Turistický průvodce městem

VRACOV

1 | RADNICE
Dominantu vracovského náměstí tvoří budova radnice
s věží. Byla postavena v letech 1948 – 1949 podle návrhu
architekta Jiřího Jeřábka. Její průčelí zdobí sgrafito
akademického malíře Rudolfa Gajdoše, na kterém jsou
vyobrazeni vracovští obyvatelé v kroji.
V průběhu let prošla radnice několika
renovacemi. Byla vyměněna okna, střešní
krytina a opravena fasáda radnice.
Poslední úpravou bylo restaurování
sgrafita.
V budově radnice se
nacházejí kanceláře
městského úřadu, obřadní
síň, zasedací síň, pošta
a ordinace
obvodních
lékařů.

2 | KOSTEL
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První zmínky o vracovském kostele sv.
Vavřince pocházejí ze 13. století. Je postaven
v raně gotickém slohu. V průběhu
let prošel různými dobovými
úpravami. Kostelní věž byla
přistavena
v 16. století
v renesančním slohu,
měří asi 30
metrů.
V 18. století se kostel dočkal nové střechy a barokní
klenby, gotická okna nahradila barokní. S největší pravděpodobností dostala věž svou barokní helmici. V roce
1860 byla přistavěna sakristie a v roce 1928 byla kostelní
loď prodloužena o jedno pole.

3 | FARA
Budova fary byla postavena v letech 1779 – 1780
za hraběnky Arnoštky ze Salmu – Neuburgu, majitelky bzeneckého panství. Erb její i jejího manžela je
umístěn nad vchodem. Fara měla zajistit byt pro faráře
a kaplana. Farář měl k dispozici čtyři pokoje a jídelnu
vlevo, kaplan dva pokoje na pravé straně při vchodu.
Dále tu byly místnosti pro pomocný personál a také
hospodářské místnosti. Během let byla fara několikrát
opravována.
V dnešní době bydlí na faře pan farář. Jsou
zde i místnosti, které slouží
návštěvníkům k ubytování
a také společenská
místnost. Fara je
centrem kulturního a společenského dění
farníků.

5 | VRACOVSKÁ MUZEA
Vzniku muzeí ve Vracově předcházela výstava v roce
1965 „Vracov kdysi a dnes“. Na této výstavě byly k vidění
kroje, výšivky, vybavení interiéru, nástroje, nářadí,
nádobí a další. Občané, kteří vystavované exponáty
zapůjčili, chtěli předměty městu darovat, a proto bylo
rozhodnuto zřídit malé muzeum. Za tím účelem byly
zakoupeny dva domky v ulici Baráky, ve kterých byla
muzea umístěna. Ta bývala otevřena v době hodů.
Během let odešli ti, kteří se o muzea starali, exponáty
začaly podléhat nepřízni různých vlivů. Proto bylo
ponecháno muzeum pouze v jednom domku. V roce
2015 prošel druhý domek rekonstrukcí a získal novou
střechu. Zde byly instalovány nově získané předměty.
V současné době je v muzeu č. 1 umístěna expozice,
která zachycuje život z konce 19. a začátku 20. století.
Muzeu č. 2 je vybaveno zařízením z poloviny 20. století.
Najdeme zde i malý vinný sklep a dvůr.

4 | KŘÍŽOVÁ CESTA
Křížová cesta se začala budovat na podzim roku 2003
v době působení duchovního správce Antona Kasana.
Vznikla na místě staré zídky oddělující prostor kostela
a farní zahrady.
Každá ze 14 kapliček se skládá ze dvou dílů, sloupu
a stříšky. Spodní sloup i stříška jsou zhotovený z umělého pískovce, jejich autorem je pan Jagoš z Vracova. Skleněné vitráže vytvořil sklář Marek Trizuljak s manželkou.
Cesta byla dokončena v roce 2004 a v následujícím roce
byl kolem ní vybudován chodník a provedena výsadba.

6 | MUZEUM ŽELEZNIC
Muzeum železnic vzniklo v roce
2013. Nachází se v prostorách
bývalé základní školy na náměstí Míru. Sbírku daroval našemu
městu syn zakladatele a majitele pana Nikla.
Rozsáhlá sbírka začala vznikat již v šedesátých letech
minulého století. Pan Nikl byl povoláním revizor
pokladen. Nejdříve začal sbírat lepenkové jízdenky, fotografie a doklady. S modernizací tratí Břeclav – Přerov

a Brno – Trenčanská Teplá přibylo do sbírky větší množství předmětů, např. výdejna lepenkových jízdenek,
staniční úřad nebo dopravní kancelář. V muzeu nejsou
předměty ve vitrínách, takže si je návštěvníci mohou
prohlédnout zblízka a některé i vyzkoušet.

