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očkovaní a nemůžeme být přenašeči 
nákazy, vadí mně neodůvodněné re-
spirátory na kulturních a sportovních 
akcích, když se mohou účastnit jenom 
testovaní nebo očkovaní, vadí mně, 
co bez vysvětlení provádějí s našimi 
školáky, vadí mně, že kvůli Babišově 
a Hamáčkově amatérismu zkrachovaly 
desítky tisíc živnostníků a podnikatelů, 
že nám ničí kulturu, sport a tradice, 
že jsme bez logického důvodu po dvě 
sezóny přišli o vodění Jidáše, o čaro-
dějnice, o kácení májí a další venkov-
ní společenské akce, o možnostech 

rozloučení se zesnulými ani nemluvě. 
Snad nám od této vlády pomohou další 
volby letos v říjnu. Pandemie nám 
mnoho vzala, bohužel i lidských živo-
tů, ale také nás přiměla zamyslet se nad 
tím, co má smysl, a co v životě opravdu 
potřebujeme.
Pojďme se věnovat veselejším a po-
vzbuzujícím tématům. Jistě vám neušlo 
krásné květnaté jaro s neobvyklým 
množstvím fi alek, petrklíčů, vstavačů 
a krásně kvetoucích a olistěných 
stromů. Letos máme i slunečné počasí, 
nádherně kvetou louky, voní seno, 
a to je to, co dělá venkov venkovem.
A nyní jsou na řadě informace o čin-
nosti obce.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO 
DOMU Č.P. 72, SEDLEC
Akce byla úspěšně ukončena. Zbývá 
osadit nové vnitřní dveře, jenže jejich 
dodávka stále vázne. V rámci rekon-
strukce byla vyměněna konstrukce 
stropu nad druhým nadzemním podla-
žím, okna na celé budově a zhotoveno 

Vážení spoluobčané,
rok 2021 je ve svém pololetí. Zima byla 
neobvykle dlouhá a chladná. Nutila 
nás doma přitápět prakticky až do 
června. 
Velmi mne mrzí, že i v tomto zpra-
vodaji nemohu ještě vypustit zmínku 
o stále probíhající pandemii čínské 
chřipky. Je sice na ústupu, ale určitě 
to není zásluha rotujících ministrů 
zdravotnictví nebo trestně stíhaného 
premiéra, spíš částečně očkováním 
a psychickou úlevou, ale hlavně 
oteplením. Jak nám před rokem sdělili 
epidemiologové, virus sám o sobě není 
schopen přenosu při teplotě nad 27°C. 
Za uplynulých patnáct měsíců jsme si 
přes všechna nelogická opatření, pro-
testy, uzavřené školy, kostely, obchody 
a hospody zvykli poslouchat a plnit 
nesmysly z pera naší vlády, protože ja-
kákoliv logická argumentace byla vždy 
smetena ze stolu a jak se říká „stokrát 
nic umořilo vola“. Tak si národ připra-
vili jako poslušné ovce k plnění čeho-
koliv, když rozkáže bez udání důvodu 
„skočte z oken“, bez ptaní to většina 
národa udělá. Vadí mně, že musíme 
mít bezdůvodně respirátor, když jsme 
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Naši milí sousedé!
Připravovat zpravodaj v této době, která je takřka bez akcí - co si 
budeme povídat, náš obecní časopis je hlavně o fotkách a informacích 
z akcí - je komplikovanější. Přesto se nám to díky poctivé práci redak-
torek a několika stálým pisatelům kupodivu daří. A to dokonce tak, že 
rozsah nemusíme nikterak zkracovat. Je tedy na místě vyslovit všem, 
kdo plní obsah, dík.
Věříme, že co se týče pestrosti témat, podařilo se nám sestavit články 
natolik různorodé, abyste se při listování a čtení nenudili. Velice zajíma-
vý článek pro vás opět připravily obecní komise. Informace z životního 
prostředí jsou nabité mnoha užitečnými poznatky a odkazy. Kultura 
a farníci se věnují hlavně Velikonocům. Nechybí ani článek pana Kubíka, 
který se tentokrát nevěnuje pouze astronomii.
Rádi bychom upozornili všechny stávající i potenciální přispěvatele, 
že jsme posunuli uzávěrku zimního čísla na 1. prosince. Je to zejména 
kvůli termínu v tiskárně, který se nám sice zatím vždy podařilo stih-
nout, abyste dostali zpravodaj do Vánoc, ale bývá to nervy drásající.
Nuže listujte, čtěte, informujte se, vzpomínejte, bavte se...

       Redakce

slovo starosty obce
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REKONSTRUKCE ŠTÍTU STODOLY 
OBECNÍHO ÚŘADU
Na rok 2021 poskytl Pardubický kraj 
obci dotaci 80 tisíc Kč z Programu 
obnovy venkova na rekonstrukci 
havarijního štítu na stodole obecního 
úřadu. Stávající vychýlená štítová zeď 
bude rozebrána a postavena nová. 
Celkové náklady jsou odhadnuty 
na 160 tisíc Kč.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO 
ÚŘADU VE VRACLAVI
V předchozím zpravodaji jsem infor-
moval o nevýhodné dotaci ve výši 
1,1 milionu Kč, kterou obec dostala ze 
Státního fondu životního prostředí na 
akci Realizace úspor energie Obecního 
úřadu Vraclav s celkovými náklady 
4,1 milionu Kč. Spoluúčast z rozpočtu 
obce tak vycházela na 3 miliony Kč. 
Zároveň jsem informoval o podání 
žádosti na výhodnější dotaci ve výši 
80 % na rekonstrukci veřejných budov, 
včetně úspor energie z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Před několika dny 
ministerstvo oznámilo, že obci Vraclav 
dotaci schválilo. Rozpočtové náklady 
jsou 10,3 milionu Kč, z toho dotace 
7,3 milionu Kč. Znamená to, že při 
stejné výši spoluúčasti 3 miliony Kč 
pořídí obec kromě zateplení i rekon-
strukci sklepa, druhého nadzemního 
podlaží, všech instalací, havarijního 
teplovodního vytápění a střechy. 
V současné době dáváme dohromady 
podklady pro výběrové řízení na zho-
tovitele díla.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VRACLAV
V roce 2020 se obci nepodařilo získat 
dotaci. Požádali jsme znova a obdobně 
jako u rekonstrukce obecního úřadu 
nám před několika dny Ministerstvo 
pro místní rozvoj oznámilo, že jsme 
byli úspěšní. Celkové propočtové ná-
klady na realizaci jsou 3,3 milionu Kč, 
dotace je ve výši 2,3 milionu Kč. Víceú-
čelové hřiště o rozměrech 40x24 metrů 
bude na místě stávajícího asfaltového. 
V současné době dáváme dohroma-
dy podklady pro výběrové řízení na 

v dubnu 2021 provede kabelizaci od 
transformátoru před čp. 89 k truh-
lářství Horák v čp. 191 (podél hlavní 
silnice). Obec požádala o přiložení 
kabelu pro veřejné osvětlení a rozhlas, 
dala zpracovat projektovou dokumen-
taci a požádala stavební úřad o územní 
souhlas. Na zúřadování byla šibeniční 
lhůta, ale nakonec vše dopadlo dobře. 
Kabely včetně zemnícího pásku jsou 
položeny a pouzdra pro stožáry zapuš-
těna do země. Zbývá osadit stožáry 
s výložníky a namontovat LED svítidla. 
Celkové náklady 250 tisíc Kč. 

OBNOVA BYTOVÉHO FONDU
V březnu letošního roku vyhlásilo 
Ministerstvo fi nancí výzvu na podá-
vání žádostí o dotace na modernizaci 
bytů. Výše dotace 90 %. V domě 
čp. 113 potřebujeme zmodernizovat 
poslední dva byty - č. 3 a č. 4. Na 
zpracování dokumentace, vyjádření 
stavebního úřadu a podání žádosti 
jsme měli přesně měsíc. Stihli jsme to 
a očekáváme odpověď, zda naše obec 
dotaci obdrží. Celkové náklady jsou 
propočteny na 2,6 milionu Kč. Mo-
dernizace obou bytů odstraní stavební 
a technické závady a umožní prona-
jmout byt č. 3, který není způsobilý 
k užívání.

nové sociální zařízení a nové vytápění. 
Víc se do této akce nevešlo. I tak byly 
překročeny plánované celkové náklady 
2,6 milionu Kč o půl milionu korun. 
Výrazně nám pomohla dotace 1,6 mi-
lionu Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Zbývá opravit střechu, do které 
na několika místech zatéká, a fasádu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat zá-
stupcům TTC Sedlec za součinnost při 
realizaci rekonstrukce, za strpení pro-
dloužení termínu předání herny a za 
dokončovací a úklidové práce. Stejně 
tak děkuji Osadnímu výboru Sedlec.

OBNOVA MÍSTNÍCH 
A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
V květnu letošního roku byly provede-
ny čtyři menší akce. Ve Vraclavi obno-
va konstrukce místní komunikace číslo 
7c od čp. 13 po čp. 191, dále výměna 
betonových vodících pásků na místní 
komunikaci číslo 10c od čp. 114 po čp. 
47 (před školou) a rozšíření křižovatky 
polních cest v lokalitě Na Drahách. 
Na Sedleci byla opravena část účelové 
komunikace na hrázi rybníka a dále 
směrem k lipce. Všechny čtyři akce vy-
šly celkem na necelých 1,1 milionu Kč. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE VRAC-
LAVI - OD ČP. 89 PO ČP. 191 
Na přelomu roku oznámil zástupce 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., že 

slovo starosty obce

PŘIPRAVOVANÉ
INVESTICE

znečištění sedleckého rybníka
už nejspíš zná své řešení
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zhotovitele díla. Těším se na oživení 
sportovní aktivity obyvatel obce.

INFRASTRUKTURA PRO 9 RODIN-
NÝCH DOMŮ VE VRACLAVI 
Jedná se o zasíťování devíti stavebních 
pozemků, každý o výměře 935 m2 v lo-
kalitě „Na Drážkách“ ve Vraclavi. Byla 
dokončena dokumentace pro provede-
ní stavby vč. rozpočtu. Zastupitelstvo 
obce projedná a na červnovém zase-
dání stanoví cenu stavebních pozem-
ků. Současně s prodejem stavebních 
pozemků proběhne i výběrové řízení 
na zhotovitele sítí. Realizaci sítí kom-
plikuje pokládka energetických ka-
belů společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
která může proběhnout až po přeložce 
stávajícího STL plynovodu. Projektant 
kabelových rozvodů ohlásil dokončení 
dokumentace až na listopad 2021. Poté 
teprve požádá stavební úřad o územní 
souhlas a vybere zhotovitele stavby. 
Další, poněkolikáté odložený termín 
realizace se tak opět odsouvá. Budu se 
snažit celý proces urychlit.

OBNOVA BÝVALÝCH BAROKNÍCH 
LÁZNÍ VE SVATÉM MIKULÁŠI
Záměr obsahuje kromě obnovy stáva-
jící budovy lázní také stavbu WC pro 
veřejnost na místě někdejší výrobny 
limonády, v jejímž torzu se nachází 
čerpací stanice vody zásobující vodo-
jem (hydroglobus) v areálu společnosti 
ZEVAS Vraclav. Zastupitelstvo obce 
schválilo záměr využít budovu lázní 
jako ubytovací zařízení s občerstvova-
cími prostory v přízemí a čtyřmi plně 
vybavenými pokoji ve 2. nadzemním 
podlaží, a tak je zpracována i projekto-
vá dokumentace. Celkové náklady na 
obnovu lázní jsou odhadnuty na 28,5 
milionů Kč bez DPH. Obec je měla 
částečně krýt dotací z Programu zá-
chrany architektonického dědictví Mi-
nisterstva kultury. Žádost o dotaci však 
byla obci zamítnuta. Prvním krokem 
obnovy bude sanace vlhkosti. Doku-
mentaci a rozpočet sanace zpracovává 
společnost PRINS Přerov. Pokud by se 
našel sponzor nebo kupec s dobrým 

slovo starosty obce
záměrem… Už tu byl i zájemce o vyu-
žití jako minipivovar.

NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
SE ŠATNAMI HRÁČŮ 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Máme projektovou dokumentaci 
a stavební povolení. Rozpočet realizace 
je 21 milionů Kč. Čekáme, jak dopadne 
naše žádost o 70 % dotaci z Národní 
sportovní agentury.

DOČIŠŤOVACÍ NÁDRŽE 
(RYBNÍČKY) NA SEDLECI
Jejich účelem je dočistit odpadní vody, 
které odtékají z veřejné kanalizace na 
Sedleci do potoka Zbraň. Nádrže jsou 
vyprojektovány do sedleckého údolí asi 
200 metrů pod vesnici. Máme projek-
tovou dokumentaci pro stavební řízení 
a výběr zhotovitele díla. Předpokláda-
ná cena díla je okolo 10 milionu Kč 
a bez dotace se jeho realizace neobejde. 
Čekáme na vhodný dotační titul. Snad 
na Ministerstvu životního prostředí 
pochopí, že čištění odpadních vod pří-
rodě blízkým způsobem má smysl.

Obec připravuje další projekty, napří-
klad Dokončení sedlecké návsi a Nová 
mateřská škola, Modernizace kulturní-
ho domu. Všechno je o penězích, a jak 
se říká, štěstí přeje připraveným.
Tolik k investicím a nyní k dalším 
tématům.

STAV ZNEČIŠTĚNÍ SEDLECKÉHO 
RYBNÍKA „LOUŽE“
To je stále nevyřešená záležitost 
a záhada. Stručně popíšu současnou 
situaci. Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) na základě protokolu 
o výsledcích rozboru vod od společ-
nosti EKOMONITOR provedla
v sedleckém areálu společností ZEVAS 
Vraclav a BIO VM dvě místní šetření 
na nakládání se závadnými látkami 
(silážní šťávy, močůvka, hnojůvka) 
a dospěla k názoru, že možným zdro-
jem znečištění rybníka je velká volně 
stojící silážní jáma. ČIŽP na místě 
uložila oběma společnostem opatření 

k zamezení zjištěného nežádoucího 
stavu. Zahájí i přestupkové řízení, 
jehož výsledkem bývá uložení pokuty. 
Společnost se podle informací od ČIŽP 
zavázala k několika krokům k odstra-
nění nežádoucího stavu.
   1. Odčerpání části zapáchající vody 
z rybníka a doplnění nezávadnou 
vodou. Realizace po posekání luk, na 
které bude závadná voda z rybníka 
rozvážena.
   2. Vybudování podzemní sběrné 
jímky povrchových vod z areálu 
s automatickým systémem přečer-
pávání do kejdových nádrží namísto 
současné zakopané cisterny u vjezdu 
do areálu ze strany od Vysokého Mýta, 
kde musí stav naplnění sledovat obslu-
ha a přečerpání zajistit blíže neurče-
ným způsobem. Je otázka, zda je vždy 
v případě potřeby i za deštivého počasí 
k dispozici traktor a fekální vůz a zda 
není zakopaná cisterna pouze vypou-
štěna do silničního příkopu podél 
areálu, který ústí propustkem přímo 
do rybníka.
   3. Rekonstrukci stávající volně stojící 
silážní jámy a její utěsnění, aby jako 
doposud nedocházelo k únikům siláž-
ních šťáv spárami ve stěnách a netěs-
nostmi ve dně nebo výtoky po jejím 
dně. Rekonstrukce jámy již probíhá.

