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ZTV pro 10 RD v lokalitě „Na Drážkách“
je ukončená investiční akce, v rámci které byly 
vybudovány při pravé straně silnice na konci obce 
směrem na Stradouň inženýrské sítě pro 10 rodinných 
domů v rozsahu STL plynovod, veřejný vodovod a 
kanalizace (vše včetně přípojek), dále pak veřejné 
osvětlení a rozhlas a podkladní vrstvy místní 
komunikace. Akci provedla firma PROFISTAV Litomyšl 
za pouhé 2 měsíce a její celková cena byla 3,6 mil Kč, vč. 
DPH. V současné době na jednom ze stavebních 
pozemků stojí nový rodinný dům a druhý je ve výstavbě.

polovina roku 2013 je za námi a já 
mám prostřednictvím zpravodaje 
příležitost sdělit vám nejpodstatnější 
informace o tom, co se v obci dělo a co 
jí v nejbližší době čeká - v oblasti 
i n v e s t i c ,  r o z v o j e  o b c e ,  
společenského života, v nakládání s 
odpady a také o úspěších v oblastech 
vysoké politiky. 

Investice o celkových nákladech 6,5 mil Kč, kterou na 
žádost obce zařadilo Ministerstvo kultury v roce 2011 do 
Programu záchrany architektonického dědictví (dále jen 

Investice

Vážení spoluobčané,

Obnova střechy kostela sv. Mikuláše

ZŠ Vraclav stará budova - zateplení, teplovodní vytápění 
a tepelné čerpadlo
Akce, která byla zahájena v měsíci červnu, zahrnuje 
zateplení pláště budovy základní školy, výměnu 
stávajícího elektrického akumulačního vytápění za 
teplovodní rozvody a nové tepelné čerpadlo typu země-
voda. Zateplení budovy provádí společnost První 
vysokomýtská stavební, nové teplovodní vytápění a 
tepelné čerpadlo s vrty společnost TENET Polička. Vrty 
budou celkem 4 do hloubky 100 metrů. Dílo o celkové 
hodnotě 3,2 mil Kč bude dokončeno v druhé polovině 
srpna. Energetické úspory mají dosahovat až 160 tisíc 

PZAD), z něhož mělo jít do obnovy střechy kostela ve 
třech etapách v letech 2011-2013 min. 85-90% z 
celkových nákladů. Obec měla investovat celkem cca 1 
mil Kč. V roce 2011 však obec získala z PZAD  pouze 450 
tisíc Kč, v roce 2012 - 530 tisíc Kč a na rok 2013 - 400 tisíc 
Kč. Dosavadní finanční spoluúčast obce v letech 2011-
2013 je 907 tisíc Kč, ze kterých uhradil Pardubický kraj 
300 tisíc Kč prostřednictvím grantů, o které obec 
požádala. V letech 2011-2013 budou ve skutečnosti 
provedeny opravy střechy kostela v hodnotě 2,287 mil Kč 
namísto 6,5 mil Kč, z čehož bude z PZAD uhrazeno 60% 
namísto 85-90%. Tento vývoj není příznivý. Údajně do 
PZAD plyne málo financí ze státní kasy, takže musíme 
být rádi za to, co je. 
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Kč ročně. 

Nedělní klid

Na druhou stranu touto cestou děkuji všem, kdo si okolí 
svých domů a zahrad podél komunikací udržují sami a 
za péči o trávníky a předzahrádky.  

Obecní úřad eviduje několik občanů, kteří nechávají své 
psy kálet na veřejných prostranstvích - zejména na návsi 
a v takzvané Köhlerově ulici. Dopouštějí se tak 
přestupku znečišťování životního prostředí a je jejich 
povinností po svých psech uklidit. Obec zakoupila 

Společenský život
ČČK a mateřské centrum

Kálení psů na veřejných prostranstvích

Rozvoj obce

Další investiční akce

V červnu letošního roku byla vyzvána veřejnost k 
setkáním do Základní školy, aby se podílela na tvorbě 
strategického plánu rozvoje obce. V historii obce je to 
poprvé, kdy má každý občan, nejen člen zastupitelstva, 
příležitost vyjádřit se, jak si představuje obec v 
nejbližších dvanácti letech. Názor každého jednotlivce je 
zaznamenán. Z těchto záznamů vytvoří strategický tým, 
tvořený těmi, kdo se pravidelně účastní setkání, podklad 
pro strategický plán rozvoje obce. Všechna setkání s 
občany řídí zástupci odborné firmy, a ta z podkladů 
zpracuje strategický plán. Zastupitelstva obce se budou 
při své činnosti tímto plánem povinna řídit.

Stálá nabídka společnosti služby Vraclav, spol. s r.o.

Strategický plán rozvoje obce

Je léto a sekání trávníků je v plném proudu. Na Vraclavi, 
ve Svatém Mikuláši a na Sedleci máme pravidlo, že v 
neděli nepoužíváme motorové nářadí - sekačky, 
křovinořezy, oběžné pily, brusky, rozbrušovačky a další 
rušivé stroje, abychom si všichni užili toho, co je na 
venkově nejcennější, a to je KLID a TICHO. Situace se v 
posledních dvou letech značně vylepšila, ale stále ještě 
vyřizuji stížnosti na občasné případy nedělního 
rámusení.

Na jaře letošního roku obnovil činnost místní skupina 
Českého červeného kříže. Na valné hromadě dne 27. 
března 2013, bylo zvoleno nové představenstvo v čele s 
předsedkyní Zdenou Koblížkovou a přijaty nové členky z 
řad maminek batolat a malých dětí. Ve spolupráci s 
obecním úřadem zřídily v jeho budově v zasedací 
místnosti pro vítání občánků mateřské centrum, které 
oficiálně zahájilo provoz dne 11. června 2013. Vznikl tak 
další potřebný článek občanské vybavenosti. Osobně 
zřízení mateřského centra vítám a fandím jeho činnosti. 

Připravujeme realizace zatrubnění částí kanalizačních 
stok v části obce Vraclav - podél domu čp. 50 a naproti 
domu čp. 22. Ve fázi záměru jsou i další úseky 
kanalizace a opravy místních komunikací a chodníky.

Restaurace kulturního domu přijmula nového číšníka 
Oldřicha Píšu ml. Jeho příchod zvýšil návštěvnost 
výčepu. I kuchyně si pod vedením Oliny Pytlíkové vede 
velice dobře. Každý, kdo přijde na oběd, si může vybrat 
ze dvou až tří jídel. Osobně jsem přesvědčen, že se v 
naší restauraci vaří dobře a chutně a že se doma 
nevyplatí vařit si obědy nebo knedlíky při současné 
nabídce - denní menu (polévka a hlavní jídlo) za 66,- Kč, 
knedlík 800 gr. za 26,- Kč, knedlík 600 gr. za 20,- Kč a 
půlknedlík 400 gr. za 13,- Kč.

