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Z MĚSTAZ MĚSTA

Vážení spoluobčané – Vracovjané,
na úvod bych rád poděkoval Vám všem 
za přístup, vzájemnou pomoc a  pod-
poru při řešení této nelehké situace. 
Společně jsme první část zvládli dobře. 
Poděkování patří zaměstnancům měst-
ského kulturního klubu a všem dalším, 
kteří pro nás šili roušky. Děkuji společ-
nosti Dadka Vracov s. r. o., která pro 
město přednostně zajistila prodej 500 
kusů roušek. Jejich rozvoz do domác-
ností včetně nákupů potravin zajišťo-
vala městská policie, vše koordinovala 
vedoucí městského kulturního klubu 
paní Jana Fridrichová. Poděkování pat-
ří všem zaměstnancům městského úřa-
du i ostatních složek města.
Bohužel, mnohdy protichůdná nařízení 
komplikovala celou organizaci pomoci. 
O  výrazné pomoci státu pro občany 
jsme slyšeli pouze ze sdělovacích pro-
středků. Nevadí, pomohli jsme si sami. 
Zatím se dařilo plnit všechna nařízení 
i  zásluhou tajemnice městského úřadu 
paní Ludmily Polešovské, která se trpě-
livě prokousávala mnohdy nepřesnými 

Slovo starosty
pokyny bez přímé pomoci. Děkuji za 
příkladný přístup našim pečovatelkám 
a vedoucí pečovatelské služby paní Pet-
ře Sabáčkové. Náročnou práci s nejrizi-
kovější skupinou seniorů zvládly skvě-
le. Pokud jsem na někoho zapomněl, 
omlouvám se, nebyl to úmysl. Všem 
Vám ještě jednou moc děkuji.
Zásluhou omezení jsme přistoupili 
i ve Vracově k omezení akcí v uplynu-
lé době. Nekonalo se tradiční stavě-
ní máje s  pálením čarodějnic ani jiné 
akce. V tichosti jsme si v dubnu připo-
mněli 75. výročí osvobození Vracova 
a uctili jsme památku padlých nejen na 
území našeho města.
O všem, co nás čeká, budete informo-
váni prostřednictvím kabelové televize 
a  rozhlasu. Doufám, že to již budou 
věci příjemné a  náš život se vrátí do 
normálu.
Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně 
trpělivosti.

Jaromír Repík
starosta města Vracova

Zasedání Rady města Vracova
Anonymizováno dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Výpis ze zasedání Rady města Vracova,
která zasedala 10x ve dnech 5. 12. 2019 až 16. 4. 2020 a mimo jiné projednala/schválila:

1) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o  dílo č. MUVR-919/2019 ze dne 12. 8. 2019 
mezi Městem Vracov a NOEL, s. r. o., IČ: 48908991, se 
sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, kterým se mění 
čl. 5 odst. 5.1. smlouvy - cena za dílo „TKR Vracov – 
optické rozvody Borová - Lomená“ z původní ceny díla 
bez DPH 1.272.578,47 Kč na novou cenu díla bez DPH 
1.304.896,85 Kč (cena díla celkem vč. DPH 21% činí 
1.578.925,19 Kč), a  to z důvodu rozšíření zadání stavby 
objednatelem o položení kabelů vedení místního rozhla-
su 100V do společného výkopu s optickými rozvody.

2) Rada města Vracova schvaluje jako nejvýhodnější ceno-
vou nabídku pana Petra Navrátila (Dotace Kyjovsko) na 
projektové poradenství k  akci „Vybudování odborných 
učeben při MZŠ Vracov“ spolufinancovaného z dotační-
ho titulu IROP.

3) Rada města Vracova schvaluje paušální úhradu Městem 
Vracov ve výši 700 Kč s  DPH, která pokrývá částečně 
náklady na instalaci jedné účastnické zásuvky zřízené 
a fakturované firmou NOEL, s.r.o.

4) Rada města Vracova schvaluje nákup kontejnerů na 
sběrný dvůr o  objemu 11 m3, sklopné bočnice v  polo-
vině, zadní vrata dvoukřídlá a  otevíratelná, výška háku 

1 000 mm, v počtu  5 kusů a v barvě dle požadavku sběr-
ného dvoru.

5) Rada města Vracova neschvaluje žádost o  finanční pří-
spěvek 5.000 Kč na uskutečnění akce Sportovní den mlá-
deže s  TAJV (Tenisová akademie Jan Váňa) pro místní 
děti ve věku 6 – 15 let na sportovním hřišti u  základní 
školy v  termínu 4-6/2020. Jedná se o  projekt „Rozhý-
bejme děti!“ 

6) Rada města Vracova souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku pro žákyně Masarykovy základní školy Vracov 
na zapůjčení šatů, ve kterých tančí polonézu na místních 
plesech, ve výši 500 Kč pro jednu žákyni. Celková částka 
příspěvku pro 14 děvčat činí 7.000 Kč.

7) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného vý-
běrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu na projektové práce akce „Technická a dopravní 
infrastruktura Olšíčka, Vracov“, nejvýhodnější nabíd-
ku předložil uchazeč Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská 
4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366, s  nabídkovou 
cenou 986.755 Kč s DPH.

8) Rada města Vracova schvaluje poskytnutí peněžitých 
darů a dotací níže uvedeným místním spolkům a orga-
nizacím dle tabulky takto:
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Spolek/organizace Poskytnuto 
v Kč

Forma 
poskytnutí Účel poskytnutí dotace/peněžitého daru

KULTURNÍ SOUBORY   

1. Ženský sboreček Koňadra, z.s. 25 000 dotace vydání CD

2. Harmonie Vracov, z.s. 10 000 dotace na provozní výdaje, činnost spolku

3. Folklórní soubor LIPINA, spolek 25 000 dotace činnost souboru

SPOLKY a ORGANIZACE   

4. Klub důchodců Vracov 10 000 peněžitý dar na činnost klubu 

5. Myslivecký spolek Dúbrava Vracov z.s. 30 000 dotace nákup krmiva pro zvěř a opravy krm.zař.

SOCIÁLNÍ OBLAST   

6. Svaz tělesně postižených v České republice z. 
s. místní organizace Vracov 10 000 dotace na rekondiční pobyt

OSTATNÍ   

7. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 
Vracov 10 000 peněžitý dar nákup včelích matek

8. Spolek divadelních ochotníků 
NEJENXMÍCHU 10 000 dotace výroba kulis, podpora spolku

9) Rada města Vracova souhlasí s  vyhlášením výběrového 
řízení na akci „MZŠ Vracov – klimatizace, nová budova 
III. a  IV. NP“ a  s  oslovením pěti dodavatelských firem, 
jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „MZŠ Vracov – klimati-
zace, nová budova III. a IV. NP“ ve složení vedoucí od-
boru investic, starosta a ředitel MZŠ Vracov (náhradník: 
referentka odboru investic) a  schvaluje návrh smlouvy 
o  dílo do zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu „MZŠ Vracov – klimatizace, nová bu-
dova III. a  IV. NP“ včetně výše smluvních pokut a výše 
úroků z prodlení, a to v předloženém znění dle přílohy, 
kterou tvoří návrh smlouvy. 

10) Rada města Vracova schvaluje předložený návrh pro-
jektové dokumentace DÚR+DSP (Dokumentace pro 

územní rozhodnutí a stavební povolení) včetně doprav-
ního řešení vypracovaný Ing. Peterem Štefančíkem, IČ: 
68052626, se sídlem Na Výhoně 3223, Hodonín pro stav-
bu „Vracov – rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní 
Řádky.“

11) Rada města Vracova souhlasí s umístěním stavby kaplič-
ky sv. Urbana v areálu vinných sklepů Cihelka na pozem-
ku parc. č. 4417/1 ve vlastnictví města Vracova. Kapličku 
vybuduje soukromý investor a po jejím dokončení bude 
kaplička předána Městu jako dar. 

12) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku LESOBOR, 
Písečná 1425, 696 42 Vracov, IČ 22694536, o  povolení 
ořezu dřevin na parc. č. 3952/1 v počtu 9 ks stromů mo-
ruše bílé s osvětovou přednáškou o hlavatých stromech. 
Dřevní hmota bude spolkem uklizena.

Přítomnost členů rady na jednání může být nejen fyzická, 
tj. v jednací místnosti rady, ale i prostřednictvím elektronic-
kých zařízení, např. formou on-line videokonference, tedy 
videokonference, popřípadě telekonference zabezpečují-
cí „přítomnost“ připojených osob v  reálném čase. Jednání 
rady obce cestou telekonference nebo videokonference je tak 
i s ohledem na usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o přijetí 
krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přípust-
né.
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem proběhly další schůze 
Rady města Vracova formou telekonference. Telekonference se 
vždy účastnilo všech pět radních a mimo jiné bylo projednáno/
schváleno:

13) Rada města Vracova schvaluje zadávací dokumentaci k pod-
limitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy + 

nástavba MZŠ Vracov“ a návrh smlouvy o dílo do zadá-
vací dokumentace včetně výše smluvních pokut a  výše 
úroků z prodlení, to vše v předloženém znění dle přílohy, 
kterou tvoří zadávací dokumentace včetně návrhu smlou-
vy.

14) Rada města Vracova schvaluje poskytování roušek oby-
vatelům Vracova bezplatně až do vyčerpání zásob v ma-
ximálním počtu 2 ks na osobu. Jedná se o společenskou 
úsluhu ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku.

15) Rada města Vracova bere na vědomí žádost paní xy 
a  schvaluje odložení splatnosti nájemného a  záloh na 
služby za 2. čtvrtletí roku 2020 (za pronájem ordina-
ce očního lékaře v  budově čp. 202) s  tím, že o  termínu 
splatnosti nájemného a záloh na služby a jejich výši, popř. 
o odpuštění splátky či části splátky nájemného a záloh na 
služby za 2. čtvrtletí roku 2020 bude rozhodnuto po ukon-
čení nouzového stavu.
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Veřejná zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRACOVA
Anonymizováno dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města Vracova, které zasedalo 2x
ve dnech 12. 12. 2019 a 12. 03. 2020 a mimo jiné projednalo/schválilo:

1) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření Smlou-
vy č. 9417001453.001/2019/4000225643 o  podmínkách 
napojení, o  spolupráci a  součinnosti při realizaci ply-
nárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi 
Městem Vracov a GasNet s. r. o. IČ: 27295567, se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za účelem 
provozování PZ „IS lok. Olšíčka, Vracov (číslo stavby 
8800087321, STL plynovod)“.

2) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje Rozpočet města 
Vracova na rok 2020 jako schodkový takto: vlastní pří-
jmy 80.043.800 Kč, výdaje 83.043.600 Kč, schodek bude 
pokryt financováním - dotací ve výši 2.999.800 Kč.

3) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje poplatek za při-
pojení účastníka na koaxiální nebo i  optický kabelový 
rozvod ve výši 3.000 Kč od 1. 1. 2020.

4) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje „Plán rozvoje 
sportu na období 2019 – 2023“. 

5) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje předfinancování 
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002999 s  názvem 
„Vybudování odborných učeben při MZŠ Vracov“ z roz-
počtu města Vracov.

6) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje výsledek in-
ventarizace majetku za rok 2019, a  to za Město Vracov 

a jeho příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby 
Vracov, Masarykovu základní školu Vracov, Mateřskou 
školu Vracov a Základní uměleckou školu Vracov.

7) Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí důvodo-
vou zprávu ze dne 22. 2. 2020 o právním zastoupení obcí/
měst v zájmu dosažení společného cíle  - Společná práv-
ní obrana proti povolení těžby štěrkopísku v  lokalitě 
Uherský Ostroh v samostatné linii ochrany ústavních 
práv samosprávy a  dosažení dodržování základních 
principů volného správního uvážení, popř. v kooperaci 
s linií správního řízení.

8) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje navržený postup 
a uděluje plnou moc Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, ad-
vokátce specializující se na právo územních samospráv, 
v předloženém znění. 

9) Zastupitestvo města Vracova bere na vědomí informaci 
Mikroregionu Bzenecko o požadavku DSO na obnovení 
služebny Policie ČR ve Bzenci. 

10) Zastupitelstvo města Vracova schvaluje „Program roz-
voje města Vracov na období 2019 – 2024“.

Zpracovala:
 Ing. Ludmila Polešovská, tajemnice MěÚ

Plánovaná obytná zóna Olšíčka patří k prioritám města
Město Vracov dlouhodobě eviduje zájem 
jak místních, tak také přespolních o  in-
dividuální výstavbu rodinných domů. 
Obecně je již velmi dobře známo, že prá-
vě s  takovým typem výstavby se počítá 
v nově plánované lokalitě Olšíčka. Vzhle-
dem k výše zmíněnému se proto nelze di-
vit, že se už nějaký čas množí dotazy, jak 
to vlastně s budováním této nové obytné 
zóny v jižní části Vracova vypadá. 
Mohlo by se sice zdát, že budování nové 
lokality (jejíž zasíťování a  příprava pro 
samotnou výstavbu vyjde na desítky mili-
onů korun) ztroskotalo na mrtvém bodě, 
ve skutečnosti tomu tak není. Před do-
končením je projektová dokumentace pro 
stavební povolení a realizaci. V této loka-
litě se počítá s výstavbou asi šesti desítek 
rodinných domů. Součástí této projektové 
dokumentace je také řešení vybudování 
vozovky, odstavných stání, zelených pásů 
a rozvodů inženýrských sítí, a to elektrické 
energie, veřejného osvětlení, plynu, vody, 
kanalizace a také sdělovacího vedení (ka-
belová televize).  Projekt v  této lokalitě 
dále řeší i účelové komunikace, které bu-
dou zajišťovat přístup k novým garážovým 
stáním. Podél páteřní komunikace je pak 
navrženo zhruba 80 parkovacích míst. 