KOMUNÁLNÍ ODPADY
Zde bych rád upozornil, že vyšel nový 
zákon o odpadech, který stanovil váho-
vé limity na osobu pro odpady ukláda-
né na skládku. Za jednu tunu odpadů 
uložených na skládku do limitu zaplatí 
obec stávající cenu 500 Kč. Za každou 
tunu, o kterou limit překročí, zaplatí 
800 Kč. Překročení limitů bude každý 
rok zdražováno, a to se promítne 
i do ročních poplatků. Je na nás všech, 
jak důsledně budeme třídit, jak drahé 
bude uložení našich odpadů, a jak 
vysoké poplatky budeme platit.

DOPRAVA V OBCI
V minulém zpravodaji jsem informo-
val o tom, že ve všech částech obce 
zjistil Dopravní inspektorát Policie ČR 
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ného ješity, o jehož ovládání Východem 
není pochyb.
Situace není jednoduchá. Já osobně 
jsem předsedou Krajské organizace 
hnutí Starostové a nezávislí a členem 
Zastupitelstva Pardubického kraje 
a mám informace přímo z Poslanecké 
sněmovny i Senátu Parlamentu České 
republiky, jak se říká „z první ruky“ 
a mohu potvrdit, že naše veřejnost je 
manipulována. Jak se budou říjnové 
volby do Poslanecké sněmovny blížit, 
budou se pomluvy a manipulování 
veřejností stupňovat. Proto bych vás 
rád touto cestou požádal, nenechte se 
ovlivňovat lacinými a líbivými pomlu-
vami a urážkami lídrů politických stran, 
a prosím, ani je nešiřte. K šíření pomluv 
jsou dnes využívány soukromé televize, 
noviny a časopisy, e-mailová pošta, fa-
cebook, plakáty a další. Těžko na první 
pohled rozpoznáte, co je a co není prav-
da. Ale lze to rozlišit jednoduše. Pokud 
pod článkem není uvedený autor, 
jde patrně o pomluvu, pokud autor 
uveden je, pak se lze přesvědčit o jeho 
důvěryhodnosti i zdroji, který využil. 
Pokud někoho vidíte a slyšíte špinit 
a pomlouvat druhé, lze si to ověřit buď 
telefonicky, korespondenčně nebo na 
internetové stránce pomlouvané osoby 
či strany. Rád vám osobně s vyhledává-
ním ověřených informací pomohu.

ZÁVĚREM
Mohl bych psát o dalších věcech a čin-
nostech, ale nechci brát vítr z plachet 
autorům dalších článků. Přeji všem 
krásné a pohodové léto, plné neza-
pomenutelných zážitků. Užijte si ho 
ve zdraví a dobré náladě v přírodě 
na čerstvém vzduchu.  
     
  Oldřich Koblížek

starosta obce

dry, polní cesty, Sedlec V Dolích, ve-
řejné plochy v zástavbě a další. Pokud 
by někdo z veřejnosti měl zájem vzít si 
nějaký díl zeleně na starosti, budeme 
rádi. Pokud by se našel někdo, kdo se 
zabývá chovem králíků, ovcí, koz nebo 
hovězího dobytka, obec mu ráda velmi 
lacino louky pronajme.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚ-
MOVNY PARLAMENTU ČR 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se 
blíží, a vy budete zvažovat, komu dáte 
svůj hlas. Dovolte mně několik infor-
mací pro vaši orientaci.
Už nyní vysílají a píší různé dezinfor-
mační zdroje (většinou ruské) pomluvy 
a špínu zejména na lidi ze současné 
opozice. Není to poprvé, oni se tím 
netají a v Čechách mají mnoho ochot-
ných přisluhovačů, kteří jim pomáhají 
pomluvy šířit. Vládnoucím stranám 
tento stav vyhovuje a podporuje ho, 
protože tak chce získat voliče. Již nyní 
doslova střílí na Piráty a jejich šéfa Iva-
na Bartoše, protože jim jde o všechno, 
ale hlavně, když se Ivan Bartoš stane 
premiérem, bude Babiš a jeho prolhaná 
vláda odpojena od vykrádání veřejných 
fi nancí a dotací, které si sami sobě při-
dělují z peněz, které jsou určeny dětem 
do škol, zdravotním sestrám a lékařům 
za jejich nasazení nejen v době pan-
demie čínské chřipky, a o které musí 
doslova žebrat města a obce, aby mohly 
existovat. Jenom Babišovo podnikání 
ročně spolyká 1,8 miliardy Kč dotací. 
To je každý den 5 milionů Kč a dokud 
bude u moci, tak to tak bude. Nejví-
ce ve své špinavé kampani zneužívá 
důchodce, které si získává jednorázo-
vým fi nančním dárkem, ale bohužel 
tak navyšuje státní dluh, který budou 
splácet jejich vnoučata. K tomu má 
podporu prezidenta Zemana, nemoc-

dopravní závady na krajských silnicích 
a navrhl na potřebných místech opatře-
ní pro zajištění bezpečnosti dopravy. Ve 
Vraclavi je to zejména stání vozidel na 
pravé straně silnice před pizzerií U Žíz-
nivého mnicha, které ohrožují provoz; 
ve Svatém Mikuláši průjezd nákladních 
a zemědělských vozidel a chybějící svo-
didla; na Sedleci potřeba zrcadel. Dále 
opatření proti překračování povolené 
rychlosti. Průjezd Svatým Mikulášem    
na silnici č. 30517 je již omezen do-
pravní značkou „zákaz vjezdu vozidel, 
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 12 
12 tun“. Veškerá opatření zajišťuje Sprá-
va a údržba silnic Pardubického kraje a 
a v současné době se projektují. Realizo-
vána budou až po jejich schválení 
a povolení příslušnými úřady.

ZELEŇ
Máme druhý mokřejší rok a zeleni se 
daří. Dalo by se říci, že zeleň si to užívá 
a narůstá tak rychle, že nevíme, kam 
dřív. Zaměstnancům obce se podařilo 
ještě v předjaří vyřezat levou stráň 
u kostela sv. Mikuláše. Tím se snížila 
vzdušná vlhkost a budova kostela 
a celé údolí je lépe provětráváno. Před 
dvěma lety spadla na vraclavské návsi 
lípa. Měla úplně uhnilé kořeny. Obec 
nechala o jednu třetinu zredukovat 
koruny lip a dalších stromů v celé 
zástavbě, aby se snížilo riziko ohrožení 
životů a majetků. Dnes je očividné, že 
se lípy vzpamatovaly. Přesto musíme 
být obezřetní, protože shnilý kořenový 
systém není na první pohled vidět.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem lidem, kteří se starají o pořádek 
a zeleň kolem svých domů i mimo 
ně. Velmi si této pomoci obci vážím, 
zvláště pak údržby sportovišť. Když 
si člověk uvědomí, o kolik hektarů 
zelených ploch se musí zaměstnanci 
obce postarat, jde z toho hlava kolem. 
Připomenu několik větších lokalit: lou-
ky na Drahách k letišti a na Pechůrku, 
palouky pod Svatým Mikulášem, rokle 
k Vinarům, hradisko a stráň nad pous-
tevnou, stráň pod farním kostelem až 
po čistírnu odpadních vod, suché pol-

slovo starosty obce
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        Smetky
        Letáky a noviny

        Láhve od nápojů
        Zavařovací sklenice
        Flakony
        Tabulové sklo

        Porcelán 
        Keramika
        Drátěné sklo
        Zrcadla
        Varné sklo
        Zářivky a výbojky
        Běžné žárovky
        Televizní obrazovky a monitory

        Maso, kosti
        Sáčky z vysavače
        Smetky
        Popel
        Hygienické pomůcky
        Běžné žárovky
        Čistící utěrky a houby
        Keramika a porcelán
        Trus zvířat
        Silně špinavé a mastné obaly

        Úsporné žárovky a zářivky
        Stavební odpad
        Vyřazená elektronika

        Molitan
        Videokazety
        Obaly od olejů nebo silně 
        znečištěné zbytky jídla
        Obaly od nebezpečných látek

        Plechovky od nápojů
        Konzervy od potravin
        Hliníková víčka od jogurtů
        Kovové uzávěry a víčka
        Kovové obaly od drogerie 
        a kosmetiky
        Alobal

Nepatří sem
        Obaly od nebezpečných látek
        Plynové lahve
        Kabely a dráty
        Elektrozařízení

     

        Zbytky jídel rostlinného původu
        Zbytky ovoce a zeleniny
        Květiny
        Kávové sedliny a fi ltry
        Čajové sáčky
        Hrnkové květiny včetně hlíny
        Skořápky od vajec a ořechů

        Maso, kosti, oleje a tuky
        Tekuté a silně mastné potraviny
        Cigaretové oharky

        Noviny, časopisy, letáky
        Knihy
        Brožury
        Katalogy
        Kancelářský a balicí papír
        Čisté papírové obaly
        Karton a lepenka

        Znečištěný papír
        Voskovaný papír
        Nápojový karton
        Papírové kapesníky a ubrousky
        Pauzovací papír
        Uhlový papír (kopírák)
        Pořadače s kovovými 
        komponenty

        Sešlápnuté PET lahve
        Nápojový karton
        Sáčky, tašky, fólie
        Plastové obaly od potravin
        (kelímky, vaničky a pod.)
        Plastové obaly od drogerie
        (mýdla, čisticích prostředků, 
        kosmetiky)
        CD/DVD obaly
        Strečové fólie

        Linoleum
        PVC
        Pryžové výrobky

PAPÍR

PLAST

SKLO

BIO

KOVY

MODRÉ KONTEJNERY
VÝKUPNY

Patří sem

Nepatří sem

ŽLUTÉ NÁDOBY

Patří sem

Nepatří sem

ŠEDÉ KONTEJNERY
VÝKUPNY, SBĚRNÝ DVŮR

Patří sem

HNĚDÉ NÁDOBY
KOMPOSTÁRNA

Patří sem

Nepatří sem

BÍLÉ A ZELENÉ NÁDOBY

Patří sem

Nepatří sem

ČERNÉ NÁDOBY
POZINKOVANÉ POPELNICE

Patří sem

Nepatří sem

SMĚS

odpady - jak správně třídit



wc, iglú, sněhový kabriolet a spous-
tu úžasných sněhuláků. Podívaná to 
byla opravdu nevídaná a um na-
šich spoluobčanů zaslouží potlesk. 
Někteří, byť milovníci tepla, se již 
nemohou dočkat další zimní sezóny 
a vyhlášení nového sněhobraní.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Vzhledem k přetrvávajícím vládním 
opatřením spočívajících v omezení 
se scházet, jsme letošní velikonoční 
dílnu pojali v duchu domácího tvo-
ření. Vyhlásili jsme výzvu „Pojďme 
si vyzdobit náves, aneb nazdobme 
kraslice a ozdobíme s nimi stro-
my na návsi“. Díky všem, kteří se 
do akce zapojili, a dodali kraslice 
nazdobené různými technikami. 
Výsledek jsme si mohli prohlédnout 
každý sám.

UKLIĎME ČESKO
Dne 27. 3. 2021 jsme se zapojili 
do celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. Kvůli opatřením nebyla akce 
organizována hromadně, ale zájem-
cům, kteří se přihlásili předem, byly 
rozdány úklidové pomůcky 

nějaké akce pro pobavení Sedlec-
kých občanů. 

SEDLECKÉ SNĚHOBRANÍ
Letošní zima nám nadělila více 

sněhu než jsme byli 
v minulých zimách 
zvyklí. Proto jsme 
se nechali inspirovat 
a vyhlásili výzvu ke 
stavění sněhuláků, 
postav a staveb ze 
sněhu. Výzva byla 
přijata jak mladšími 
ročníky tak 
i seniory, stavěly celé 
rodiny. V neděli 
17. 1. 2021 jsme pro-
šli celou obec a sně-
hové výtvory nafotili. 
Všechna fota z této 
akce jsou ke shlédnu-
tí na internetových 
stránkách obce. Při 
procházení obcí jsme 
mohli vidět mimo 
jiné sněhového andě-
la, muže sedícího na 

Vzhledem k všudypřítomné nákaze 
koronavirem se osadní výbor 
nescházel osobně, domlouvali jsme 
se telefonicky, nebo elektronicky. 
I přesto se nám podařilo uspořádat 

SEDLEC

nejen iglů a pán na wc,
ale také sněhový anděl či 
kabriolet ozdobili Sedlec



nakoukněte oknem do naší knihovny
anebo si přijďte rovnou něco půjčit



OSADNÍ VÝBOR
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a přidělena trasa. Všechny pytle 
s odpadky byly poté svezeny 
a zlikvidovány pracovníky obecního 
úřadu. Odpadků bylo bohužel opět 
spoustu. Mimo tuto úklidovou akci 
bylo provedeno vyřezání dřevin na 
hřišti pod dráty a kolem pomníku 
Jana Husa. 

OBECNÍ DŮM NA SEDLECI
Po opravách a rekonstrukci, které 
proběhly na bývalé škole na Sed-
leci, čp. 72, byla osadnímu výboru 
přidělena místnost, kterou jsme si 
vlastními silami uklidili, vybavili 
nábytkem a zařízením. Tato míst-
nost bude sloužit ke schůzkám 
osadního výboru, ale také k pořádá-
ní našich akcí, jako jsou tvořivé díl-
ny a jiná setkávání občanů Sedlece.
V této souvislosti bych chtěl upo-
zornit, že je opět otevřena knihov-

osadní výbor Sedlec

na, kam si občané mohou zajít 
vypůjčit knihy. Otevřeno je jako 
doposud každé úterý od 17.00 do 
18.00 hodin. O knihy a Vaši spoko-
jenost se stále stará knihovnice 
Věra Pávová.

Jako každý rok jsme si vzali za své 
okrašlování a výzdobu obce. Truhlí-
ky jsou již osázeny kytičkami 
a cesta do Dolů doznala změny, kdy 
si místní obyvatelé vysadili malou 
alej čtyř okrasných třešní. Asi jste 
si všimli, že na cestě na „Šťastňáky“ 
zmizela hromada větví. Za to patří 
velký dík zaměstnancům obecního 
úřadu. V souvislosti s tím, bych 
chtěl požádat všechny občany, aby 
vyřezané větve ukládali na místo 
k tomu určené vedle kontejneru 
na bio odpad vedle rybníku Louže 
a nikoliv jak jsme byli léta zvyklí.