Pro občany Vraclavi, Sv. Mikuláše a Sedlece je 
místem zpětného odběru vysloužilého elektronického 
zařízení, elektrospotřebičů a dalších vytříděných 
odpadů z běžného provozu domácností, tzv. 

00 30„Haškova stodola“, a to každou sobotu od 9  do 11  
hodin.

Není na škodu si připomenout systém sběru, přepravy, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v naší 
obci.
Tuhé komunální odpady ukládáme do popelnic. Vyváží 
nám je společnost EKOLA České Libchavy. Všechny 
domácnosti po zaplacení poplatku na daný rok obdrží 
známky, které mají za povinnost vylepit na svých 
popelnicích, jinak jim nejsou vysýpány.

Odpady

Tříděné odpady. Obec Vraclav má systém třídění 
odpadů, zakotvený do obecně závazné vyhlášky. 
Povinností každého z nás je třídit a odevzdávat 
využitelné a recyklovatelné složky odpadů, které nemají 
co dělat v popelnici nebo dokonce na černých skládkách. 
Jde zejména o sklo, papír, plasty, kovy a další odpady. 
Pokud důsledně třídíme (a to i bioodpad, který do 
popelnice nepatří), snížíme váhu tuhého domovního 
odpadu, za jehož odvoz a uložení 1 tuny na skládce 
platíme přibližně 1.200,- Kč. Navíc dostáváme za třídění 
dotace, které významně snižují výši ročních poplatků za 
odpady. 

Zákon určuje, že zpětně odebíraná elektrozařízení, 
pocházející z domácností, jsou taková elektrozařízení, 
která svým stavem odpovídají kompletnímu výrobku s 
ukončenou životností. 

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení

odpadkové koše se zásobníky pytlíků na psí exkrementy, 
které budou v nejbližší době nainstalovány na 
nejexponovanějších místech. Věřím, že potom budou 
naše ulice, chodníky a trávníky čisté.

Příklad: Zatímco mraznička bez zásuvek je stále 
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně, 
stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již 
posuzována jako odpad. Totéž platí u televizorů a jejich 
obrazovek, u počítačů a jejich monitorů, mobilů a jejich 
displejů a podobně. Musí být kompletní. Nekompletní 
spotřebiče jsou považovány za odpad a náklady spojené 
s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci. Následně 
se promítají do poplatku za odpady a nelze za takové 
spotřebiče získat dotaci, jako při zpětném odběru. 
Použité domácí spotřebiče a elektronika se již nesmějí 
s t áva t  odpadem,  a l e  zpě tně  odeb í raným 
elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma 
odevzdat v místech zpětného odběru, která jsou 
vytvářena ve sběrných dvorech obcí nebo v rámci 
mobilních svozů či přímo v prodejnách „elektro“ při 
nákupu nového. 

Každý z nás alespoň koutkem oka sleduje dění na naší 
nejvyšší politické scéně. Přes to, co nám předvádí námi 
řádně zvolená elita, podařilo se starostům obcí na 
„nejnižší úrovni“ přes jimi založené organizace - 
Starostové a nezávislí (STAN ve spolupráci s TOP 09) a 
Sdružení místních samospráv České republiky (SMS 
ČR) několik podstatných úspěchů, mezi něž patří 
zejména zvýšení příjmů do obecních pokladen 

Úspěchy v oblasti politiky
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vydobytím nového zákona o rozpočtovém určení 

daní (RUD), dále zachování pošt na malých obcích a 

zachování škol. Přesto jsou v nejvyšší politice stálé 

tendence a nové aktivity k okrádání občanů a rušení 

malých obcí.

                                                                                                                                    

V poslední době je veřejnosti ve sdělovacích 
prostředcích podsouváno, že v roce 2018 již bude 
zakázáno ukládat odpady na řízených skládkách, a že to 
nařizuje Evropská unie, že jediný možný způsob 
likvidace odpadů bude ve spalovnách. To je bohapustý 
výmysl a podvod, ale spalovací lobby se snaží prosadit 
uzákonění zvýšení státního poplatku za uložení jedné 
tuny odpadu na skládkách, a to až na pětinásobek 
současného. Ten zaplatí občané ze své kapsy. Poplatky 
budou použity na postavení nesmyslných spaloven, 
které budou provozovat soukromé společnosti nyní 
tvořící spalovací lobby. Bohužel toto podporuje i Svaz 

První polovina roku je již za námi a vraclavská farnost 

měla několik dobrých důvodů k radosti, kdy se mohla 

těšit z nevšedních a velmi milých událostí. Největší 

událostí nejen pro věřící z Vraclavi a okolí byla oslava 70. 

tých narozenin, dnes již slavného rodáka MONs. Jiřího 

Paďoura, biskupa českobudějovického. Ten již na 

brzkém jaře projevil zájem oslavit svoje krásné 

sedmdesátiny právě zde na Vraclavi, ve svém rodišti, 

které opustil za minulého režimu již v deseti letech a kam 

se tak rád vrací.

A tak se v neděli 7. 4. 2013 sešel spolu s věřícími na 

nedělní bohoslužbě v chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie, aby oslavil své významné životní jubileum. Plný 

kostel nikoho nepřekvapil, za obec podtrhli význam celé 

akce svojí účastí starosta obce O. Koblížek s 

místostarostou B. Pitrou. I oni měli možnost vyslechnout 

zamyšlení MONs. J. Paďoura nad svým dosavadním 

životem, ale především nad významem manželství a 

připomenutím, kolik z Vraclaváků znal a dnes jsou již 

pochování na zdejším hřbitově. Kázání i celý průběh 

bohoslužby jistě každého donutil k zamyšlení i nad svým 

životem. 

Bohoslužeb se vedle našich stálých kněžích děkana P. 

Mistra a p. J. Kunerta zúčastnili i pan J. Kulhavý, který 

neváhal a přijel na oslavu ve svých 93 letech až z 

Uherského Brodu a děkan F. Beneš z Litomyšle, 

d l o u h o l e t ý  

k o l e g a  a  

p ř í t e l  

oslavence.

Po skončení nedělní mše pohovořil před kostelem J. 

Paďour s některými z farníků, svými přáteli a všichni se 

odebrali na sál kulturního domu k slavnostnímu obědu. 

Zde, v přátelské a uvolněné atmosféře, za účasti více 

než 70ti gratulantů jsme pojedli tradiční řízek, chutně 

připravený kuchyní Služeb Vraclav a ochutnali výborné a 

s láskou připravené cukroví našich spolehlivých žen z 

farnosti. Oslavenec přispěl k dobré zábavě vylíčením 

některých úsměvných příhod z dětství, jak z doby 

ministrování, tak i z civilního života ve svém rodišti.           