Technická a dopravní infrastruktura bude 
napojena na stávající rozvodovou a  do-
pravní síť přímo v dané lokalitě (vodovod 
a  dešťová kanalizace) či v  blízkém oko-
lí ulice Olšíčské (VN, sdělovací vedení) 
a ulice Hodonínské (plynovod, splašková 
kanalizace). 
Ti, kdo situaci ohledně přípravy nové 
obytné zóny Olšíčka bedlivě sledují, jistě 
ví, že přípravná fáze se v  minulosti neo-
bešla bez komplikací. Na téměř rok byly 
například přípravné práce přerušeny z dů-
vodu nutnosti provedení zjišťovacího říze-
ní dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí.
Nová obytná zóna Olšíčka navíc není jedi-
ným „velkým projektem“, který musí měs-
to v rámci svého rozpočtu řešit. V poměr-
ně nedávné době se například podařila 
vybudovat nová moderní hasičská zbroj-
nice, opravit sportovní hala, zrekonstruo-
vat družina Masarykovy základní školy či 
kompletně zvelebit zahrada mateřské ško-
ly aj. Jsou to sice akce, na které se městu 
podařilo získat nemalé dotace, nicméně 
vždy musí být projekty předem zafi nanco-
vány z vlastních zdrojů a teprve až zpětně 
dojde k  vrácení peněz do rozpočtu měs-
ta právě z  příslušných dotačních titulů - 

mnohdy to přitom trvá i několik měsíců.    
A  právě zmiňované dotace jsou oním 
pověstným „kamenem úrazu“. Město ja-
kožto správný hospodář se snaží dotace 
získávat průběžně na základě dotačních 
titulů a možností. V poslední době se na-
příklad podařilo uspět s  žádostí o  dotaci 
na vybudování odborných učeben v půd-
ní vestavbě Masarykovy základní školy. 
Jde o projekt za zhruba 32 milionů korun 
s  dotační spoluúčastí okolo 29 milionů 
korun. Nevyužít takovou možnost? Situa-
ce by se už nemusela opakovat! Město tak 
musí tomuto projektu dát zelenou před 
ostatními, již dříve rozpracovanými (na 
které například dotace navázané nejsou). 
I  proto jsou některé projekty realizovány 
dříve a  některé naopak později, než bylo 
původně zamýšleno. 
Zájmu o individuální výstavbu v plánova-
né lokalitě Olšíčka je si vedení města vě-
domo a vnímá tuto skutečnost jako jednu 
z priorit. Zrovna tak si je vědomo, že měs-
to velikosti Vracova potřebuje odpovídají-
cí náměstí, musí řešit otázku nevyhovují-
cího kulturního domu, ale i opravu stadio-
nu včetně zázemí nebo dobudování chy-
bějících komunikací a chodníků. Nehledě 
na nemalé investice do údržby stávajících 
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objektů ve vlastnictví města. Zkrátka fak-
torů, které ovlivňují rozhodování radních 
a  zastupitelů ohledně dalších investic, je 
opravdu mnoho a  rozpočet bohužel není 
neomezený. 
Nicméně, dalším logickým krokem týka-
jícím se lokality Olšíčka, by mělo být vy-
dání stavebního povolení, které umožní 
zastupitelstvu města rozhodnout o zasíťo-
vání pozemků a jejich přípravě k následné 
individuální výstavbě. Stanovení pevného 
termínu by mohlo být, vzhledem k  výše 
popsanému, cestou do pekla v  podobě 
planých slibů. Věřme, že se vše podaří 
zrealizovat v  co nejkratším možném ter-
mínu a  bude už jen otázkou velmi blízké 
budoucnosti, kdy nová obytná lokalita Ol-
šíčka dostane zase o  něco reálnější obry-
sy. Informace k nové obytné zóně Olšíčka 
včetně dotazníku monitorujícího předběž-
ný zájem o individuální výstavbu nalezne-
te také na webových stránkách města.
Dále bych se chtěl ještě v krátkosti zmínit 
o některých plánovaných investičních ak-
cích města Vracova na rok 2020.   Kromě 
již výše zmiňované vestavby do podkroví 
Masarykovy základní školy, která umož-
ní díky citelné dotaci proměnit nevyužité 
půdní prostory na odborné učebny, se dal-
ší investice v rámci této vzdělávací institu-
ce týká instalace klimatizace v nové budo-
vě školy ve III. a  IV. nadzemním podlaží. 
Jde o investici bezmála za 430 tisíc korun.  
V letošním roce se pak město chystá inves-
tovat také do dalšího zvelebení prostředí 

mateřské školy. Záměrem je kompletní 
oprava stávajících chodníků, na kterých se 
již notně podepsal zub času, a na mnoha 
místech už s trochou nadsázky připomína-
jí překážkovou dráhu. V rozpočtu města je 
na tuto akci vyčleněna částka jeden milion 
korun. Ta se ovšem může v  závislosti na 
zpracované projektové dokumentaci a vý-
sledku výběrového řízení na zhotovitele 
stavby ještě změnit. 
Investice se dotknou také Městského sta-
dionu v Tyršově ulici. Město jakožto jeho 
vlastník se snaží toto sportoviště zvelebo-
vat průběžně. V  letošním roce je mimo 
jiné naplánována rekonstrukce povrchů 
tenisových kurtů. Odhadované náklady 
na rekonstrukci, která je již nevyhnutelná, 
jsou okolo půl milionu korun. 
Během roku 2020 by se také mělo přistou-
pit k  další fázi rekonstrukce stávajících 
prostor kanceláří objektu radnice. Zásadní 
opravy se v těchto kancelářích neprováděly 
desítky let. Nevyhovující tak není jen dis-
poziční řešení, ale například i  elektroin-
stalace. Přípravy projektové dokumentace 
jsou v  plném proudu. Město má ve svém 
rozpočtu na tuto akci vyčleněnu částku tři 
miliony korun. Zrovna tak se počítá i s cel-
kovou rekonstrukcí stávající kotelny. Tady 
rozpočet počítá s  náklady ve výši zhruba 
šesti set tisíc korun. Přesné částky stanoví 
až výsledný projekt a navazující výběrové 
řízení na dodavatele. Budova radnice, po-
stavená v  letech 1948 až 1950, patří k vý-
znamným dominantám našeho města. 

V  přechozích letech se rekonstrukce do-
čkal její exteriér včetně opravy sgrafi ta nad 
balkonem a výměny střechy, proto je nyní 
načase přistoupit k odpovídající úpravě in-
teriéru. 
Těm, kteří pozorně sledují jednání Rady 
města a Zastupitelstva města, jistě neunik-
la skutečnost, že město se stalo vlastníkem 
rodinného domu č.p. 1062. Jde o  dům 
v  bezprostřední blízkosti školy, kde dříve 
bydlela rodina Záhumenská. Město má 
v plánu tento dům zbourat a v budoucnu 
využít pro další rozšíření školních aktivit 
žáků a zkvalitnění výuky. Na demolici da-
ného objektu je v rozpočtu města vyčleně-
na částka půl milionu korun. Také tato se 
však může v konečné fázi ještě změnit. 
Kromě výše popsaných akcí má v  letoš-
ním roce město Vracov naplánováno ještě 
spoustu dalších „menších“ investic. Nema-
lé prostředky také solkne zajištění chodu 
města, jeho příspěvkových organizací, ale 
i podpora zájmových spolků. Všechny tyto 
prostředky pak v konečném důsledku zna-
menají opravdu nemalé náklady. A jak už 
zde jednou zaznělo, rozpočet města bohu-
žel není neomezený. Proto Vás občany pro-
síme o  shovívavost a  důvěru. Společným 
zájmem nás všech přeci je, abychom byli 
u nás ve Vracově spokojení a žilo se nám 
tady dobře. V případě jakýchkoliv dotazů 
se neváhejte na kohokoliv z vedení radnice 
obrátit, dveře máte otevřené!

Za město Vracov Petr Fridrich, 
místostarosta

 Rozpočet města Vracova na rok 2020
Příjmy vlastní – daňové příjmy 75.723.800 
nedaňové příjmy 4.300.000 
kapitálové příjmy 20.000 
dotace 2.999.800 
Příjmy celkem 83.043.600 

Výdaje 
Kap. 709 – les- odborná správa 40.000 
Kap. 710 – komunikace – opravy 250.000 
Kap. 714 – školství 
- příspěvek MŠ + ŠJ na provoz 1.250.000 
- příspěvek MZŠ +ŠJ na provoz 3.500.000 
- příspěvek ZUŠ 800.000 
- DDM- oprava 150.000 
- DDM – na činnost 50.000 
celkem 5.750.000 

Kap. 716 – kultura, sport 
- MKK, knihovna, infocentrum 2.735.000 
- SOZ, rozhlas, zpravodaj, kabel. tel., publikace 455.000 
- příspěvek FC na činnost 240.000 
- příspěvek TJ na kuželnu – el. en. 145.000 
- příspěvek TJ na činnost 175.000 
- fond rady 100.000 
- příspěvek tenisovému klub na činnost 120.000 

- příspěvek tenisovému klubu - rek.povrchů kurtů 400.000 
- příspěvky souborům, spolkům 200.000 
celkem 4.570.000 

Kap. 719 – správa 
- správní výdaje vč. městské policie 16.200.000 
- hasiči 240.000 
celkem 16.440.000 

Kap. 28 – pečovatelská služba DPS – mzdy, opravy, energie 
4.125.000 

Kap. 739 – komunální služby 
- opravy sokolovna 35.000 
- příspěvek VPS 10.550.000 
- práce na smuteč. síni 120.000 
- opravy koupaliště 280.000 
- opravy stadion 230.000 
- sběrný dvůr kontejnery 300.000 
- odpadové hospodářství 3.400.000 
- nebyt. hospodářství 150.000 
- bytové hospodářství 160.000 
- opravy veřejného osvětlení a veřejné osvětlení 650.000 
- výsadba zeleně 150.000 
celkem 16.025.000 
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Kap. 740 – rezerva fi n. prostř. na výdaje upřesněné v průběhu roku 
8.000.000
 
Kapitálové výdaje 
- kanalizace Drahy 720.000 
- kanalizace + hydroizolace proluka za radnicí 120.000 
- plocha před sklepy Baráky 800.000 
- oprava mostů (Baráky, Okružní, lávka Okružní) 450.000 
- chodník v MŠ 1.000.000 
- klimatizace MZŠ 500.000 
- vybudování odborných učeben MZŠ Vracov 15.000.000 
- kabelová televize, rozhlas 430.000 
- kotelna radnice 605.000 
- opravy MěÚ 3.000.000 

- kamerový systém 250.000 
- oprava bytů MŠ 200.000 
- garáž na vozíky DPS 300.000 
- výkup pozemků 500.000 
- demolice RD u MZŠ 500.000 
- oprava nebytových objektů 100.000 
- studie stadion 360.600 
- obecní dům náměstí Míru 938.000 
- TI Olšíčka 800.000 
- projektové dokumentace (chodníky, MK, parkoviště, atd.) 770.000 
- nový územní plán 500.000 
celkem 27.843.600
 
Výdaje celkem 83.043.600

Poplatek za domovní odpad
Výše poplatku je 450 Kč na osobu a  rok. 
Platí se dle místa trvalého pobytu. 
Město Vracov má ve své obecně závazné 
vyhlášce o místních poplatcích  osvoboze-
ny občany do tří let. Platí až v  roce, kdy 
dosáhnou věku čtyř let. Dále jsou osvobo-
zeny osoby, které se zdržují více jak osm 
měsíců v roce v zahraničí. U těchto osob 

je potřeba, aby někdo z příbuzných přišel 
sepsat do účtárny MěÚ jednoduchý proto-
kol,  na jeho základě je pak dotyčná osoba 
od poplatku osvobozena. Poloviční částku 
platí studenti, kteří jsou ubytovaní mimo 
Vracov a  předloží potvrzení o  studiu 
a  ubytování. Dle vyhlášky je doba splat-
nosti do 30. 9. a poplatek je splatný jedno-

rázově. Od r. 2013 je nová povinnost platit 
poplatek i pro osoby, které jsou hlášeny na 
cizinecké policii a bydlí v obci a dále pro 
majitele nemovitosti (byt nebo rodinný 
dům), i když zde není nikdo hlášen k  tr-
valému pobytu. Platí částku odpovídající 
výši poplatku za jednu fyzickou osobu tj. 
450 Kč.

Poplatek za psa
Poplatek činí 250 Kč za jednoho psa. Povinností majitele je přihlá-
sit psa, jakmile dosáhne stáří tří měsíců, v případě, že psa již nemá, 
ho zase odhlásit. Termín splatnosti u tohoto poplatku je stejný jako 
u domovního odpadu, tj. 30. 9. Majitel dostane známku pro psa, na 
které je uveden Vracov a číslo domu majitele. Tuto známku má pes 
nosit na obojku. Povinností majitele je také uklízet psí exkrementy. 
K tomuto účelu jsou po obci rozmístěny stojany se sáčky.

Platit můžete bezhotovostně na náš účet č. 19-1427671/0100, 
jako var. symbol uvádějte č. domu.  
Vaše případné dotazy zodpovíme na tel. č. 511  147  305, 
511 147 306. 
Děkujeme Vám, že přijdete zaplatit všechny poplatky včas. 

Účtárna 
MěÚ Vracov

Vyúčtování nákladů na svoz odpadu v roce 2019
Příjmy
Místní poplatky    1 948 240
Příspěvek Eko – kom   590 820
Příjmy celkem    2 539 060

Výdaje
Svoz směsný + tříděný + velkoobjemový 3 082 508
Sběrný dvůr (mzda, energie, údržba) 151 615
Výdaje celkem    3 234 123

Počet obyvatel města Vracova k 31. 12.2019 4 571
Počet platících obyvatel   4 249
Počet osvobozených (např. děti do 4 let) 322

3 234 123 : 4 249 = 761,15 Kč / obyvatel

Město Vracov doplácelo v  roce 2019 na odpadové hospodářství 
695 063 Kč.

Komunální odpady
Kompletní systém svozu komunálního odpadu zahrnuje celou řadu 
činností, z nichž pro výpočet poplatku za odpady jsou nejdůležitější: 
- svoz směsného odpadu (černé popelnice od rodinných domů a černé 
kontejnery), 
- svoz tříděného odpadu v barevných nádobách (papír – modré, plast – 
žluté, sklo –  bílé/zelené, textil – bílé, elektro – červené), 
- svoz bioodpadu (hnědé popelnice od rodinných domů), 
- provoz sběrného dvoru v ulici Potoční, kde je možno uložit mj. ob-
jemný odpad, 
- zpracování biologicky rozložitelných odpadů předaných kompostár-
ně v Těmicích, 
- údržba stanovišť kontejnerů (dláždění stanovišť), 

- propagace a osvěta zaměřená na problematiku nakládání s komunál-
ním odpadem. 
Svoz směsného odpadu je nejvyšší nákladovou položkou celého systé-
mu. Připravovaná nová legislativa ještě více prodraží uložení směsného 
odpadu na skládkách, zejména z důvodu zvýšení tzv. skládkovného. 
Naopak je nadále podporováno třídění odpadu, a to včetně odměn a ji-
ných bonusů, které město za vytříděné složky dostává. Tyto částky jsou 
rovněž zohledněny a výrazně snižují výši poplatku pro občany za svoz 
komunálního odpadu. Naším společným cílem je snížení množství 
směsného odpadu a zvýšení tříděného odpadu. 
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Ing. Ludmila Polešovská, tajemnice MěÚ
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Společenská kronika
Výroční svatby: 
Leden
Zlatá svatba 
František a Jaroslava Raiskubovi
67. výročí svatby
Zdeněk a Marie Šestákovi

Únor
Zlatá svatba
Karel a Stanislava Fridrichovi
Diamantová svatba
Jakub a Marie Vašíčkovi
Josef a Jiřina Fridrichovi
Ivo a Jiřina Milerovi

Duben
Zlatá svatba
Pavel a Drahomíra Polanští 
64. výročí
Antonín a Zdenka Novotní

Zemřelí

Narozeniny:
Leden
90 let
Jiřina Šťastná

92 let
Ludmila Nováková
93 let
Václav Hapla
95 let
Anežka Borecká
98 let
Pavlína Šafářová

Únor:
80 let
Jiřina Mezihoráková
Vladimír Raiskup
90 let
Růžena Sukopová
Božena Lukešová
Marie Procházková
Marie Kaňovská

Marcel Lukeš, Antonín Svoboda, František Goliáš, Antonín Kozumplík, 
Anna Rachunková, Marie Gurská, Marie Řičicová, Libuše Blatecká, 
Libuše Fridrichová, František Zelinka, Josef Havliš, Svatopluk Bimka, 
Marie Kočí, Karel Belžík, Emilie Tománková, Jindřich Kotek

Úspěch v soutěžích
Vracov bodoval v  soutěžích 
„Radniční listy roku 2020“ 
a „Zlatý lajk 2020“.

Do soutěže Radniční listy roku 
bylo přihlášeno 171 účastníků, 
kteří byli rozděleni do kategorií 
podle počtu obyvatel, a  to do 2 
tisíc obyvatel, od 2 do 10 tisíc 
obyvatel (sem spadá Vracov) 
a  nad 10 tisíc obyvatel. Obdob-
ně bylo rozděleno 87 účastníků 
v  soutěži Zlatý lajk 2020. Or-
ganizátorem soutěže je spolek 
Kvalikom z.s., který se zaměřuje 
na efektivitu komunikace veřej-
né správy s občany.
Výsledky našeho Vracovského 
zpravodaje a  sociálního profi-
lu Vracov žije jsou povzbudivé. 
Tvůrcům listů a stránek přejeme 
mnoho kreativity.
Za MěÚ Ing. Ludmila Polešovská

91 let
Marie Niklová
95 let
Marie Koutná
Vladimír Suchánek

Březen
80 let
Drahomír Kaiser
Zdeňka Bachelová
90 let
Vlastimil Krátký
93 let
Vlasta Mezihoráková

Duben
80 let
Marie Doleželová
90 let 
Libuše Staňková
Augustin Běleš
92 let
Marie Lukešová

Zpracovala matrikářka Alexandra Klimešová
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Vítání dětí do života

Emily Fridrichová Eliška Pašková Ester Mlýnková

Štěpánka a Tereza Bardúnovy Tereza Říhová

 Foto: Nikol Raiskubová
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Infocentrum Vracov
Letošní hlavní turistická sezóna snad za-
čne jako v předchozích letech v polovině 
června a ukončena bude hodovou nedělí. 
I  když nevíme, jaká bude situace, pevně 
věříme, že lidé budou i  letos objevovat 
krásy naší republiky. Vždy se snažíme, 
aby bylo naše infocentrum na toto období 
dobře připraveno. Většinu klientů našeho 
infocentra tvoří cykloturisté, turisté a ná-
vštěvníci města.