Co se týká plánů do budoucna, již 
je dohodnuta a domluvena oprava 
Riegrova pomníku na návsi. Na 
konci prázdnin se bude konat pro 
děti i dospělé akce Rozloučení 
s prázdninami, na podzim Svato-
martinský průvod a vánoční dílna. 
O těchto akcích a případně i jiných 
akcích budete včas informováni. 
Pokud máte zájem vidět a vědět 
více, podívejte se na internetové 
stránky obce, kde je fotogalerie 
Sedlec, kam jsou dodávány fotky 
ze všech činností OV a občanů 
obce. 
                                                                                                           

Za osadní výbor Sedlec 
Martin Knil

o Velikonocích jsme zdobili stromy,  
v březnu jsme uklízeli Česko 
a cestu do Dolů jsme osázeli stromořadímzornit, že je opět otevřena knihov-



O VESNICI VRATISLAV
Kronika Vraclavská – napsal Dr. František Loskot

Na místě bývalého podhradí vznikla vesnice 
Vratislav (Vratslav, později Vracslav, Vraclav). 
Vysázena byla dle německého čili zákupního 
práva, a to tehdy, když město Vysoké Mýto 
zakoupilo dle svých privilegií statky zemské 
kolem Vratislavi, tedy po r. 1261.
   Právo zákupní, emfyteutní, dle něhož vesnice 
Vratislav vysázena, nazývá se německým, po-
něvadž bylo propůjčováno osadníkům němec-
kým, houfně do Čech se hrnoucím. Toto právo 
záleželo v tom, že osadník (zákupník) vlastní-
kem statku sobě propůjčeného, začež odváděl 
vrchnosti jisté platy, nebo naturální dávky, 
nebo konal jisté práce (roboty). Poměr jeho  
k pánovi byl upraven smlouvou písemnou,  
a byl proto mnohem určitější a jistější, nežli po-
měr osadníků českých, požívajících tzv. českého 
čili dědinného práva, jež bylo určováno jen smlouvou ústní.
   Vysázení vesnice svěřováno bylo podnikatelům, agentům, kteří 
měli za úkol osadníky přivésti, půdu mezi ně rozděliti, zkrátka 
vesnici založiti, začež se jim dostávalo zvláštních výhod: dostali 
lán, z něhož neplatili úroků, dědičnou rychtu, poplatky při roz-
suzování menších věcí atd. Často i vesnice dle onoho podnikatele 
pojmenována. Zda i při zakládání vesnice Vratislavi zúčastnil se 
takový podnikatel, nevíme s určitostí, ale pravděpodobno to jest. 
   Pozemek kolem bývalého podhradí vratislavského byl rozdělen 
na lány a tyto propůjčeny jednotlivým osadníkům. Základní tvar 
obdržela Vratislav od bývalého podhradí. Zemská dráha středem 
se táhnoucí byla základnou, k níž přiléhaly domy a k těmto lány 
k nim náležející. Ovšem, za příčinou terénu bylo nutno mnohým 
hospodářům vykázati pozemky jinde, nežli za samotnými dvorci.
   Průběhem doby mnohé lány rozděleny byly na dva i více dílů. 
Však již od počátku nedostalo se všem osadníkům rovných po-
dílů. Menší hospodáři, jak patrno z různých zápisů, kteří měli na 
dvacet až třicet korců polí, nazývali se zahradníky, a jejich grunty 
zahradami. Kromě toho, jak z téže listiny patrno, byli tu chalupníci, 
kteří – jak sami o sobě v téže listině praví – neměli svých pozemků 
vlastních, nýbrž „jeden každý jen toliko pod jeden korec polí obec-
ních, avšak pod jistý plat k užívání měli“. Ze zprávy purkmistra se 
dovídáme, že bylo ve Vratislavi 12 osedlých, 11 nových, 8 zahradní-
ků, 8 chalupníků, kromě toho bylo 5 gruntů pohořelých a 2 grunty 
pusté, v celku tedy 46 usedlostí – to bylo po válce třicetileté.
   Zemědělství překonalo všecka ostatní zaměstnání, zvláště také 
řemesla, provozovaná v někdejším podhradí, z nichž některá 
směla se nyní provozovati pouze ve Vys. Mýtě. Podhradí, promě-
něné ve vesnici Vraclav, stalo se osadou po přednosti zemědělskou, 
kterou zůstalo až do dnešní doby.
   Bývalé tržiště však uprostřed obce zachováno i se starobylým 
farním kostelíkem sv. Václava na straně východní.
   Vratislav byla vsi poddanou Vys. Mýtu, jež s počátku mělo oby-
vatelstvo německé, které ale postupem doby vždy silněji proměšo-
váno bylo živlem českým, až v XV. stol. stalo se městem českým. 
   V čele Vratislavi postaven rychtář s konšely, těchto ve století 
XVII. bývalo osm. Rychtář vedl správu obce, pečoval o dobrý mrav, 
pokoj, vybíral berně a úroky pro vrchnost, a těšil se i soudní juri-
sdikci v menších věcech, ve větších i hrdelních soudila vrchnost, 
královský rychtář s konšely, kteří rozhodovali o vině a nevině. 
   Na pokutách peněžitých, jimiž provinění trestáno, míval podíl  
i rychtář vratislavský. Nebyla-li vyměřená pokuta větší než 12 pe- 
nízů (12 penízů = 1 groš), připadla celá jemu, z pokut větších 

dostalo se králi dvou třetin, rychtáři měst-
skému jedné třetiny, z té však musil jednu 
třetinu ponechati rychtáři vesnickému.
V době o níž jednáme, sběhly se na Vratisla-
vi a jejím okolí tyto pamětihodné události.
   Po smrti krále českého Rudolfa Habsbur-
ského vznikly v Čechách opět spory o trůn 
český. Král německý Albert Habsburský zá-
pasil oň pro svůj rod s Jindřichem Korutan-
ským. I nabídla česká královna Eliška, vdova 
po Václavovi II., Albrechtovi svá města, 
mezi nimi i Vys. Mýto, k přezimování jeho 
vojska. Ale posádky německé činily zle nejen 
měšťanům, nýbrž i obyvatelstvu venkovské-
mu. Sužované obyvatelstvo však dovedlo se 
mužně vzepříti a škůdce svoje ztrestati, jako 
se stalo Švábům, táhnoucím 1308 v zimě 

z Chrudimi do Vys. Mýta. Lid okolní shlukl se u Ostřetína pod 
zemanem Ctiborem z Uherska a přepadl Šváby mezi Turovem  
a Opočnem na Loučné. Švábi dílem pobili, dílem pozjímáni,  
s prázdnou neušel ani jediný.
   Na jaře však byl král římský Albrecht od svého příbuzného 
zavražděn, a jeho syn Jindřich uzavřel mír s Jindřichem Korutan-
ským, českým králem, a posádky švábské opustily zemi.
   Roku 1310 stihla některé české kraje povodeň a připravila 
mnoho lidí o život. Roku 1318 spatřila Vratislav krále českého 
Jana Lucemburského, jenž se tudy vracel z Brna do Prahy spolu 
s manželkou svou Eliškou Přemyslovnou. Téhož roku následkem 
neúrody a nepokojů v zemi byl veliký hlad a hrozný mor v Če-
chách. Venkované, nemajíce od čeho býti živi, opouštěli domovy 
své, potulovali se po lesích a často lidi zabíjeli a pojídali.  
V širých lesích mezi Mýtem a Hradcem bylo takových divochů  
24 nalezeno. Z nich dva byli chyceni, jeden slíbil, že se polepší,  
a byl propuštěn. Druhý zůstal zatvrzelý a upálen. Na podzim roku 
1321 ubíral se tudy opět král český Jan.
   Není pochyby, že za panování císaře Karla IV., Otce vlasti, i na 
naši milou Vratislav usmívalo se slunko krásných časů, a také za 
nejdelší čas dlouhé vlády Václavovy poměry naší vlasti byly přízni-
vé. Ovšem doba Václava IV. jest charakterizována vřením v národě. 
   Počátkem května 1421 dostalo se Vys. Mýto do moci Pražanů, 
jimž zůstalo až do r. 1425. Artikule pražské dosáhly uznání  
v Mýtě a ovšem také v okolních osadách, Mýtu poddaných.  
V posledních letech panování krále Jiřího z Poděbrad trpěla ve-
lice krajina naše zvláště od vojska uherského, které roku 1468 na 
podzim proniklo k Mýtu a mnoho vsí vypálilo. V únoru 1469 táhl 
naší krajinou Matyáš Korvín, král uherský, ke Chrudimi., Mýto 
se zavřelo, král ho nedobýval, nýbrž jel mimo, vzal však tvrz na 
Uhersku. Potřetí táhli tudy Uhři v srpnu 1470. Ve spisu, „Staroby-
lá Lázeň sv. Mikuláše (1722 – 1731) poznamenal Vojtěch Čapek 
pověst, že Matyáš královský svůj stánek měl v kostele sv. Václava 
na Vratislavi.
   Roku 1617 na podzim císař Matyáš ubíraje se s manželkou svojí 
na Moravu, zastavil se ve Vys. Mýtě a byl tu slavně pohoštěn. Na 
rynku postavena kuchyně, potraviny sháněny po okolí. Na Vra-
tislavi objednána telata, slepice, skopci. Na Vraclav byl postaven 
zvláštní posel, aby oznámil, že císařští manželé se blíží, a že tudíž 
páni od rady mají vyjíti vstříc.
   Roku 1618 kostel Panny Marie ve Vratislavi přestaven v nynější 
podobu.              

 Pokračování příště
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Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta 
iluze bezpečného světa. Ta může vyústit 
v psychické problémy jako jsou zhoršená 
schopnost vnímání, špatná interpreta-
ce poskytovaných informací, zhoršená 
schopnost řídit svůj život, dlouhodobá 
úzkost a neustálý strach. 
Každý člověk je v prožitku traumatu neo-
pakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty 
a duševní stability dojde u obětí trestného 
činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé 
problémy. Důležité je mít někoho, kdo 
umí pomoci. Obrovskou podporou bývají 
blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti 
trestných činů zpátky do života. V porad-
ně Bílého kruhu bezpečí vám poskytne-
me právní informace, psychologické 
a sociální poradenství a praktické rady 

a informace. Nabízíme bezpečný prostor 
a podporu při ventilaci svých oprávně-
ných emocí, srozumitelné informace 
o právech obětí trestných činů a rady, jak 
na tato práva dosáhnout. Dále vám mů-
žeme pomoci zhodnotit aktuální situaci 
a stanovit si nezbytné kroky k nápravě 
škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí. 

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali 
obětí trestného činu, můžete se obrátit 
na pobočku Bílého kruhu bezpečí v 
Pardubicích. Poradna sídlí v Pardu-
bicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům 
služeb). Kontaktní telefon je 732 923 
462 nebo můžete volat na celorepubli-
kovou nonstop Linku pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí 116 006. 

stali jste se obětí trestného činu?

„V minulosti jsem se seznámila s mužem, 
který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem 
mu jen pomoci, ale pak jsem se do něj za-
milovala. Postupně ode mě vylákal skoro 
všechny mé úspory. Po propuštění z vězení 
mě vmanipuloval do situace, kterou jsem 
se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný 
chodec mi zachránil život. Za obrovské 
podpory rodiny, blízkých přátel a lidí 
z poradny pro oběti trestných činů jsem 
opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let. 

Obětí trestného činu se může stát každý. 
Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že 
„To se mi stát nemůže“. Častou reakcí 
oběti může být otázka „Proč se to stalo 
právě mně?“ Pak následují pocity lítos-
ti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. 

odpady - informace pro občany

VÝSYP POPELNIC
v druhé polovině r. 2021

5. a 19. července
2., 16. a 30. srpen

13. a 27. září
11. a 25. říjen

8. a 22. listopadu
6. a 20. prosince


JEDLÉ OLEJE A TUKY 

můžete odložit do sběrné nádoby 
(uzavíratelná průhledná plastová 

nádoba, např. lahev, kanystr) 
s označením „Obec Vraclav“ 

(nestíratelný nápis či samolepka), 
kterou umístíte na svou popelnici 
v den určený k výsypu popelnic.

Svoz PLASTU každý poslední
čtvrtek v měsíci.

Výsyp KONTEJNERŮ NA SKLO 
dle potřeby.

7. a 21. července
4. a 18. srpen

1., 15. a 29. září
13. a 27. říjen

10. a 24. listopadu
8. a 22. prosince

Nachází se v ulicích Průmyslová 
a Kapitána Poplera. Otevírací doby 

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

PROVOZNÍ REŽIM
a) občan vjede do SD 

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

c) obsluha zváží odpady určené 
ke zpoplatnění, následně vybere 

peníze a vydá účtenku 

VÝSYP KONTEJNERŮ
NA PAPÍR

SBĚRNÉ DVORY
ve Vysokém Mýtě

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

do původního stavu 

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

ULOŽENÍ ODPADŮ 
BEZ POPLATKU

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

na ul. Průmyslová.

POPLATEK JE VŽDY VYBÍRÁN 
OD VŠECH OSOB ZA:

Suť a stavební materiály, zeminu, 
eternit, lepenku, nerozložený náby-
tek (rozložený zdarma), rozebrané 
elektrozařízení - lednice bez kom-

presorů, apod. 

Pneumatiky nejsou na SD přijímány - 
odevzdávají se do pneuservisů. 

Pro odložení stavebního odpadu 
je možné objednat u SD mobilní 
kontejner na náklad objednatele.

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



dlouhodobosti služby v kostele byly 
rozdělovány ministrantské úbory  
i funkce. Součástí ministrování byla  
i povinnost zvládnout odpovědi kně-
zi v latinském jazyce. Pepa Schejbal  
v tom skutečně vynikal.

Letošní oslava svátku Božího Těla 
se již nesla v trochu radostnějším 
duchu. Vyzdobený chrám, slavnostní 
nálada, krásné počasí a nastrojené 
družičky s košíčky plnými květin. Již 
dlouho nepamatujeme osm druži-
ček, čtyři ministranty a kostelem se 
nesoucí nejen slavnostní, duchovní 
nálada, ale i vůně kadidla a vadnou-
cích květin.

V počtu Covid nemocných i zemře-
lých jsme to dopracovali, díky řadě 
protichůdných opatření vlády, do-
konce na první místo nejen v Evro-
pě. Třicet tisíc zemřelých je opravdu 
příliš. I naši obec zasáhly odchody 
některých spoluobčanů a s Vaškem 
Klapalem, Pepou Schejbalem a paní 
Jarmilou Pospíšilovou se nejbližší 
příbuzní rozloučili při smutečních 
obřadech v našem farním kostele. 
Jen bylo na škodu, že i počet účast-
níků byl omezen pouze skutečně na 
nejbližší. Jistě by jinak v normální 
době byl chrám naplněn k prasknutí. 
Ještě štěstí, že svoji soustrast mohli 
známí a přátelé vyjádřit svojí účastí 
na místním hřbi-
tově.
 
Je zajímavé, že 
jak Pepa Schejbal, 
tak i Vašek Klapal 
ve svém mládí 
ministrovali, stej-
ně jako většina 
jejich kamarádů. 
Chodívalo nás  
k oltáři za pátera 
Valtra dvanáct 
i více a podle 

Ve druhé a třetí vlně koronaviru byla 
církev a věřící stejně postiženi jako 
další, nás obklopující činnosti.  
Epidemická opatření se pochopitelně 
dotkla i nás a nepochybně ovlivnila  
i průběh nejdůležitějších svátků  
v roce - Velikonoc.