SMO ČR vyvíjí i další aktivitu, která může vést k rušení 
nebo slučování malých obcí. Jde o projekt „Podpora 
meziobecní spolupráce“, jehož jedním z cílů je prokázání 
oprávněnosti existence našich obcí. Přiznám se, že bych 
nechtěl být svědkem násilného slučování jakékoliv obce. 
Z toho mně běhá mráz po zádech.
Proto musíme my, starostové malých obcí, bdít a být 
stále ve střehu, čím nás vrchnost zase překvapí a co 
zase vymyslí „ve prospěch“ venkovského občana a 
zavčasu se proti takovým tendencím spojit a účinně jim 
čelit.

měst a obcí České republiky (SMO ČR) proti vůli starostů 
malých obcí, jako je Vraclav.

Oldřich Koblížek

Mohl bych psát dál o veřejném dění, ale je na čase se 
přenést do toužebně očekávaného období prázdnin a 
dovolených. Přeji všem krásné prožití léta. 
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Další fotografie připomíná blahopřání páteru Manlovi k 

jeho 93 narozeninám. I v tak vysokém věku pomáhá 

děkanu P. Mistrovi při bohoslužbách v jeho farnostech a 

ten jej zase přijal do své péče na vysokomýtské faře. 

Bylo symbolické, že starému knězi ministrují naši mladí 

hoši M. Matura, M. Schejbal a P. Osinek.

Zdravím vás všechny,
je to úplně neskutečné, že je půl roku opět za námi a tak 
bych vám ráda přiblížila Sokolské akce, které jsme stihli 
uskutečnit.
2. března se konal Dětský maškarní karneval, kterého se 
jako každý rok zúčastnilo spousta dětí, letos přes 80, s 
nádhernými maskami. Děti si zatancovaly jako 
každoročně při super výběru dětských písní DJ Cici - 
Peťa Schejbal a vyřádily se na trampolíně a při plnění 
úkolů na opičí dráze, za jejíž splnění dostaly sladkou 
odměnu. Letos jsme jako sponzorský dar dostali od 
Pekárny Sázava výborné nazdobené koláče, z nichž si 
děti mohly vykousnout nějaký ten penízek. Toto jsme 
většinou mívali jen na dětském dni. A tímto též 
mnohokrát děkuji pekárně Sázava, a abych se nemusela 
opakovat, tak též dík za sponzorské koláče na dětský 
den. Letos Markéta Schejbalová připravila taneční 
vystoupení, na němž se kromě dětí blýskly i maminky.

Pátere Manle, hodně síly od Pána do dalších let!

Další tradiční akcí byla 1. 5. Kuličkiáda na Hradisku, 

které se letos zúčastnilo 22 dětí. Počasí nám celkem 

přálo a tak si děti mohly opět po roce zacvrnkat, některé 

byly poprvé, tak si vyzkoušely, jaké to je a my dospělí 

jsme zavzpomínali na ty časy, kdy se cvrnkalo za našeho 

dětství skoro denně.

Život farnosti však nejsou jen dny sváteční. Zatímco jsme 

se v minulých letech radovali nad dokončenou opravou 

jak chrámu, tak i zvonice, máme dnes opět starosti s jeho 

údržbou. Začala opadávat omítka na zvonici i na kostele 

a tak jsme již přikročili k opravám. Začali jsme 

prodloužením oplechování zvonice tak, aby se zmenšila 

plocha, na kterou díky zešikmení stěn dopadá při 

každém dešti voda ze střechy a způsobuje právě defekty 

na omítce. V průběhu roku pak chceme opravit i 

opadanou omítku, aby chrám byl opět v pořádku.

Vážení spoluobčané, přejeme krásné požehnané léto 

bez mimořádných událostí, a pokud si najdete chvilku, 

rádi Vás uvítáme na nedělních bohoslužbách, konaných 

tradičně v deset hodin.

                                                           

No, a co nás ještě čeká?
6. - 8. 9. relaxační víkend v Petrovicích U Blanska,

         Za Sokol Vraclav Ochodnická Lea.

     Vraclavští farníci

konec září Drakiáda, listopad Večer světel, prosinec 
Čertování. Takže se moc těším na setkání s vámi na 
našich akcích a přeji krásné slunečné léto plné pohody, 
odpočinku a příjemných zážitků.

No, a zatím poslední akcí v tomto půlroce byl 1. 6.  

Dětský den, na kterém nám po dlouhatánské době 

počasí nepřálo. I když, jak se to vezme. Při přípravě 

poprchávalo, když děti soutěžily, tak přestalo pršet úplně 

a začalo "lejt" až po ukončení. Jenom ti hasiči s kropením 

dětem letos chyběli. 

Dě t i  dos ta ly  po  

splnění d iscip l ín 

něco dobrého na 

z u b ,  p i t í č k a  a  

párečky. Chtěla bych 

také poděkovat za 

sponzorský dar na 

dětský den panu 

Pavlovi Volákovi - 

děkujeme.

TJ Sokol Vraclav
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Kulturní komise při Obecním úřadě ve Vraclavi spolu s 

astronomickým klubem pořádala v pondělí 22. dubna 

2013 přednášku pana RNDr. Jiřího Grygara, CSc pod 

příznačným názvem POHLEDY DO NEBE. Možná, že 

někteří kroutíte hlavou, proč jsme nezvolili jiný termín, 

ale náplň práce pana Grygara je tak obsáhlá, že jsme se 

museli přizpůsobit. I hodina přednášky byla dosti pozdní, 

protože pan Grygar měl ještě dopoledne přednášku ve 

Zvolenu, takže jsme s napětím sledovali, zda dorazí 

včas. Určitě znáte známého astrofyzika a popularizátora 

astronomie. Zprostředkoval nám pomocí promítání a 

svého mluveného slova nejpozoruhodnější snímky z 

velkých dalekohledů a kosmických sond  ze sluneční 

soustavy i vzdáleného vesmíru. 

Tehdy si člověk uvědomí, jak nepatrným zrnkem je ve 

vesmíru naše Země, natož sám jedinec. Tehdy Vás 

ovládne úcta a pokora, které nám mnohdy tolik chybějí. 

Podle fotografie vidíte, že tato přednáška byla hojně 

n a v š t í v e n a ,  

b o h u ž e l  n á s  

V r a c l a v á k ů   

nebylo mnoho. 

Myslím, že je to 

škoda, protože 

pan Grygar je 

pojem nejenom v 

České republice, 

ale i ve světě. 

Další akcí, která proběhla v měsíci květnu, bylo divadelní 

představení amerického muzikálu Divotvorný hrnec v 

úpravě Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Ti, svou geniální 

úpravou toto dílo plně počeštili. 

Se svým divadelním a pěveckým uměním se nám 

představili herci vysokomýtského ochotnického souboru 

Šembera v nastudování režiséra Josefa Víši. O 

choreografii se postarala naše paní ředitelka Pavlína 

Filipi.

Vysokomýtským divadelníkům se představení velmi 

daří, o čemž svědčí zájem o toto divadlo v širokém okolí. 

