roku stálé zdraví, štěstí a spokojenost. 

      

 

    Kulturní komise 
                 Zamyšlení nad kulturou a pamětihodnostmi obce Vraclav 
                        Pro svůj bohatý historický potenciál se Vraclav řadí k velmi významným obcím v naší České republice. Vždyť  

kdo se může pochlubit tak dlouhým trváním jako je více než 900 let od jejího založení. Rod Vršovců sídlící na vraclavském 

hradišti patřil mezi významné rody vedle Přemyslovců a Slavníkovců. V každém koutě na vás dýchne doba našich dávných 

předků. 

             Je příjemné potkávat na Vraclavi skupiny návštěvníků, kteří se zájmem sledují výklad o vzniku Mikulášských lázní, 

obdivují sochy  křížové cesty z Hedeče u Králík umístěné v kostele Svatého Mikuláše, procházejí místy původního sídla 

Vršovců a do lahví stáčejí v historii léčivou vodu u kašny. Naproti hradisku může návštěvník zhlédnout nově opravený kostel 

Nanebevzetí  Panny Marie včetně opravené samostatně stojící zvonice. Bylo velmi důležité, že se oprava kostela povedla do 

připomenutí 900 let vyvraždění Vršovců a mohl tak být důstojným místem pro požehnání obecního praporu vraclavským 

rodákem biskupem Jiřím Paďourem. 
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             Úkolem naší kulturní komise v nejbližším období bude zviditelnění nejstaršího vraclavského kostela Sv. Václava 

(bývalé Horákovy hospody). Nejen návštěvníkům Vraclavi, ale i řadě našich spoluobčanů uniká význam této jedinečné, byť 

časem poznamenané kulturní památky. Před objekt by měla být nainstalována informační tabule o historii a významu stavby.   

              Kulturní život díky místní Veselé školičce, Spolku proti nudě, našim aktivním důchodcům, Regionálnímu muzeu ve 

Vysokém Mýtě, Sokolu a dalším organizacím a spolkům je rozhodně bohatý. Je jen škoda, že mnohé akce nenacházejí 

dobrou odezvu v podobě odpovídající návštěvy našich spoluobčanů. 

              V příštím roce by kulturní komise chtěla svým vraclavským občanům zprostředkovat jedinečné zážitky a záběry 

z míst jako je Turecko, exotické Mexiko či Japonsko. Milovníkům divadelních představení chceme umožnit tradiční zájezd 

do Východočeského divadla Pardubice nebo některého z pražských divadel. V neposlední řadě budeme pokračovat ve 

vydávání Vraclavského zpravodaje, který si už mezi  vámi získal své příznivce. 

              Touto cestou se obracím na vás, naše čtenáře, abyste si nenechávali pro sebe zajímavosti či historky ze života 

Vraclavi nebo Vraclaváků-Vršovců. Rádi je v našem časopise uveřejníme. 

              I když jsem své dětství  prožila v malé vesnici  s malebnou přírodou, přirostla mi Vraclav, stejně jako řadě dalších, 

k srdci a jsem hrdá, že žiji právě zde. Vraclav má prostě svého  ducha - svého genia loci.   

               

 Přijďte si prožít předvánoční čas, který by měl být naplněn pohodou  a radostným očekáváním, na vánoční 

koncerty v našich kostelích. Ve vraclavském kostele se tradiční koncert  koná 17. prosince v 18 hodin a u Sv. Mikuláše 

20. prosince v 17 hodin  pod názvem - Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat. 

                                                                Za  kulturní komisi Mgr.Věra Nováková                                             

   

 

 

  Finanční výbor  

      V letošním roce finanční výbor provedl spolu s ing. Zemanovou veřejnosprávní kontrolu za rok 2008 a následnou 

      veřejnosprávní kontrolu za část roku 2009 u Základní školy a Mateřské školy Vraclav. Kontrolami nebyly 

shledány žádné chyby a nedostatky. Na schůzkách finančního výboru jsme se letos zabývali především rozpočtem obce 

Vraclav. Slibované navýšení daňových příjmů oproti minulému roku uváděné na podzim roku 2008 ve výši 10 %, s kterým 

rozpočet obce pro rok 2009 počítal, se neuskutečnilo. Naopak daňové příjmy přijaté v roce 2009 jsou  průměrně o 12 % nižší 

než ve stejném období minulého roku – vývoj daňových příjmů uvádím v tabulce. Díky tomu rozpočet obce musel projít 

rozsáhlými úpravami.  

 

 

Hospodaření obce za leden – říjen roku 2009: 
 
Příjmy: 

 

Daňové příjmy  

- daně sdílené      4 101 tis. Kč 

- daně výlučné a poplatky    1 057 tis. Kč 

Nedaňové příjmy         586 tis. Kč 

Kapitálové příjmy         178 tis. Kč 

Přijaté dotace       4 751 tis. Kč 

Příjmy celkem     10 673 tis. Kč  

 

Výdaje: 

Kapitálové výdaje      4 921 tis. Kč 

Běžné výdaje       7 056 tis. Kč  

Výdaje celkem     11 977 tis. Kč  
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Daň Měsíc 2008 2009 Rozdíl

 Daň z příjmů FO ze 

závislé činnosti
1-10 933 968 790 622 -143 346

 Daň z příjmu FO ze 

samostatné výdělečné 

činnosti

1-10 132 822 82 638 - 50 184

 Daň z příjmů FO z 

kapitálových výnosů
1-10 110 300 73 126 - 37 174

 Daň z příjmů 

právnických osob
1-10 1 318 371 1 070 551 -247 820

 DPH 1-10 2 171 710 2 083 874 - 87 836

Celkem 1-10 4 667 171 4 100 811 -566 359

Celkové snížení v % - 12

Vývoj daňových příjmů obce Vraclav leden-říjen 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt čerpaným úvěrem na dostavbu školní jídelny. 