Nic na tom nemění ani mínění  
veřejnosti, která za největší svátky  
v roce považuje svátky vánoční. Ve-
likonoce a předtím pětitýdenní doba 
postní mají ovšem v životě křesťanů 
svoje nezastupitelné místo a celý 
svatý velikonoční týden se slavnost-
ním vzkříšením při Vigilii na Bílou 
sobotu znamenají pro všechny lidi, 
dokonce i nevěřící naději. Naději, 
že pozemskou smrtí nic nekončí, 
ale Bůh dává naději, že pokračuje, 
dokonce v lepší podobě i poté.

Samozřejmě v rámci vládních naří-
zení byl omezen počet věřících na 
bohoslužbách na desetinu kapacity 
každého kostela. Opět přišly přenosy 
z chrámů po internetu, či z České 
televize či TV NOE. Už jsme si, po-
dobně jako školáci na on-line výu-
ku, zvykli. Naštěstí vláda nezavřela 
kostely úplně, jako se jí podařilo loni.

VRACLAVSKÁ FARNOST

Láďa Novák

V DALŠÍ KOVIDOVÉ DOBĚ
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Před křížem u kostela vyrostl impro-
vizovaný oltář, kde kněz s věřícími 
přednesl své prosby. Nejen za ně, ale 
i celou obec.

A tak se nám vyrojily i vzpomínky 
na slavná léta, kdy obřady Božího 
Těla prožívala celá obec. Na návsi 
v jejích rozích byly zbudovány čtyři 
oltáře např. u Slonkových, ve vra-
tech u Hašků, ve vratech Bartošovy 
kovárny a ve vjezdu do Paďourova 
statku, později pak u Nováků. Oltáře 
byly vyznačeny několika do země 
ukotvenými břízkami, na vratech 
visel náboženský obraz a zbytek vrat 
byl zakryt větvemi břízy a omamně 
vonícím jasmínem.
 
Po Vraclavi šel mnohočetný průvod 
z místního chrámu, nad knězem nes-
li čtyři významní muži baldachýn, 
deset ministrantů, hodně družiček, 
slavnostně nastrojení věřící. Průvod 
navštívil všechny oltáře po vsi, kněz 
zde přednesl svoje prosby za všech-
ny účastníky, dobré počasí i úrodu 
a nakonec se průvod vrátil zpět do 
kostela. Nebylo větší veřejné svátosti 
v roce než právě Boží Tělo. Snímky 
z této slavnosti patří mezi nejčastější 
nejvíce diskutované ve vraclavských 
historických fotografi ích.

Na snímku vidíme zrekonstruované 
schody na kůr kostela. Jsou zhotove-
ny z dubu, o jejich výrobu i instalaci 
se zasloužil pan Zdeněk Horák, který 
zde má velkou truhlářskou dílnu. 
Staré schody vyrobené před mnoha 
desetiletími z měkkého dřeva už byly 
nebezpečné a dávno zasluhovaly 
výměnu.

farnost
oslava svátku Božího Těla
byla v radostnějším duchu

potěšilo nás množství 
katolické mládeže: osm 
družiček a čtyři ministranti



Potřeba jejich restaurování vzrostla 
i příchodem nového varhaníka 
Pavla Diblíka z Holic, který do 
Vysokého Mýta i na Vraclav obětavě 
dojíždí. Je však od narození slepý, na 
kůr i z něj musí mít doprovod. Po 
starých schodech bylo riziko případ-
ného pádu či smeknutí výrazně vyšší. 

Na snímku právě z oslav Božího Těla 
může pozorný čtenář vidět nejen 
hezky vyzdobený chrám s výraznou, 
historickou výmalbou, ale i opadané 
omítky okolo oltáře. Vše následkem 
vzlínající vlhkosti a působení solí na 
její strukturu.

Farnost má k dispozici projekt od 
fi rmy Prins z Přerova na odstranění 
vlhkosti a solí a zhotovení nových 
omítek. Náklad okolo 3 miliónů 
korun je však bez dotací pro nás 
neřešitelný. 

K tomu přibyl ještě další problém - 
rozvody elektroinstalace již neod-
povídají současným normám, sálavé 
elektrické zářiče, které nás desítky let 
v zimě ohřívaly, musely být odmon-
továny a mají být nahrazeny infra-
panely, umístěnými přímo do každé 
lavice. K tomu je nezbytné provést 
novou elektroinstalaci nejen k pa-
nelům, ale i ke světlům a zásuvkám. 
Nový musí být i rozvaděč včetně 
nových jistících prvků.
 
Náklad několik stovek tisíc a hodně 
práce i starostí - revize starých roz-
vodů, projekt nových, výběr solidní 
fi rmy. Buďte, prosím, i Vy nám příz-
nivě nakloněni, vždyť kostel není jen 
vlastnictvím farníků, ale celé obce 
a je její vizitkou.
 
Buďme hrdí na to, že máme ve vsi 
tři kostely. Nemají je ani stotisícové 
Pardubice!!!

fortelné schody na kůr 
kostela ocenil hlavně 

náš slepý varhaník


pohled na interiér chrámu 

trochu hyzdí vzlínajcí vlhkost





jeme za její čas a pěkné a zajímavé 
vyprávění o tomto povolání. 

JARO
Na jaře jsme si užívali procházek  
po okolí Vraclave, sbírali první 
jarní květinky, založili si „školkový“ 
herbář a koncem dubna si uspo-
řádali kouzelný čarodějnický rej 
s opékáním buřtů. Dokonce jsme 
zvládli vysílat i on-line kamarádům, 
kteří do mateřské školy nemohli na 
čas docházet a společně s nimi si 
vyzkoušeli několik kouzelnických 
experimentů.

(NE)JARMARK
Stejně jako v loňském roce nám 
nebylo díky různým omezením 
a zákazům umožněno uspořádat  
tradiční Staročeský jarmark, přáníč-
ka a dárky pro maminky jsme ale  
na poslední chvíli vyrobit stačili. 

NA KOLE
Cyklistický výlet k Myslivecké chatě 
byl také povedený. Počasí nám na-
štěstí přálo, nezmokli jsme a díky 
pohostinnosti Mysliveckého spolku, 

sičského auta, uniformy a výbavy 
potřebné k hašení požárů. Za pěkné 
povídání děkujeme panu Horáčkovi.

V únoru nás navštívily dvě zdravotní 
sestřičky. Jedna z nich poutavě  
a vtipně povídala o tom, jak je 
důležité dodržovat zásady hygieny, 
nechodit do mateřské školy s na-
chlazením a v „kouzelném“ svítícím 
přístroji nám ukázala, zda jsme 
si zvládli naše ruce umýt pečlivě. 
Hanka Kostková nám přiblížila práci 
záchranné služby. Mockrát děku-

Dovolte nám podělit se pomocí 
několika řádků o dění v naší malé 
školičce. 

ZIMA
V zimních měsících jsme si po 
dlouhé době užili bohaté sněhové 
nadílky. Stavění sněhuláků, iglú, 
koulování, sáňkování, bobování ne-
bralo konce a nám všem vykouzlilo 
úsměvy ve tvářích a dobrou náladu. 
Díky vstřícné posádce místních 
hasičů nám byla umožněna návštěva 
hasičské zbrojnice, prohlídka ha-

při cyklovýletu nám 
počasí naštěstí přálo

Z MATEŘSKÉ 
ŠKOLY RYBIČKA

ZDRAVÍME
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ŠESTNÁCT PRYČ
Před prázdninami nás čeká smutné 
loučení s našimi předškoláčky. Ten-
tokrát jich do základní školy odchází 
šestnáct. Velká parta prima kama-
rádů, kteří nám v mateřské škole 
Rybička budou moc chybět.
Všem přejeme, aby se jim v 1. třídě 
líbilo, učení šlo stejně dobře, jako 
u nás v mateřské škole. A kamarádi… 
Přijďte se někdy na nás podívat. 
Rádi vás všechny uvidíme. Už teď se 
nám všem moc stýská…

Krásné letní prázdniny plné slunce, 
radosti, pohody, zdraví přejeme 
z MŠ Rybička. Ahóój…

poledne plné her jsme si proto užili 
venku na školní zahradě. Ze zahrady 
se ozýval smích, štěbetání, fandění 
kamarádů. Druhý den se také povedl 
pěší výlet do Stradouně. Odměna 
v podobě nanuku všem moc chutnala.

ZNOVU NA KOLE
Cyklistický výlet jsme si zopakovali 
ještě jednou, tentokrát naše cesta 
mířila na Sedlec. Moc se nám tam lí-
bilo – malebné domky, dětské hřiště 
a klikaté cestičky. Pan Jiří Táborský 
nám poskytl zázemí pro naše kola, 
pan Bořivoj Pitra nám povyprávěl 
o včeličkách, celá jeho rodina se 
o nás tak hezky starala, že se nám 
ani nechtělo domů. Děkujeme paní 
Iloně Znamenáčkové, celé její rodině 
a všem „Sedlečákům“ za vlídné při-
jetí a připravené překvapení. Bylo 
s vámi všemi na Sedleci moc dobře.

poskytnutí zázemí, dřeva a vody 
jsme si mohli u chaty opéci i buřty. 
Děkujeme panu Františkovi Nová-
kovi a jeho kolegům z řad myslivců. 
Moc jsme si to užili.

VESMÍR
O vesmíru, hvězdách, planetách, ko-
metách, tajemstvích kolem černých 
děr nám vyprávěl pan Ing. Jaroslav 
Kubík. Jsme rádi, že nás navštívil 
a odpověděl na naše zvídavé otázky. 
Děkujeme za zajímavé povídání 
a čas strávený s námi.

NÁŠ DEN!
Počasí v den, kdy všechny děti slaví 
svůj svátek, nám přálo. Zábavné do-

mateřská škola

zvládli jsme si online povídat 
s kamarády, kteří do školičky 
dočasně nemohli



opět jsme se dozvěděli spoustu 
věcí, příroda je prostě úžasná

všimli jste si?
Je moc hezké a milé, když všichni 
obyvatelé obcí pečují o své zahrádky či 
předzahrádky domů. Nemálo je 
i těch, co se také starají o své okolí na 
obecních pozemcích.
Naše obec je potom pěkná a upravená. 
Někteří však pečují, zkrášlují a hlav-
ně myslí na přírodu i za hranicemi 
obce. Naše poděkování patří těm, kteří 
vlastními silami dosázeli náletové břízy 
kolem silnice do Vysokého Mýta a na 
Sedlec. Na podzim a zjara bylo do-
plněno na těchto trasách celkem 188 
stromů, převážně bříz a několik jasanů. 
Děkujeme.

Všechny stromky velmi pěkně 
rostou, prospívá jim vlhké jaro. 
V budoucnosti zadrží vodu v krajině, 
opticky přetnou fádní zemědělské 
lány, poskytnou útočiště a odpočinek 
ptákům, a nám lidem stín a pohled na 
krásné stromy v každém ročním obdo-
bí několik desítek let. 

Prosíme zemědělce, aby ke stromům 
byli ohleduplní a zbytečně je zeměděl-
skou technikou nezraňovali. Poničené 
stromy pak snadno napadá hniloba 
a škůdci. Namísto užitku pak stromy 
v dospělém věku hynou a v stromořadích 
vznikají nevzhledné zuby.

Redakce

POŠKODIT STROM JE SNADNÉ, ALE VYSADIT...



svými vrstevníky, nemohou sporto-
vat, ani nemohou přirozeně získávat 
informace nápodobou v přírodě  
a v okolí lidí. Při tom je na ně vyví-
jen tlak, že musí sedět dvě hodiny 
samostatně u počítače a soustředit 
se. To určitě není přirozené pro 
dětský vývoj. Myslím, že mnoho dětí 
se s prožitou online výukou bude vy-
rovnávat velmi dlouho a já doufám, 

zornost žáků tak, aby jejich hodiny 
prosezené u počítačů nebyly stráve-
né zbytečně, aby si z výuky v těchto 
omezených možnostech odnesli 
co možná nejvíc informací. Díky 
rodičům, kterým bych chtěla tím-
to ještě jednou moc poděkovat, se 
nám dařilo online výuku zvládnout. 
Nechci se ale zamýšlet nad tím, co 
online výuka dětem vzala, protože 
určitě toho bylo víc než, co jim dala. 
Když děti nemohou trávit čas se 

Končí nám další školní rok, který byl 
pro naše žáky i pro nás pracovníky 
ve škole velmi odlišný od těch pře-
dešlých. Myslím, že na něj budeme 
vzpomínat hodně dlouho a přát si, 
aby už žádný takový nepřišel.

V září jsme po prázdninách nastu-
povali do školy s nadšením a elá-
nem, naplánovali jsme si spoustu 
akcí, těšili se na společné učení  
a prožívání všech školních aktivit. 
Hned v říjnu nám však pandemie 
Covidu-19 opět školu zavřela a my 
jsme byli nuceni přemístit se do 
online prostředí. Online výuka je 
pro žáky, pro jejich rodiče, ale i pro 
pedagogy velmi náročná. Pominu-li 
všechny technické problémy (zasta-
ralá zařízení, notebooky bez zvuku, 
videokamer, špatné wifi připojení, 
časovou náročnost pro rodiče, ko-
labující telefony), které jsme nako-
nec překonali, tak musím přiznat, 
že náročnější pro nás bylo předat 
učivo žákům bez interakce s nimi, 
bez možnosti popovídat si, procvičit 
danou látku, řešit společně problém, 
prakticky ukázat a zkusit si najít  
řešení daného úkolu. Nejtěžší ale 
bylo, pro nás pedagogy, udržet po-

jakmile jsme mohli být spolu,
trávili jsme co nejvíc času venku



Mgr. Pavlína Štanclová

NEVŠEDNÍ ROK
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že už žádná distanční výuka nikdy 
nepřijde.

A proto, když začalo pozvolné 
rozvolňování a žáci se mohli vra-
cet do škol, hned jsme věděli, čím 
musíme naši výuku obohatit. Začali 
jsme učit v co největší míře venku. 
Chodili jsme na dlouhé procházky, 
kdy jsme nejen pozorovali, ale také 
zkoumali přírodu v samotné příro-
dě. Využívali jsme také naši novou 
venkovní učebnu, kam jsme přesu-
nuli výuku většiny předmětů. 

I PLANETA MÁ SVÁTEK
Ani letos jsme nezapomněli, že 
naše Země slaví 22. 4. svůj svátek. 
V průběhu celého týdne jsme se pro-
to věnovali různým environmentál-
ním a přírodopisným aktivitám. Po-
zorovali jsme přírodu v okolí školy 
a bedlivě jsme pátrali po důkazech, 
že i v naší blízkosti mají domov 
volně žijící živočichové. Našli jsme 
různé ulity, okousané šišky, díry ve 

i letos v dubnu měla
Země svůj svátek

stromech, hnízda i stopy v hlíně. 
Venku jsme také hráli mnoho her, 
při kterých jsme poznávali přírod-
niny našimi smysly – hledali jsme 
stromy podle hmatu, květiny podle 
vůně, poslouchali zpěv ptáků. Také 
jsme stavěli různé úkryty pro hmyz. 
Ve škole jsme si připomněli, že je 
důležité správně třídit odpad, šetřit 
energiemi a nenakupovat zbytečně 
mnoho věcí. Bohužel jsme ale také 
objevili pozůstatky lidské činnosti, 
které přírodě zrovna neprospívají. 
Proto jsme se rozhodli, že krajině 
pomůžeme alespoň tím, že ji vyčistí-
me od poházených odpadků.