Muzikál proběhl ve středu na státní svátek 8. května v 19 

hodin na sále kulturního domu. Bylo nám trochu líto a 

trapně, když dvacet herců hraje pro osmdesát 

Vraclaváků. Možná, že to bylo zapříčiněno tím, že 

někteří již toto divadlo zhlédli ve Vysokém Mýtě. Věřím, 

že snad nějaké příští představení bude hojněji 

navštívené.                                 
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Zajímavé zážitky nejezdily jen za námi, ale i my jsme byli 

na řadě zajímavých vystoupení jak v Šemberově divadle 

ve Vysokém Mýtě, ale také v Cinestaru v Hradci Králové.

Mateřská škola

Milí čtenáři,

Druhé pololetí uplynulo v naší MŠ neobyčejně rychle. V 

zimním období se děti v bohaté sněhové nadílce vyřádily 

na sáňkách, bobech a při stavění sněhuláků. I když nás 

zima nechtěla dobrovolně opustit, přišlo na řadu 

vynášení Moreny na louku za vesnici a pomaloučku k 

nám začalo přicházet jaro. 

v naší školičce skončil školní rok a všichni žáčci i 

pedagogové mají zasloužené prázdniny a užívají si 

sluníčka. Já vám však přiblížím některé z mnoha akcí, 

které jsme ve druhém pololetí s dětmi zažili.

Dětem se také moc líbil „slet čarodějnic”! V MŠ, kde se 

vařil čarovný lektvar a proběhl i výcvik letu na koštěti.

V čase jarních plískanic děti kreslily, malovaly, 

vystřihovaly, nebo chodily do tělocvičny sportovat. 

Šikovné ručičky a svou představivost děti prokázaly také 

při sestavování obrazců z geomagu. Během pololetí k 

nám do školky dorazilo několik 

divadýlek s řadou krásných 

pohádek. A protože jsme školka 

rybička, nechyběla mezi všemi 

samozře jmě  an i  “Vodn ická  

pohádka.” A nebylo to jenom 

divadlo, kdo se na nás přijel podívat, 

ale pozvali jsme také paní učitelky 

ze ZUŠ ve Vysokém Mýtě a to s 

pásmem pohybových a rytmických 

písniček. Děti si zazpívaly a zahrály na hudební nástroje.

Na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláčky 

společným spaním v MŠ, při kterém nechyběla spousta 

her a vyprávění zážitků z celého uplynulého roku. 

Poslední školní den přijelo divadlo „Stafličky” a při této 

příležitosti došlo k vyřazování předskoláčků z MŠ a byli 

jim předány pamětní trička a praktické dárky do první 

třídy. Našim budoucím školáčkům přejeme mnoho 

školních úspěchů a jen a jen samé jedničky. A na naše 

nové kamarády se budeme těšit v září – na začátku 

nového školního roku.

   Přejeme všem krásné prázdniny – kolektiv MŠ Vraclav. 

Společně se školáky nás také navštívil kouzelník, který 

sklidil bouřlivý potlesk nejen během vystoupení, ve 

kterém „učil“ děti kouzlit, ale i po vystoupení se otřásala 

celá tělocvična nadšením.

Jakmile se počasí alespoň trochu umoudřilo, podnikli 

jsme s dětmi pěší výlety do Stradouně na zmrzlinu a na 

kolech k nedaleké myslivně s opékáním vuřtů. K 

bezesporu povedeným patřil i výlet vláčkem do 

Litomyšle, kde si děti vyhrály v překrásných „Klášterních 

zahradách“ i na dětském hřišti u Smetanova domu. 

A v neposlední řadě výlet do Toulovcových maštalí s 

odborným výkladem o místní fauně a flóře, a to 

zaměstnancem záchranné stanice zvířat – Pasíčka.

Mateřská a základní škola



__________________________________________

V polovině měsíce dubna, kdy u nás na Vraclavi začínalo 

krásné slunečné jaro jsme odeslali žáky 2. - 5. ročníku na 

školu v přírodě až do Jeseníků, kde ještě na horských 

stráních ležel sníh. Tam se postaral o naše žáky tým 

odborníků na dobrodružství v přírodě, který je zavedl do 

doby středověké a přiblížil jim mnoho činností, které byly 

ve středověku každodenní rutinou. Žáci překonávali 

nejen těžké překážky, ale mnohdy i sami sebe. Tuto školu 

v přírodě hodnotíme jako jednu z nejzdařilejších.

Znalosti o přírodě si děti zopakovali hned po návratu ve 

Vysokém Mýtě na Dni Země. Zde soutěžily a dozvěděly 

se další informace o tom, jak třídit odpady, chránit zvířata 

a také pečovat o rostliny. 
Začátek května je v naší škole již tradičně věnován 
přípravě dětského Staročeského jarmarku, který se 
konal druhou květnovou neděli jako dárek našim milým 
maminkám k jejich svátku. Popřát jim přišla mateřská 
školka se svojí Šmoulí šou i žáci základní školy. Každá 
třída si připravila kratičké vystoupení. A protože nám 
počasí nakonec přálo, přijeli i pozvaní jarmarečníci a 
jarmark proběhl za slunečného odpoledne v příjemné 
atmosféře.

Letošní jaro bylo velmi deštivé a mnohé plánované akce 
jsme byli nuceni i několikrát přesouvat. Stejně tak i 
sportovní den, který se nakonec mohl konat až v polovině 
června. Žáci soutěžili v běhu, hodu a skoku do dálky.

O dalších akcích se můžete dozvědět na našich 
webových stránkách - www.zsvraclav.cz.
     Krásné sluníčkové prázdniny přeje Mgr. Pavlína Filipi.

Základní škola

Chtěla bych tedy touto cestou informovat i veřejnost o 
mnoha výukových i sportovních akcích a zhodnotit jejich 
průběh. Hned v novém roce po skončení výuky plavání 
žáci absolvovali dvoudenní výcvik bruslení. Protože si v 
zimních měsících neužili mnoho sněhu, měli možnost 
proniknout do taje alespoň jednoho zimního sportu. 
Výuky bruslení se zúčastnilo 90% žáků a to je velmi 
dobře.
¨

Pro rozptýlení a zábavu jsme také uspořádali v únoru již 

tradiční dětský karneval, kde jsme si v kostýmech za 

vodníky, víly, zbojníky i další pohádkové postavičky 

zasoutěžili a dokonale se vyřádili.

Červenec je pro všechny žáky i pedagogy měsícem 

letních prázdnin, krásnou dobou nic nedělání a 

zaslouženého odpočinku. Pro pedagogy ale také čas 

hodnocení uplynulého školního roku a plánování roku 

dalšího.

V měsíci březnu, kdy se probouzí příroda ze zimního 

spánku jsme s žáky 1. třídy absolvovali školu v přírodě v 

Ekocentru PALETA v Oucmanicích. Ekoprogram 

“Střípky přírody” je zavedl do země, kde zlý obr zničil 

vykácením všech lesů Honzovo království. Děti 

pomáhaly Honzovi království zachránit. Dozvěděly se 

prostřednictvím mnoha interaktivních her, proč je les pro 

přírodu a její rovnováhu tak důležitý. Bylo to velmi 

zajímavé a dětem se v Oucmanicích moc líbilo.