V tomto období máme rozšířenou otevíra-
cí dobu o sobotách a státních svátcích. Za-
jistit provoz nám vždy pomáhá brigádník, 
pro něhož čerpáme peníze z dotace JMK.  
Doufáme, že nejinak tomu bude i  letos. 
Stalo se už pravidlem, že pro klienty máme 
každý rok připraveny novinky. Letos 
chystáme nové tužky a  turistické magne-
tky, samozřejmostí jsou nové cyklomapy, 
mapy a letáky. Nejen pro cizí návštěvníky, 

ale hlavně pro naše občany bude vydána 
brožura Krojový manuál, která poskytne 
návod, jakou variantu vracovského kroje 
zvolit pro různé příležitosti. 
Doufám, že i v této zvláštní době, budou 
lidé alespoň v menší míře cestovat po naší 
vlasti a že si k nám najdou cestu oni i míst-
ní občané.

Hana Mezihoráková
Informační centrum města Vracova

MĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB VRACOVMĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB VRACOV
Milí Vracovjané!
Období, které v  posledních týdnech pro-
žíváme, není zrovna nejšťastnější. Také na 
kulturní dění v našem městě logicky dopad-
la vládní opatření vydaná v souvislosti s ší-
řením pandemie koronaviru, a byli jsme tak 
nuceni zrušit několik tradičních a  oblíbe-
ných akcí. Namátkou vzpomenu například 
Velikonoce v muzeích či stavění máje spo-
jené s pálením čarodějnic. Dovolte mi tedy 
alespoň v krátkosti připomenout to, co jsme 
si v prvních měsících letošního roku mohli 
ještě společně do sytosti užít. 
Rok 2020, který byl často před svým začát-
kem spojovaný se slůvkem „magický“, jsme 
zahájili tradičními plesy. Jak Reprezentační 
ples města Vracova, tak Krojový ples byly 
hojně navštíveny a nesly se v duchu poho-
dové atmosféry. Ani na jednom z  těchto 
plesů nechybělo slavnostní předtančení. Ples 
města již tradičně zahájili žáci Masarykovy 
základní školy Vracov polonézou. Úvod kro-

jového plesu se pak nesl v duchu Moravské 
besedy, do které se zapojila více než stovka 
krojovaných tanečníků, a  to jak domácích, 
tak i přespolních. 
Na další dlouhodobě plánované a připravo-
vané akce už  bohužel ze známých důvodů 
nedošlo. Kulturní dům se nicméně jako po-
věstným mávnutím kouzelného proutku bě-
hem chvilky proměnil v provizorní šicí dílnu, 
aby se v  ní pravidelně scházely pracovnice 
MKK, knihovny a  infocentra a společnými 
silami vyráběly látkové roušky. Roušek jsme 
doposud zvládly ušít už více než tři tisícovky! 
Ráda bych ještě zmínila, že tyto roušky byly 
a stále jsou obyvatelům našeho města dle zá-
jmu rozváženy a předávány zcela zdarma. 
Tak jako všichni, i my v Městském kultur-
ním klubu stále s  napětím vyhlížíme lepší 
časy. Takové, které nám opět umožní pořá-
dat nejrůznější kulturní a společenské akce, 
při nichž se můžeme společně bavit a veselit 
se. Přestože se stále nedá s jistotou odhado-

vat, jaká pravidla budou pro pořádání těchto 
akcí platit, rozhodně nezahálíme. 
Jen namátkou - na začátek července máme 
například předjednánu návštěvu oblíbeného 
Kinematografu bratří Čadíků. Snad to situ-
ace dovolí a budeme se po čtyři letní večery 
moci bavit při sledování českých fi lmů pod 
širým nebem. 
V polovině letních prázdnin by k nám měla 
zavítat divadelní společnost Květ života 
s  představením Pohádka mládí, které ode-
hraje, pokud to počasí dovolí, také v přírodě. 
Koncem srpna si pak snad všichni společně 
užijeme krásnou atmosféru tradiční letní 
slavnosti, tedy dožínek. 
Vzhledem k obtížnému odhadu vývoje situ-
ace ohledně pandemie koronaviru Vás, milí 
Vracovjané, budeme o plánovaném kultur-
ním dění včas informovat. 
Mějte se hezky, ať se Vám daří!

Jana Fridrichová, 
vedoucí MKK Vracov
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Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLYZ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jak již bylo avizováno, došlo na naší 
základní škole ke změně ve vedení, 
ředitele Mgr. Zdeňka Hlavsu vystřídal 
Mgr. Bronislav Chovanec. 

Poděkování
Rád bych poděkoval panu řediteli 
Hlavsovi za všechno, co pro školu vy-

Listování
V  úterý 7. ledna přijeli do naší školy 
herci zapojení do projektu Listování 
a  předvedli dramatizaci dvou knih. Pro 
první stupeň si připravili knihu Bertík 
a  čmuchadlo od Petry Soukupové. Děti 
z druhého stupně se seznámily s knihou 
Život k sežrání od francouzského autora 
Mikaëla Olliviera.  Tento projekt má na 
naší škole několikaletou tradici a je mezi 
dětmi velmi oblíben.

Knihovna Vracov
Letošní rok je tak trochu jiný než 
ten předchozí, a  to nejen v  knihov-
ně. Spousta akcí musela být zruše-
na, ale naopak přibyly akce nové. 
Když se ohlédneme za statistikou 
loňského roku, můžeme říct, že byl 
úspěšný. Když stručně shrneme rok 
2019, může se naše knihovna pyšnit 
603 čtenáři, z  toho je 261 dětí. Cel-
kem se loni vypůjčilo 34 065 knih 
a  časopisů. Tato vysoká čísla nás ve-
lice těší a  jsme rádi, že do knihov-
ny stále chodí velký počet čtenářů.
V týdnu jarních prázdnin naše knihov-
na nelenila a uspořádala na každý den 
prázdnin aktivitu pro děti. V pondělí 
byla pro děti připravena detektivní 
soutěž, v  níž bylo každé dítě náležitě 

odměněno. V úterý mohli do knihov-
ny zavítat i nečtenáři a podívat se, jak 
to u nás v knihovně chodí. Ve středu 
jsme si připravili pro malé čtenáře 
promítání dvou animovaných filmů. 
Čtvrteční tvořivé dopoledne navští-
vily maminky s  dětmi a  společnými 
silami si vytvořily nové výrobky ze 
starých knih. Poslední den v týdnu byl 
věnován deskovým hrám. Jarní prázd-
niny v  knihovně byly prima a  byla 
by škoda je příští rok nezopakovat.
Březen, měsíc knihy. Tak začíná zná-
mý slogan. Na středy v  měsíci jsme 
měly naplánované různé akce: Beseda 
se spisovatelkou Naďou Horákovou, 
Trénování paměti se Zdeňkem Glo-
zem a  Pastelkové dopoledne s  Ha-

nou Šisperovou. Pastelkování byla 
jediná akce, kterou jsme ještě před 
uzavřením knihovny stihli uskuteč-
nit. Besedy se žáky základní i  mateř-
ské školy jsme museli zrušit a  bohu-
žel i  oblíbená Noc s  Andersenem, 
kterou každoročně navštěvují žáci 
3. ročníků, musela být zrušena.
I když nám březen a s ním i Vámi ob-
líbené odpustky utekly, nezoufejte. 
V  měsících květen a  červen budeme 
promíjet pokuty a určitě časem rozje-
deme i oblíbenou burzu knih.
Přejeme Vám především hodně zdra-
ví a  pevné nervy v  tomto nešťastném 
období a  budeme se těšit na Vaši ná-
vštěvu.

Za MěK Kateřina Vávrová

konal, a  přeji mu do dalších let hod-
ně elánu, síly a  životního optimismu. 
Budu se snažit na jeho práci navázat. 
Chtěl bych, aby na naší škole byla pří-
jemná a přátelská atmosféra, abychom 
byli školou, která nabízí kvalitní vzdě-
lání, a naši žáci po ukončení devítileté 
docházky byli vybaveni dostatečnými 

znalostmi, dovednostmi a  schopnost-
mi a byli schopni se prosadit ve svém 
budoucím životě.
Přál bych si, abychom se všichni 
k  sobě chovali se vzájemným respek-
tem, ohleduplností a snahou navzájem 
si pomáhat.

Mgr. Bronislav Chovanec
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Barevný týden
V týdnu 13. 1. – 17. 1. proběhl barevný týden. Žáci i zaměstnan-
ci školy se snažili sladit své oblečení se zadáním, které dostali. 

V pondělí černo-bílý den, v úterý červený,  ve středu žlutý den, 
ve čtvrtek růžový a v pátek tepláky a bláznivý potisk trička.

Lyžařský kurz
Letošní lyžařský kurz žáků sedmého ročníku proběhl jako 
každým rokem v  Jeseníkách v  Karlově. Účastníci byli roz-
děleni do čtyř družstev podle toho, jak kdo uměl lyžovat. 
Lyžovalo se tři hodiny dopoledne, pak přišel oběd, odpole-
dní klid, kdy všichni odpočívali, a  pak se šlo opět lyžovat.
Každý večer se vyhlašovala hvězdička, gentleman a lavor, konaly 
se přednášky. Hrály se hry – oddíl baví oddíl. Poté následovaly dis-

kotéky a večerka. Ve středu přišla příjemná změna, a to návštěva 
známých lázní Karlovy Studánky a večer byl také karneval, kde se 
vyhlašovaly nejlepší masky. Ve čtvrtek proběhly lyžařské závody.
Všem zúčastněným se lyžařský výcvik líbil. Ti, co lyžovat ne-
uměli, se naučili, ostatní se ve svých dovednostech v  lyžování 
zdokonalili. Všichni si užili hodně zábavy a  domů si odvezli 
pěkné vzpomínky.
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Ples školy
V  pátek 14. února se v  hale sokolov-
ny uskutečnil ples, který spolupořá-
dala naše škola ve spolupráci s  Klu-
bem rodičů při MZŠ Vracov. K  tanci 
hrála dvě uskupení – Apollon a disco 
Tarock.  Ples byl zahájen předtanče-
ním polonézy žáky 8. a  9. ročníku, 
návštěvníci mohli také vidět ukázku 
cvičení aerobiku a půlnoční mazurku. 
Pro všechny hosty byla rovněž připra-
vena bohatá tombola i bohatě zásobe-
ná vinotéka.

Polonéza
Polonéza je svým původem vznešený polský procesní ta-
nec, tančený páry dokola v tanečním sále, hudba je v troj-
dobém metru a mírném tempu. Podoba samotného tance 
byla v 18. století odvozena z taniec polski (Polský tanec).
Tato forma byla postupně odvozena z  tance chodzo-
ny (chozený), který byl populární v  17. století, kde byl 
znám především jako pieszy (pěšák, pro pěší) nebo i  ta-
niec chmielowy (poskočný). Pozdější forma měla také 
své kořeny ve folklórních svatebních tancích, ze kterých 
se následně vyčlenila a  vstoupila do tanečního reperto-
áru šlechty. Polské jméno tance, polonez, vychází zřejmě 
z francouzského termínu polonaise, který se objevil v 17. 
století, rovněž přijatého v  Anglii. Polský termín tak na-
hradil dřívější jméno taniec polski v 18. století.
To jen málo k osvětlení a historii pojmu polonéza, který 
jsme si jednoduše „vygooglili“.
I v dnešní době je tento tanec oblíbený a vyhledávaný pře-
devším jako slavnostní zahájení plesů. Ne jinak je tomu 
i u nás ve Vracově. Stalo se již tradicí, že ples školy, města 
a seniorů zahajují žáci devátého ročníku naší školy právě 
polonézou. Ti se na tuto společenskou událost vyloženě 
těší. Taneční páry jsou domluvené pomalu rok dopředu, 
dívky si šaty zajišťují také s velkým předstihem. A hledá 
se doprovodná hudba. Ta bývá tvrdým oříškem, neboť 

klasických polonézových melodií je poskrovnu, a  tak se 
zabrousí i do repertoáru moderní hudby. Letos jsme však 
vybrali klasiku a vyplatilo se to. Problém byl však s dívka-
mi. V posledním ročníku je totiž 28 chlapců a jen 13 dí-
vek. Nakonec se podařilo vytvořit 14 párů, pomohly nám 
dívky z osmé třídy.
A  začalo se nacvičovat. Od hodů jsme se scházeli každý 
pátek v  hale sokolovny a  zkoušeli první taneční krůčky. 
„Krok sun krok, levá, pravá, stůj rovně, hlava nahoru, ne-
dívej so pod nohy, poslouchej hudbu“, rozléhaly se po-
kyny paní učitelky. Pro většinu z nás to byl vlastně první 
taneční pohyb. Pobavil nás jeden náš spolužák, šikovný 
fotbalista, který pronesl, že tento nácvik je náročnější 
než fotbal. Byl to však jen první dojem, postupně jsme 
si osvojili kroky, choreografii, naučili jsme se poslouchat 
hudbu.
A najednou to bylo tady. Jako první jsme se představili na 
plese města, pak na našem školním plese a uzavřel to ples 
seniorů. Pocity před vystoupením byly smíšené - nervozi-
ta, obava z pádu, zakopnutí, a co bohaté dívčí šaty, vždyť 
se do těch našich figur ani nevejdeme! Ale všechno dobře 
dopadlo. Samozřejmě nejvíce jsme si užili náš školní ples. 
Tam jsme si zatančili ještě navíc krásný valčík s  rodiči a   
trošku časově posunutou půlnoční mazurku.

Velkomoravská olympiáda v Mikulčicích
V  pátek 28.  února se na Slovanském hradišti v  Mikulči-
cích konalo finálové kolo VI.  ročníku Dějepisné olym-
piády Velká Morava a  soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj. 
Se svými znalostmi o dějinách Velké Moravy soutěžilo 56 
žáků z  11  základních škol a  gymnázií. Naši školu repre-
zentovalo 6 žáků ve dvou kategoriích, a to Beáta Chromá 
a David Řihák z 5. ročníku a Erik Pres z 6. B v kategorii 4. 
až 6. tříd a Petra Hroudná a Michaela Chmelíčková z 7. B 

a Petr Dočkálek z 9. B v kategorii 7. až 9. tříd. Žákům naší 
školy se v  předcházejících ročnících velmi dařilo: loňská 
vítězka v  nižší kategorii Petra Hroudná se letos při pre-
miéře ve vyšší věkové kategorii umístila na 9. místě, spolu 
s Míšou a Petrem se jako tým umístili celkově třetí. Mezi 
mladšími žáky se nejlépe, rovněž na 9. místě, umístil Da-
vid Řihák. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.
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 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Život mateřské školy v době koronaviru
Když jsme uzavírali – stejně jako kaž-
doročně - shrnutím a  hodnocením 1. 
pololetí školního roku 2019/2020, ni-
kdo z  nás netušil, jaký průběh  bude 
mít 2. pololetí a  co nás všechny čeká. 
Výskyt nového viru ve světě a  posléze 
i v naší republice vyústil v uzavření škol 
všech stupňů. Co se týče mateřských 
škol, bylo na rozhodnutí zřizovatelů 
a  ředitelek MŠ, zda školky ponechají 
v provozu nebo je také uzavřou. V naší 
– vracovské – školce jsme se nejdříve 
s  panem starostou dohodli na omeze-
ném provozu. Stále závažnější situace 
vedla k  tomu, že bylo toto rozhodnutí 
přehodnoceno a  školka byla od 17. 3. 
2020 úplně uzavřena. Všechny další 
kroky s panem starostou konzultujeme 
a domlouváme se na dalších postupech.
Mateřská škola náhle osiřela a  je v  ní 
smutno. V době, kdy z ní má být slyšet 
smích, křik, zpěv, zkrátka kdy tady má 
být živo, je tu velké ticho a smutno.