Žáci 4. ročníku se zapojili do soutěže 
vyhlášené Pedagogicko psycholo-
gickou poradnou v Ústí nad Orlicí 
„Deník týhle doby aneb offl  ine 
v online“. Vznikly velmi pěkné 
deníky, kde žáci zaznamenávali vše, 
co se při online výuce učili a co 
prožívali. Jsem velmi ráda, že se do 
takové práce děti vrhly s nadšením. 
Nejlepší deníky byly také odměněny 
pěknými cenami. 

Na závěr bych chtěla velmi poděko-
vat všem pedagogům základní i ma-
teřské školy, kteří celý rok pracovali 
nad rámec svých povinností, rychle 
se přizpůsobovali nastalým změnám 
a snažili se pomoci všem žákům při 
online výuce. Užijte si zasloužené 
prázdniny. A dětem přeji hodně 
sluníčka a neomezený pohyb.  

Pavlína Štanclová



ve třídách jsme se také 
věnovali hlavně přírodě

Mgr. Pavlína Štanclová
základní škola
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a obchodů. Z dostupných zdrojů 
můžeme vyjmenovat ještě:

    · pekařství - U Kuchánků
    · kovárna - U Benešů
    · kovárna - U Kroumanů
    · prodejna masa - U Solilů

A dále obchod s různým (smíše-
ným) zbožím – Melšovi. Vypráví se, 
že majitel nakupoval u soukromní-
ků v Mýtě a všechno zboží vozil na 
kole.

fotografi e a údaje poskytla 
Olga Táborská ze Sedlece

a zimu. Novákovi měli kromě hos-
pody ještě řeznictví a obchod, který 
byl známý v širokém okolí. Ještě 
dnes místní vzpomínají a mají 
v živé paměti, že pan Novák doká-
zal sehnat všechno nedostatkové 
zboží, byl výborný obchodník.

U PAĎOURŮ
V hospodě U Paďourů čepovali 
pivo a na sále se pořádaly zábavy, 
školní besídky a divadla.

V této malé vesnici byl ve zmíně-
ných letech opravdu bohatý spole-
čensko kulturní život a tomu od-
povídal počet provozoven, hospod 

PRODEJNY A PROVOZOVNY 
V OBDOBÍ LET 1900  1960

V této době, tedy v rozmezí let 1900 –
1960, byly v Sedleci tři hospody.

U LOSKOTŮ
Tady se dalo posedět, dát si pivo, 
limonádu. Chlapi zde hrávali karty, 
nezřídkakdy o velké peníze.

U NOVÁKŮ
Zde byl u hospody velký sál, kde se 
pořádaly plesy, taneční zábavy 
a i divadla. Strop sálu byl krásně 
vymalovaný nástěnnými freskami –
alegorie na jaro, léto, podzim 

obchod - Melšovi
nyní zahrada p. Jiráňové

pekařství - U Kuchánků 
nyní Dolanský Stanislav

hostinec - U Paďourů
nyní Suchánkovi

obchod a hospoda - 
U Nováků

obchod - 
U Nováků

kovárna - U Benešů
(dobová zmínka v tisku)

život na Sedleci
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Vážení čtenáři zpravodaje, také 
tentokrát pro Vás máme rubriku 
o časech minulých a zapomenutých, 
vztahujících se k historii naší obce. 

A pokračujeme v prvním tématu: 
Názvy místních částí v obci Vraclav 
aneb pomístní jména dříve anebo 
dosud užívaná.

U HRUŠKY 
Pole u potoka na předlučí, stávala 
zde hruška na kraji pole.

VE VINARSKÝCH DOLÍCH 
Údolí – rokle vedoucí z Vraclavi 
do Vinar.

V PÝROVĚ SKÁLE
Skála u silnice patřila majiteli 
Pýrovi z Vraclavi.

VE ŠMAHELOVĚ SKÁLE
Skála pařila majiteli Šmahelovi 
z Vraclavi (u cesty k Vartě).

U VOLŠINEK 
Část prostoru – roste zde skupina 
olší.

U ROZHLEDNY 
Pole – ve válce zde stávala 
rozhledna.

NA HUDEČKOVĚ 
Pole – patřilo majiteli Hudečkovi.

U DOLCE 
Pole v mírném svahu k lesu, kde je 
rokle (dolec).

VODOTEČ K CIHELNĚ 
Příkop – u sedlecké silnice je v poli 
vodoteč směrem k cihelně.

POD VRCHY 
Pole pod lesem vpravo od cesty  
Šnakovky.

U VOLŠINEK NA DRAHÁCH 
Cesta a pastviska – na prostoru 
u cesty je skupina olší.

co odvál čas

VE VINARSKÝCH DOLÍCH

VE ŠMAHELOVĚ SKÁLE

NA TRIJANGLU

V PÝROVĚ SKÁLE



20

U TOPOLA
Cesta na Drahách – v poli je vysoký 
topol.

NA TRIJANGLU 
Pole ohraničené ze tří stran silnicí – 
tvar trojúhelníku (pod Mikulášem).

NA HOLOMKOVĚ A LABOVĚ 
KOPCI 
Stráň na západní straně – na Vartě  
směrem ke Stradouni.

V HURYCHOVĚ DOLCI 
Stráň - původní majitel Hurych ze 
Sedlece.

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

Masopust 2021, který vlast-
ně nebyl, aneb, jak jsme 
se postili víc, než bychom 
chtěli!

Za jiných nevirových okol-
ností bychom nyní při-
nesli krátké ohlédnutí za 
proběhlým již tradičním 
masopustem ve Vraclavi. 
Konstelace nebyly konání 
společenských akcí nakloně-
ny, tak není o čem psát, 
masopust proběhnout ne-
mohl. Přesto Vám přinášíme 
malé připomenutí této akce 
a pomocí plakátů si připome-
neme, jak pořadatelé lákali 
příznivce a sympatizanty 
masopustu. Plakáty byly vždy 
poutavé, nádherně ztvárněné, 
proto by neměly upadnout 
v zapomnění. 
 
Tady jich několik máte…

Redakce

co odvál čas

V HURYCHOVĚ DOLCI

NA HOLOMKOVĚ 
A LABOVĚ KOPCI

masopust





smítka, takové „nečistoty“ v kosmické 
„laboratoři.“
Po 200 milionech let vznikají první 
zárodky galaxií a jejich skupin (věk naší 
Mléčné dráhy je 13,6 miliard let).

VZNIK PRVNÍCH HVĚZD
Po asi 400 milionech let od velkého 
třesku vznikají první hvězdy. Vznikem 
hvězd začíná skutečná chemická evoluce 
(vývoj) vesmíru. Hvězdy jsou pro vznik 
života nesmírně důležité. Dá se říci, že 
my všichni – i všechen pozemský život – 
jsme děti hvězd. Za to, že tu vůbec jsme, 
vděčíme právě nukleosyntéze (vytváření 
atomů těžších než vodík), která probíhá 
v nitru hvězd. V nich při termojaderné 
reakci, díky níž hvězda hřeje a svítí, 
slučováním jader vodíku vzniká helium, 
a když hvězda stárne, postupně vznikají 
těžší prvky, z nichž my jsme složeni, 
jako je kyslík, uhlík, nebo později stále 
těžší prvky až po železo, které máme ve 
svém krevním hemoglobinu. Nakonec 
ještě těžší a nejtěžší prvky vyžadují pro 
svůj vznik stádium zániku hvězdy – což 
je výbuch hvězdy (smrt hvězdy), které-
mu se říká supernova. Při této explozi 
hvězda po sobě zanechá obrovské tzv. 
molekulární mračno obsahující mnoho 

máme ve velmi malém zlomku sekundy 
po velkém třesku umíchanou základní 
subatomární „polévku“ pro vznik atomů 
(protony, neutrony a elektrony pro obal 
atomů). Další prvky vznikají navyšová-
ním počtu protonů v jádře.
Vesmír byl v tuto chvíli na prvky velmi 
chudý, neboť tak jak expandoval a tím 
chladl, vhodné podmínky pro takovouto 
tvorbu částic vydržely jen po omezenou 
dobu, takže vesmír byl tehdy tvořen 
směsí pouze ze 72% vodíkem, 28% 
heliem a jen 0,01% lithiem, berylliem 
a trochou bóru. Jádra ostatních prvků 
v tomto raném vesmíru ještě neexisto-
vala. Teprve asi po 10 milionech let od 
velkého třesku nastává tzv. rekombinace 
elektronů a jader, to znamená, vznikají 
klasické atomy, které jsou tvořeny ato-
movým jádrem a elektronovým obalem. 
Zhruba po 100 milionech let vesmír 
ochladl natolik (1000 K), že se mohly 
atomy spojit a vytvořit první molekuly. 
Zde to tedy už jsou první jednoduché 
projevy kosmické chemie.
Vesmír je ve skutečnosti na těžší prvky 
chudý až do dnešní doby. Je to vlastně 
oceán vodíku a helia, ve kterém těžší 
prvky, které nás obklopují, které vidí-
me kolem sebe a vnímáme je jako něco 
běžného, se vyskytují jen jako drobná 

Kde se vzal na Zemi život? Kde se zde 
vzalo bohatství flóry a fauny a nakonec 
člověk?

JAK TO ZAČALO
Pojďme se podívat, co všechno se muselo 
stát, abychom tady byli. Začneme od 
úplného počátku, kdy vesmír vznikl tzv. 
velkým třeskem před 13,77 miliardami 
let (s přesností plus mínus 59 milionů 
roků), kdy vznikla hmota, prostor a čas.
V tom okamžiku existovala jenom ener-
gie v podobě záření. Dnešní věda před-
pokládá, že hned v prvních okamžicích 
po velkém třesku zde probíhal proces tzv. 
materializace (přeměny energie ve hmo-
tu), kdy spolu interagovaly vysoce ener-
getické fotony (světelné částice energie), 
vesmír byl nabitý energií, teploty byly 
velmi vysoké 1012 Kelvinů (tedy 1 bilion 
K). Při takto vysokých teplotách vznikaly 
při srážkách fotonů protony. Proton sám 
o sobě je v podstatě vodík. Jak vesmír 
expandoval (rozpínal se) a postupně 
chladl, tak při teplotách 109 K (1 miliarda 
Kelvinů) v čase 10-4 sekundy (jedné de-
sítitisíciny sekundy) po velkém třesku už 
energie fotonů nebyla dostatečná a mohly 
vznikat jen velmi lehké subatomární 
částice – elektrony. Následně interakcí 
elektronu a protonu vzniká neutron a tím 

molekulární mračno



SOUČASNÝ POHLED VĚDY
NA VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI A VE VESMÍRU

Jaroslav Kubík
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To lze těžko objasnit experimentem, ne-
boť bychom sice měli k dispozici výchozí 
látky, ale byl by k tomu nutný další fak-
tor – čas. A ten bychom neměli, neboť 
v přírodě trval miliony až miliardy let. 
A také bychom neměli potřebné množ-
ství výchozích látek jako ve vesmíru. 
Zřejmě se jedná o proces pravděpodob-
nostní a pravděpodobnost vzniku života 
je tím větší, čím větší je k dispozici 
množství a čím delší je k dispozici čas. 
Nálezy fosílií zařazují první život do 
doby od 3,5 až po 4,28 miliardy let po 
velkém třesku.

CO JE ŽIVOT?  
Je několik defi nicí života, nejvíce uzná-
vaná je defi nice NASA.
  · Schopnost samoorganizace proti 
přirozené tendenci vše rovnoměrně 
neuspořádat, mít maximální entropii. 
(Schrödinger)
  · „Život je síť mechanismů se zpětný-
mi vazbami.“ (Korzeniewski)
  · „Život je soběstačný chemický sys-

ní vznikal život, čelila mladá Země tzv. 
ranému a pozdnímu těžkému bom-
bardování tělesy, která se pohybovala 
v mladé Sluneční soustavě po nestabil-
ních drahách a padala na povrch rané 
planety. Bylo to nicméně velmi důležité 
i pro chemii vzniku života, ale mnohem 
prozaičtější proč je to důležité pro život, 
je například původ pozemské vody. 
Měřením deuteria a vodíku ve vodě 
na Zemi a ve vodě, která se nachází na 
různých tělesech Sluneční soustavy, 
bylo zjištěno, že stejný poměr lze najít 
také na asteroidech (planetkách). Tím 
pádem je zřejmé, že pozemská voda 
možná pochází právě z doby těžkého 
bombardování Země, že sem voda na 
tehdy nesmírně rozžhavenou mladou 
Zemi byla donesena z chladnějších 
vnějších částí Sluneční soustavy právě 
na „palubě“ asteroidů.
Je otázka, jestli takový dopad asteroidů 
nebo blesky a sopečná činnost vedly 
spíše k tomu, že se organické látky roz-
ložily na jednoduché plyny a jestli se ty 
jednoduché plyny pak nerozkládaly ješ-
tě dál až na typické produkty spalování, 
což je voda, oxid uhličitý ve směsi s du-
síkem nebo zda to nebyl zdroj energie, 
který vedl k syntéze opačným směrem, 
čím právě z těchto jednoduchých směsí 
mohly vznikat biomolekuly, případně 
organické látky, které pozdější transfor-
mací mohly biomolekuly vytvořit.
Na to se pokusili vědečtí pracovníci 
odpovědět v laboratoři Ústavu fyzikál-
ní chemie Jaroslava Heyrovského, kdy 
primitivní atmosféry a primitivní che-
mikálie jako formamid (což je kapalná 
organická látka) vystavili účinkům lase-
rového plazmatu a elektrickým výbojům 
a zjistili, že část těch procesů skutečně 
vede k formování biomolekul. To zna-
mená, že to rané pozemské peklo, blesky 
a dopady asteroidů nebyla věc vyloženě 
destruktivní, že by zabraňovala vzniku 
biomolekul, popřípadě následnému 
vzniku života, ale možná to byly právě 
procesy, které vzniku života předcházely 
a byly jistou podmínkou jeho vzniku. Je 
otázka, které prvotní biomolekuly stály 
za vznikem prvotního života.

právě těch těžších prvků, které se jinak 
ve vesmíru nemohly vytvořit. Supernova 
je velice důležitá nejen proto, že při ní 
ty nejtěžší prvky vznikají, ale je důleži-
tá také proto, že do okolního vesmíru 
vyvrhne prvky, které vznikaly i během 
života hvězdy, nejen při samotném jejím 
výbuchu. Kdyby k výbuchu nedocházelo, 
tak by valná většina prvků i těch, které 
jsou důležité pro vznik života, zůstala 
uzavřená v mrtvých tělech těch chlad-
noucích hvězd. Takže by nikdy nebyly 
rozprášeny do vesmíru, nikdy by z nich 
nemohly vzniknout planety včetně naší 
Země, ani živé organizmy včetně nás.
I když se zdá, že molekulární oblak je 
mrtvý temný objekt, probíhá v něm řada 
chemických reakcí i při teplotách, které 
jsou jen několik stupňů nad absolutní 
nulou. Vzniká tam řada sloučenin 
v průběhu miliónů až miliard let, napří-
klad metanol a co je důležité, také voda. 
Většina vody, která se nachází v našich 
tělech nebo ve které se koupeme, která 
se vyskytuje v mořích, pochází právě 
z chemických reakcí probíhajících 
po miliardy let v molekulárním oblaku, 
z něhož vznikla naše Sluneční soustava. 
Vznik komplikovanějších chemických 
látek – organických látek – probíhá vět-
šinou na zrníčkách hvězdného prachu, 
kterými jsou často skla, různé silikáty 
nebo grafi tová zrníčka, která se postup-
ně obalují vrstvami stále složitějších 
organických látek včetně velmi kom-
plikovaných biomolekul – základních 
stavebních kamenů života.
V naší Sluneční soustavě se nacházejí 
vzorky tohoto raného materiálu. Jsou 
to staré komety nebo prastaré uhlíkové 
meteority – uhlíkaté chondrity. Bylo 
zjištěno, že tyto objekty obsahují celou 
řadu zajímavých chemických sloučenin, 
organických sloučenin, ale obsahují 
i základní stavební kameny potřebné 
pro vznik života: nukleové báze (základ 
genetické informace), cukry, aminokyse-
liny, mastné kyseliny atd.