__________________________________________

Dále máme 4 družstva dospělých: A mužstvo hrálo 
krajskou soutěž, kde se umístilo na 2. místě a hrálo 
kvalifikaci o postup do divize (nejvyšší soutěž v 
Pardubickém kraji) nejdříve se Svitavami, s kterými jsme 
2x vyhráli a poté 3 utkání s Č. Třebovou. Zvláště utkání 
doma, to byl horor. Vedli jsme 8:4, aby před posledním 
utkáním byl stav 8:8 a nastupoval Martin proti Kolářovi. 
Martin prohrával 0:2 a velkou bojovností utkání otočil a 
bylo z toho vítězství 9:8. A mužstvo hrálo většinou v 
sestavě Sochor Martin, Schejbal Petr, Táborský Jiří (ten 
hrál první polovinu, aby ho pak vystřídal přestoupivší k 
nám ze Lhot Břetislav Štieber,(maminka, je Sedlečačka) 
a Ladislav Hrubeš.
B mužstvo hrálo Regionální přebor 1. třídy (nejvyšší 
soutěž v okrese ÚO) a skončilo na 6. místě z 12 oddílů. 
Sestava půl na půl Táborský Jiří a Hrubeš, Meissner 
Kuba, Nežádal Karel, Hýbl Josef a Jenda, který u nás 
hostoval.
C mužstvo hrálo 2. třídu a umístilo se na druhém místě a 
čekalo, jak dopadnou mužstva našeho okresu v 
krajských soutěžích a jelikož to dopadlo nad očekávání 
dobře, sestupuje jen Ústí n. Orlicí D, z druhého místa 
jsme postoupili do RP1, kde nyní bude naše B a C. Bude 
to náročné, neboť obě mužstva musí mít pevné 
soupisky. Krátce se ještě zmíním o posledním utkání s 
Lanškrounem, kdy po velkém boji jsme prohráli 8:10. 
Bylo to velmi dramatické a úroveň si myslím kolikrát lepší 
než RP1.
Nyní krátce o našem D mužstvu, kde hráli naši veteráni 
(Bartoš Bohouš 63, Schejbal Josef 66, Janků Jarda 68 a 
Smutný Zdeněk 76). Pomáhal nám Kuba Pelikán, 
kterého ke konci sezóny zastihla vynikající forma a tak 
pomáhal jak B mužstvu, tak našemu C mužstvu. A pokud 
někdo z důchodců nemohl, hrála maminka na mateřské, 
Věrka Kopecká. Horší to bude v budoucnu a 
pravděpodobně budeme muset D mužstvo zrušit. 
Smutný ukončil po úraze činnost a Věrka nastupuje od 
podzimu do práce, a tak se taky omlouvá, že času bude 
málo.

Ve zkratce o činnosti naší Tělovýchovné jednoty TTC 

Sedlec.

Náš klub stolního tenisu má 26 aktivních členů, z toho je 

6 mladších 21 let, (2 žákyně, 2 žáci a 2 dorostenci).

Mladší děvčata, máme dvě. Jsou na regionálním 

seznamu, ale jsou to Džbánovačky a Katka Hýblová 

(10let), je už dokonce přebornicí okresu ml. žactva ve 

dvouhře a  čtyřhře, je to dcera našeho hráče Josefa 

Hýbla. V rámci Pardubického a Hradeckého kraje se 

naše hráčky zúčastňují bodovacích turnajů.
Velkou radost nám udělal Petr Svatoš (14let), který se 
stal přeborníkem Pardubického kraje ve starším žactvu, 
a na krajských přeborech dorostu skončil na 2. místě. 
Zúčastňoval se též krajských a republikových turnajů 
staršího žactva, ale zatím jen se střídavými úspěchy. 
Hráči trénují 2x týdně a v sobotu a neděli hrají mistrovská 
utkání. V loňském roce se zlepšila tréninková morálka a 
taky to bylo znát na výkonech.

C mužstvo: Pelikán, Hýbl, Meissner, Svatoš, Sochor, 
Matoušek, Ochodnický, co kdyby?

 

Nyní krátce k soupiskám pro novou sezonu:
A mužstvo: Schejbal, Sochor, Štieber, Hrubeš.

Doufám, že během sezóny nám nikdo neuteče. 

B mužstvo: Táborský, Novotný, Nežádal, Vachalík, 
Janků, Bartoš, Schejbal J.

Soutěže  skončili, tabulky viz níže, a tak jsme se sešli, 
bychom ukončili sezónu v Sedlecké hasičárně. Od 
sponzora p. Sochora jsme dostali kýtu a klobásky a 
zapíjeli jsme je 12° Radegast.

TTC Sedlec
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Krátce bych se chtěl zmínit o činnosti fotbalového oddílu 
v právě ukončené sezóně 2012/13.

Starší přípravka
Jarní část sezóny okresního přeboru starších přípravek 
se odehrávala opět turnajovým způsobem, vždy za 
účasti čtyř týmů. Dařilo se nám opět střídavě. 

Vraclav – Semanín 9-4 (4-2)

Vraclav – Dolní Dobrouč 9-3 (4-1)

Vraclav – Ústí nad Orlicí 1-1 (1-1) p.k. 3-1

Vraclav – Zámrsk 5-5 (3-2) p.k. 1-2

turnaj v Zámrsku – 2. místo:

turnaj na Vraclavi – 3. místo:

turnaj v Semaníně – 3. místo:

Vraclav – Žichlínek 2-6 (1-5)

Vraclav – Česká Třebová 2-7 (0-3)

Zde jsou naše výsledky v jednotlivých turnajích:

Vraclav – Semanín 3-0 kontum.

Vraclav – Žichlínek 6-12 (4-6)

turnaj v Semaníně – 2. místo:

Vraclav – Ústí nad Orlicí 0-11 (0-4)

turnaj v Žichlínku – 4. místo:

Vraclav – Semanín 5-5 (1-4) p.k. 5-4

Vraclav – Semanín 3-0 kontum.

Vraclav – Dolní Dobrouč 5-3 (2-2)

Vraclav – Ústí nad Oricí 3-6 (2-3)

Vraclav – Ústí nad Orlicí 2-4 (0-1)

Vraclav – Boříkovice 4-9 (1-4)

Vraclav – Česká Třebová 1-4 (0-2)
Vraclav – Dolní Dobrouč 7-3 (3-3)

Vraclav – Česká Třebová 3-8 (2-2) 

turnaj na Vraclavi – 1. místo:

Vraclav – Boříkovice 5-5 (2-3) p.k. 2-3

 turnaj v Ústí nad Orlicí – 3. místo:

Vraclav – Zámrsk 6-2 (2-2)

Vraclav – Zámrsk 3-9 (2-4)

Všechny, kteří 2x týdně poctivě trénovali a jezdili každý 
víkend na turnaje musím pochválit a zbývá říci, jen tak 
dál …..!
Do sezóny 2013/14 je tento tým přihlášen do stejné 
soutěže, bude se však muset již obejít bez opor Dana 
Filipiho a Matěje Plocka, kteří věkem již spadají do starší 
kategorie.