Zeměpisná olympiáda
Ve středu 26. února 2020 jsme se zúčastnili okresního kola 
v  zeměpisné olympiádě, která probíhala na ZŠ v  Rohatci. 
Naši školu reprezentovali dva žáci. Petra Hroudná ze  7. 
B, která obsadila krásné první místo z celkového počtu 18 

soutěžících a Adam Zanca z 9. A, který se umístil na místě 
druhém. V jeho kategorii bylo 20 žáků. Oba žáci postupují 
do krajského kola, které se koná v Brně 25. března na Peda-
gogické fakultě MU.

 Soutěž v anglickém jazyce
V úterý 11. února se žák naší školy, Max Rajsigl z 8. B, zú-
častnil v  Hodoníně okresního kola soutěže z  anglického 
jazyka. Všichni žáci zahájili soutěž poslechem, ti úspěš-
nější postoupili do druhého kola, kde změřili síly v ústním 

projevu. Max úspěšně prošel prvním kolem a  v  náročné 
konkurenci 29 žáků převážně 9. ročníků ZŠ se umístil na 
výborném 8. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.

Dějepisná olympiáda
Organizace okresního kola 49. ročníku Dějepisné olympiá-
dy se letos opět ujalo Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. 
Naši školu reprezentoval Lukáš Klimek z  9.  B, který stej-
ně jako předloni zvítězil ve školním kole. Soutěžící se letos 
museli vypořádat s úkoly a otázkami v  rámci tematického 

zaměření Dlouhé století se loučí (1880 – 1920). Lukáš se 
mezi 30 soutěžícími umístil na 9. místě. Gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Bronislav Chovanec, 
ředitel MZŠ Vracov

Vážení rodiče,
už uběhlo několik týdnů od uzavření 
naší školy. V  dubnu měly proběhnout 
třídní schůzky, a proto si myslím, že je 
čas na pár slov.
Jsme v  situaci, do které se nikdo z  nás 
nechtěl dostat. Tímto bych chtěl Vám 
rodičům poděkovat, jak situaci zvládáte,  
děkuji Vám za spolupráci, hodně si jí vá-

žím. Věřte, že my učitelé se budeme co 
nejvíce snažit, aby to Vaše děti zvládly.
Již víme, že se část dětí 25. května vrátí 
do školních lavic. Určitě se všichni těší, 
až se zase uvidíme a navážeme na naši 
spolupráci na dálku. 
Chtěl bych poděkovat svým kolegyním 
a kolegům. Myslím, že situaci mají slo-
žitější, než si většina z nás dovede před-

stavit, a zvládají ji dobře. Děkuji.
Nacházíme se v nelehké době. Proto by-
chom měli ukázat to nejlepší, co v nás je, 
a to lidskost, solidaritu, toleranci, trpěli-
vost a ohleduplnost.
Přeji Vám všem a Vašim rodinám pevné 
zdraví.

ředitel Vaší základní školy 
Mgr. Bronislav Chovanec

Přestože chybí to, co dělá každou škol-
ku školkou, a  to jsou děti, život v  ní 
úplně neutichl. Využili jsme této doby 
k  jiným činnostem – malování ku-
chyně, chodby ke kuchyni a  ředitelně, 
spojovací chodby, k  různým opravám, 
k úklidu skladů, kabinetů, školní zahra-
dy. Paní učitelky připravují nový školní 
vzdělávací program, spolupracují s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou 
(která je nyní uzavřena a vytvořila jiné 
postupy pro vyšetření školní zralosti 
dětí) na vyplňování dotazníků ohledně 
odkladů školní docházky, věnují se sa-
mostudiu. Zkrátka je čas na věci, které 
by jsme jinak dělali po pracovní době, 
ve svém volném čase. Zároveň nám 
tato doba  vytvořila nové povinnosti.
Je nám velice líto, že všechny akce pro 
děti, které jsem měli plánované na 2. 
pololetí, musíme zrušit. Hlavně nás 
mrzí, že jsou o tyto akce letos ochuzeny 
děti, které budou odcházet do 1. třídy 

ZŠ a  přípravné třídy, protože hodně 
akcí se týkalo právě jich. Vymýšlíme 
různé alternativy, jak to dětem aspoň 
trochu vynahradit.
Musíme myslet také na další období, 
a proto je nutné připravit zápis dětí do 
mateřské školy na nový školní rok. Ten 
proběhne 6. a 7. května 2020 v době od 
9:00 – 12:00.
Rodiče jsou informování stejnými zdro-
ji jako každý jiný rok ( v této věci se nic 
nezměnilo, bude jen jiná forma zápisu), 
a  to prostřednictvím kabelové televize, 
městským rozhlasem, webové stránky 
MŠ, vývěsní deska MŠ, vyvěšením na 
vstupech do MŠ, které jsou volně pří-
stupné veřejnosti.
Dle rozhodnutí vlády ČR započne vý-
uka na 1. stupni ZŠ dne 25. 5. 2020. 
Předpokládáme, že tento den by mohl 
být zahájen i provoz naší mateřské školy. 
Za jakých podmínek – to dnes, kdy píšu 
tento příspěvek, není ještě úplně jasné. 



strana 14 Květen 2020Vracovský zpravodaj

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLYZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Základní umělecká škola stihla jen část plánů

Rok 2020 byl na Základní umělecké ško-
le Vracov akční hned od svého začátku. 
V  únoru a  na začátku března se konala 
okresní kola ve hře na kytaru a  klavír. 
Kytaristé pod vedením paní učitelky La-
dislavy Sečkové byli velmi úspěšní. Lucie 
Peřinová a Viktor Němec vybojovali prv-
ní místa s  postupem do krajského kola. 
Nicoll Hájková, Ema Polášková a  Duo 
Ema Polášková a Viktor Němec přivezly 
krásná druhá místa. Ocenění získala také 
paní učitelka za vzornou přípravu svých 
žáků.  Klavíristé Radim Loprais, Žaneta 
Koníčková, Sára Koníčková a  Matylda 
Pavlíků ze třídy paní učitelky Mizue Bim-

kové přijeli z  okresního kola ověnčeni 
stříbrem. Jakékoli další soutěžení bylo 
vlivem nepříznivé epidemiologické situ-
ace zastaveno.
Přerušeno nebylo pouze soutěžení, ale 
také veškerá prezenční výuka na základ-
ních uměleckých školách. Domluvené 
koncerty, vystoupení a spolupráce muse-
ly najít nový termín. Na první pohled se 
může zdát, že vyučovat hudbu na dálku je 
nereálné. Prostřednictvím velké škály ko-
munikačních technologií se však alespoň 
částečně podařilo kontaktní formu výuky 
nahradit formou distanční, a to v podobě 
videohovorů s učitelem či zasíláním na-

hrávek a  videí. I  tato nelehká doba při-
nesla v  kontextu hudebního vzdělávání 
něco pozitivního. Žáci dostali možnost 
vyzkoušet si pocit zodpovědnosti v  na-
hrávacím studiu, i  když pouze v  domá-
cích podmínkách, a  touha zaslat učiteli 
bezchybnou nahrávku mnohé motivova-
la k intenzivnějšímu cvičení. 
Nezbývá než si přát, aby navrácení k nor-
málnímu chodu proběhlo ve zdraví všech 
a my Vás mohli co nejdříve znovu vídat 
na našich akcích. Veškeré informace 
o dění na ZUŠ Vracov najdete na stránce 
www.zusvracov.cz.

Petra Martinková

Máme určitou vizi a představu, ale ko-
nečná verze bude jasná na přelomu dub-
na - května, kdy by měly být vydány po-
kyny (dle vyjádření Krajské hygienické 
stanice, kterou jsem kontaktovala).

Upřímně  se těšíme na to, až se ve školce 
opět sejdeme s dětmi, až bude provoz 
školky tak, jak má být. I když za jiných 
pravidel, než na jaká jsme zvyklí. Ale 
pevně věřím, že při vzájemné vstříc-

nosti a ohleduplnosti vše zvládneme!
Milé děti, moc se na vás už všichni tě-
šíme!

Za kolektiv MŠ Vracov
Ivana Vaverková, ředitelka MŠ Vracov
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Z DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽEZ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Tradiční soutěž „Hledání velikonočních 
vajíček“ byla zrušena, proto jsme pro 
děti vymysleli malé online soutěžení. 
Děti měly vyrobit jakýkoliv výtvarný vý-
robek na velikonoční téma a  jeho fotku 
s  pomocí rodičů vložit na FB. Každý ze 

soutěžících dostal odměnu. Podobná on-
line soutěž proběhla i  místo akce „Slet 
čarodějnic“, tady měly děti za úkol poslat 
svou fotku v čarodějnickém kostýmu. Jak 
se jim obě soutěžení povedla, můžete po-
soudit sami…

Velikonoční a čarodějnická soutěž pro děti

Naši atletíci
Už druhým rokem je na našem „Domeč-
ku“ kroužek atletické přípravky. Minulý 
rok se naši atletíci účastnili několika závo-
dů v rámci  MORAVSKO - SLEZSKÉHO 
BĚŽECKÉHO POHÁRU. Na první závod,  
který se konal 20. 4. 2019 ve Vacenovicích, 
se přišli seznámit se závodním prostředím 
a  soupeři.  Závody  si náramně užívali.  
Někteří  zjistili, že musí pořádně trénovat, 
když chtějí vyhrát. 
Druhý závod se konal 8. 5. 2019 v Rohatci.  
Atletíci, kteří se účastnili závodů ve Vace-
novicích, zúročili zkušenosti a  ve výsled-
kových listinách se všichni posunuli o pár 
míst výš. Všichni si udělali osobní rekordy 
a zaběhli své tratě rychleji. Obrovskou ra-
dost jsme měli z běhu mladších žákyň, kde 
se účastnilo 31 závodnic.  Anetka Meziho-
ráková  vyběhla jako střela a   doběhla na 
prvním místě. Laurinka Měrková doběhla 
na 4. místě.
Dne 22. 6. 2019 jsme se účastnili dalšího 
závodu v Moravském Písku. Anetka  Me-
zihoráková  potvrdila roli favoritky a opět 
zvítězila,  Jareček Mikeš si odvezl medaili 
za 3. místo. 
Závodní sezóna 2019  pro začínající atletíky 
z  Vracova dopadla famózně. Gratulujeme 
všem,  kteří  si ze závodů odvezli medaile, 
a také všem, kdo na sobě pracoval a zlep-
šoval své časy. 
V případě mladších  žáků a žákyň může-
me pogratulovat i k tomu, že vůbec  někteří 
dokončili závod. Pro někoho je 500, 600 m 
v ostrém tempu po zimním  tréninku pře-
vážně v malém sále Sokolovny  docela vý-
hra vůbec doběhnout. I tady platí, že není 
důležité vyhrát,  ale hlavně nasbírat cenné 

zkušenosti tím,  že se účastníme. Na rych-
losti a vytrvalosti budeme pracovat  v dal-
ších trénincích a doufáme,  že to na výsled-
kových listinách bude vidět. Rádi uvítáme 
nové kamarády a kamarádky,  trénujeme 
každé úterý  od 14:00 -15:30 mladší a ve 
čtvrtek od 16:00 -17:30 starší. S námi se 
určitě nudit nebudete.

          Karla Mikešová

Anetka Mezihoráková  Moravský Písek Jareček Mikeš Moravský Písek

Atleti starší Závody Vnorovy

Atleti mladší
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V této nelehké době, se stejně jako spous-
ta dalších, i Dům dětí a mládeže Vracov 
zapojil do šití roušek. Podle poptávky 
jsou stále potřeba, proto si vždy najdeme 
čas, kdy se kuchyň s  výtvarnou dílnou 
promění na šicí dílnu. Pokud budete chtít 
roušky nejen pro sebe, ale i své děti, ne-
váhejte se na nás obrátit. Můžete se ozvat 
přes FB nebo přímo v  kanceláři DDM 
Vracov.

„Nemáme kroužky, šijeme roušky.“

Dětský karneval
Neděle 1. března patřila ve Vracově dě-
tem a  karnevalovému veselí. Sokolovna 
se během chvilky zaplnila spoustou krás-
ných a nápaditých masek. Tancovalo se, 
soutěžilo, malovalo a byla veselá zábava. 
K  dobré náladě přispěli nejen šašci, ale 
i  skákací hrad, bublinky a  bohatá tom-
bola. 
Děkujeme všem rodičům a  dětem za 
hojnou účast. Poděkování patří i všem 
sponzorům a  samozřejmě i  velkému 
počtu pomocníků, bez kterých bychom 
takovou akci jen těžko organizovali…
Pomocníci:
Jan Paclt
Jan Kováč
Miluše Stuchlá 
Jana Škarecká
Miroslava Glacová
Marta Šnajdrová
Jana Zmeškalová
Jolana Měchurová
Iveta Fridrichová
Lenka Lopraisová
Michal Berka
Lukáš Čech
Kateřina Kačíková
Paulína Somrová
Helena Somrová

Sponzoři:
Aleš Nový
Pavel Radmil
Petr Surý
Patrik Plášek
Květa Mezihoráková
Eva Burianová
Wiky Kyjov
Město Vracov

Monika Kočičková
Jana Sluková
Michaela Dočkálková
Adéla Išová
Aneta Pekárková
Tereza Kučerová
Veronika Holková 
Jana Šterclová
Adéla Třetinová
Aneta Koutná
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ZE ZÁJMOVÝCH SPOLKŮZE ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ

Letošní fašaňk byl vlastně naší poslední 
akcí před zahájením koronavirové ka-
rantény a  uzavřením veřejného života 
kvůli ochraně zdraví. Proběhl skvěle za 
nádherného počasí a taky v úžasné atmo-
sféře. Jako bychom tušili, co se v příštích 
dnech a  týdnech stane a  jako bychom 
si chtěli nahnat náladu a  krásné zážitky 
„ do foroty“. Průvod masek, tanečníků 
a muzikantů měl pro tento rok poněkud 
jinou trasu než minule, ale tak to má být. 
Vždyť přátel a  příznivců si považujeme 
a  mělo by se tak dostat na všechny. Ve 
zpěvech a tanci se objevovaly nové texty, 
věnované právě premiérově navštíveným 
přátelům. Proto třeba na Drahách napro-
ti zastávky autobusů na Hodonín zaznělo 
následující: 

Nejsme tu autobusem, my zme sem došli pěšky, 
protože máme fašaňk, zme u Romana Pešky.  

Roman si ve Vracově žije fakt velkolepě,
Na Drahách pěkný barák, víno v sednástce 

sklepě.

Tímto textem jenom pro ukázku chceme 
říci, že fašaňková obchůzka je skutečně 

krásné osobní setkání s  přáteli a  příz-
nivci souboru. Není to jen splnění zvy-
koslovného kalendářního termínu, ale 
skutečná citová událost pro všechny zú-
častněné. Po cestě se hojně zpívalo, při 
zastávkách  se mimo tradičních podšab-
lí spousta písní i odtancovala sedlckými 
a skočnými. V průvodu byly zastoupeny 
všechny důležité masky, které se vztahu-
jí k vracovskému prostředí a historii od 
slamáků přes medvěda, policajty, hasiče, 
bubeníka, nádražáka, cigány, smrt a dal-
ší. Večerní zábava byla hezkým setkáním 
příznivců, externích i  bývalých členů 
souboru. Pochování basy, kterým den 
končí, bylo jako vždy zakončeno muzi-
kantskou mší,  celebrovanou už po léta 
osvědčenou dvojicí se zpěvy a  průvod-
ním slovem a  modlitbami k  base, coby 
symbolu muziky. Přítomní se o nás dově-
děli věci, které měly jinak zůstat utajeny, 
ale tak to má být, fašaňkové veselí bývá 
vždy sdílné, často na mravnostní hraně, 
ale vždy s  patřičným vkusem a  hlavně 
humorně zvládnuté, i  když i  mírně in-
diskrétní. Vždyť po něm následuje půst, 
ve kterém máme všechno nejen vstřebat, 

Letošní fašaňk
ale i vnitřně poléčit a mnohé  poklesky 
napravit. Nikdo z  nás  netušil, že kvůli 
zdravotnímu omezení bude ten letošní 
půst tak nedobrovolně dlouhý. Proto 
Vám všem soubor Marýnka přeje trpě-
livost, zdraví a  také neutuchající opti-
mizmus, kterým všechno překonáme. 
Těšíme se na Vás při našem podzimním 
druhém díle Odkazu legend, ve kterém 
budeme vzpomínat na bratry Holé, 
Václava Šťastného z Milotic,  Jana Míšu 
z  Petrova, Juru Petrů staršího aj. Do té 
doby se mějte krásně, nebo ještě lépe.