MLADÁ ZEMĚ
Nedlouho po svém vzniku (asi před 4,58 
miliardami let) ale i v době kdy už na 

Ruský biochemik Alexandr Ivanovič 
Oparin publikoval v roce 1924 teoretickou 

práci o tom, jak chemickým způsobem 
mohl vzniknout život na Zemi. Ve své 

knize Vznik života vyslovil hypotézu, že 
život vznikl na naší planetě jednoduchými 
reakcemi jednoduchých chemických látek 
(čpavek, metan, vodík, voda, oxid uhelna-
tý, acetylén atd.). Tato hypotéza čekala na 
své potvrzení až do roku 1953, kdy ame-
ričtí chemici Miller a Urey provedli expe-
riment, při němž směs těchto chemických 
látek po dobu asi jednoho týdne vystavili 

účinkům elektrických výbojů a poté ve 
výsledku zjistili přítomnost aminokyselin. 

Na otázku, jak z těch aminokyselin vznikne 
život, Millerův experiment uspokojivou 

odpověď už neposkytuje a dosud ji přesně 
nezná ani současná věda. Jak už bylo 

řečeno, vhodným prostředím nebo energe-
tickým impulzem nemusí být jenom teplo 
a elektrické výboje, ale k syntéze biomo-
lekul mohly přispět i dopady asteroidů. 

Tento výzkum nese českou stopu, byl to 
náš tým, který v laboratorních podmínkách 
použil k simulaci dopadu asteroidu laser 

v Ústavu fyziky plazmatu v Praze 8 – 
Ládví. Potvrdilo se, že impakt (dopad) 
asteroidů jednoznačně vede k syntéze 

základních biomolekul, stejně tak blesky 
nebo vulkanická činnost.

věda a vesmír
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ohrozit Zemi v době už rozvinutého 
života, existencí Měsíce, který mimo 
jiné, zajišťuje stabilitu zemské osy a tím 
stabilitu střídání ročních období, vhod-
ným stářím našeho Slunce důležitým 
pro stabilní tepelný výkon v současnosti. 
Souhra těchto faktorů podmiňujících 
existenci civilizace se zdá být velmi 
nepravděpodobná. Ale je to jako se 
vznikem života, kdy vhodné pospojová-
ní a uspořádání sloučenin tak, aby život 
vznikl a replikováním trval, je rovněž 
nesmírně nepravděpodobné, ale možné. 
Tato možnost přejde ve skutečnost při 
dostatečně velkém množství sloučenin 
a při dostatečně dlouhém čase, kdy che-
mické reakce mohou probíhat. Je to, jako 
když budu ležet na pláži a zjišťovat, zda 
se mi kapka deště strefí do nosu. Pokud 
z mraků spadne jediná kapka na území 
okresu, těžko k tomu dojde. Pokud ale 
při dešti budou padat miliardy kapek, 
určitě se nějaká, i více kapek strefí. Takže 
i v případě, že budeme hledat v naší 
galaxii jinou civilizaci, možná ji těžko 
najdeme. Kdybychom mohli prohledat 
další miliardy galaxií, kdo ví. A pokud je 
vesmír nekonečný, nebo, jak se uvažuje, 
dokonce snad existuje i nekonečně mno-
ho jiných vesmírů, pak vhodná shoda 
parametrů jejich slunečních soustav se 
také najde a jiná civilizace nebo dokon-
ce nekonečně mnoho civilizací tudíž 
existovat musí. A to i podobné nebo 
dokonce shodné s naší civilizací i s námi 
samotnými. Jak říká kosmolog a astro-
fyzik Martin Rees, kterého je možno si 
poslechnout v televizním pořadu Hyde 
Park Civilizace ze dne 18. 5. 2019.
    Zdroje:
    Přednášky RNDr. Martina Feruse, Ph.D.: 
     
    

    
Přednáška Mgr. Michala Bursy, Ph.D.
    a Hyde Park Civilizace s Martinem Reesem 
    ze dne 18. 5. 2019:

    

mimozemských signálů. Na ní představil 
svoji rovnici, pomocí které se pokusil 
odhadnout pravděpodobný počet možná 
existujících mimozemských inteligent-
ních civilizací. Vezmeme-li v potaz dneš-
ní poznatky, že v naší galaxii je asi 200 
miliard hvězd z nichž nejméně čtvrtinu 
obíhají planety a další odhad procenta 
planet, na nichž by mohl vzniknout ži-
vot, na kolika procentech z nich by mohl 
dosáhnout stadia inteligentního života 
atd., vychází podle odhadu dr. Michala 
Bursy z Astronomického ústavu Akade-
mie věd České republiky, že podle Dra-
keovy rovnice jen v naší galaxii bychom 
mohli očekávat až 235 mimozemských 
civilizací. Protože ale zatím nemáme ani 
jeden důkaz, musíme počítat i s eventu-
alitou, že v ní jsme sami. Otázkou je, zda 
bychom se s některými, pokud existují, 
mohli někdy spojit vzhledem k velkým 
vzdálenostem a omezené rychlosti 
světla, kterou se šíří rádiové vlny. Naše 
galaxie Mléčná dráha má průměr přes 
150 tisíc světelných let. Pokud by např. 
existovala nějaká civilizace ve vzdále-
nosti jen pouhých 1000 světelných let, 
snadno si spočítáte, za kolik let bychom 
mohli očekávat odpověď, kdybychom 
k ní vyslali signál. A to bychom ještě 
museli vědět, kam signál máme namířit. 
Ve viditelném vesmíru je dalších asi 
100 miliard galaxií. To pravděpodob-
nost existence jiných civilizací velmi 
zvyšuje, ale komunikace s nimi těžko 
bude dosažitelná. Pokud ovšem nebude 
někdy objevena nějaká dosud neznámá 
přírodní zákonitost, kterou by bylo mož-
no obejít výsledek Einsteinovy teorie 
relativity, podle níž překročení rychlosti 
světla není možné.
Zde je vhodné připomenout, že existen-
ce naší civilizace na Zemi je podmíněna 
souhrou řady skutečností – například 
vhodnou polohou naší planety ve Slu-
neční soustavě (v tzv. obyvatelné zóně), 
dopadem meteoritu před 66 miliony 
let, který vyhubil dinosaury a uvolnil 
tak prostor pro život jiných organismů 
včetně člověka, existencí planety Jupiter, 
která svojí gravitací naopak vychyta-
la větší asteroidy, které tak nemohly 

tém schopný Darwinistické evoluce.“ 
(Gerald Joyce, NASA)

ZNAMENÁ TO
  · Všechny formy života jsou chemické 
systémy.
  · Život vzniká a udržuje se pomocí 
energie a atomů ze svého okolí – meta-
bolismus.
  · Všechny druhy života musí mít 
reprodukci a nějaký druh variability, 
přítomnost zdatnějších jedinců nevy-
hnutelně vede k evoluci a k vytváření 
stále komplexnějších organismů.

SHRNUTÍ
Podle současných představ vycházejících 
z chemických experimentů, jednoduché 
chemikálie jako formamid, kyanovodík, 
z nich vzniklé nukleové báze, organicky 
vázaný fosfát, cukry, tedy v roztoku vody 
nebo v roztoku formamidu, vedly k roz-
toku polymerů, které projevily základní 
metabolismus a byly schopné kopírovat 
sami sebe s jistou proměnností. To, že 
ten systém fungoval takto automaticky, 
to byl základní projev života. To, že byl 
schopen sám sebe replikovat, vedlo 
k tomu, že možná jen jedno místo na 
naší planetě mohlo osít celé rané životní 
prostředí životem, protože ten život už 
si potom díky té replikaci vystačil sám 
a osídlil celou Zemi. Památkou na to, jak 
ten raný život vypadal, mohou být na-
příklad stromatolity („živoucí kameny“) 
nalézající se např. v Austrálii. Dá se říci, 
že život je stádiem vývoje hmoty 
ve vesmíru.

MIMOZEMSKÝ ŽIVOT
Seriozní odpověď na to, zda jinde mimo 
Zemi existuje život nebo dokonce život 
inteligentní, hledá astronomie od té 
doby, co má k dispozici dostatečně cit-
livé radioteleskopy. První systematické 
hledání se uskutečnilo v roce 1960 kdy 
dr. Frank Drake – americký astronom 
a astrofyzik – pátral 3 měsíce po mi-
mozemských rádiových signálech, ale 
bezvýsledně. O rok později se v Green 
Banku (USA) konala první astrono-
mická konference věnovaná hledání 

věda a vesmír



a popínavých rostlin, kde mohou 
hnízdit a také se z nich přikrmovat.
Jsou to například: bez, dřišťál, ce-
smína, hloh, hlohyně, růže šípková, 
pámelník, muchovník, rakytník, 
břečťan nebo přísavník.

OTRAVA DRAVCŮ
Začaly padat první nepodmíněné 
tresty za otravy ptáků. V celé repub-
lice se stále nachází uhynulí dravci 
otrávení jedem.
Dokonce i o Vraclavi byl článek 
o uhynulém káněti v Orlickém 
deníku, šlo o uhynulé káně a byla 
potvrzena otrava Stutoxem II. Nyní 
v dubnu byl hlášen další nález mrt-
vého dravce s podezřením na otravu.

CO DĚLAT, KDYŽ NAJDETE 
MRTVÉHO DRAVCE 

S PODEZŘENÍM NA OTRAVU?

Na nic nesahejte, zabraňte přístupu 
dalších osob i zvířat (nejčastější jedy 
zjištěné při otravách dravců v ČR 
jsou nebezpečné i pro člověka).
Volejte nejlépe okamžitě, i když 

pravidelně vyváženy. Je zde i mís-
to na větve, které pak zpracovávají 
pracovníci obce.
I tak, se stále objevují místa, kde 
bioodpad nemá co dělat, například 
větve v „Rokli“. Díky tomu se ná-
sledně nedají tato místa udržovat. 

SČÍTÁNÍ PTÁKŮ
Proběhlo již čtvrté sčítání ptactva. 
V lednovém víkendu sčítalo 27 tisíc 
pozorovatelů ptactvo na svých 
krmítkách. Nahlášených ptáků bylo 
přes půl milionu.
Nejčastějším návštěvníkem byla 
sýkora koňadra a modřinka.
V okrese Ústí nad Orlicí bylo 406 
pozorovatelů a nejčastější byla sý-
kora koňadra, vrabec polní a čížek 
lesní. Více si můžete 
pročíst na 
www.ptacihodinka.
birdlife.cz

PTAČÍ SVĚT  KTERÉ 
KEŘE JSOU VHODNÉ 
PRO HNÍZDĚNÍ PTÁKŮ
Pokud máte rádi ptáčky, můžete 
jejich výskytu právě na vaší zahradě 
napomoci tím, že budete mít na 
zahrádce následující druhy keřů 

ÚVODEM
Většina z nás se těší na léto, plné 
slunce a rozkvetlé zahrádky. Začíná 
čas grilování, sekání trávníků a pře-
mýšlení, co nového kde zasadíme. 
Plevel poroste a bude nás rozčilovat. 
S manželem jsme našli jeden zajíma-
vý „pohled“ na plevel, překvapí vás.
Máme informace o sčítání ptactva 
a o prvním nepravomocném odsou-
zení traviče dravců.
Dostali jsme se k zajímavým knihám 
a máme i další informace ze světa 
životního prostředí.

KRÁTCE
V prosinci, před Silvestrem, popa-
daly stromy v zatáčkách směrem na 
Vysoké Mýto. Tím zablokovaly cestu 
na tři dny. Vichr byl natolik silný, že 
jich popadalo několik desítek.
Sedlecký osadní výbor uspořádal 
v rámci akce „Ukliďme Česko“ očist-
ný den na Sedleci.
Naši pracovníci, starající se o zeleň, 
pečovali o okolí svatého Mikuláše.

KE KONTEJNERU JE TO ASI 
DALEKO... 
Obec Vraclav má kontejnery na 
bioodpad na několika místech, jsou 

jarní cestou 
k Vraclavi



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Kristýna Klzová
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mu vymírající fl óry se nachází 170 
z asi 340 druhů domácích polních 
plevelů." 

ZMĚNA KLIMATU - ČESKÉ 
STROMY ODHALUJÍ MINULOST
Studie, která v březnu 2021 vyšla, je 
blízká českému prostředí. Na příkla-
du českých a německých lesů totiž 
vědci zkoumali, jak se v oblasti pro-
měňuje letní období. Na pomoc si 
k tomu vzali 27 tisíc letokruhů stro-
mů nebo dřevěných staveb, které jim 
umožnily nahlédnout až dva tisíce 
let do minulosti. Díky analýze izoto-
pů kyslíku a uhlíku na nich zkouma-
li, kolik vody bylo v přírodě přítom-
no, případně kdy došlo k obdobím 
sucha. Výsledkem je, že takové vlny 
veder a velká sucha, která v Evropě 
zažíváme od roku 2014, se v posled-
ních dvou tisících let neobjevily.
„To, co zažíváme, je výjimečné. Toto 
období je za poslední dva tisíce let 
nevídané," řekl britskému deníku 
Th e Guardian Ulf Büntgen, vedoucí 
studie. Jedním z důvodů této změny 
je podle něj klimatická změna. 
„Z dlouhodobého hlediska to potvr-
zuje, že velký nárůst teplotních extré-
mů v Evropě, který je jasně způsobe-
ný člověkem a klimatickou změnou, 
mění celkovou povahu léta," dodává.