                 Finanční výbor vám do roku 2010 přeje pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

 

 

Činnost Komise sociálních potřeb a občanských záležitostí  
  Komise pro občanské záležitosti pracuje v počtu čtyř členek: Jana Heřmanová, Hana Jiroušková, Jana 

Jonášová a Olga Táborská. V pamětní knize, která je vedena již více než 33 let, se při vítání občánků podepisují rodiče i 

příbuzní narozeného děťátka, manželé při výročí zlaté svatby a významní hosté našich obcí. K činnosti komise také patří 

zasílání kondolencí.  

   Občanům, kteří dosáhnou kulatého jubilea od 50 let se zasílá osobní gratulace. Letos jich bylo předáno 76.   

V 75, v 80, v 85 letech a poté každým rokem se předává osobně dárkový balíček s květinou. V letošním roce bylo takto 

předáno 17 gratulací. S pamětní knihou, květinou a dárkovým balíčkem navštívíme i manžele při příležitosti zlaté svadby. 

 

  Nejstaršími občany našich obcí jsou: 

  Kubíková Marie –  97 let    

  Roubínková Eva  –  92 let 

  Kočová Marie   –  90 let                       

  Jiroušková Pavla   –  90 let 

  Staňková Olga       –  89 let                        Hánělová Božena  –  87 let  

  Duchoslav Jaroslav   –  87 let             Schejbalová Růžena –  86 let   

  Richterová Zdenka  –  85 let            Myšková Miroslava  –  84 let 

  Volák Vlastimil         –  84 let             Zimová Pěvuše   –  84 let  

  Machatová Marie  –  84 let             Prokopenková Pavlína  –  83 let  

  Táborská Emilie  –  83 let            Nováková Vlasta  –  83 let 

  Johan Jiří   –  83 let            Krouman Stanislav  –  83 let  

  Pávová Alena   –  83 let                          Sochorová Vlasta  –  83 let  

  Kroumanová Marta  –  82 let            Tesařová Věra   –  82 let  

  Pospíšilová Jarmila  –  81 let            Novák Karel   –  81 let  

  Shánělová Miluše  –  80 let             Sedláček Vladimír  –  80 let  

  Novotný František  –  80 let            Veselá Anna   –  80 let 
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Vítání občánků se organizuje několikrát ročně podle počtu narozených dětí. Rodiče dětí jsou včas informováni 

formou pozvánky. Součástí celé akce je kulturní program, který zajišťují děti z mateřské školy. Pro vítaná miminka je 

připraven malý dárek (plyšáček) a pamětní knížka, pro rodiče květina. Rodiče, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů se 

svým děťátkem této akce zúčastnit, si mohou dohodnout náhradní termín, aby nebyli o tuto událost ochuzeni. 

Mezi naše občany jsme letos přivítali: Lukáše Moskala   

                                                       Tomáše Winklera 

      Barboru Mikulkovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise finančně podporuje „Klub důchodců“. Mezi jeho aktivity patří besedy, turistické výlety po okolí  a společenská 

posezení. 

Každoročně se pro důchodce našich obcí koná „Beseda s důchodci“, na které přivítají naše starší spoluobčany děti 

z mateřské a základní školy. O činnosti našich obcí pohovoří starosta obce pan Oldřich Koblížek a o „Klubu důchodců“ jeho 

předsedkyně paní Marie Drdajová, které tímto děkujeme za obětavou činnost. Toto poděkování patří i ostatním aktivním 

členům „Klubu důchodců“, především panu Vlastimilu Volákovi, paní Jiřině Kočové, Slávce Milfajtové a Aleně Veselovské. 

Po pohoštění následuje kulturní program, o který se postarala v letošním roce nejstarší jihočeská dechovka „Babouci“. Této 

besedy se každoročně zúčastní okolo 65 důchodců z celkového počtu  161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vánoční svátky si vzpomeneme s přáním i na  občany, kteří žijí v domovech důchodců a pečovatelské péče:  

Božena Hánělová, Bohuslav Kuta, Marie Sochorová, Ludmila Pásková, Marie Večeřová, Josef Vodehnal, Václav Zamazal,       

Miroslav Zita, Milada Zitová a Marie Zrutská. 

              V roce 2010 všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
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          Farního společenství   
                     Letošní rok byl pro vraclavskou farnost, po uplynulých dvou velmi náročných a činorodých, obdobím 

relativního klidu. Alespoň se tak mohlo jevit některým farníkům i ostatní veřejnosti. Přesto jsme museli zapracovat na pokrytí 

dluhu, spojeného s opravou zvonice našeho kostela, činícím téměř 200 tisíc Kč. Díky dotaci z Pardubického kraje a sbírkám 

našich věřících se nám jej podařilo značně snížit a zbývající část snad sousedním farnostem splatíme v příštích letech. 

              Pozorným návštěvníkům našeho chrámu rozhodně neušlo, že byl opraven vstupní pískovcový portál kostela. Zde se, 

stejně jako u dalších památek obce, osvědčila spolupráce s manžely Špatenkovými. Farnost rovněž započala s opravou 

obvodové cihlové zdi směrem ke školce. Novým problémem se ukázali zdivočelí holubi na zvoničce kostela. Za dva roky 

dokázal jejich trus zcela ucpat nové žlaby. Čištění ve výškách přes osm metrů není 

rozhodně žádnou kratochvílí. 