Pavel Petržela

NAPSALI JSTE NÁMNAPSALI JSTE NÁM

Výlet za kulturou 
Druhou sobotu adventní 14. prosin-
ce jsme strávili v  předvánoční Praze. 
Vyjeli jsme ráno plně obsazeným au-
tobusem od naší školy. Prošli jsme si 
vánočně vyzdobenou Prahu a  před 
18. hodinou jsme se pohodlně usadi-
li do křesel plně obsazeného hlediště 
Divadla Broadway, příjemně naladěni 
sledovat muzikál Kvítek mandragory, 
což je muzikál stvořený z  hitů Heleny 
Vondráčkové. Čekalo nás představení 
plné legrace a vtipu v podání známých 
hereckých osobností. Viděli jsme Mir-
ka Etzlera, Michala Novotného, Josefa 
Cardu, Ivu Hüttnerovou, Jana Přeučila, 
Yvettu Blanarovičovou a  Elišku Trtí-
kovou. A  tato milá dívka, naše bývalá 
žákyně, byla hlavním důvodem, proč 
jsme na Kvítek mandragory zavítali. 
My jsme si Elišku do Prahy autobu-
sem přivezli a zase odvezli. Eliška měla 
totiž u  nás doma pěvecké povinnosti 
s orchestrem Grande Moravia a s Mis-
tříňankou, se kterými zejména v době 
vánoční spolupracuje. Paradoxem bylo 

také to, že jsme se v hledišti sešli s di-
váky ze Strážnice, kteří se přijeli podí-
vat na Elišku Bučkovou.  
Pěvecký i herecký výkon Elišky Trtíko-
vé byl naprosto srovnatelný s  výkony 
všech ostatních interpretů, na jevišti se 
pohybuje přirozeně a  uvolněně, je vi-
dět, že si zvolila správnou cestu. Nám 
všem se moc líbila, její silný a  zvučný 
hlas by nás, jak se říká, doslova zvedl 
ze židle.
A tak jsem se jí o nějaký týden později 
zeptala:
Eliško, jak se cítíš v Praze na konzer-
vatoři?
Za těch šest let jsem si tam už zvyk-
la, bude se mi stýskat, teď končím 
obor populární zpěv a  čeká mě ab-
solutorium. Cítím se tam velmi dob-
ře, je to pro mě už domácí prostředí.
Není žádná taková škola pro mě, všude 
jsou muzikanti, jsem tam velice ráda 
i   předměty jako je metodika hlavní-
ho oboru, didaktika hudební výchovy, 
muzikálová praxe, pohybová výchova, 
seminář absolventské práce, dějiny hu-

dební výchovy, dějiny umění, jazzové 
piano, angličtina jsou jako ušité pro 
mě. Mojí profesorkou na zpěv je paní 
Jana Balašová, které hodně děkuji, pro-
tože je výborná, hodně mě naučila. Teď 
mě čeká absolutorium – absolventský 
koncert, na ten se všechny holky těší-
me, je nás 12, každá si vybere dvě pís-
ničky, ty se skloubí dohromady, dá se 
tomu tematika. My jsme vybrali ,,Girl 
power”, což je ženská síla. Jinak je ab-
solutorium jako druhá maturita. Zkou-
ší se z analýzy skladeb, dějin moderní 
hudby, dějin umění, metodiky a  ang-
ličtiny.
Kde hraješ? Jaké máš role? 
V současné době hraji v muzikálu Kví-
tek mandragory. K  tomu jsem se do-
stala tak, že v  hodině zpěvu mi paní 
profesorka Jana Balašová oznámila, že 
se bude připravovat muzikál hitů He-
leny Vondráčkové Kvítek mandragory. 
Tak jsem se přihlásila. Původně jsem si 
myslela na roli jedné dívky z tria Dre-
amgirls, ale nakonec mi nabídli roli 
jinou. Připravila jsem si píseň „Lásko, 
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má já stůňu“, která byla v  požadavcích 
pro uchazeče. Tu jsem zazpívala a  pak 
se mě pan režisér ptal na mou výšku, tak 
já mu řekla, že mám 154 cm. Jen si něco 
špitali, že by se s tím dalo pracovat. Pak 
přišel email s pozvánkou do 2. kola, ale že 
si mám připravit písničky na roli Magdy. 
Pak jsem ještě četla kousek dialogu a na-
konec hraji 16letou Magdu, dceru hlav-
ního hrdiny.
Jaké máš zážitky z toho představení?
Je to vždycky velká sranda, je to komedie, 
herci improvizují, dělají kousky navíc. 
Baví mě to, vždycky mě to baví. Nejvíc 
se musím snažit být vážná, ale je to těžké, 
když vás tam chlapi rozesmávají. Někdy 
to nejde ustát, naposledy s  Alešem Há-
mou se smáli všichni, co jsme stáli na po-
diu. My si to všichni užíváme. 
Jak tě herci přijali? Je tam dost velký vě-
kový rozdíl.
Měla jsem respekt, bála jsem se, ale byla 
jsem velice mile překvapená, že mně 
naprosto všichni sedli, s  nikým nemám 
problémy. Velmi mně pomáhají, zejména 
Mirek Etzler a  paní Obermaierová, ale 
i další. Radili, pochválili mě. Prostě super, 
mají velice přátelský přístup. 
Vzpomínáš, kdy tě napadlo, že chceš 
být zpěvačkou, herečkou?
Úplně od malička, od školky jsem vždyc-
ky chtěla zpívat, i když v průběhu základ-
ky jsem vystřídala více povolání např. 
učitelku, ale to jsem zjistila, že to nejde, 
protože mně nejde matika. Pak přišla 
zpěvačka nebo moderátorka či redaktor-
ka a pak mě napadlo herectví. V devítce 
jsem se připravovala intenzivně tři a půl 
měsíce několikrát týdně na konzervatoř 
v  Brně. Jezdil tam se mnou vždy taťka 
a vraceli jsme se večer, bylo to hodně ná-
ročné, jak pro mě, tak pro něj. Pak jsem 
se souběžně připravovala i na konzerva-
toř do Prahy. Tam mě doporučil tatínek 
mého - teď už  přítele - také muzikant 
s tím, že jen na herectví by mě bylo ško-
da. Ale pořád jsem s tím nepočítala, tam 
jsem nevěřila, že bych mohla uspět. A ně-
která data si fakt pamatuji. 15. ledna jsem 
měla být ráno v 8 hodin na přijímačkách 
na konzervatoři v  Brně. Ale den před 
tím jsem si doma na schodech zlomila 
palec na noze. A  bylo po přijímačkách, 
protože tam se muselo hrát, tančit, po-
skakovat. Takže jsem v  háji, říkala jsem 
si. Nebyla jiná možnost, než se vydat do 
Prahy a ono to vyšlo. Prostě to byl osud.  
Tak jsem začala studovat obor populární 
zpěv na konzervatoři v  Praze. Herectví 
je tam vlastně také, od 2. do 4. ročníku 
jsme měli základy herectví a jevištní mlu-
vu, ale nejvíce mně dal obor muzikálová 
praxe s panem profesorem Lukášem Pe-
čenkou v 5. a 6. ročníku. Ve škole máme 

divadlo Na Rejdišti, kde my studenti 
hrajeme a získáváme tím praxi. Každý 5. 
ročník si připraví své představení, to naše 
mi dalo hodně - rychlé měnění kostýmů, 
tanec a zpěv u toho. Bylo to super. 
Jak tě podporovali rodiče?
Rodiče mě podporovali a  chtěli, abych 
uměla všechno, takže jsem hrála na hous-
le, klavír, ale stejně jsem zůstala u zpěvu. 
Zpěv na ZUŠce mě naučil hlavně vystu-
pování, praxi, nebát se předstoupit před 
lidi. Do třeťáku na konzervatoři jsem 
měla velkou trému, teď ji mám taky, ale 
už s ní umím pracovat. Lidé mně říkají, 
že nemám vůbec trému, že to na mně ne-
vidí. To ale nejde nemít trému, to nastane 
jen v  případě, že vám na tom nezáleží. 
Ale naopak já musím mít trému, abych 
měla v  sobě plamínek, tréma je pro mě 
palivo. 
Máš čas na jiné koníčky?
Myslím, že mám dost času, ale neumím 
ho efektivně využít. Všechno se točí ko-
lem hudby, takže připravuji nový muzi-
kál. Občas jdu do fi tka, když se dokopu. 
Sleduji oblíbený seriál Přátelé, to miluji, 
na tom si ulítávám. Mám jejich fotku i na 
mikině.
Co tě čeká do budoucna?
Už od února se připravuje muzikál Kat 
Mydlář, který se po 9 letech vrací na 
Broadway. Je to dílo Michala Davida 
a  Lou Fanánka Hagena, písničky se mi 
opravdu moc líbí. Já tam hraji dceru 
hlavní postavy kata Jana Mydláře - Man-
dalenku. Kata hraje Daniel Hůlka, Bohuš 
Matuš a Marián Vojtko. A právě Mariana 
jsme viděla před těmi 9 lety, velice se mi 
to představení líbilo a teď tam budu hrát, 
což je super. Dostali jsme všichni scénář 
a odkaz na video. Je to úplně něco jiného, 

na Kvítek mandragory jsme měli nejdříve 
čtené zkoušky, protože to bylo něco nové-
ho. Ale tady už je to „nahozené“, už se to 
hrálo, scény už jsou jasné, už se ví, jak to 
má vypadat. Premiéra je 2. dubna. 
Jaký máš hlas? Víme, že silný, zvučný, 
ale jak je to z pohledu odborníků?
Vždycky jsem si myslela, že jsem alt, ale 
pak jsem šla v  prvním ročníku v  rám-
ci výuky k foniatričce a ta mně řekla, že 
jsem mezzosoprán. Ale myslím, že se to 
nedá až tak přesně říct, přesně zaškatul-
kovat. Můj rozsah hlasu je pro mě alt, ale 
hlasivkově a barvou jsem spíše mezzoso-
prán. 
Vím, že jsi zpívala s Karlem Gottem. Jak 
na toto setkání vzpomínáš? 
Na setkání s Karlem nikdy nezapomenu, 
byla jsme z  toho vyklepaná, velice pří-
jemně mě to překvapilo, on si dokonce 
zapamatoval naše jména. Poprvé jsem 
ho viděla naživo. My tři holky jsme se 
s  ním měly sejít na zkoušku koncertu, 
a  tak nám dali adresu, kam máme při-
jet.  Dveře nám otevřela Ivana Gottová, 
pozvala nás dál, byl tam Vojta Dyk a také 
sám Karel. Tak jsme se pozdravili, poda-
li si ruce. Zkusili jsme si naše číslo, líbilo 
se mu, jak zpíváme. Byl po léčení, ale na 
koncertě zpíval pořád stejně dobře, hlas 
byl beze změny, bylo to skvělé. Koncert 
se vydařil, mám z  toho zážitek na celý 
život. Na to, co by si o  sobě mohl mys-
let, byl úplně normální, hodný, jako náš 
spolužák, na nic si nehrál, slušný, on by se 
rozdal.  Naše pražská konzervatoř, na níž 
Karel studoval, se s ním důstojně rozlou-
čila. Připravil se Koncert na počest Karla 
Gotta, ve kterém si studenti populárního 
zpěvu nacvičili jeho písně. Lída Nopová, 
paní profesorka Roskovcová a další pro-
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fesoři vzpomínali na spolupráci a zážitky 
i  soukromé s  Karlem Gottem. Bylo to 
moc hezké, dojemné.
A co jižní Morava, nechybí ti v Praze?
Prahu mám ráda, ale stejně to mám doma 
nejraději. Vadí mi tam občas chování lidí, 
Pražáci jsou hrozně jiní. Ideální by bylo, 
kdyby se Morava přehodila s Prahou a já 
bych mohla tuto konzervatoř studovat 
jako doma. Ráda se vracím na Moravu.
Co lidový zpěv?
Ráda si zazpívám i naše lidové písničky, 
podle potřeby zejména v  době vánoční 
spolupracuji s orchestrem Grande Mora-
via a s dechovou hudbou Mistříňanka.
Toužíš po roli v televizi, vzala bys i ně-
jaký seriál?
Určitě bych roli neodmítla, ale já nejdu 
potom, abych byla slavná, jestli to bude, 
tak to bude, jestli to nebude, tak to nebu-
de. Nechci říct, že o to nestojím, když to 
přijde, budu ráda, že mě lidé poznávají. 
Ale já chci být hlavně spokojená a dělat 
to, co mě baví, být zajištěná, zdravá. A le-
tos mě čekají přijímačky na Karlovu uni-
verzitu na obor hudební výchova a ang-
ličtina a dostat se tam je pro mě prvotní. 

Co je pro tebe, Eliško, charakteristické?
Znamení: Blíženec

Oblíbená barva: levandulová
Oblíbená vůně: levandule
Životní číslo: 7
Hudební styl: gospel, jazz a klasická hud-
ba
Oblíbený seriál: Přátelé
Oblíbené jídlo: špagety na různý způsob
Fotka v mobilu: přítel - také muzikant

Pět důležitých čísel:
• 20 před tolika lety se narodila
• 1 má jednu sestru Majdu – mistryni 

světa v karate
• 32 v  tolika reprízách muzikálu Kvítek 

mandragory už hrála
• 6 před tolika lety vyšla základku
• 2 má dvě role v  muzikálech - Magdu 

a Mandalenku

Eliška zblízka Eliška přišla na rozhovor 
v  sobotu dopoledne, příjemná, usměva-
vá. Ve svých 20 letech působí dojmem 
vyrovnané, spokojené, skromné mladé 
dívky. Má reálnou představu o  tom, co 
chce v životě dosáhnout. Je slušná, ví, kde 
jsou její kořeny, a ráda se k nim vrací. Je 
silnou osobností, která se nezdravému 
showbyznysu určitě ubrání. A to jí ze srd-
ce všichni přejeme!