ZAJÍMAVOSTI O KLIMATU
Kvůli znečištěnému ovzduší kaž-
doročně předčasně zemře 25 tisíc 
Čechů, celosvětově pak osm milionů 
lidí. K omezení vypouštění emisí vy-
zývají fi rmy působící v Česku, OSN 
i další organizace. 
Golfský proud, který ovlivňuje klima 
na planetě a přináší teplou vodu 
k Evropě, za poslední století zpo-
malil o 15 procent a dostal se tak na 
nejnižší úroveň za poslední tisíciletí. 
Podle Stefana Rahmstorfa, který je 
jedním z autorů studie upozorňující 
na tento jev, se tato změna projevuje 
například v jižní Evropě častějšími 
vlnami extrémních veder nebo mír-
nými zimami v Británii.

ZAJÍMAVÝ POZNATEK  
„PĚSTUJ PLEVEL“
Pisatel časopisu Respekt Vojtěch 
Kotecký si všímá úbytku pestrosti 
druhů i v hospodářské krajině. Vklá-
dáme úryvek textu:
„Kterýpak biotop je v tuzemské pří-
rodě ten nej nej nejvzácnější? Nejspíš 
pšeničná pole.
Česká krajina přišla o spoustu ze své 
dávné rozmanitosti: staré pralesy, 
močály i divoce tekoucí řeky nebo 
neopakovatelně podivná místa jako 
slaniska nebo písečné duny, kterých 
u nás asi nikdy nebyly přehršle, ale 
rozmnožovala bohatství fauny i fl óry. 
Ovšem obraz naší přírody kromě 
divočiny už asi sedm tisíc let utvářejí 
také lidé. Na políčkách a polích se 
postupně sešlo svébytné a pestré spole-
čenstvo organismů. Některé si patrně 
nacházely cestu z domácích stepí. Jiné 
se přistěhovaly s obilím ze Středomo-
ří. Každopádně se tu zabydlely 
a po milénia patřily neodmyslitelně 
do místního života.
Pole pořád máme. Jenomže intenzivní 
zemědělství z nich nevytlačilo jen re-
mízky a meze. Pesticidy a syntetická 
hnojiva, čištění osiva nebo pěstování 
ozimů proměnily také život přímo v 
lánech. Ukazuje to prachobyčejné pol-

ní kvítí. Velkoplošně 
ubylo i otrlejších 
druhů, jako jsou vlčí 
máky, chrpy nebo 
ostrožky. Desítky 
citlivějších se přímo 
ocitly na pokraji 
vymření. Koukol, 
kdysi na venkově 
každodenní samo-
zřejmost, se ofi ciál-
ně klasifi kuje jako 
kriticky ohrožený 
vyhubením. Stejně 
tak světlá a křehká 
černucha rolní nebo 
hlaváček plamenný. 
Na červeném sezna-

chcete nález jen konzultovat Kláře 
Hlubocké 606 412 422, třeba i SMS. 
Má psí jednotku České společnosti 
ornitologické a vyhledává v terénu 
otrávené návnady a jejich oběti.
Volejte jí i v případě, že jste nález 
ohlásili někomu jinému (policii, 
ČIŽP, správě CHKO, ...).

UPOZORNĚNÍ!
V posledních několika letech patří 
okres Ústí nad Orlicí mezi regiony 
s povolenou aplikací Stutoxu II při 
přemnožení hrabošů. Proto prosím 
dávejme pozor na sebe a své čtyř-
nohé miláčky, u polí, kde uvidíte ve 
větším počtu mrtvé hlodavce, mohl 
být použit Stutox II. V případě, že 
v okolí obce bude aplikace Stutoxu II 
ohlášena (zemědělci to musí hlásit) 
tuto informaci vyvěsíme na nástěn-
ku a obecní vývěsku. 

DÁNŠTÍ ZEMĚDĚLCI POVINNĚ 
KULTIVUJÍ KRAJINU
V Dánsku zákon vyžaduje, aby vlast-
níci velkých zemědělských ploch 
alespoň 5% půdy osázeli květinami. 
Zvyšuje se tím pestrost krajiny 
a také životní prostředí pro včely 
a další hmyz, který je jako opylovač 
nezbytnou součástí krajiny. (foto Jos 

pole s pásem lučního kvítí
foto Jos Newmill, Dánsko
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ELIZABETH LETTS
DOKONALÁ RASA
Protože pracuji jako průvodkyně 
v hřebčíně ve Slatiňanech, tak se mi 
do rukou dostala kniha o „lipicá-
nech“. I ti jsou příbuznými našich 
starokladrubských koní.
Jde o skutečné příběhy odehrávající 
se okolo druhé světové války, kdy 
nejen tito nádherní koně byli za-
chraňování před nástrahami války. 

Příběhy jsou plné odvahy 
a strastiplných okamžiků 
zrůdného zákulisí světové-
ho konfl iktu, jehož součás-
tí byly i miliony koní.
Transporty koní, lipi-
cánů a jejich záchrana 
na poslední chvíli před 
bombardováním Vídně je 
dechberoucí. Koně nesmě-
li opustit město, aby v li-
dech nepropukala panika. 
A tak opouštěli Španělskou 
jezdeckou školu, když jim 
bomby padaly kolem.
I v jiných hřebčínech se 
stávalo, že koně museli 
evakuovat a utíkat. Třeba 
před ruskými vyhladovělý-
mi vojáky. Rusové rabovali 
stáje a klidně si vzali celé 

stádo s sebou, na později. Každý se 
snažil zachránit, co šlo.
Příběhy se proplétají i v Českoslo-
vensku, v Houstoni. 
Nedivím se, že se kniha stala Best-
sellerem New York Times.

 Zdroje citovaných informací:
    · www.aktualne.cz
    · www.novinky.cz
    · www.faktaoklimatu.cz
    · www.native.seznamzpravy.cz
    · www.birdlife.cz
    · www.twitter.com
    · www.respekt.cz

KONTAKTY
Jan a Kristýna Klzovi

E-mail: zivotni.prostredi@obecvraclav.cz
Tel. (jen SMS): 602 787 430

viduální zdroj, obvykle studny. 
V tomto ohledu máme obrovské 
štěstí. Z průzkumů OSN totiž vyplý-
vá, že více než 2 miliardy lidí nemají 
přístup k pitné vodě vůbec, nebo pro 
ni musí chodit daleko. Vodu je třeba 
vnímat nejen jako přírodní živel, 
ale i jako přírodní bohatství. Vodní 
zdroje však nejsou nevyčerpatelné. 
S vodou je třeba efektivně hospoda-
řit a chránit ji.

JENNIFER ACKERMAN
GENIALITA PTÁKŮ
Pokud budete mít možnost, přečtěte 
si knihu Genialita ptáků. Jde 
o mnohé příklady dovedností a 
schopností jednotlivých druhů ptá-
ků, které vás ohromí a překvapí. Do-
čtete se například o tom, že i ptáci 
umí používat nástroje, že mají stejně 
jako my lidé svá nářečí. Někteří, jako 
papouškové žijí s námi a dělají nám 
společnost. Naučí se naši řeč a jako 
malé děti pak vypustí do světa hláš-
ku, která je nezapomenutelná. Jistě si 
dovedete představit, když papoušek 
vysloví slova jako: „Dávej pozor!“, 
„Uklidni se“, „Uvidíme se zítra“ a to 
ve správnou chvíli.
Je to poučné i zábavné čtení, nejen 
pro milovníky ptáků.

Jedním z příčin pomalejšího prou-
dění je tání ledu v Grónsku a vyšší 
srážky v Severní Americe, v obou 
případech se do oceánu dostává 
obrovské množství chladné sladké 
vody. Na vině jsou však také emise. 
„Velmi pravděpodobně je to způso-
beno emisemi skleníkových plynů, 
protože pro zpomalení jiné přesvěd-
čivé vysvětlení neexistuje," tvrdí 
Rahmstorf. 

KDE SE BERE VODA A PROČ JE 
DŮLEŽITÉ SI JI CHRÁNIT
I přesto, že je voda vzácná, máme 
tendenci ji vnímat jako něco samo-
zřejmého. Mnohdy zapomínáme, 
o jak ojedinělou komoditu jde. Ráno 
vstaneme, jdeme do koupelny a pus-
tíme kohoutek. Máme štěstí, že z něj 
teče čistá voda kdykoliv si vzpome-
neme. Jen těžko si dokážeme před-
stavit, že by nebyla součástí našich 
každodenních životů. Vzpomeňte si 
na chvíle, kdy ji využíváte. Například 
ráno, když si vaříte oblíbenou kávu 
či čaj nebo když si čistíte zuby.
95 % obyvatel Česka je připojených 
na veřejný vodovod, zbytek má indi-

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA 
V ČR SE OD ROKU 1961 
ZVÝŠILA O 2,1 °C
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do další práce pod názvem: Místní 
jednotka československého svazu 
hasičstva…“ 

1971 
Pokračovala výstavba nové hasičské 
zbrojnice na Sedleci.

1981 
„Kulturní komise našeho sboru 
uspořádala 4. července zájezd do 
Jeseníků. Navštívili jsme Praděd, 
Karlovu studánku a muzeum hodin. 
Cena výletu 30 Kčs včetně vstupné-
ho…“ 

1991 
„Konalo se námětové cvičení ve 
středisku zemědělského družstva na 
Sedleci. Od února do dubna měla 
zasedací místnost hasičské zbrojnice 
pronajatou Olga Táborská pro sou-
kromý obchod s potravinami. Než se 
uvolnily prostory ve škole…“ 

2001 
„V rámci sboru se na posvícení 
konala soutěž v požárním útoku, kdy 
proti sobě soupeřily horní a dolní 
část obce…“ 

2011 
„Svépomocí jsme 
se pustili do opravy 
staré hasičárny. 
Naše stádo oveček 
se rozrostlo o 10 jeh-
ňátek, takže krmení, 
stříhání, značkování 
a převážení je teď 
o mnoho náročnější. 
Bylo odpracováno 
875 brigádnických 
hodin…“

S pozdravem 
Jiří Táborský

  náčelník samaritánské stráže: 
  Kučera Stanislav 
Sčítání lidu v obci Sedlec: 231 kato-
líků, 267 církev českobratrská, 135 
církev evangelická, 6 bez vyznání. 
Do místní školy chodilo 40 dětí, 
z toho 17 hochů a 23 dívek…“ 

1941 
„Stávající stříkačka jest 54 roků stará 
a účelům svým již naprosto nevy-
hovuje. V důsledku toho podána na 
obecní zastupitelstvo žádost o koupi 
nové. O věci této jest přítomnými 
debatováno a po úvaze jest všemi 
odhlasováno motorovou stříkačku 
koupit. Načež byla u fi rmy Stratílek 
Vysoké Mýto objednána…“ 

1951 
„Bylo usneseno zapojiti se do budo-
vatelského plánu následovně: v pra-
cích kanalizačních odpracují členové 
sboru 80 hodin, na úpravě obecních 
cest 60 hodin a sbor se zavazuje 
k odvozu sběrných surovin do Vyso-
kého Mýta. 
Podle zákona č.62/50 Sb. jest ve 
všech sborech provésti reorganizaci 
hasičstva. Hasičský sbor vstupuje 

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že se toho v první 
polovině roku v našem hasičském 
sboru mnoho neudálo, zmíním zde 
několik událostí a zajímavostí z naší 
historie z roků předešlých s jednič-
kou na konci letopočtu. 

1891 
„V tomto roce pořádán v Praze sjezd 
českoslovanského hasičstva, při kte-
rém byl sbor 13 členy zastoupen…“ 

1911 
„Ve valné hromadě promluvil jedna-
tel o významu čtvrt stoletého trvání 
sboru a vzpomenuv bývalých členů, 
z nichž někteří již dřímou věčný sen. 
Za všeobecného pohnutí a volání 
slávy všech přítomných se malá ta 
slavnost ukončuje…“ 

1931 
„V tomto roce byli jako činovníci 
techničtí zvoleni: 
  velitel: Novák Jan 
  náměstek velitele: Petr Josef 
  dozorce náčiní: Novák Jan 
  četař stříkačníků: Beránek František 
  četař lezců: Beneš Josef 

1971 cvičení
2001 cvičení na posvícení 
2001 okrskové cvičení  
           Dobříkov 
2001 posezení u hasičárny 
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Vážení sousedé, zdravíme Vás 
z našeho sboru. 
Ač jsme při tvorbě článku do minu-
lého čísla Zpravodaje věřili, že příš-
tě už bude po všech stránkách lépe, 
že se společně s Vámi sejdeme na 
nějaké povedené akci, pobavíme se 
a všem nám bude dobře, není tomu 
tak. Touto dobou jsme rekapitulo-
vali události první poloviny roku. 
A tak nezbývá, než zavzpomínat, 
co nás mělo čekat, ale neuskutečnilo 
se. Nicméně, my všichni věříme, 
že už opravdu svítá na lepší časy!
Tradičně v novém roce zahajuje 

sbor svou aktivitu Výroční valnou 
hromadou. Letos bohužel nebylo 
možné Výroční valnou hromadu 
zrealizovat, a tak zůstáváme spolu 
s našimi členy pouze v „distančním“ 
elektronickém spojení. 
Začátek roku se ve sboru běžně 
nese v duchu příprav na každoroční 
ples. Děláme možné i nemožné pro 
to, aby se akce povedla a všichni 
jsme na ni s radostí vzpomínali. 
V neděli ráno před termínem plesu 
se scházíme, abychom Vás navští-
vili ve Vašich domovech a srdečně 
pozvali na tuto událost.
Během jarního období připravu-
jeme tradiční pálení čarodějnic. 

Také se potkáváme v rámci okrsku 
na půdě jednoho ze sborů, který 
připraví soutěž v požárním spor-
tu, případně je soutěž nahrazena 
námětovým cvičením. 
10. února jsme v hasičské zbrojni-
ci přivítali velmi milou návštěvu. 
Nudné ticho zbrojnice oživilo veselé 
štěbetání - přišly nás navštívit děti 
a jejich paní učitelky z místní 
mateřské školy. Návštěvníků se ujal 
Standa Horáček. Ukázal jim, jak to 
v takové „hasičárně“ chodí, co kde 
je a k čemu to slouží. Prohlídka tr-
vala zhruba hodinu a my doufáme, 
že se všem líbila a děti se zase někdy 
přijdou podívat.
Dne 21. března nás všechny zasáhla 
velmi smutná zpráva. Řady hasičů 
opustil dlouholetý člen Václav Kla-
pal starší. V roce 1981 byl Výroční 
valnou hromadou zvolen do funkce 
starosty sboru a od té doby aktivně 
působil v SDH a podílel se na veš-
kerých sborových činnostech. 
S naším kolegou a kamarádem jsme 
se rozloučili 31. března formou 
čestné stráže u strojů před požární 
zbrojnicí.
Do druhé poloviny roku Vám všem 
přejeme hlavně zdraví, protože to 
je nejdůležitější. Krásné léto a snad 
brzy naviděnou.