                       Předseda TTC Sedlec Schejbal Josef.

Starší žáci

Do sezóny 2013/14 je tým přihlášen opět do stejné 
soutěže. 

Jarní část jsme nejprve zaměřili na nabrání fyzické 
kondice. Bohužel účast byla tak mizerná, že snaha se tak 
trochu míjela účinkem. Musím však pochválit těch pár 
„statečných“, kteří se tréninků účastnili. Se začátkem 
sezóny se sice tréninková docházka zlepšila, nicméně 
výsledky byly obdobné podzimu. Ve Sloupnici jsme 
podlehli 2-3 (1-3), ale utkání by slušela remíza. Bohužel 
v závěru utkání jsme neproměnili dvě jasné šance. V 
následujících utkáních jsme postupně doma podlehli 
Řetové 1-6 (1-2), týden na to v  Žichlínku 0-12 (0-6) a 
poté doma Žamberku 1-7 (0-2). V posledním zápase 
jsme zdolali venku zaslouženě Albrechtice 2-1 (1-0) a tím 
uhájili i páté místo v konečné tabulce.

Jelikož soutěž hrálo pouze sedm týmů, na okrese 
„vymysleli“ play-off, o čemž nás ale informovali dva dny 
před utkáním. Na základě výsledků soutěže byl našim 
soupeřem tým Žamberku. Narychlo jsme dali kluky 
dohromady a odjeli k utkání. Kluci, ač oslabeni o dva 
klíčové hráče, odehráli velmi dobrý zápas a i když 
nakonec podlehli 1-3, mohli odejít ze hřiště se 
vztyčenými hlavami. 

Fotbalový oddíl TJ Sokol Vraclav

Rk. Tým Záp + 0 - Skore Body PK (Prav) 

1. Žichlínek 12 11 0 1 101:15 33  (15) 

2. Řetová 12 10 0 2 68:19 30  (12) 

3. Sloupnice 12 8 0 4 45:36 24  (6) 

4. Žamberk 12 7 0 5 59:28 21  (3) 

5. Dobříkov 12 2 2 8 14:58 9 1 (-10) 

6. Albrechtice 12 2 0 10 21:87 6  (-12) 

7. Rudoltice 12 0 2 10 7:72 3 1 (-16) 
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Milí čtenáři, 

dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s naší činností 

za uplynulého půl roku. První letošní akcí byl tradiční 

Myslivecký ples, který se uskutečnil 12. 1. 2013 na 

Vraclavi. Zima se nám letos protáhla a to pro nás 

znamenalo prodloužené období v zimní péči o zvěř. S 

krmením zvěře nebyl žádný problém, bylo zajištěno 

dostatečné množství krmiv. Hned jakmile se oteplilo, 

zaměřili jsme se mimo běžných činností, jako desinfekce 

krmelců, čištění a obnova napajedel, na likvidaci zbylého 

porostu na našich mysliveckých políčkách a opět je 

připravili na novou sezónu. Podařilo se nám dohodnout 

prostor k založení dalšího nového políčka na „Staňkově 

louce“. Za vstřícnost při jednání moc děkujeme paní 

Pruškové. Na všech třech plochách letos pěstujeme 

kukuřici, topinambury, oves, slunečnici a speciální 

směsku k osévání biopásů. V dubnu bylo provedeno 

vypuštění odchovaných bažantů do volnosti. U tohoto 

bodu, bych poprosil majitele psů, aby je hlavně v době 

hnízdění při svých procházkách nenechávali volně 

pobíhat.

Další akcí byla brigáda na úklid okolí Vraclavi a Sedlece 

pořádaná ve spolupráci s obcí, při které bylo v různých 

„malebných zákoutích“ sesbíráno 1,4 tuny odpadu. 

Naší nejbližší akcí, na kterou se nyní připravujeme, je 

závod v brokové střelbě nazvaný Vraclavský pohár 

pořádaný 6. 7. 2013 na střelnici u Topolu a hned po něm 

následuje 7. 7. 2013 náš tradiční dětský den, na který se 

už nyní moc těšíme. Tolik k naší dosavadní letošní 

činnosti, s dalším vás seznámím v příštím čísle tohoto 

zpravodaje. 

   Za MS Vrcha Vraclav myslivecký hospodář Aleš Mlíka.              
            

Sbor dobrovolných hasičů

Do tradice naší činnosti nám pomalu ale jistě vniká další 

akce, kterou je nácvik evakuace a ukázka hašení konaná 

v naší základní škole dne 24. 5., kterou provedli naši 

členové Martin Jílek a Jan Frank. Byla provedena již 

zmíněná evakuace a ukázka hašení proběhla s ručním 

pěnovým hasicím přístrojem. Děti si měly možnost 

prohlédnout hasičské auto a hašení přímo z vozu.

Další, již tradiční jarní akcí mělo být okrskové kolo 

sportovní soutěže požárních družstev, které mělo letos 

proběhnout na Sedleci. Vzhledem k tragické události, ke 

které došlo v SDH Sedlec dne 20. dubna při brigádě 

sboru, se zástupci jednotlivých sborů okrsku č. 15,  na 

mimořádné okrskové schůzi, rozhodli od konání soutěže 

SSPD v okrsku upustit. 

Vážení občané,

dovolte, abych Vás informoval o činnosti našeho sboru 

dobrovolných hasičů ve Vraclavi od počátku roku 2013 

po nynější dobu. Nový rok jsme zahájili inventurou 

obecního úřadu, to znamená, věcí obecního úřadu námi 

užívaných, kde nebylo zjištěno žádných závad. 

Skutečné zahájení naší činnosti však proběhlo dne 18. 

ledna Výroční valnou hromadou. Tato jedna z 

nejvýznamnějších událostí našeho sboru však zajímá již 

jen těsnou nadpoloviční většinu našich členů. Na druhou 

stranu však dopadla tak, jak se od hasičů očekává.

Další akcí bylo dne 10. února zvaní na ples a vzápětí 16. 

února vlastní hasičský ples. Situace se opakovala jako 

každý rok. Opět velice slabá účast. Vím velice dobře, že v 

dnešní době má opravdu málokdo náladu a finance na 

tyto akce, ale na druhou stranu si myslím, že hasičské 

plesy zde na Vraclavi špatné nejsou.

1. června jsme se těšili na setkání s našimi dětmi na 

dětském dni na našem hřišti. Počasí však udělalo čáru 

přes rozpočet jak dětem, tak nám a nejelo se nikam. 