7 | VINNÉ SKLEPY
V „BARÁKÁCH“
Ulice Baráky je jednou z
nejstarších částí Vracova, její
původ se datuje do 16. – 17.
století. Podle pověstí se do těchto sklepů schovávali lidé během
třicetileté války. Dříve byly
sklepy hloubené v hlíně – „plže“.
Dnes jsou sklepy „kvelbené“
kamenem nebo cihlami. Většinu
sklepů tvoří tři části: lisovna, která je umístěna za vchodem, ve střední klenuté části jsou uloženy sudy a demižony s vínem a na konci sklepa se nachází besednice.
Dnes zde můžeme navštívit 25 sklepů a dvě menší náměstíčka. Na větším z nich je velký lis datovaný do roku
1840, velký sud a místo k sezení.
Zajímavostí je, že zdejší sklepy mají více majitelů (někdy i 12 a sklep je tak rozdělen na dvanáct dvanáctin),
kteří si mohou přibrat podnájemníky. Ti musí dodržovat dohodnutá pravidla a řády jednotlivých sklepů.
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8 | KOUPALIŠTĚ
Místo, které byste měli určitě navštívit, je místní koupaliště. Nachází se v klidné lokalitě u jezera zvaného
Rašelina. Nabízí svým návštěvníkům odpočinek
v příjemném prostředí. V letech 2006 a 2007 prošlo
koupaliště velkou rekonstrukcí. Byla postavena nová
vstupní budova, ve které se nachází pokladna, šatny,
sprchy, sociální zařízení, zázemí pro první pomoc
a bufet. Koupaliště nabízí velký bazén, dětský bazén
s vodním hřibem a skluzavkou, houpačky, prolézačky,
dětský kolotoč a hřiště na míčové hry. Návštěvníci si
mohou vypůjčit míče na volejbal a pálky na stolní tenis.
Koupaliště je v provozu od června
do srpna.
Více na www.mestovracov.cz
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10 | BOŽÍ MUKA
SVATÉHO SALVÁTORA
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Na cyklostezce mezi Vracovem
a Vlkošem a na rozhraní tří katastrů, Vracova, Vlkoše a Kelčan
narazíme v polovině cesty
na Boží muka sv. Salvátora. Ta
byla postavena a vysvěcena v roce
2006. Pro turisty a cyklisty bylo
postaveno kryté posezení.

11 | SVATÝ HUBERT
Socha sv. Huberta je umístěna ve vracovském lese
Dúbrava na rozcestí u velké
lípy od roku 2003. Svatý
Hubert je ztvárněn s jelenem
a ohařem. Sochu vytvořil z kmene dubu řezbář z Oravy,
pan Štefan Siváň se synem. Na tomto místě si
můžeme odpočinout v altánu.
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12 | SVATÝ URBAN
9 | ŽELEZNICE 600
Úzkorozchodná zahradní
železnice začala vznikat
v roce 2007. V současnosti
měří trať 500 m a prochází
několika zahradami. Jsou
na ni umístěny přejezdy, osm výhybek a dvě stanice,
Tábořiště a Záboří. Všechen vozový park si majitelé
vyrobili sami. V provozu jsou tři vlakové soupravy, které
uvezou až 100 osob. K vidění je např. model lokomotivy
ESO a model motorového vozu ř. 810. Celý areál je možno projít i pěšky. Nachází se zde různá místa k odpočinku a v provozu je také občerstvení.
Provozní řád zahradní železnice naleznete na www.
zeleznice600.cz

Na severní straně nad městem, na kopci
Zabiják uprostřed vinohradů je umístěna
od roku 2004 socha sv. Urbana, patrona vinařů. Je vytesána z dubového kmene panem
Országem, řezbářem ze slovenské Oravy.
Okolí sochy je pěkně upraveno a doplněno
dřevěným altánkem, který můžeme využít
k odpočinku a krásnému výhledu
na Vracov.
Použitá literatura:
• Naše farnost Vracov od začátku: Duchovní správcové: Kněží – narození ve Vracově, Vít Blaha, vydal soukromým tiskem Vít Blaha, 2012
• Kostel, kříže, sochy a kaple ve Vracově, vydal soukromým tiskem Vít
Blaha, 2003
• Vracov, průvodce městem, PaedDr. Marie Lačňáková, vydalo Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2001
• Dějiny města Vracova, Rudolf Hurt, vydání první, vydal Musejní spolek v Brně ve spolupráci s Městským národním výborem ve Vracově
a Moravským museem v Brně, 1969
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