              Nemůžeme ani zapomenout na rozhodující činnost našeho farního 

společenství. Tou je pochopitelně duchovní rozměr. Ten je  důležitý v každé době a 

nejinak je tomu nyní, kdy řada lidí hledá  jiné než materiální hodnoty. A 

křesťanství touto cestou může být. Jinak by rozhodně neexistovalo více než dva 

tisíce let a  vedle  stále více duchovně churavějící Evropy nezažívalo bouřlivý 

rozvoj v třetím  světě, kde lidé ve víře nacházejí nové hodnoty a pevnou životní 

oporu. Zcela jinou než předvedli neznámí pachatelé, kteří v návalu vzteku či pouhé 

nevybouřené energie svalili vrchní část pomníku u východní části kostela, jenž zde 

zůstal po zrušeném obecním hřbitově. 

 

            Čeká nás nejkrásnější období v roce - Vánoce. Tradiční vánoční koncert se letos koná 17. prosince. Zveme všechny 

naše spoluobčany k vyslechnutí neopakovatelného zpěvu žáků naší školy i školky a především k nutnému zastavení a 

vybočení z uspěchanosti naší doby. 

            Všem našim spoluobčanům přejeme krásné, požehnané prožití svátků vánočních, svátků u nichž si často mnozí 

neuvědomují, že jsou oslavou narození Ježíše Krista. 

                                                                        vraclavští farníci 

  

           Základní škola  
Milí čtenáři, 

školní rok už je v plném proudu a já bych se, v čase předvánočním, s vámi chtěla chviličku zastavit a 

poohlédnout se za činností naší veselé školičky.  

 Naše škola je plná dětského smíchu, dětských rozzářených očí dychtících po nových zážitcích, nastražených uší 

naslouchajících nové poznatky a rukou očekávajících naši pomoc. V letošním roce máme 68 žáků v pěti ročnících, o které se 

stará pedagogický sbor v tomto složení:    

        1. a 2. ročník – Mgr. Pavlína Filipi 

               3. ročník -  Mgr. Věra Fiřtová 

                4. ročník – Mgr. Roman Soukup 

                5. ročník – Pavla Divišková 

Ve školní družině se o děti starají paní vychovatelky Iva Kučná a Eva Hermannová. 

 

Od září tohoto roku jsme opět nabídli žákům tyto zájmové kroužky:  

• ŠÁŠA   (redakce, která si tvoří vlastní školní časopis) 

• Hrátky s anglickým jazykem  (kroužek pro ty, kteří chtějí být světoví) 

• Smíšek  (pro ty, jimž se líbí i starší kultura) 

• Flétnička   (pro hudebně nadané i pro ty, kteří mají chuť si jen tak písknout) 

• Sportovní hry  (pro všechny, kteří mají rádi pohyb) 

• Keramický kroužek ( i v našich rukou se rodí díla) 

 

 

 U nás je pořád veselo a také se tu stále něco děje. Nechci vás ale nyní zahltit výčtem všech našich aktivit, neboť o 

těch jste průběžně informováni prostřednictvím školní nástěnky nebo školního časopisu. Chtěla bych spíš napsat o novinkách, 

které v letošním roce máme.  
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 Od začátku školního roku se celá naše školička zapojila do programu zdravé životosprávy dětí – Hravě žij zdravě. 

Naší snahou je seznámit děti se správným zdravým a aktivním životním stylem. Děti si mohou každý den přímo ve škole 

koupit dotované zdravé svačinky, škola zajišťuje pitný režim a také každodenní pohyb dětí. Hned v září jsme se v rámci 

zdraví zúčastnili sportovního klání málotřídních škol ve fotbale a v kroketu. Naši chlapci obsadili vynikající 2. místo a 

děvčata se umístila na 4. místě. Nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. Počasí nám přálo a sportovní den na čerstvém vzduchu se 

vydařil. 

V rámci pohybových aktivit také celá naše škola jezdí do Vysokého Mýta na plavecký výcvik. 

Společně jsme zorganizovali celodenní projekt,  

ve kterém se žáci dozvěděli mnoho informací  

o zdravé stravě i o zdravém způsobu života  

a měli možnost si také  něco dobrého připravit.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

Doufáme, že se jim zdraví životní styl zalíbí. 

 

  

 

Myslím si, že nejvýznamnějším dnem tohoto roku byl 2. listopad 2009. Tento den byl totiž slavnostně otevřen a zahájen 

stravovací provoz v naší krásné nové školní budově, která vyrostla za dva roky mezi školkou a školou ze staré rozpadající se 

stodoly. 

 V nových prostorách mají naši žáčci k dispozici novou třídu, počítačovou učebnu, knihovnu i pracovní dílnu, učitelé 

pak svoji sborovnu a všichni velmi moderní kuchyň a jídelnu, ve které se vaří je ty nejlepší dobroty. 

 Chtěla bych proto touto cestou poděkovat hlavně panu starostovi, který se postaral o to, aby celá stavba nejen začala, 

ale hlavně byla včas a zdárně dokončena. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Vám všem, ať úsměv zdobí vaše líce a dny ať jsou stále šťastnější. 
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Mateřská škola      

               Ať jsi holka  

  Ahoj, zdravíme z naší školičky Rybičky!                                nebo kluk, 
      

                        udělej si se mnou kruh. 