Michaela Horáčková

100 let Československa 

kačka sehnána a dopravena do hasičské 
zbrojnice a byla zařazena do výjezdů 
obecní jednotky. Původní stříkačka byla 
ponechána k dispozici pouze malým 
hasičům, kteří na ni byli doposud zvyklí.
V lednu naši jednotku také čekala různá 
školení a koncem ledna jsme požádali 
obecní úřad o součinnost při výcviku 
jednotky, při kterém jsme si chtěli vy-
zkoušet práci s novou motorovou pilou 
pořízenou z dotačního fondu Pardubic-
kého kraje. Nebylo lehké vybrat lokalitu 
tak, aby vyhovovala potřebám jednotky 
a současně byla naše práce přínosná pro 

vyvíjet aktivní činnost.
Již na konci minulého roku bylo rozhod-
nuto o koupi staronové stříkačky PPS-12 
určené pro dodávku velkého množství 
vody u zásahů, ale i k rychlému čerpání 
hasičských cisteren. Stávající stříkačka 
sloužila také pro malé hasiče ve spolku 
jako tréninková a soutěžní stříkačka. 
Tímto častým využíváním stříkačky 
hrozilo, že výjezdová jednotka nebude 
mít v případě mimořádné události stří-
kačku k dispozici, a proto byl realizován 
nákup stejného typu stříkačky. Díky 
aktivní práci členů jednotky, byla stří-

Vážení spoluobčané, 
jménem Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Vraclav bych Vás rád informoval 
o našich dosavadních činnostech. 
V minulém roce byla naše jednotka 
aktivní a nápomocná při dezinfekci 
veřejných prostor, ale také se podílela 
na rozvozu hygienických pomůcek pro 
Pardubický kraj a na dalších pomocných 
aktivitách. Odměnou pro nás bylo po-
děkování za pomoc v nouzovém stavu 
od hejtmana Pardubického kraje. Ani 
letošní rok tomu nebylo jinak a ihned 
po zahájení roku 2021 začala jednotka 
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nejen při mimořádných událostech 
v naší obci, ale i v blízkém okolí. Součas-
ně si přejeme, aby byl počet takovýchto 
mimořádných událostí minimální. 
Na závěr bych rád poděkoval všem čle-
nům jednotky za jejich aktivitu a oběta-
vost navzdory nepříjemným okolnostem 
dnešní doby. Poděkování patří i nově 
příchozím a doufáme, že členů jednotky 
bude jen přibývat. Pokud sdílíte nadšení 
pro práci hasičského dobrovolníka, rádi 
vás přivítáme v našich řadách.

Martin Jílek
velitel JSDHO 

milovaná cisterna pomalu a jistě stárne, 
ale naštěstí se do hasičského nebe ještě 
nechystá a poslouží sedleckým hasičům, 
kteří měli se svým cisternovým auto-
mobilovým vozidlem značné technické 
problémy. V rámci obnovy obecního ha-
sičského automobilového parku se tedy 
nakonec rozhodlo, že bude nová cisterna 
zakoupena na Vraclav a naše jednotka 
předá dosavadní vozidlo na Sedlec. 
Velkým „oříškem“ bylo rozlousknout, 
jak nahradit vozidlo s minimálními 
fi nančními náklady a zároveň se co nej-
více přiblížit kvalitou a odolností 
dosavadnímu cisternímu vozidlu. Nako-
nec jsme našli řešení v nákupu vozidla 
LIAZ 101 od obce Radonice a doufáme, 
že nám bude do budoucna užitečné 

obec. Nakonec jsme dohodli lokalitu 
„na Drahách“. Po opadnutí sněhu jsme 
se pustili do díla. Jednotka zde strávila 
několik víkendů a při této příležitosti 
jsme měli možnost si pilu lidově řečeno 
„osahat“ a plně se s ní seznámit. Touto 
formou chceme tedy poděkovat obecní-
mu úřadu a správci za vstřícnost. 
Současně jsme pracovali na projektu, 
který se připravoval již několik let, a to 
nahradit po 30 letech naše cisternové 
automobilové vozidlo Škoda RTO 706. 
Debata o této obnově byla dlouhá, ale 
nezbytná pro zachování akceschopnosti 
obecní jednotky. Toto vozidlo po třech 
dekádách věrné služby prokázalo své 
kvality a především odolnost. Nicmé-
ně jak už to tak s věcmi bývá, i naše 

Na Vraclavi naučil lyžovat desítky mla-
dých lidí. Svépomocí postavil skokan-
ský můstek v roklích u Staňkovy louky, 
kde se skákalo kolem 25 metrů.
Každou zimu pořádal na Vraclavi 
sjezdové i běžecké závody. Byl důvěrně 
oslovován „drne“, kvůli jeho typicky os-
tříhané ježaté hlavě. Byl rádcem mnoha 
mladých sportovců.
Za poskytnuté materiály děkujeme 
panu Miroslavu Mikelkovi z Vraclavi.

Redakce

V minulých číslech jsme pro vás připra-
vovali rozhovory se zajímavými občany 
naší obce.Nyní, kvůli covidové situaci 
není možné žádný rozhovor s osob-
ností z řad našich občanů připravit, 
ale vzpomeneme na člověka, od jehož 
narození uplynulo 120 let. Pokud by-
chom již tehdy náš Zpravodaj vydávali, 
byl by pan Jeřábek určitě adeptem na 
rozhovor.

„VRACLAVSKÝ DRN“
Krátce bychom zde chtěli připomenout 
jednu zajímavost se vzpomínkou na 
našeho občana. 

pořídili jsme novou motorovou 
pilu a vozidlo LIAZ 101

Rudolf Jeřábek 
(3. 4. 1901 – 30. 7. 1970)

Celou svoji dlouholetou sportovní čin-
nost provozoval v obci sokolské a všude 
vystupoval a závodil jen za Sokol Vrac-
lav, sokolská župa východočeská.
Cvičil jak na nářadí: hrazda, bradla 
a další nářadí, nejvíce se však prosa-
dil v lyžování, hlavně alpském, kdy 
jako lyžař z nížiny proháněl a porážel 
závodníky z hor, kteří měli nepoměrně 
lepší možnosti k tréninku. Úctyhodná 
byla také doba, po kterou závodil, bylo 
to přes 35 let.

vraclavský Drn

zavzpomínejte na vraclavského
sportovce s velkým srdcem 

JSDHO Vraclav
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co odebírá i v našem okolí ženám 
muže, mužům ženy, rodičům děti  
a dětem rodiče!
 
Byl velmi spolehlivým členem naší 
komise, vždy splnil svůj úkol na 
sto procent. Bude nám chybět jeho 
vtip a nadsázka, jakými obohaco-
val naše společné schůzky. Verš na 
jeho smutečním oznámení „Milo-
val jsem život“ plně vystihuje jeho 
postoj k životu a k lidem. 

Byl iniciátorem  
a organizátorem výletů 
pro seniory, kdy jsme 
navštěvovali zajímavá 
místa v naší republi-
ce. Vše měl vždy do 
posledního puntíku za-
řízené, včetně toho, že 
jsme i uspokojili svoje 
nenasytná bříška. Ni-
kdy nechyběla výborná 
nálada!

Pepo, moc děkujeme  
a nezapomeneme  
na Tebe! 

Přednášky, výstavy, divadelní před-
stavení nám byly kvůli covidu ode-
přeny, tak si alespoň připomeňme, 
kterými obdobími jsme procházeli. 

SMUTEK
Bohužel letošní jaro bylo pro nás 
velmi smutné, když zemřel 4. břez-
na 2021 na tuto nevyzpytatelnou 
nemoc s názvem covid i náš kolega 
a kamarád z kulturní komise  
Pepa Schejbal. Takovou nemoc, 

Velikonoce nejsou jen vzpomínkou 
na Kristovo zmrtvýchvstání



VELIKONOCE
I když nám letošní rok neumožňo-
val slavit velikonoční svátky  
v celém rozsahu, přesto je nutné si 
připomínat jejich význam. Vždyť 
povědomí o těchto událostech patří 
ke vzdělanosti a kulturnosti našeho 
národa. Velikonoce jsou největšími 
svátky křesťanů, spjatými s památ-
kou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Jejich původ však sahá už do 
předkřesťanského období, kdy se 
jednalo o svátky jara oslavující pří-
chod nového života a porážku zimy. 
 Slovanské a germánské kmeny uctí-
valy toto období svými pohanskými 
tradicemi a tak jsou Velikonoce 
určitou směsicí těchto pohanských 
i křesťanských zvyků. Dominantní 
kulturní vrstva Velikonoc je však 
spjata s křesťanstvím. 
 
Na tuto genezi Velikonoc poukazuje 
právě i název, odvozený od veliké 
noci. Tak byla pojmenována noc, 
po níž vstal Ježíš z mrtvých, noc 
největšího tajemství v duchovních 
dějinách. Tyto svátky slavili také 
Židé. Židovský svátek pesach křes-

opustil nás kamarád 
a skvělý chlap Pepa Schejbal



A CO KULTURNÍ AKCE NA VRACLAVI? 

 za kulturní komisi  
Mgr. Věra Nováková



33

ťanským Velikonocům předcházel. 
Židé oslavovali osvobození Izraeli-
tů od nadvlády Egypta Mojžíšem, 
který je suchou nohou převedl přes 
Rudé moře. 

Kdy jsme slavili Velikonoce letos 
v roce 2021?
Velikonoce patří mezi tzv. pohybli-
vé svátky. Nemají tedy přesně stano-
vené datum, ale vypočítávají se 
podle prvního jarního úplňku, kte-
rý přichází po jarní rovnodennosti. 
Metodika výpočtu je tedy závislá na 
jednotlivých fázích měsíce, a tak se 
každý rok mění. 

Jaký je konkrétní smysl jednotli-
vých dnů ve Svatém týdnu, který 
letos začal v neděli 28. března 
a končil v sobotu 3. dubna?
Boží hod Velikonoční připadl na 
neděli 4. dubna, Velikonoční pon-
dělí bylo 5. dubna. 

KVĚTNÁ 
NEDĚLE
Květná neděle 
připomíná příjezd 
Ježíše Krista do 
Jeruzaléma. 
V tento den se svě-
tí kočičky a kostely 
se zdobí i dalšími 
jarními větvemi 
v upomínku 
zelených ratoles-
tí, jimiž byl Ježíš 
vítán. V našem 
vraclavském kos-
tele Nanebevzetí 
Panny Marie se 
jako tradičně světí 
kočičky. 

MODRÉ 
PONDĚLÍ
V tento den se 
kostely zdobily 
modrou látkou 
s tím, že by nikdo 

neměl pracovat. Dětem a studen-
tům v tento den začínaly prázdniny. 

ŠEDIVÉ ÚTERÝ
Šedivé úterý rovněž nemá z křes-
ťanského hlediska žádný velký 
význam, je to však den, kdy by měly 
hospodyňky začít uklízet a vymést 
z koutů všechny pavučiny. 

ŠKAREDÁ STŘEDA
Škaredá středa je symbolem Jidáše, 
který zradil Ježíše Krista. V tento 
den by se neměl nikdo škaredit, 
jinak mu to prý zůstane. 

ZELENÝ ČTVRTEK
Zelený čtvrtek je prvním význam-
nějším dnem ve Svatém týdnu. 
Začíná totiž tzv. triduum a připo-
míná se Ježíšova poslední večeře 
spolu s jeho zajetím. V tento den se 
začínalo řehtat řehtačkami, zatímco 
kostelní zvony utichly. Naši vracla-
vští kluci tuto tradici dodržují 
a za to jim patří velký dík . Chození 

s Jidášem už neodmyslitelně k naší 
Vraclavi patří . 

VELKÝ PÁTEK
Na Velký pátek byl Ježíš Kristus 
ukřižován. Na Velký pátek se má 
držet půst a podle legendy se oteví-
rají skryté poklady. 

BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je druhým dnem, kdy 
Ježíš ležel v hrobě. Je to den rozjí-
mání, nekonají se žádné liturgické 
obřady. Hospodyně o Bílé sobotě 
pečou mazance a beránky, chlapci 
pletou pomlázky. 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Nikoliv v pondělí, ale ze soboty na 
neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých. 
Jedná se tedy o nejdůležitější den 
Velikonoc – Velkou noc. V tento 
den se chodí do kostela, světilo se 
připravené jídlo a probíhalo bohaté 
hodování. 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
Velikonoční pondělí už nepatří 
mezi křesťanské dny a tak se v tento 
den vykonávají ryze světské tra-
dice. Chlapci chodí s pomlázkami 
koledovat, aby vyšlehali děvčata 
a vyhnali lenost a zajistili mládí 
děvčatům i po další rok. 

Tak páni kluci, vyšlehali jste letos 
děvčata ve vašem nejbližším okolí 
a vy děvčata jste je odměnila 
malovaným vajíčkem? Snad příští 
rok už bude vše tak, jak má být 
a vajíčka bez roušek! 

Netroufám si ještě nabídnout kul-
turní akce na druhé pololetí letošní-
ho roku, ale věřte, že o všem budete 
včas informováni. 

Přeju nám všem, abychom se nebáli 
vzájemného setkávání, i když zatím 
v respirátorech a posilujme se 
navzájem v této nelehké době, 
ať už vlídným slovem či skutkem. 

páni kluci, vyšlehali 
jste letos děvčata?
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VÝSTAVA
Šárka Vlčková a děti 
výtvarného kroužku 

12. června proběhla 
v tělocvičně vraclavské školy 
vernisáž výstavy Austrálie. 
Vernisáž obohatil mystic-
kými pohádkami vypravěč 
Martin Hak.

Kdo viděl, nelitoval. Výstava 
plná fantazie, barev a ori-
ginality – obrázky různých 
technik, rituální masky, tapi-
serie… Poctivě odvedená 
a dotažená do detailu. Vý-
stavu bylo možné zhlédnout 
ještě následující týden.

text Štěpánka Tmejová

Austrálie, Austrálie!
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UŽITEČNÉ KONTAKTY

OBECNÍ ÚŘAD
Vraclav 66, 565 42 Vraclav

telefon 465 482 127
Oldřich Koblížek (starosta)

starosta@obecvraclav.cz
Hedvika Zerzánová 
(asistentka starosty)

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

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

telefon 465 482 127

POŠTA
Vraclav 66, 565 42 Vraclav 

telefon 954 256 542

KONZUM
telefon 465 482 112

ZŠ a MŠ
Vraclav 52, 565 42 Vraclav

skola@zsvraclav.cz
ředitelna 465 482 115

školní družina 468 003 228
mateřská škola 465 482 131

jídelna 468 003 229

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

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU

VRACLAV náves
SMĚR VYSOKÉ MÝTO
všední den
  5.13, 6.14, 6.59, 7.27, 7.34, 9.19, 
  11.31, 13.00, 14.15, 14.29, 15.42,
  17.40
víkend
  sobota: 9.16, 13.16, 16.16
  neděle: 13.16, 16.16, 18.36

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

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

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

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

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

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

OTVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBY

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

SBĚRNÝ DVŮR VYS. MÝTO
 letní čas zimní čas

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

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

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

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

KNIHOVNA
Vraclav

      st 15.30-18.30
Sedlec

      út 17.00-18.00

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

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

otvíračky · autobus · kontakty