Druhý den jsme jeli dělat vysokou vrstvu pěny dětem do 

Slatiny, ale ani zde počasí moc nepřálo.

Toto je vážení občané prozatímní činnost našeho sboru 

do nynější doby. Na závěr ještě pár slov. Blíží se 

prázdniny a doba dovolených a proto bych chtěl vzkázat 

a popřát hlavně dětem: Nechte sirky sirkami, nechte je 

doma, ať není nějaký zbytečný mazec a raději užívejte 

prázdniny, jak nejlépe umíte. Totéž přeji i dospělým v 

rámci dovolených a děkuji Vám všem za pozornost.

    S t a n i s l a v  H o r á č e k  

MS Vrcha



Co je mikrosvět

Prvním poznatkem je, že malé objekty jako 

elektron, foton atd. se chovají zároveň jako částice a 

zároveň jako vlna. Až do počátku 19. století si lidé díky 

Newtonovi mysleli, že světlo je proudem částic. Avšak v 

roce 1801 ukázal  Thomas Young pomocí  

dvouštěrbinového experimentu, že světlo je vlnění (má 

vlnovou délku a tedy i frekvenci, které naše oko vnímá 

jako různé barvy). To si lidé pak dalších 100 let mysleli. V 

roce 1905 přišel Einstein s vysvětlením fotoelektrického 

jevu, kdy se naopak světlo jeví jako proud částic, kterým 

říkáme fotony. Světlo se tedy chová v některých 

případech jako vlna a v jiných případech jako částice. 

Podobně se chovají i ostatní elementární částice. S 

touto hypotézou přišel nejprve francouzský fyzik Louis 

de Broglie v roce 1924 a teprve o 3 roky později to 

 Před rokem jsem na tomto místě uvedl informace 

o Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN. 

Tato laboratoř pomocí největšího urychlovače částic 

LHC (jenž je vlastně obřím mikroskopem) zkoumá ty 

nejmenší částice hmoty a tak odhaluje dosud netušená 

tajemství mikrosvěta. Tím zároveň poskytuje množství 

poznatků, které nám umožňují lépe porozumět samotné 

existenci vesmíru, jeho vzniku a budoucnosti i pochopit 

a umět předpovídat děje, které se v něm odehrávají. 

Výsledky takového výzkumu může pocítit i každý z nás, 

např. polovodičové součástky pro televizní a výpočetní 

techniku, nejrůznější přístroje pro průmyslové, lékařské i 

osobní využití jako mobilní telefony, navigace, pro 

astronomii a kosmonautiku, různé nové materiály 

nebývalých vlastností (nanotechnologie) … Dnes bych 

rád některé nám těžko uvěřitelné, ale přesto skutečné 

jevy odhalené při dnešním stupni poznání, nastínil v 

tomto příspěvku.

Mikrosvět  je svět molekul, atomů a 

elementárních částic – elektronů, protonů, neutronů, 

fotonů a dalších, např. neutrin, kvarků, antičástic… Pro 

představu si zopakujme, že do tloušťky lidského vlasu 

se vejde přibližně milion atomů naskládaných vedle 

sebe. A to existuje ještě množství různých částic 

mnohokrát menších než nejjednodušší atom vodíku.

Mikrosvět je nám těžko pochopitelný, neboť o 

něm nemáme žádnou zkušenost, naše smysly jsou od 

počátku vývoje přizpůsobeny pouze mnohem většímu 

makrosvětu a svět molekul a atomů nejsou schopny 

vnímat. Ani to není možné. Kdybychom se chtěli zmenšit 

na úroveň mikrosvěta, nezbylo by z nás prakticky nic, 

nanejvýš několik molekul, ale to už bychom nebyli my. 

Až přístroje, které člověk vytvořil, nám umožnily uvidět 

molekuly i jednotlivé atomy. Zákonitostmi dějů 

mikrosvěta se zabývá především kvantová fyzika.

Dosud známe množství neobvyklých vlastností 

mikrosvěta. Všimněme si alespoň některých z nich:

Dvojí charakter mikročástic

Neuvěřitelné skutečnosti mikrosvěta

Nemožnost přesné předpovědi

 Nelze měřit současně přesně polohu a hybnost 

částice (hybnost je součin hmotnosti a rychlosti). Je to 

prostě tím, že jakýmkoliv pozorováním takovouto 

miniaturní částici neodvratně ovlivníme. Kdybychom 

chtěli např. pozorovat elektron, museli bychom na něho 

posvítit, jenže tím bychom do něho světlem „vrazili“, tak 

že by od toho okamžiku letěl úplně jinam, než měl 

původně namířeno. Tuto skutečnost dokázal německý 

fyzik Werner Karl Heisenberg a roku 1927 formuloval 

Heisenbergův princip neurčitosti: 

D a l š í m  ú s t ř e d n í m  p o j m e m  j e  

pravděpodobnost. Vše, co se děje v mikrosvětě, se 

děje jen s určitou pravděpodobností. Není možné zde 

získat přesný výsledek jakéhokoliv pokusu, ale jen je 

možné určit pravděpodobnost, jak to dopadne. Některé 

výsledky se uskuteční s velkou pravděpodobností, 

některé s menší pravděpodobností. Nikdy se v principu 

nedá výsledek předpovědět tak, jako v makrosvětě. Když 

například známe polohu a rychlost planety na oběžné 

dráze kolem Slunce, dokážeme spočítat, na kterém 

místě se bude nacházet třeba za tisíce let. V mikrosvětě 

si tak nikdy nemůžeme být jisti. Oproti planetě takový 

elektron se chová jinak. Místo jeho přesné polohy 

můžeme vypočítat jen oblast ve tvaru jakéhosi „mraku“, 

který má některé své části hustší, některé řidší podle 

velikosti pravděpodobnosti výskytu elektronu. Ale při 

provedení pokusu se realizuje výsledek jen jeden, a který 

to bude, to právě neumíme spočítat, nebo spíše nám to 

zákonitosti přírody prostě neumožní. (Existuje dokonce 

hypotéza, kterou předložil Hugh Everett v roce 1957, že 

se ve skutečnosti realizují výsledky úplně všechny, ale 

každý v jiném paralelním vesmíru. Navíc se podle Bryce 

DeWitta každá z těchto kopií vesmíru sama o sobě 

neustále množí tak, aby se mohly uskutečnit všechny 

možné výsledky každého měření. S tím souvisí 

rozšířená hypotéza předpokládající, že i co se týče 

událostí makrosvěta, se realizují naprosto všechny 

možnosti v nekonečně mnoha paralelních vesmírech 

podle velikosti pravděpodobnosti každé z nich. Vadou 

této hypotézy je, že ji zatím neumíme otestovat). 

dokázali pánové Davisson a Germer experimentálně.

Stalo se vám někdy, že jste byli zároveň ve škole 

a zároveň jste se opalovali někde u vody? Řeknete, že ne 

a máte pravdu, neboť v našem makrosvětě se to nestává 

(i když by se nám mnohdy docela hodilo být i na více 

místech zároveň). V mikrosvětě je to ovšem běžná věc. 