                                   Naučím tě chodit, stát. 

                                                                             Pojď si se mnou hrát! 

Já jsem malý domeček . . . 

 

. . . tak takhle si notovaly děti, když poprvé po prázdninách přišly do tohoto domečku. O jaký domeček se vlastně jedná? 

Přece naši mateřskou školku, kde si děti společně hrají, malují, cvičí, získávají nové kamarády. V letošním školním roce 

2009/2010 máme 14 holčiček a 11 chlapců. S dětmi si hrají paní učitelky – Eva Havlíčková a Monika Tobešová. 

 Ve školce se snažíme vytvářet klidnou atmosféru, pocit jistoty a důvěry. Hrajeme si a povídáme podle školního 

vzdělávacího programu – Pět rybiček na moři. Dáváme především důraz na prožitkovou výchovu. Jezdíme s dětmi na 

zajímavé výlety. V říjnu jsme i s kamarády ze ZŠ navštívili Staré hrady, kouzelný svět čarodějnic a skřítků. V listopadu se 

chystáme na exkurzi do pekárny ve Vysokém Mýtě. Další výlet plánujeme na jaro do Oucmanic do Ekocentra Paleta.   

 Také už umíme několik básniček, písniček, her. To všechno potom využíváme na vystoupeních pro babičky a 

dědečky, při vítání maličkých dětí do života nebo Vánočním posezení s rodiči. Děti také rády malují. Již jsme se zúčastnili 

několika výtvarných soutěží. Jezdíme i do Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě a paní pohádkářky z divadélka paní 

Frištejnské jezdí za námi do školky. Jejich pohádky dělají radost nejen našim dětem, ale i dětem ze školky Stradouň. Viděli 

jsme pohádky – O koblížkovi a O řepě. 

 Aby se nám ve školičce dobře žilo, abychom zde trávili jen krásné chvíle, tak k tomu nám pomáhají i rodiče. Účastní 

se našich akcí, jsou podporou pro děti. Například na módní přehlídce, opékání vuřtů aj.. My učitelky bychom rády 

poděkovaly všem maminkám a tatínkům za jejich důvěru a spolupráci. Poděkování patří paní Čihákové za pomoc s dětmi při 

práci s hlínou, paní Schejbalové za materiální vybavení, paní Bokové za ušití vánočních dárků, paní Schejbalové za šití krojů 

a čepiček, paní Pilařové za dárečky pro děti, paní Mlíkové za sladkosti, paní Moskalové za hračky, panu Zerzánovi a panu 

Fuksovi za opravy na dvorku MŠ, dále pak paní Melíškové, paní Filippiové a paní Drdajové. 

  

Děti ze školičky se loučí se slovy: „Děti, děti pojďte sem do kola si sesednem, za ruce se uchopíme, vzájemně se 

pozdravíme, popřejem si ať máme dneska krásný den. 

        Ať jsou všechny vaše dny také krásné! 

              
 

          

TJ Sokol Vraclav  
              Za TJ Sokol Vraclav bych chtěla připomenout akce, které jsme pořádali v uplynulém roce: 

 

 

Únor - Dětský maškarní karneval 

             Jako každoročně velká účast dětí v maskách,  

             tentokrát jsme připravili předtančení Čarodějnický rej,  

             které mělo úspěch a vystupovali jsme též  

             na maškarním  pro dospělé. 
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      Květen -  III.ročník kuličkiády a Dětský den s vojáky – povedené akce 

 

      Říjen - IV.ročník drakiády - Bohužel nám opět nefoukalo,  

                                ale rodiče se snažili a tak draci létali. 

                          - Den světel 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad - Předvánoční dýchánek pro ženy - z ohlasů povedená akce, kdo se zúčastnil určitě nelitoval, protože toho bylo 

dost k vidění: 

 - ukázky latinskoamerických tanců 

 - vánoční aranžování 

 - slavnostní účesy  

 - proměny líčením s fotografkou 

 - ukázky výrobků z pedigu 

 - dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny, prodej perníčků  

 - módní přehlídka nádherných modelů  

  ( při které se vyřádily hlavně děti) 

Určitě si příště tuto akci nenechte ujít, protože je to příjemné  

odreagování před Vánocemi. 

Prosinec - Čertování 

 

 

Ráda bych vás všechny pozvala do našich řad na pravidelná cvičení, která se konají: 

  ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNA 

  Po nebo St od 16°° Rodiče s dětmi s Jitkou Říhovou 

  Út od 16°° Děti 4 – 8 let s Markétou Schejbalovou 

       od 18°° Zdravotní cvičení s Janou Schejbalovou 

  Čt od 19°° Ženy s Leonou Ochodnickou 

 

  KULTURNÍ DŮM 

  Po od 16°° Děti 8 – 15 s Hanou Maturovou 

  Út od 17.30 Florbal st.žáci 

             od 19°° Florbal muži 

 

A ŽE BY SE NA VRACLAVI ZASE HRÁL FOTBAL? 

Od října začal Zdenda Brýdl trénovat děti 5 – 12 let. Přes zimu mají pauzu, protože nejsou prostory pro trénink, ale na jaře 

opět začnou. 

  

 

Jménem všech z TJ Sokol Vraclav, bych vám všem chtěla popřát do nadcházejícího roku hodně zdraví, štěstí, pohody, 

klidu a SPORTU  ZDAR.           