M. Glacová

Na dětském hřišti v Luční ulici je při krásném počasí doslova ráj 
pro maminky s malými dětmi, ale i pro děti školního věku. Při 
pohledu na dnešní stav hřiště si vždycky vzpomenu, že první 
skutečně sportovní areál jsme si za našich dětských let zbudo-
vali sami pod vedením tehdy našeho sportovního idolu Jiřího 
Korvase, který nás vedl ke sportu, zvláště atletice. Dnešní hřiště 
je proti naší tehdejší snaze dokonalé. Scházejí se tu i  dospělí, 
třeba na podvečerní povídání, nebo odrostlejší mládež na pora-
du, kam vyrazí za zábavou. Je tu příjemně díky stromům, které 
krásně stíní a vůbec zkrášlují prostředí a dávají i trochu soukro-
mí. Park se stal i domovem mnoha druhů ptáků a tím vlastně 
za námi přišla příroda až téměř na dotek. Za poslední dobu zde 
zahnízdil pár strakapoudů, přilétly žluny, holub hřivnáč, do-
konce ořešník obecný a sojky. V jedné z dutin proti našim ok-
nům je hnízdo, které slouží už třetím rokem k odchovu mláďat. 
K mému obrovskému rozčilení se pokoušela skupina dětí kolem 
jedenácti let hnízdo i  s  mláďaty zničit, dokonce matku hájící 
hnízdo zabít špičatým kusem větve přímo na hnízdě. Přestože 
jsme je s manželkou dvakrát před tím odehnali a varovali, vrátili 
se a pokoušeli se znovu o svůj záměr. Nebyl to tedy jen okamžitý 
úlet, ale cílevědomý a plánovaný čin. Co vede dnešní děti k ta-
kovému jednání, aby dokázaly útočit na matku na hnízdě a bez 
ostychu zabít? Jejich výmluva zněla podivně: „Nás nikdo ve 
škole neučí o tom, že by se neměla ničit hnízda a zabíjet ptáci.“ 
To ale není jen o tom, co se učí ve škole, ale o tom, že rodiče asi 
nevědí, jak se jejich děti chovají mezi vrstevníky a nejsou-li pod 
dozorem. Při pomyšlení na radost, s jakou jsme sledovali nárůst 
nejen množství, ale i druhovou pestrost zpěvných ptáků, jsem 
hodně rozčilený na takové doslova spratky, kteří se snaží  všech-
no jen ničit a neostýchají se připravit bezbranného tvora když 

Umějí dnes děti žít bez násilí ?      
ne o život, tak aspoň o domov. Asi by bylo správné, aby i ve ško-
lách byl kladený důraz na ochranu přírody. Taková dobře vede-
ná přednáška odborného ornitologa by asi byla na místě. Vždyť  
právě  ptáci přírodu  chrání proti škůdcům a plevelům, zvláště 
v době hnízdění.  A chrání ji lépe než my chemickými postřiky, 
které ji spíše dlouhodobě ničí. Proto si jich važme, protože jsou 
to oni, kdo nám všem přináší letošní opožděné jaro.

Pavel Petržela
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Členové pěveckého kroužku Klubu důchodců Vracov zvou všechny, 
kteří si rádi zazpívají, do klubovny DPS na ulici Luční, 

kde se scházíme každé úterý v 17.00 hod.
Neseďte doma, přijďte mezi nás.

Elektřina je jeden z  pilířů dnešní civilizace a  pokroku. Jak je 
dnešní doba závislá na elektřině a  elektronice si uvědomíme 
teprve tehdy, až nastane její výpadek. Dostaví se „blackout“ – 
černá hodinka. Domácnosti nesvítí (sháníme svíčky), netopí to-
pení (zapalujeme krby), nevaříme a nepereme, rádio a televize 
zmlkne, oněmí mobily i internet, výtahy zůstanou viset v me-
zipatrech, elektrické vlaky zkolabují. Tenkrát si připomeneme 
důležitost elektřiny a dáme za pravdu rčení, že elektřina hýbe 
světem. Pověstný byl např. „blackout“v New Yorku v roce 1977. 
Po večerní bouřce nastal výpadek proudu a 9 milionů obyvatel 
se ponořilo do děsivé tmy. Trval téměř 24 hodin a nastalý chaos 
využily zločinecké gangy k drancování obchodů.

První seznámení s elektřinou
Do tajů elektřiny nás, žáky měš-
ťanské školy ve Vracově, uve-
dl pan učitel Antonín Sečka. 
V  hodinách přírodopisu nám 
předvedl vznik statické elektřiny 
třením ebonitové tyče, která pak 
přitahovala papírové kuličky. 
Také nám ukázal elektrostatic-
ký generátor. Po roztočení jeho 
kotoučů vznikl elektrický náboj, 
který se s  praskotem vybíjel na připojeném kulovém jiskřiš-
ti. Pak nabil elektřinou tzv. Leydenskou láhev – kondenzátor. 
Všichni ve třídě jsme se chytili za ruce a vytvořili uzavřený vo-
divý elektrický okruh. Učitel a poslední žák se dotkli láhve a tak 
nás, děti, poprvé „kopla elektrika“. Dostalo se nám názorného 
poučení, že elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán. Dokáže lidem 
pomáhat, ale také zabíjet.

Historický objev elektřiny
Vraťme se na chvilku do historie objevu elektřiny. Počátek bá-
dání sahá do konce 17. století, kdy řada vědeckých průkopníků 
objevila základní fyzikální zákony o  elektřině a  jejím spojení 
s magnetizmem. V průběhu 18. – 19. století se výzkum znač-
ně urychlil. Především to byl objev elektromagnetické indukce 
umožňující pomocí generátorů výrobu elektrické energie. Na-
stal rozkvět elektroenergetiky. Po vynálezu žárovky T. A. Ediso-
nem v roce 1883 se elektřina zprvu používala jen na osvětlení, 
ale po objevu točivého magnetického pole také k pohonu strojů 
pomocí elektromotorů. Začaly vznikat první elektrárny.

Stejnoměrný versus střídavý proud 
Elektrárny byly zpočátku jen na stejnosměrný proud, který ne-
umožňoval dálkový přenos elektrické energie. Elektrárny byly 
proto jen místní, a  to ve větších i  v  menších městech, např. 
i  v  Kyjově. Pro zajištění zásobování Brna elektrickou energií 
byla v Oslavanech poblíž Brna v roce 1911 zahájena stavba elek-
trárny, která by umožnila dálkový přenos. Pro realizaci a pro-
vozování byla založena společnost „Rosické elektrárny“. Tato 

VRACOV – „elektrisace“ obce
elektrárna zahájila provoz v dubnu 1913, využívající spalování 
uhlí z místního dolu v Rosicích. Byla vybavena parními turbo-
generátory, vyrábějícími již střídavý proud, který umožňoval 
dálkový přenos elektřiny i  do jiných měst. Zpočátku zásobo-
vala jen rozvíjející se průmysl Brna, později však navýšení její 
kapacity umožnilo elektrifi kaci celé jižní Moravy. Po vzniku 
Československé republiky zakoupil Rosické elektrárny Zemský 
výbor moravský. Byla utvořena společnost „Západomoravské 
elektrárny“ jako akciová společnost se sídlem v Brně (ZME).
V  r. 1920 byl pro ČSR dohodnut jednotný rozvodový systém 
výhradně střídavého proudu. Pro dálkové vedení bylo pou-
žito napětí třífázové 22 kV, později 100kV o kmitočtu 50 Hz. 
Pro místní rozvod bylo stanoveno střídavé napětí 380V/220V, 
které se používá dodnes. Mnohé starší místní elektrárny však 
měly ještě systém stejnosměrného proudu, přetrvávající téměř 
do roku 1950. Tak např. v Kyjově byla jedna část města napá-
jena z  Oslavan střídavým proudem a  jiná z  místní elektrárny 
stejnosměrným proudem s napětím 110 V. Připojit omylem na 
tuto stejnosměrnou síť moderní rádio znamenalo jeho zničení. 
Tento neutěšený stav byl ukončen až po r. 1950, kdy rozvody se 
stejnosměrným proudem byly zrušeny. 

Elektrifi kace Vracova
Již v roce 1919 se obecní zastupitel-
stvo Vracova zabývalo myšlenkou 
„elektrisace“ obce. Jedním z důvo-
dů byl poválečný nedostatek sví-
tiva, jmenovitě petroleje. Jednou 
z  možností v  té době bylo zřízení 
místní elektrárny po vzoru Kyjo-
va. Na schůzi zastupitelstva dne 10. 
července 1919 byl předložen ho-
tový rozpočet na tuto zamýšlenou 
vlastní elektrárnu. Po projednání 
však byla tato možnost členy zastu-
pitelstva zamítnuta.
V  té době zahájily Západomoravské elektrárny projekt budo-
vání rozvodové elektrické sítě po jižní Moravě (viz obr. - stav 
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v roce 1929). Bylo naplánováno stavět elektrické vedení nejprve 
do Kyjova. Toho se chopilo zastupitelstvo Bzence a vyjednalo 
s Rosickými elektrárnami, aby elektrická síť byla prodloužena 
až do Bzence. Tak se i Vracovu naskytla možnost napojení na 
tuto plánovanou síť.
Na schůzi konané 30. prosince 1919, za předsednictví staros-
ty Tomáše Raiskuba, byly zastupitelstvu (24 členů) přečteny 

podmínky Oslavanské centrály 
Rosických elektráren, za kte-
rých obecně dodává elektrický 
proud do obcí. Obecní zastupi-
telstvo přistoupilo jednohlasně 
na tyto podmínky a  zároveň 
schválilo fi nanční krytí uza-
vřením půjček k tomuto účelu. 
Bylo rozhodnuto požádat „inženýra“ – zástupce elektrárny ZME 
k vysvětlení bližších podrobností. 
Finanční příprava na zřízení elektrické sítě v obci probíhala v roce 
1920. Podle smluvních podmínek musela vracovská obec nejprve 
zakoupit akcie Rosické elektrárny v hodnotě 120 tisíc korun. Na 
tento potřebný obnos doporučilo zastupitelstvo na schůzi 5. 8. 
1920 uzavřít u některého tuzemského peněžního ústavu nebo ban-
ky půjčku. Celkový odhad na zřízení rozvodné sítě byl odhadnut 
na 400.000 Kč. Na říjnové schůzi zastupitelstva bylo rozhodnuto 
svolat na neděli 24. 10. 1920 schůzi občanstva. Také bylo rozhod-
nuto, aby se provedla „obchůzka v obci členy obecního zastupitel-
stva pro získání upisovatelů půjček“. Potřebný obnos 400 tis. Kč se 
však nesehnal, proto se 2. února 1921 obecní zastupitelstvo jedno-
hlasně usneslo pro půjčku u některé tuzemské banky nebo peněž-
ního ústavu. Na březnové schůzi byla odsouhlasena výpůjčka jen 
300 tisíc Kč, schodek měl být v roce 1921 hrazen obecní přirážkou 
ke všem daním ve výši 643%.
Elektrisace začala nejprve realizací připojení obce na dálkovou 
rozvodnou síť, podmíněné stavbou trafostanice. První byla zbudo-
vána u hřbitova. Budování vlastní rozvodné sítě po obci (v té době 
uvažované jen pro svícení) probíhalo během roku 1921, a to nej-
prve v  Městečku. Přednostně 
(v  září 1920) bylo schváleno 
pořídit světla v  obecních do-
mech, a sice: v obecním hos-
tinci 11 světel, v obecní kance-
láři 5 světel, v obecním domě 
četnického stanoviště 8 světel, 
v  obecní nemocnici 3 světla 
(upravené poschodí chlapec-
ké školy). Starosta předložil 
rozpočet na pořízení potřeb-
ných žárovek od fi rmy St. Svobody z Uh. Hradiště ve výši 6.600 Kč. 
V prosinci 1920 pak bylo následně schváleno zřídit také veřejné 
osvětlení v obci, a to instalovat lampy na dřevěné sloupy (vracov-
sky „somáry“), po kterých se elektřina vedla dráty. Nejprve měly 
být: 1. v Městečku u Dočekalového, 2. v Městečku u Hrabincové-
ho, 3. v Městečku na konci od Bzence, 4. v Městečku na konci od 

Vlkoše, 5. ve Staré ulici u Jakšového, 6. v  Barácích u Petrželového, 
7. v Barácích u Svitálkového, 8. na Osmeku u Bimkového, 9. na 
Osmeku u Štěp. Procházky, 10. u Koudelového, 11. u Goldového, 
12. u Lagového, 13. u Borovcového, 14. u Pressového, 15. u kříže 
Lopraisového. Rosické elektrárně byla za sloupy zaplacena částka 
30.325 Kč. Později, v polovině roku 1921 bylo jednohlasně schvále-
no pro veřejné osvětlení v obci zřídit 45 lamp. O zavedení osvětlení 
do školy a kostela bylo jednáno následně na podzim téhož roku. 
Zároveň obec poukazuje na nutnost zavedení elektrického prou-
du přes dráhu. Po ukončení instalací byla v dubnu 1923 předána 
zastupitelstvu obce Zpráva o přezkoušení místní „elektrisace“ in-
ženýrem Hallou.
Síť veřejného osvětlení byla rozdělena po Vracově na několik sek-
cí. Každá sekce měla  samostatný vypínač, umístěný ve skřínce 
na sloupech s el. vedením. Večerní rozsvícení a ranní vypínání se 
provádělo ručně a připomínalo dobu svícení petrolejkami, kdy po-
uliční lampy obsluhoval ponocný. Nyní k tomu byli určeni občané, 
kteří tuto důležitou funkci denně vykonávali za úplatu. V té době 
byli například tímto úkolem pověřeni manželé Antonín a  Sláv-
ka Kudláčovi, Okružní ulice č. 275 (vedle hospody „U Kaiserů“). 
Spínač byl umístěn na dřevěném sloupu na rozcestí před jejich 
domem, tenkrát – před Kudelovým obchodem. Tuto službu ve 
Vracově prováděli nejen oni, ale i řada dalších občanů až do doby 
zavedení automatických soumrakových spínačů.
Domy se připojovaly ze sloupů pomocí venkovního vedení. V do-
mech se rozvod za elektroměrem prováděl jen po povrchu zdí, a to 
kroucenými šňůrami upevněnými pomocí porcelánových podpěr. 
Teprve později se vedení ukládalo do trubek pod omítku. 
V  knize „Paměti města Vracova“ (kronika obce) čteme, že slav-
nostní okamžik „elektrisace obce“ nastal dne 2. července 1921, 
kdy:„Vracov byl připojen k  síti Západomoravských elektráren 
v Oslavanech a poprvé elektricky osvětlen“. Cena 1 kW v té době 
byla stanovena pro světlo na 4 Kč a 2 Kč byl příspěvek na úhra-
du pořizovacích nákladů. Také Bzenec se dočkal osvětlení, ačko-
liv později než plánoval (na 
Vánoce roku 1920). Příčinou 
bylo zdržení prací v důsledku 
nedostatku mědi, potřebné na 
rozvod elektrické energie. Ve 
Bzenci se tak začalo svítit 2. 
května 1921 - jen o dva měsíce 
dříve než ve Vracově.
V roce 1927 proběhlo konečné 
vyúčtování nákladů na elektrifi kaci obce. Při jednání se zástupci 
Západomoravských elektráren bylo konstatováno, že Vracov dluží 
za vybudovanou síť 566 tis. Kč. Obec však byla schopna splatit dluh 
jen ve výši 385 tis., kdy část dluhu splatí v obligacích ZME a zbylou 
částku 350.000 Kč s knihovním zajištěním a 6% úrokováním má 
možnost si vypůjčit u Městské spořitelny ve Bzenci. Půjčka měla 
být splacena během 40 let. Obec ručila asi třinácti obecními nemo-
vitostmi. Na neuhrazený zbytek ca 181 tis. podala obec žádost na 
ministerstvo zemědělství o subvenci.
První odběratelé
Zpočátku se na rozvodnou síť z fi nančních důvodů nemohli připo-
jit všichni, i když se jednalo jen o svícení. Teprve postupem času se 
stala elektřina v domech samozřejmostí. Jelikož se elektřinou v do-
mácnostech zpočátku jen svítilo, chyběly v domovních instalacích 
elektrické zásuvky. Jejich pozdější potřeba se řešila pomocí provi-
zorní zásuvky, tzv. „zlodějky“, která se zašroubovala místo žárovky. 
Ta umožnila „vytáhnout proud“ z osvětlení. Na ni se mohla připojit 
žehlička, plotýnkový vařič nebo rádio. Hrozilo však nebezpečí pře-
tížení světelných vodičů. 
Brzy se el. energie zapojila i do pohonu různých strojů. Byly to pře-
devším stroje na obrábění kovů, dřeva a také stroje v hospodářství 
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(mlátičky obilí, cirkulárky, sečkovice na píci, aj.). Mlátičky stáva-
ly např. před Rottovou hospodou, u Goliášů na Osmeku, u Ků-
rového obchodu, na Jezerách před Lagovým, v Lipinech aj. Jako 
správce elektrické sítě si pamatuji Jana Šiguta. O žních pan Šigut 
připojoval mlátičky přímo ze sloupu přes přenosný elektroměr. 
Na boty si upevnil ocelové drapáky a s připojovacím kabelem 
na rameni vystoupal po sloupu až ke drátům. Pak na ně zavěšo-
val izolované tyčky s hákem (tzv. fajky). Někdy to docela pěkně 
jiskřilo. Když se provizorně připojený motor točil opačně, pan 
Šigut přehazoval vodiče, až bylo vše v pořádku. Když někomu  
připojoval cirkulárku a  motor se točil opačně, jen radil: „Ná, 
tož si přetočte řemeň, tech pár polínek ně nestójí za to, abych 
lézl na slúp.“
Elektrika byla důvodem k přestupu k jiné církvi...
Elektřina začala lidem sloužit, ale také… V kronice města Vra-
cova je zmínka o smutném případu úmrtí el. proudem, který 
se stal dne 10. 1. 1927 ve vracovském vinném sklepě Vincence 
Krečmera. Při veselí a juchání po konzumaci vínečka se 39letý 
rolník Antonín Loprais č. 325 nešťastně dotkl zdviženou rukou 
u stropu vedených neizolovaných vodičů a namístě zemřel.
Tehdejší vracovský farář odepřel zesnulému řádný pohřeb, je-
hož se příbuzní dožadovali – prý nebyl v poslední době něko-
likrát u zpovědi. Na požádání rodiny vykonal pohřební obřad 
nad zesnulým až československý farář z Kyjova. Smuteční obřad 
se konal v neděli 16. 1. 1927 ve vracovské sokolovně, bohosluž-
bu konal čsl. farář Vladimír Nermut. 
Po obřadu se přihlásila řada mužů i  žen do Církve českoslo-
venské jako projev nesouhlasu s  jednáním římskokatolického 
faráře. Mezi nimi byla i rodina Vincence Krečmera a jeho man-