Elementární částice se mohou vyskytovat současně na 

více místech – této vlastnosti se říká superpozice. 

Schopnost elementárních částic být na více místech 

zároveň je jednou ze základních poznatků kvantové 

fyziky.

Nelze vše měřit tak, jak jsme byli zvyklí

Být na několika místech současně

__________________________________________



Z principiálních důvodů nelze současně přesně určit 

polohu a hybnost částice. Čím přesněji určíme 

polohu, tím méně přesně určíme hybnost částice a 

naopak. Pokud by se někdy podařilo vymyslet způsob 

jak obě veličiny změřit zároveň libovolně přesně, 

kvantová fyzika by patrně přestala platit.

Jak hlavou prorazit zeď

 Pro úplnost je třeba říci, že čím je objekt (např. 

molekula) větší, tím slaběji se uplatňují kvantové efekty, 

avšak do úplné nuly nevymizí. Pro větší molekulu je 

obtížnější protunelování než pro elementární částici, 

tedy že u té molekuly k protunelování dojde s menší 

pravděpodobností. Do důsledku proto není vyloučeno, 

že skrze zeď by mohl protunelovat i člověk, ovšem 

pravděpodobnost je tak mizivá, že by k tomu mohlo dojít, 

jak jsem se někde dočetl, průměrně za mnoho 

miliardkrát delší čas než je doba trvání našeho vesmíru – 

a posuďte sami, kde by za tu dobu byla ona osoba a ta 

zeď, když by už ani náš vesmír neexistoval. Takže 

nemusíme mít obavy, že by se kupř. nějaký vězeň mohl z 

věznice protunelovat (pokud pomineme amnestii).

Absolutní nula

 Přemýšleli jste někdy o tom, co je to absolutní 

nula? Jde samozřejmě o nejnižší možnou teplotu, které 

nelze dosáhnout, ale lze se jí libovolně přiblížit. Samotná 

teplota je mírou neuspořádaného pohybu atomů nebo 

molekul. Čím teplejší těleso, tím divočeji atomy a 

molekuly v látce kolotají. A naopak, čím chladnější 

těleso, tím méně je v něm chaotického pohybu. 

 Představte si dále, že se doma opřete o zamčené 

dveře a počkáte, až se dříve či později octnete venku za 

dveřmi, ačkoliv dveře po celou dobu zůstanou zamčené 

a neporušené. Nebo se v uzavřené místnosti opřete o 

zeď a po nějaké době se octnete venku za zdí, aniž byste 

zeď museli probourat. Prošli byste zdí jako nějaký 

kouzelník v pohádce. Řeknete správně, že je to 

nesmysl, protože v našem makrosvětě se ani takovéto 

události normálně nedějí. Jinak je tomu v mikrosvětě, 

kde se to stává naopak běžně. Nazývá se to tunelový 

jev. Jde o typický projev vlnových vlastností částic. Vlny 

se na rozdíl od částic mohou dostat díky ohybu i za 

překážku a pokračovat v dalším šíření prostorem. 

Mikročástice podle zákonů kvantové fyziky mohou 

skutečně proniknout bariérou, aniž by k tomu měli 

dostatečnou energii - mohou se „protunelovat“ a 

najednou se ocitnou za překážkou. Tunelovým jevem je 

například alfa radioaktivní rozpad atomových jader, což 

objasnil v roce 1928 George Gamow. Na tunelovém jevu 

je založena řada polovodičových prvků (např. tunelová 

dioda), řada citlivých měřicích metod a řádkovací 

tunelový mikroskop. Výklad tunelového jevu je možné 

provést na základě pravděpodobnosti: částice musí 

vykonat nejprve řadu neúspěšných pokusů, než se „jí 

podaří“ uvolnit se např. z kovu. Pro částici, která má 

dostatečné množství „pokusů“ na opuštění ať už 

atomového jádra či kovu tedy neplatí známé přísloví: 

„Hlavou zeď neprorazíš.“ 

__________________________________________

 Jenže chyba lávky. Takový stav by odporoval 

zákonům kvantové teorie. Podle Heisenbergových relací 

neurčitosti nemůžeme nikdy poznat současně polohu a 

hybnost objektu mikrosvěta. Pokud budeme například 

ochlazovat krystalickou látku a ionty v krystalech by se 

přestaly pohybovat, znali bychom přesně jak jejich 

polohu (ve vrcholu krystalové mříže), tak jejich hybnost 

(nulovou). To ale není možné. Ionty, atomy a molekuly 

konají i při absolutní nule určitý pohyb, tzv. nulové kmity. 

Absolutní nula tedy není stav bez pohybu, ale stav látky s 

nejmenším možným množstvím pohybu, které nám 

dovolí zákony kvantové teorie. Tento stav má teplotu 

–273,15 °C neboli 0 K. V blízkosti absolutní nuly má 

mnoho látek pro nás extravagantní vlastnosti, mohou být 

například supravodivé nebo supratekuté.          

Logicky by se zdálo, že absolutní nula je stav božského 

klidu a míru, při kterém se atomy a molekuly nepohybují.

Literatura:  Tony Hey a Patrick Walters: Nový kvantový vesmír, Marcus Chown: Kvantová teorie nikoho 

nezabije. Zájemci též najdou daleko více informací ve velkém množství webových stránek, kde je 

uvedeno i experimentální a matematické zdůvodnění mnohých jevů uvedených v tomto článku.

Vakuum a vznik vesmíru

 Podobně, jako nelze u částice současně poznat 

její polohu a hybnost, není možné současně změřit 

hodnotu pole a jemu přidružené hybnosti. Stejný princip 

(relace neurčitosti), který znemožnil, aby při absolutní 

nule ustal veškerý pohyb, neumožňuje, aby ve vakuu 

nebyla žádná pole. Ve vakuu nalezneme nenulové 

fluktuace elektromagnetických i dalších polí. Vakuum 

není stav s nulovou energií všech polí, ale s nejnižší 

možnou hodnotou energie, kterou dovolí zákony 

k v a n t o v é  

t e o r i e .  

Přítomnost 

fluktuací polí 

v e  v a k u u  

z p ů s o b u j e  

d o č a s n ý  

vznik a zánik 

párů částice-

antičástice. 

Čas od času 

se pravděpodobně stalo, že některá z fluktuací, (jak je 

zjednodušeně jen ve dvou rozměrech znázorněno na 

obrázku) byla sice málo pravděpodobná, ale za to 

mimořádně velká a stala se vesmírem. Jedním z nich 

(patrně z nekonečného počtu) je i ten náš vesmír, jenž se 

snad zrodil právě takto. Pokud opravdu platí 

Heisenbergovy relace neurčitosti, pak z nich podle mne z 

výše uvedeného také vyplývá, že neexistence světa 

prostě není možná.

        Za astronomický klub Jaroslav Kubík.

      


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