Ochodnická Leona 
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SPOLEK PROTI NUDĚ 
 

      

     Spolek proti nudě je právnickou osobou, v současné době složený z 11členů (z toho 

     4členný výbor) a 7 aktivních hostů. Spolek vznikl v roce 1996 a jeho hlavní náplní je 

     sportovní a kulturní činnost všech věkových vrstev obyvatelstva, do které spadá i 

     pořádání letních dětských táborů. Principem činnosti spolku je „NENUDIT SE“. 

     Činnost spolku se řídí ročními programy, které sestavuje a zajišťuje jeho výbor.  

 

 

Nynější složení výboru: 

předseda – Libor „Bíba“ Zerzán 

                         jednatel - ekonom – pokladní – Verča Pekařová 

              kulturní referent – Jindra „Incek“ Samek 

            sportovní referent – Pavel „Paťa“ Bureš 

 

 

Nejbližší plánované akce: 

 

 -    5.12. - velmi úspěšné „Dopeklabraní“  

  

 -    31.12. - Silvestrovský trojboj  

                   - turnaj ve floorbale, pinpongu a stolním fotbálku 

                     (sál kulturního domu Vraclav 

 

- leden/únor  2010    - zimní olympiáda – za příznivého počasí 

- březen 2010            - maškarní ples 

- 30.4. 2010                - pálení čarodějnic 

 

 

a v neposlední řadě LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR - zpravidla pořádáme 3 - 14denní běhy v průběhu července a srpna – loňský 

rok jsme se opět vrátili na oblíbené místo v Břehách u Přelouče, nedaleko Mělických písníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na všechny naše akce Vás srdečně zveme, ať už jako aktivní účastníky nebo pouze diváky či návštěvníky. 

 

 

Více informací o Spolku proti nudě a naší činnosti se můžete dozvědět na našich internetových stránkách: 

www.spn.webzdarma.cz 

http://www.spn.webzdarma.cz/
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Sbor dobrovolných hasičů Vraclav 
 
Sbor dobrovolných hasičů ve Vraclavi má v současné době 55 členů. Jako každý rok jsme  se 

sešli v lednu na výroční valné hromadě, na kterou byli pozváni i zástupci okolních sborů. 

V únoru náš sbor uspořádal tradiční hasičský ples, na jehož přípravě se účastnila většina 

aktivních členů sboru. V květnu jsme se rozloučili s naším dlouholetým starostou sboru panem 

Jiřím Ryzem. Čest jeho památce.  

 Koncem tohoto měsíce se naše družstvo mužů účastnilo okrskové soutěže v požárním 

sportu, letos pořádané hasičským sborem Janovičky. Na této soutěži jsme se umístili na pátém 

místě. V srpnu proběhla v Dobříkově oslava 100let od založení místního hasičského sboru jejíž součástí byla i netradiční 

soutěž v hasičském sportu, které se také účastnilo naše družstvo mužů. V této soutěži jsme se umístili až na sedmém místě.  

        V prosinci bychom chtěli uspořádat tradiční setkání ke konci roku.  

 Chtěli bychom poděkovat všem aktivním členům za účast při akcích pořádaných sborem dobrovolných hasičů, 

obecnímu úřadu Vraclav za zajištění zásahových uniforem od krajského úřadu a za spolupráci při zajišťování požárních 

hlídek při akcích v místním KD.       

Do nového roku 2010 přeje hodně zdraví a pohody.  

                                                                                                          výbor SDH Vraclav 

 

MS Vrcha 
 

 

                        Vážení spoluobčané, 

byl jsem požádán, abych přispěl  několika málo slovy do místního zpravodaje za naše myslivecké sdružení. Jak jsem psal již 

v minulosti, přesto že i naše sdružení pomalu nahlodává zub času, snažíme se navázat na tradici kulturních akcí jako je např.: 

myslivecký ples, beseda ve škole či školce, dětský den nebo jen návštěva naší střelnice. Naše celoroční snažení je pak 

prezentováno na okresní výstavě trofejí, kde se představí trofeje  všech mysliveckých sdružení v našem okrese. 

              V našem sdružení je v současnosti 25 členů kteří i přes to, že nám veřejnost zase až takříkajíc moc nefandí, se snaží 

plnit závazky vyplývající nám ze zákona jako je dodržování tradic, zvyků, chovu a ochrany zvěře a samozřejmě zákonů, 

směrnic a nařízení o myslivosti, ať už ze strany pověřené obce nebo krajského úřadu. 

  V současné době máme problémy se stavy zvěře drobné tj. zajíc, bažant a koroptev, které mají problém v našich 

velkých lánech odchovat mladé a když se jim to náhodou podaří, tak na ně uprostřed lánů vyrazí lišky a divoká prasata, která 

je vytlačí do okrajů porostů, kde jsou v nejlepším případě zneklidňovány toulavými kočkami nebo našimi spoluobčany, kteří 

jsou na procházce se svým psem, samozřejmě na volno, aby se pes vyběhal a vůbec si neuvědomují, že jejich svěřenec právě  

očichal  mládě a tím ho odsoudil ke smrti hladem, protože jeho matka má strach z pachu psa a mláděti prostě nedá napít. To 

je bohužel skutečnost zcela běžná a pro některé lidi normální. A když už v krajním případě nastoupí myslivecká stráž a 

v mezích zákona toulavou kočku nebo psa usmrtí, tak nás veřejnost odsoudí a při tom ani neví, kdo je v právu. 