želky Františky, rozené Kudlíkové. To byl impulz k založení této 
církve ve Vracově. Na konci roku 1927 již měla tato církev 376 
členů. Bohoslužby se konaly zpočátku na sokolovně, a to pravi-
delně každých 14 dnů. Později byla zbudována modlitebna na 
místě domu Mayerových, kteří jako Židé nepřežili holocaust. 
Husův sbor byl nakonec ve Vracově otevřen v roce 1967.
Po roce 1948 byla pro-
vedena další investiční 
činnost, kam patřilo 
i rozšíření elektrické sítě 
a  pouličního osvětlení. 
Nárůstem množství el. 
spotřebičů (sporáky, 
průmyslové stroje, ob-
chody aj.) bylo nutno 
zřídit nové výkonnější trafostanice. Původní stará zařízení byla 
odstraněna. Důsledky „elektrisace“ pro Vracov byly převratné, 
ovlivnily život obce jak v  oblasti kulturní, tak i  hospodářské, 
zvedla se životní úroveň obyvatel.  Skončila doba osvětlování 
petrolejovými lampami, stroje na elektřinu nahradily namá-
havou ruční práci. Zavedlo se osvětlení veřejných prostranství, 
bezpečné osvětlování stájí, obytných a  hospodářských budov, 
elektřina poháněla zemědělské a  hospodářské stroje, čerpala 
vodu, umožnila ústřední vytápění a teplou vodu a tím prudký 
rozvoj průmyslu a podnikání ve Vracově, které trvá dodnes.

Sepsal pamětník Lubomír Kolek (91 let) za spolupráce RNDr. Petra 
Kolka a Zdeňky Goliášové

(Konec 1. části - pokračování v příštím čísle 
Vracovského zpravodaje)
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ZE SPORTUZE SPORTU

Mladší a starší přípravka.
Na podzim po ukončení soutěžních 
utkání jsme se ze stadionu přesunuli na 
tréninky do sokolovny. Trénovali jsme 
v  obou kategoriích 2x týdně a  abychom 
měli zápasovou praxi, přihlásili jsme se 
do okresní halové ligy – kde se odehrá-
lo v  celkem 8 hracích dnech 33 utkání 
v  kategorii mladší přípravky a  37 v  ka-
tegorii starších přípravek. Aby si všichni 
dostatečně zahráli, přihlásili jsme v obou 
kategoriích dva týmy s tím, že jsme počí-
tali s tím, že nám budou týmy doplňovat 
v  obou kategoriích hráči ze sousedního 
oddílu TJ Slovan Bzenec, kteří halovou 
ligu nepřihlásili. 
V mladší přípravce se oba týmy pohybo-
valy na konci tabulky, děti sbíraly zkuše-
nosti a postupně se ale zlepšovaly a herně 
byl vidět velký pokrok. Tým FKM Mo-
rava – oranžová tvořili většinou hráči 
z  Vracova a  Vlkoše a  na turnaje s  nimi 

jezdil Jarek Lunga a vypomáhali Petr Me-
zihorák a Martin Londin, za FKM Morava 
– bílá hrála většinou minimálně polovina 
dětí ze Bzence a jako trenér jezdil Michal 
Plevák z  TJ Slovan Bzenec a  opět vypo-
máhali Petr Mezihorák a Martin Londin. 
Děti se v týmech střídaly a doplňovalo se 
to kolikrát, jak se dalo, občas museli ně-
kteří hráči zaskakovat a hrát za oba týmy, 
na některé turnaje z důvodu nemoci jsme 
poskládali jeden tým z  Vracova a  dru-
hý ze Bzence, ale nakonec jsme dokázali 
odehrát celou sezónu a tým FKM Morava 
– bílá se dokázal nakonec kvalifi kovat i na 
závěrečný fi nálový turnaj mezi nejlepších 
8 týmů, s čímž po začátku OHL počítal asi 
málokdo, za tým FKM Morava oranžová 
si zase v závěrečných kolech zahráli i  ši-
kovní hráči minipřipravky a nejen, že se 
herně neztratili, ale proti o 3 roky starším 
dětem se dokázali i střelecky prosadit.
Ve starší přípravce se tým FKM Morava 

FC Vracov
– modrá, pohyboval v  popředí tabulky 
a  sváděl vyrovnané souboje s  nejlepšími 
celky okresu. Trenérsky tým vedli Mi-
roslav Mívalt a  Jiří Mlýnek. Tým FKM 
Morava – bílá, který vedli Roman Hrabec 
a Petr Eliáš, neměl takové ambice a nej-
větší problém zde byla velká nemocnost 
dětí, kde některé turnaje museli odehrát 
dokonce bez střídání, protože prostě ne-
měli žádné náhradníky. Také komunika-
ce ohledně doplňování hráčů z TJ Slovan 
Bzenec ze začátku byla problematická, ale 
časem si to, jak se říká „sedlo“. Nakonec se 
modrý tým probojoval mezi nejlepších 8 
týmů do tzv. velkého fi nále a na bílý tým 
čekaly zápasy o umístění na 17. - 20. mís-
tě.
V obou kategoriích však plánované fi ná-
lové turnaje byly zatím odloženy na ne-
určito z  důvodu mimořádných opatření 
souvisejících s pandémií koronaviru.

Za přípravky trenér Martin Londin

FKM Morava-modrá FKM Morava-bílá

Mladší žáci.
Po skončení podzimní části sezony jsme se přihlásili, tak 
jako každý rok, do okresní halové ligy v Lužicích. Celkem 
se OHL v tomto ročníku zúčastnilo 16 týmů. Do konce roku 
jsme odehráli tři hrací dny v  Lužicích a  přijali jsme také 
pozvánku na další dva turnaje. 
První pozvání jsme obdrželi od družební obce Močenok. 
Na turnaji v Močenku jsme základní skupinu vyhráli, ale ve 
čtvrtfinále jsme za soupeře dostali pozdějšího vítěze celého 
turnaje - tým SK Šoporňa s  kterým jsme po vyrovnaném 

boji prohráli 1:0 a do dalších bojů jsme nepostoupili. 
Dalšího mezinárodního turnaje, jsme se zúčastnili ve Vel-
kých Pavlovicích. První zápasy jsme nezačali vůbec dobře. 
Nejdříve přišly prohry s  rakouským týmem Mistelbach 3:2 
a  pak 1:0 s  Žarošicemi. Ve třetím zápase remíza 2:2 s  No-
vosedly, a pak už následovaly jen výhry: Kobylí/Bořetice 4:0, 
Lužice 3:0, Těšany 3:0. Celkově jsme na turnaji obsadili pěk-
né 2. místo. 
Po novém roce jsme pokračovali v okresní halové lize v Lu-
žicích, kde jsme odehráli pět hracích dnů a probojovali jsme 

dole: Jonáš Mívalt
první řada zleva: Jonáš Paták, Samuel Štencl, Tobiáš Mlýnek, 
Viktor Mička, Jakub Zábranský, Arťom Anánjev, Jan Dvořan
druhá řada zleva trenéři: Miroslav Mívalt a Jiří Mlýnek
na fotce chybí: Ondřej Kudláč

dole: Jáchym Baťka
první řada zleva: Michal Dobešek, Alexandr Chytil, Robin Polášek, 
Šimon Poula, Dominik Eliáš, Tomáš Hrabec, Tomáš Chovanec.
druhá řada trenéři zleva: Roman  Hrabec, Petr Eliáš
na fotce chybí: Antonín Vašíček a Bronislav Rastica
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se do finálových bojů o 1-8 místo. Na finálovém turnaji jsme 
v  semifinále narazili na tým Hroznové Lhoty a  po remíze 
2:2 jsme prohráli na penalty. Čekal nás boj o  5. - 8. místo 
a souboj s týmem Hodonín B, zase nám nepřálo štěstí a po 
remíze 1:1 jsme opět prohráli na penalty. Nakonec na nás tak 
zbyl jen boj o 7. - 8. místo s Veselím nad Moravou B a vyhráli 
jsme 1:0. Celkově jsme tak v  okresní halové lize mladších 
žáků obsadili 7. místo. 
Kluci z ročníku 2007 Jan Loprais (brankář) a Michal Londin, 
nastupovali za výběr OFS Hodonín r. 2007 v OHL starších 
žáků, pomáhali v této vyšší kategorii i našim starším žákům 
stejně jako Adam Podhorský.
Hráči ročníku 2008 Tomáš Fridrich, David Vach, Adam Ju-
řík, Jonáš Motáň a Štěpán Gasnárek, hráli také za výběr OFS 
Hodonín r. 2008. 
Myslím si, že zimní příprava proběhla velmi dobře a kluci už 
se těší, až budeme trénovat na stadionu.

Trenér mladších žáků: Olda Bábík

1. řada zleva: Jakub Loprais, Tadeáš Kudlík, David Vach, 
Adam Podhorský, Jonáš Motáň, Filip Fridrich, Jaromír Běhu-
la, trenér Oldřich Bábík
2. řada zleva: Štěpán Gasnárek, Vojtěch Klimek, Adam Juřík, 
Tomáš Fridrich, brankař Jan Loprais

Starší žáci.
V zimní přípravě se družstvo starších žáků zúčastnilo OHL v Lu-
žicích.
V této okresní halové lize naše družstvo odehrálo 27 utkání, z toho 
bylo 14 výher, 3 remízy a 10 proher s celkovým skóre 75:55.
Družstvo na základě předvedených výkonů zaslouženě postou-
pilo do fi nálového turnaje. Zde bylo velkým úspěchem vítězství 
v osmifi nále nad vítězem základní části celého OHL - mužstvem 
Dubňany - Mutěnice po remíze 3:3 jsme vyhráli na penalty 4:2. Ve 
čtvrtfi nále nás poté zaskočila prohra s pozdějším vítězem celého 
turnaje - FK Hodonín 6:0. Tím pádem nás čekal boj o třetí místo 
s družstvem Čejkovic, kde jsme šli odhodlaně za vítězstvím a na-
konec jsme zaslouženě vyhráli 4:1 a vybojovali krásné třetí místo 
v silné konkurenci turnaje.
Po dobu trvání turnaje nastupovali starší žáci - Loprais Jan, Londin 
Lukáš, Klimek Hynek, Slavík Adam, Bábík Petr, Šafář Viktor, Repík 
Lukáš, také hráči mladších žáků - Podhorský Adam, Loprais Hon-
za, Londin Michal.
Z důvodu zranění a nemoci jsme do týmu zapojili i hráče ze Slo-
vanu Bzenec.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za příkladnou repre-
zentaci našeho města a především našeho klubu FC Vracov. Tato 
zimní příprava byla důležitá pro začátek jarní sezóny 2020, kde je 
pro nás cílem se umístit na předních příčkách tabulky.

Trenér starších žáků: Jiří Šafář

Brankář: Repík Lukáš
1. řada zleva: Bábík Petr, Klimek Hynek, Řihák Jaroslav, Pa-
landa Petr, Kořán Daniel, 
2. řada zleva: trenér a  vedoucí mužstva Šafář Jiří, Londin 
Lukáš, Loprais Jan, Slavík Adam

Házená
Halové výsledky vracov-
ských házenkářů.

Přípravka
První turnaj přípravek 
jihomoravské oblasti 
proběhl ve vracovské 
sportovní hale v  sobotu 
9. listopadu. V  prvním 
utkání se naše příprav-
ka utkala s  1. NH Brno 
a  vybojovala nečeka-
ný bod za remízu 7:7. 
Rovněž druhé utkání 
přineslo remízu, tento-
krát 8:8 s Drakenem „B“. 
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Draken má obrácené pořadí družstev, 
„B“ družstvo je výkonnostně silnější jak 
„A“ družstvo. Ve třetím utkání Vracov 
přehrál Miroslav 9:4, se kterou sehrává 
většinou vyrovnané partie. První prohra 
přišla ve čtvrtém utkání s Ostopovicemi 
„A“ 9:4 (Ostopovice vládnou kategorii 
přípravek již tří roky). S  ostopovickým 
„B“ družstvem si naši nejmenší 8:2. Dal-
ší poklidnou výhru si Vracov připsal 
nad Miroslaví „B“, tentokrát 11:1. V po-

sledním utkání turnaje Vracov přehrál 
Draken „A“ v  poměru 6:3. Na prvním 
turnaji se tak naši nejmenší umístili na 
třetím místě.
Druhé kolo halové soutěže přípravek se 
rovněž uskutečnilo v  domácí hale, ten-
tokrát v neděli 9. února. Vracov začínal 
s  favoritem turnaje Ostopovicemi „A“ 
a  podlehl 10:3. První „utrápená“ výhra 
přišla ve druhém utkání nad Drakenem 
„A“ 4:3. Nelehká výhra se rodila i ve tře-

tím utkání nad Ostopovicemi „B“, ten-
tokrát v poměru 7:5. První jasná výhra 
byla až s  Miroslaví 9:2. Následně Vra-
cov těsně prohrál s  Drakenem „B“ 5:6 
a  v  posledním utkání utrpěl debakl od 
NH Brno 11:2. Na druhém turnaji Vra-
cov obsadil čtvrtou příčku. 

V  součtu obou turnajů obsadili naši 
nejmenší třetí příčku za Ostopovicemi 
„A“ a NH Brnem.