                Já dělám myslivost od roku 1977 od svých 17 let a za tu dobu už jsem toho zažil opravdu hodně, krásných zážitků 

v lese se zvěří nebo s radostí ze svého psa, tak i samozřejmě těch nezáviděníhodných jako je třeba střet vodící srny s autem 

nebo pískajícím hladovým srnčetem. Málokdo ví, že když půjde do lesa a do některého z krmelců nasype chleba či rohlíky, 

zvěři uškodí, protože třeba v našem případě zvěři srnčí způsobí nemalé zažívací problémy spojené s průjmy, které ji zvláště 

v zimním období vysilují. 

              Chtěl bych Vás požádat, aby jste se více věnovali jak svým dětem, tak svým pejskům, a aby jste si uvědomili, že ta 

zelená příroda okolo je pro nás pro všechny. Ale spíš bych měl napsat, že je jen pro ty tolerantní, kteří jí chtějí rozumět a 

pomáhat.                                                                                                          Přál bych si, aby nás veřejnost nebrala jako lidi 

s puškou, co jen loví. A i  když je nám třeba už hodně let a vlasy  máme hodně šedivé, stále ještě můžeme hrdě říkat, že jsme 

to byli my, kdo vysázel tenhle les, upravoval  a budoval naši obec a ještě stále tu chuť něco vylepšit nebo někoho něco naučit 

máme.  

                  Nemám nic proti komukoliv z veřejnosti, i když samozřejmě se vždy najde nějaký odborník, který mě takříkajíc 

zvedne, protože zapomene na to, že všechno se vším souvisí a nejde preferovat jeden druh  na úkor druhého. 
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H. G. Wells 

Tlak nemyslivecké veřejnosti, různých tzv. ekologických aktivit a majitelů pozemků vůči myslivcům v poslední době 

opět sílí. Je naprosto zbytečné dodávat jim ještě v tomto sporu munici proti nám. Uvedené myšlenky jsou pro mnohé jistě 

neobvyklé, snad i obtížně pochopitelné. Bez důsledné informovanosti naší veřejnosti o tvořivé činnosti myslivců může 

docházet i k odmítání našeho úsilí často ztotožňovaného s pouhým lovem, který je ovšem pouze výsledkem naší práce, o niž 

jsme se podstatnou měrou také zasloužili. Jak jsem zmiňoval ve svém posledním příspěvku, je možné, po dohodě s vedením 

MS Vrcha, si půjčit mysliveckou chatu na různé rodinné nebo společenské akce. Kdyby snad někdo měl zájem něco 

z myslivecké problematiky znát nebo konzultovat, jsem mu k dispozici kdykoliv po dohodě na telefonu 731 015 788. 

                    S pozdravem Myslivosti  zdar - Myslivecký hospodář Kubíček Petr  

  

 

 

Je možné cestování časem? 
 

 V souvislosti s nedávno vydaným číslem Zpravodaje věnovanému loňské akci k výročí vyvraždění čelných 

představitelů rodu Vršovců možná mnohé napadlo, kdyby tak bylo možné  nasednout do stroje času a odcestovat 900 let zpět 

a tak na vlastní oči uvidět jak zdejší události probíhaly doopravdy, jak vypadal tehdejší hrad, jací lidé zde žili atd. Je to 

poněkud podivné přání, ale v následujících řádcích se pojďme podívat, co k myšlence cestování časem říkají dnešní poznatky 

vědy, především fyziky a kosmologie.  

 Myšlenkou cestování v čase se lidé zaobírali mnohem dřív a byla to jen čirá utopie, která 

odporovala nejen zdravému rozumu, ale i vědeckým poznatkům minulých staletí. První, kdo 

upozornili na cestování v čase, byly autoři sci-fi. Např. Herbert George Wells, který už v roce  

1895 napsal sci-fi román „Stroj času“. Nebo Jakub Arbes – jeho romaneto Newtonův mozek,  

kde se sice v čase necestovalo, ale do té minulosti se v takovém specielním stroji, který 

překračoval rychlost světla, aktéři toho příběhu dívali. Od možnosti cestování časem si mnozí ve  

své fantazii představovali realizaci překonání smrti a možnost návratu do svého mládí, setkání se 

zemřelými předky nebo také možnost odcestováním do minulosti zrevidovat a napravit svá 

chybná rozhodnutí, která kdysi učinili. (Tyto lákavé možnosti by však často mohly být 

doprovázeny jevy opačnými, ba katastrofickými, které by mohly vést ke zrušení naší existence  

nebo ke katastrofě i vesmírného rozsahu, kdybychom odcestovali příliš daleko do minulosti a spustili určité mechanismy, 

které by se nám vymkly z rukou). 

 

Tehdy se už tušilo, že rychlost světla jakýmsi způsobem souvisí s během času. Když budeme překračovat rychlost 

světla, budeme předhánět světelný paprsek a můžeme se dívat do minulosti. Pohled do zrcadla je také pohled do minulosti. 

Kdyby byly ve vesmíru nějaká zrcadla – odražeče a my bychom se dalekohledem do nich podívali, tak bychom mohli vidět 

minulost naší Země, protože světlo, jak víme, se šíří konečnou rychlostí cca 300 000 km/s. Tak například kdyby teoreticky 

existovala nějaká rozumná civilizace ve vzdálenosti 450 světelných let od Země a nastavila směrem k Zemi obrovské zrcadlo, 

mohli bychom, za předpokladu použití velmi výkonného dalekohledu vidět vyvraždění Vršovců na vlastní oči právě nyní. 

Jenže … o takové civilizaci nevíme a i kdyby existovala, jaký důvod by ji měl přimět ke stavbě nesmyslně velkého a 

pravděpodobně nerealizovatelně nákladného zrcadla a proč by ho měla namířit právě k Zemi? 

 

Až do roku 1905 byla myšlenka cestování v čase pouhou utopií. V tom roce tehdy ještě celkem 

neznámý Albert Einstein uveřejnil speciální teorii relativity, která vyřešila zdánlivý paradox. Bylo totiž 

před tím zjištěno mnoha pokusy, že rychlost světla nezávisí ani na rychlosti pohybu pozorovatele, ani na 

rychlosti pohybu zdroje a má vždy velikost 299 792,458 km/s. Tento zdánlivý paradox Einstein právě 

speciální teorií relativity objasnil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Einstein 
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Z ní vychází, že se stoupající rychlostí roste hmotnost tělesa, zkracují se délky ve směru pohybu a zpomaluje se běh 

času. (Při rychlosti světla se čas úplně zastaví). (Pro zájemce o podrobné seznámení doporučuji např. na internetu stránku 

http://martin184.webpark.cz/trsprl.html). Kdybychom tedy cestovali vesmírem rychlostí blízkou rychlosti světla a nakonec se 

vrátili na Zemi, zjistili bychom, že na Zemi zatím uplynul delší čas, než během cesty na kosmické lodi. Přistáli bychom tedy 

v budoucnosti (z níž ale není návratu). Když by jeden kosmonaut měl sourozence dvojče, které by zůstalo na Zemi, po 

návratu by pak dvojče-kosmonaut bylo mladší než dvojče zůstávající na Zemi (známý paradox dvojčat). Speciální teorie 

relativity říká, že čas je jednou ze souřadnic čtyřrozměrného pseudoeukleidovského prostoročasu (nebo chcete-li 

časoprostoru). Sjednocuje prostor a čas do jediného kontinua. Čas je zde jen jednou ze souřadnic. Prostor a čas se vzájemně 

„promíchávají“. Ještě dodejme, že z ní dále vyplývá podle legendární rovnice E=mc2 poznatek, že hmota a energie jsou jen 

dvě stránky jedné a téže podstaty a mohou se přeměňovat jedna v druhou, čehož se dnes využívá např. v jaderných 

elektrárnách a bohužel ještě i v jaderných pumách. 

 

 

V roce 1916 Einsteinovi vycházejí rovnice obecné teorie relativity, což je fyzika gravitace a zakřiveného 

prostoročasu, která vychází z toho, že gravitace a rovnoměrně zrychlený pohyb jsou rovnocenné. Vyplývá z ní, že hmota 

kolem sebe zakřivuje prostor a ovlivňuje (zpomaluje) běh času. 

V obecné teorii relativity cestování do budoucnosti je podobné, jako ve speciální teorii relativity. Cestování do 

minulosti už zde není zakázáno. Jelikož může být prostoročas někde silně zakřiven, mohou v něm být tzv. topologické tunely 

– zkratky, nebo tzv. červí díry. Lze si to představit např. pomocí listu papíru, na němž máme přejít z jednoho nakresleného 

bodu do bodu druhého. Na rovném papíru je mezi body vzdálenost např. 20 cm. Přehneme-li ale papír tak, že body se 

vzájemně dotknou, můžeme přejít z jednoho bodu do druhého přímo aniž bychom museli překonávat délku těch 20 cm. Když 

budou 2 listy papíru ležet na sobě, nebo se dva zmačkané listy budou dotýkat, můžeme stejným způsobem přejít z jednoho 

bodu prvního papíru do druhého bodu na jiném papíru. Z obecné teorie relativity totiž vyplývá možnost existence 

topologických tunelů i do jiných vesmírů a protože čas je jen jedním ze 4 rozměrů prostoročasu, rovněž i do jiných časů. 

 

 

Cestování do minulosti vede k podivným až „patologickým“ jevům, které nazýváme logické paradoxy nebo spory 

s principem příčinnosti. Co by se stalo, kdyby někdo odcestoval do minulosti a zabil svoji matku před tím, než se narodil? 

Byl by to neřešitelný paradox. Stejně jako kdyby kosmonaut se vrátil z vesmíru do času těsně před svým startem a zničil 

raketu do níž má nastoupit. Paradox je pak v tom, že nemohl letět ani se pak vrátit do minulosti a tu raketu rozbít.  

 

 

Z těchto paradoxů jsou možná 2 východiska, ale obě jsou zatím málo propracovaná: 

1) negace svobody vůle: jednotlivé události v prostoročase jsou již synchronizovány, říkáme, že jsou „self-

konzistentní“, pozorovatel nemůže udělat nic, co by narušilo tu chronologii. To znamená, že svoboda vůle by tu 

neexistovala (nemohl by zabít svou matku). Osud nemůže zrušit, ale pouze naplnit. Ukazuje se, že toto je možné 

jen u elementárních částic. 