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků se podařilo 
obnovit po více než deseti letech, a tak 
na rozdíl od svých dívčích kolegyň, 
které sklízejí úspěchy, kluci zatím sbí-
rají cenné zkušenosti.
První turnaj mladších žáků se usku-
tečnil v  sobotu 23. listopadu v  Hum-
polci. Hned první utkání přineslo 
překvapivou výhru 6:3 nad Jihlavou. 
Ve druhém utkání kluci těsně podleh-
li Drakenu 7:8. I  třetí utkání přineslo 
těsnou prohru, tentokrát 2:4 s  Hum-
polcem. S hostem ze severomoravské-
ho kraje Chropyní kluci prohráli 7:5. 
Jak se hraje, házená chlapcům před-
vedli Ostopovice v  poměru 2:9. Po-
slední utkání přineslo rovněž porážku, 
tentokrát 7:4 s NH Brnem. Mladší žáci 
tak na prvním turnaji obsadili pátou 
příčku ze sedmi.
Druhý turnaj mladší žáků se usku-
tečnil v  sobotu 25. ledna v  Jihlavě. 
V  prvním utkání podlehli chlapci 3:5 
Drakenu Brno. Ve druhém utkání se 

chlapci potkali se středočeským hos-
tem Čakovicemi, z  čehož byla druhá 
prohra v poměru 2:7. Ve třetím utkání 
kluci schytali od Ostopovic opět školu 
házené, tentokrát v poměru 17:7. Body 
nepřinesla ani následující utkání, a  to 

Mladší žačky
První turnaj mladších žaček se usku-
tečnil v  sobotu 16. listopadu ve vra-
covské hale. Díky podzimním výsled-
kům bylo družstvo mladších žaček 
nasazeno přímo do hlavní části tur-
naje a  nemuselo tak absolvovat kvali-
fikační část turnaje. První utkání se-
hrály mladší žačky s lídrem své oblasti 
Humpolcem a  těsně podlehly 3:2. Ve 
druhém utkání na naše mladší žač-
ky čekal lídr severomoravské oblasti 
Chropyně, od které naše děvčaty utr-
žily poučnou lekci v poměru 1:10. Bo-
hužel ani třetí utkání nedopadlo nej-
lépe a po vyrovnaném průběhu z toho 
byla třetí prohra 4:5 s Olbramovicemi. 
První výhra přišla až v předposledním 
utkání se Svinovem 9:2. V  posledním 
utkání Vracov utrpěl výhru 3:2 nad 
Drakenem „A“. Vracovské mladší žač-
ky tak skončily v  prvním turnaji na 
čtvrté příčce.
Druhý turnaj se konal v  Humpol-
ci v  sobotu 8. února. Tentokrát naše 
mladší žačky byly zařazeny do kvali-
fikační části turnaje, kterou se ziskem 

plného počtu bodů ovládly a  postou-
pily do hlavní fáze turnaje. V  prvním 
utkání hlavní fáze se Vracov utkal 
s  Humpolcem a  tentokrát vzájemné 
měření sil dopadlo výsledkem 10:2 ve 
prospěch domácích. Ve druhém utká-
ní nastoupily žačky proti Olbramovi-
cím a v odvetě zvítězily 6:5. Ve třetím 
utkání hlavní fáze na Vracov čekala 
Chropyně, tentokrát přijatelnější pro-

hra 7:11. Na druhém turnaji tak děv-
čata obsadila třetí místo.

Po dvou turnajích měla děvčata stejný 
počet bodů jako Olbramovice, vzá-
jemný zápas 4:5 a  6:5 lepší tým rov-
něž neurčil. Na řadu tak přišlo střílení 
pokutových hodů, které naše děvčata 
prohrála a  obsadila celkovou velmi 
smolnou čtvrtou příčku.

za prohru 8:10 s NH Brno, 8:9 s Jihla-
vou a 1:7 s Humpolcem.
Mladší žáci na druhém turnaji obsadili 
poslední sedmou příčku a v celkovém 
součtu obou turnajů se rovněž umístili 
na sedmém místě.
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Starší žačky
I starší žačky sehrály svůj první turnaj v domácí hale (sobo-
ta 14. prosince). V prvním zápase děvčata porazila bezpro-
blémové Ostopovice 19:7 a  ve druhém utkání Jihlavu 18:4. 
Ve třetím utkání kladl nemalý odpor našim děvčatům Svi-
nov, nicméně marně, výhra 11:8 pro domácí. O první příč-
ku v  turnaji se žačky porvaly ve velmi dramatickém utkání 
s Humpolcem, ve kterém dokázaly zvítězit 20:18. V posled-
ním utkání porazily žačky Olbramovice 17:13 a  v  prvním 
turnaji obsadily první příčku.
Druhý turnaj se konal v Brně v sobotu 11. ledna. V prvním 
utkání porazil Vracov Ostopovice 19:5, ve druhém utkání 
Olbramovice 17:3. Třetí utkání nabídlo opět dramatický souboj 
s Humpolcem, který i tentokrát naše děvčata zvládla, tentokrát 
15:11. V  posledním utkání si děvčata zastřílela proti Jihlavě 
a zvítězila 20:1. Vracovské žačky se bez ztráty bodu umístily na 
první příčce i na druhém turnaji.
V součtu obou turnajů starší žačky všechna svá utkání vyhrála 
a obhájila titul halových přebornic jihomoravské oblasti (již po 
třetí v řadě). Po třetí v řadě tak postoupila na halové Mistrovství 
České republiky, které kvůli momentálnímu stavu bylo odlože-
no na neurčito.

Dorostenky 
Dorostenky hrají odlišný formát zim-
ní soutěže než jejich menší kolegyně, 
jejich cesta tak započala v  oblastním 
základním kole v  sobotu 23. prosince 
v  Brně. V  prvním utkání dorostenky 
porazily Draken „B“ v poměru 8:3 a ve 
druhém utkání prohrály s  lídrem své 
oblasti Drakenem „A“ 12:5. Ve třetím 
kole porazily MS Brno 10:6. Ve čtvr-
tém kole se dorostenky utkaly s lídrem 
severomoravské oblasti Chropyní, zá-
pas po vyrovnaném průběhu skončil 
remízou 5:5. V  posledním zápase do-
rostenky s poklidem přehrály Miroslav 
11:2. V základním kole tak dorostenky 
skončily díky horšímu skóre  na třetí 
příčce za Chropyní a  postoupily do 
čtvrtfinále zimní ligy.
Čtvrtfinálová skupina „A“, ve které 
startovaly i  naše dorostenky, se usku-
tečnila v  neděli 19. ledna v  domácí 
hale. V  prvním utkání se dorostenky 
utkaly s Chropyní, až v samotném zá-

věru dokázaly překlopit vývoj na svou 
stranu s  výsledkem 8:7. Ve druhém 
utkání nastoupily proti Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, kterou dokázaly porazit 
o tři branky 12:9. Ve třetím utkání če-
kala na naše dorostenky Studénka, kte-
rou rovněž děvčata přehrála o tři bran-
ky v  poměru 11:8. Ve čtvrtém utkání 
narazila děvčata na Svinov, v  něm se 
zrodil v  dorostenecké kategorii velmi 
netypický výsledkem v  poměru 10:0 
pro Vracov. Poslední utkání s  Drake-
nem „A“ děvčata nesehrála a  kontu-
mačně vyhrála 5:0. Děvčata tak ze své-
ho čtvrtfinálového kola postoupila do 
semifinále z prvního místa.
Semifinálová skupina „D“ se usku-
tečnila rovněž ve vracovské sportovní 
hale, a to v neděli 8. března. V prvním 
utkání se dorostenky utkaly s  Bako-
vem nad Jizerou a utkání skončilo ne-
rozhodným výsledem 4:4. Ve druhém 
utkání  ve velmi vyrovnaném zápase 
zvítězily nad Studénkou v poměru 6:5. 

Magdaléna vybojovala 
v prosinci 2019 v Praze zlatou 
medaili z mistrovství ČR karate 
všech stylů a stala se tak 3x 
v řadě Mistryní ČR.

• V  únoru 2020 proběhla Olympiáda 
dětí a mládeže, kterou pořádal Karlo-
varský kraj. Této olympiády se zúčast-
nili nejlepší sportovci ze všech krajů 
ČR. 
• Magdaléna získala za Jihomoravský 
kraj na této olympiádě  zlatou medaili 
v kategorii kata všech stylů. 

Třetí utkání s Modřanami se již neslo 
v  poklidném duchu a  děvčata zvítězi-
la 14:7. Ve čtvrtém utkání dorostenky 
těsně podlehly Drakenu „A“ 9:8. V po-
sledním utkání  v  poklidu přehrály 
Chropyni 17:7.
Dorostenky ve své semifinálové skupi-
ně obsadily druhou příčku a  postou-
pily tak do republikového finále, které 
rovněž jako finále starších žaček aktu-
álně nezná datum konání svého závě-
rečného turnaje.
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Pro řadu fanoušků motorsportu není ta-
jemstvím, že za nenápadnými garážový-
mi vraty jednoho vracovského řadového 
domku se skrývá vůz mistra Evropy v zá-
vodech do vrchu historických automo-
bilů. S legendární Škodou 130 RS vstou-
pil Jaroslav Mikeš do seriálu ME v roce 
2018 a premiérovou sezonu vyhrál! Loni 
k tomu chyběl jen krůček, letos chce tým 
ACCR Mikeš racing stát opět na stupni 
nejvyšším. 

Ohlédnutí za rokem 2019
Bilancování uplynulé sezony sotva 10 týd-
nů před startem prvního závodu té nasta-
vající již není tak atraktivní, jako když jsou 
dojmy čerstvé. Proto se v zázemí dílny JM 
Motorsport ve Vracově povídalo hlavně 
o  plánech pro tento rok. Malému ohléd-
nutí a  připomenutí klíčových momentů 
jsem se však nevyhnuli. Z uskutečněných 9 
podniků se jezdec, který je současně repre-
zentantem ČR, zúčastnil osmi závodů. Cel-
kové první místo ve skupině 2 si Jarek Mi-
keš držel až do posledního závodu Coppa 
del Chianti Classico, kdy bodovací systém 
nahrál Italovi Palmierimu. Ten absolvoval 
větší část seriálu s téměř šestilitrovým De 
Tomaso Pantera a po jeho poruše vodil tří-
litrové Porsche - tedy vozy s nesrovnatelně 
vyšším výkonem, než Škoda 130 RS. Právě 
schopnost konkurovat takovým kopcovým 
monstrům zajistila Jarkovi Mikešovi nejen 
pozornost diváků, ale leckdy i  zaskočené 
reakce sportovních komentátorů. 
Obhajoba fi nálního prvenství v  objemo-
vé třídě však byla nepsanou povinností. 
„V každém případě se dařilo využít zkuše-
nosti z předchozího roku, a pokud to do-
volily podmínky, tak zlepšovat zajeté časy,“ 
shrnul průběh mistrovství Mikeš. Pohled 
do výsledkových listin jeho slova potvrzu-

J. Mikeš zbrojí na další sezonu evropských vrchařů
je. Vítězství na domácím Ecce Homo, kdy 
zdolal 7 800 m dlouhou trať jako nejrych-
lejší škodovka s motorem vzadu, famózní 
výkon na trati Trento Bondone, která je se 
svými 17,3 km pomyslným Le Mans vrcha-
řů, stejně tak v  severoitalské Cesaně, kde 
ereso „odlehčené“ o přední spojler působi-
lo poněkud rallyovým dojmem. „Výsledek 
z Trenta potěšil dvojnásob, protože se navíc 
podařilo překonat čas někdejšího mistra 
Evropy Petra Doležala. Ten zde se Škodou 
130 RS exceloval v roce 1981.“ komentuje 
jezdec a dodává: „ V Cesaně jsme jeli po-
prvé a zdejší trať je pověstná svým profi lem 
s  ostrými zlomy, na kterých jde při plné 
jízdě auto všemi koly do vzduchu. Hned 
v prvním tréninku bylo jasné, že okruhový 
spojler nemá šanci ostrou jízdu přežít a tak 
musel dolů,“ 
Červenomodrobílou raketu bez předního 
spojleru mohli vidět diváci i v Ústí nad Or-
licí. „Tam to však nebylo kvůli skokům, ale 
spíše přemotivovaností v tréninkové jízdě,“ 
uvádí závodník na pravou míru malý výlet 
mimo trať, jiinak ale spokojený, že se týmu 
loni větší problémy vyhnuly. V Cesaně se 
pak projevilo poškození převodovky zná-
ročného Trenta, ale naštěstí před závodem. 
„Opravu poněkud zkomplikoval chybějí-
cí klíč č. 36, ale protože lidi kolem aut se 
domluví bez ohledu na svoji řeč, vše dobře 
dopadlo – Italové nám zapůjčili chybějí-
cí nářadí i s mechanikem a navíc poskytli 
krásné zázemí pro opravu,“ doplňuje ma-
nažerka týmu a manželka v jednom Karla 
Mikešová. 

Co bylo, bylo, teď se jede na titul!
Na první pohled je zřejmé, že před začát-
kem sezony tady není na dlouhé posezení 
čas. Jaroslav Mikeš je také hlavním me-
chanikem, konstruktérem a  vyvojářem, 

který se pod značkou JM Motorsport sta-
rá o  stroje několika dalším závodníkům, 
a staví a renovuje veterány. I díky tomu se 
týmu daří nákladný sport fi nancovat. „Ať 
chcete nebo ne, je to o penězích. Čím vyšší 
je soutěž, tím výše šplhají náklady. Jen sa-
motné cestování po evropských podnicích 
je nákladově úplně jinde, než při těch do-
mácích. Takže naším hlavním úkolem před 
seriálem je zajištění fi nancí. Pokud můžete 
alespoň část rozpočtu pokrýt z  vlastního 
podnikání, je to velká výhoda,“ komen-
tuje tuto otázku manažerka. „Oslovujeme 
samozřejmě i potenciální partnery. U his-
toriků předpisy omezují využití auta jako 
reklamního nosiče, ale mimo to mohou 
být možnosti prezentace sponzora zajíma-
vé.“ Ale nejsou historici v dnešní době pře-
žitek? Není lákavější a třebas i výhodnější 
přesedlat do současného vozidla? „Závo-
dění je o  rychlosti, každý chce zrychlovat 
a v tom mají soudobá vozidla navrch. Snad 
žádný jezdec by si nenechal ujít příležitost 
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usednout do moderního speciálu, získat 
tu zkušenost, prostě být rychlejší. Historici 
však mají oproti nejnovější technice jednu 
zásadní přidanou hodnotu – ukazují nám 
práci předchozích generací, bez které by 
ty současné vozy nebyly takové, jaké jsou. 
Proto historici na závodní tratě patří a ros-
toucí zájem diváků to jen potvrzuje,“ soudí 
J. Mikeš. 
Letošní FIA Historic Hill Climb Champ-
ionship sestává z 9 podniků a pro fanouš-
ky je příznivá zpráva, že hned dva se opět 
uskuteční v  České republice. Po úvodním 
Rechbergu 25. a 26. dubna v Rakousku, se 
jezdci ME historiků sejdou v Ústí nad Or-
licí netradičně již o posledním květnovém 
víkendu. Jen týden na to zamíří kompletní 
evropská špička do Šternberka na slavnou 
trať Ecce Homo. Vedle evropských kopců 
se ACCR Mikeš racing tým letos předsta-
ví i v Mistrovství ČR historiků, na které se 
kromě zmíněného Ústí nad Orlicí a Štern-
berka uskuteční na Autodromu Brno (4. 4.), 
v Náměšti nad Oslavou (8.-10. 5.), ve Vrbně 

pod Pradědem (3.-5. 7.), v Dobšiné na Slo-
vensku (17.-19. 7.), v Prachaticích (7.-9. 8.), 
Lanškrouně (21.-23. 8.) a v Divákách (11.-
13. 9.).  
Dílnou JM Motorsport se i během rozhovo-
ru neustále nesou kovové zvuky používané-
ho nářadí, času prostě není nazbyt, odpočí-
távání do staru prvního závodu právě zača-

lo... Jaroslav Mikeš má jasno: „Auto není ni-
kdy dokonalé, vždycky je co zlepšit, a právě 
taková důslednost pak dělá cenné desetinky 
na trati. Desetinky, která vám můžou vyhrát 
celý závod...“ A netají se tím, že se o letoš-
ní nejvyšší umístění ve své kategorii porve 
s maximálním nasazením. Držíme palce!

Karla Mikešová

"V  anketě Sportovec okresu Hodonín za rok 2019 uspěli 
sportovci z Vracova. V kategorii mládežnický sportovní ko-
lektiv  skončily na třetím místě starší žákyně oddílu národní 

házené Vracov.V  kategorii sportovní talent okresu zvítězil 
fotbalista Jakub Podkalský. V kategorii mužů skončil na tře-
tím místě biketrialista Ondřej Krúpčik. Gratulujeme."
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Na stáří jsme se 
rozhodli přestěhovat 

do menšího 
rodinného domku.

Finance zajištěny 
prodejem našeho bytu. 
Za nabídky děkujeme.

 Tel.: 739 851 890
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KROJOVÝ PLES 2020
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