 

2) koncepce mnoha vesmírů: myšlenka, s kterou přišli v 50-tých letech min. století Everett a Wheeler. Tvrdili: 

jestliže se něco stane, v tom okamžiku se potenciálně rozdvojí historie na historii toho, že se to stalo a na historii 

toho, že se to nestalo. Vzniknou dva vesmíry, v jednom se to stalo a v druhém ne. Existuje podle toho 

nekonečně mnoho vesmírů a v každém tom vesmíru se realizuje některá promarněná šance z našeho vesmíru 

neboli alternativní paralelní historie. Kdyby tedy někdo odcestoval do minulosti, ocitl by se ne ve svém, ale už 

v jiném vesmíru kde se odehrává jiná historie i když velmi podobná té ve vesmíru původním, kam by se ve 

skutečnosti nevrátil, takže by příčinnost nebyla narušena. Mně osobně se zdá přijatelnější vysvětlení takové: 

Existuje nekonečně mnoho vesmírů a v tom nekonečném množství se přirozeně musí postupně realizovat (i 

opakovat) všechny historie v nichž se všechny možné události realizují (i opakují) v souladu s velikostí 

pravděpodobnosti realizace každé z nich. Pak vždy musí být k dispozici takový vesmír, do něhož bych mohl 

vycestovat jakoby do své minulosti aniž bych tím příčinnost narušil. Otázkou je, jak takový vesmír v tom 

nekonečném počtu najít … ano, je to opravdu málo propracované.  

 

 

http://martin184.webpark.cz/trsprl.html
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Jaká je tedy odpověď na otázku cestování časem? Je to možné, nebo nikoliv? 

 

1) Z technického hlediska bohužel dnes jakékoliv cestování v čase je pouhá sci-fi, a to i cestování do budoucnosti. 

Bylo by potřeba dosáhnout velké rychlosti nebo mít k dispozici velmi silné gravitační pole. K tomu dnes nemáme 

technické prostředky. Abychom dosáhli rychlosti blízké rychlosti světla v rozumně krátkém čase, museli bychom 

raketu urychlovat s příliš velkým zrychlením, které by náš organismus nepřežil nehledě k tomu, že by k tomu 

bylo třeba nepředstavitelné množství energie. Rovněž tak gravitační pole, které by zpomalilo běh času na 

potřebnou míru, by muselo být tak silné, že by nás rozdrtilo. 

 

2) Z fyzikálního principiálního hlediska je cestování do budoucnosti reálně možné s využitím efektů speciální 

nebo obecné teorie relativity. Buď se budeme rychle pohybovat nebo pobudeme v silném gravitačním poli. 

 

3) Co se týče cestování do minulosti, dosavadní výzkumy ukazují, že pro makroskopické objekty (včetně nás lidí) 

to patrně není možné. Ovšem pro elementární částice je tato možnost docela reálná, je to v zásadě možné, ale jsou 

s tím spojené (snad jen dosud) velké matematické a fyzikální problémy a nejasnosti. Nejslibnějšími možnostmi 

jsou zmíněné červí díry. Kdyby existovaly, bylo by to nové okno nejen poznávání vesmíru, ale i nové okno 

otevírající nám možnost cestovat nejen prostorem, ale i časem (snad i oběma směry). Dnes bychom je však ještě 

zdaleka nedokázali využívat.  

Zde pro ilustraci uvádím nedávno vysílaný americký TV seriál „Hvězdná brána“ (jeho obsahovou úroveň zde 

ponechme stranou), který byl založen právě na možnosti existence červích děr aktivovaných zvláštními stroji 

nazvanými zde hvězdné brány, kterými se pak mohlo přecházet do jiných míst v našem vesmíru i v jiných 

vesmírech. Byly tam použity některé další výše uvedené relativistické efekty včetně hypotézy mnohosti vesmírů 

(hlavní hrdinka v jednom vesmíru zahynula, v druhém však nikoliv). 

 

 Na závěr je potřebné dodat, že většina efektů vyplývajících ze speciální i obecné teorie relativity byla potvrzena jak 

pomocí kosmonautiky, kdy byla nejpřesnějšími  atomovými hodinami na oběžné dráze kolem země ověřena dilatace času 

(zpomalování běhu času), pozorováním při úplném zatmění Slunce potvrzeno zakřivení světelných paprsků v gravitačním 

poli Slunce – jeden z efektů obecné teorie relativity. Mnohé další efekty byly ověřeny v urychlovačích částic, kde je možno 

hmotné částice jako protony apod. urychlit na rychlosti blízké rychlosti světla – tak byl potvrzen růst hmotnosti a též dilatace 

času apod. Zbývá ještě dodat, že poznání této problematiky je stále na samém začátku, věda toho má stále hodně před sebou a 

není vyloučeno, že se můžeme my, a s větší pravděpodobností další generace dožít objevu mnohých dnes ještě netušených 

tajemství přírody a být svědky nečekaných překvapení. 

 

 

Literatura:  

- Vojtěch Ullman: Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu 

   v elektronické podobě ji najdete na  http://astronuklfyzika.sweb.cz/strana3.htm 

- Kip S. Thorne: Černé díry a zborcený čas 

- Brian Greene: Elegantní vesmír 

 A na úplný závěr ještě opravenka mého příspěvku „Náš kosmický domov“ ve vánočním čísle Zpravodaje před dvěma 

lety, kdy tiskařský nebo přesněji počítačový šotek zobrazil s chybou hmotnost Země. Chybně bylo uvedeno: 5,974.1024 kg, 

správně má být: 5,974.1024 kg. 

         

Za astronomický klub Ing. Jaroslav Kubík. 

http://astronuklfyzika.sweb.cz/strana3.htm
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Za všechny, kteří se podíleli na tvorbě zpravodaje, Vám přejeme 

klidné prožití svátků Vánočních, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. 
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    Náměty, připomínky, ale i Vaše příspěvky můžete předat elektronicky na skola@vraclav.cz  

nebo osobně v Základní škole. 

Uzávěrky jsou vždy 30. června a 10. prosince. 

http://www.obecvraclav.cz/
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