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Slovo starosty

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

Výpis ze zasedání Rady města Vracova,
která zasedala 11x ve dnech 30. 4. 2020 až 2. 9. 2020 a mimo jiné projednala/schválila:

Vážení občané, Vracovjané.
Bohužel v podzimních měsících se opět navrátila situace s epidemií. V případě, kdy budete v těchto podmínkách cokoli potřebovat, 
město je připraveno Vám pomoci. Zavolejte, napište. Buďte prosím opatrní, dodržujte nařízení, chraňte sebe i okolí. 
Přeji Vám pevné zdraví a hodně pohody.                                                                                                                      starosta Jaromír Repík

1) Rada města Vracova schvaluje uzavření příkazní smlouvy 
mezi Městem Vracov a Prost Hodonín, s.r.o., IČ: 60701366, 
se sídlem 695 01 Hodonín, Brněnská 4062/3a dle provedené-
ho poptávkového řízení na „Technický dozor na akci Staveb-
ní úpravy + nástavba části MZŠ Vracov“ za nabídkovou cenu 
26.1360 Kč vč. DPH.

2) Rada města Vracova schvaluje žádost Odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Kyjov o  poskytnutí dotace ve výši 
84.700 Kč z rozpočtu města ke spolufi nancování minimální 
sítě sociálních služeb pro rok 2020 ORP Kyjov a  tento bod 
doporučuje ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 

3) Rada města Vracova souhlasí se zřízením přípravné třídy 
Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové organizace, 
v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004, o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), a to od 1. září 2020 po dobu jednoho 
školního roku.

4) Rada města Vracova nesouhlasí se zavedením místního po-
platku z pobytu na území města Vracova. 

5) Rada města Vracova schvaluje poskytnutí fi nanční podpory 
ve výši 2 000 Kč Hornickému spolku Jihomoravského ligni-
tového revíru u příležitosti odhalení památníku k 50. výro-
čí tragické události na dole Dukla v Šardicích, kde zahynuli 
i dva Vracovjané.

6) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného výbě-
rového řízení na stavební práce „Stavební úpravy + nástav-
ba části MZŠ Vracov“ v  souladu s  doporučením hodnotící 
komise; nejvýhodnější nabídku předložila MSO servis spol. 
s r. o., IČ: 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 
Kyjov, s nabídkovou cenou 19 998 500 Kč bez DPH a „kvali-
tou nabízeného ETICS“ pro parametr sd = 4,93 m a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a MSO servis 
spol. s r. o., IČ: 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 
01 Kyjov dle provedeného výběrového řízení na stavební 
práce „Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov“ za na-
bídkovou cenu 19 998 500,00 Kč bez DPH. 

7) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného výběrové-
ho řízení na zhotovení díla „Vracov – chodníky v areálu MŠ“; 
nejvýhodnější nabídku předložila společnost Pablastav, s.r.o., IČ 
07387113, se sídlem 696 03 Dubňany, Fr. Vlacha 690, s nabídko-
vou cenou 793 311 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Vracov a společností Pablastav, s.r.o., IČ 07387113, se 
sídlem 696 03 Dubňany, Fr. Vlacha 690, dle provedeného vý-
běrového řízení na zhotovení díla „Vracov – chodníky v areálu 
MŠ“ za nabídkovou cenu 793 311 Kč vč. DPH.

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 
projektu „Pořízení hudebního nástroje pro Klub důchod-
ců Vracov“ ve výši 25 000 Kč v rámci dotačního programu 
„Podpora rodinné a  seniorské politiky na úrovni obcí“ pro 
rok 2020. O  poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Ji-
homoravského kraje na svém 31. zasedání, konaném dne 
18. 6. 2020, usnesením č. 2720/20/Z31.

9) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku „Pojištění městských lesů 
Vracov“; nejvýhodnější nabídku předložila Generali Česká 
pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem 110 00 Praha 1, Spá-
lená 75/16, s nabídkovou cenou 55 487 Kč (není plátce DPH) 
a  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo mezi Městem Vracov 
a Generali Českou pojišťovnou a.s., IČ 45272956, se sídlem 
110 00 Praha 1, Spálená 75/16, dle provedeného výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Pojištění městských lesů Vracov“ 
za nabídkovou cenu 55 487 Kč/rok.

10) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku „Modernizace kanceláří 
v objektu radnice ve Vracově“; nejvýhodnější nabídku před-
ložila společnost K + S, spol. s r.o., IČ 25522973, se sídlem 696 
81 Bzenec, Kasárna 1505, s nabídkovou cenou 2 130 085,78  
Kč (bez DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Měs-
tem Vracov a K + S, spol. s r.o., IČ 25522973, se sídlem 696 81 
Bzenec, Kasárna 1505, dle provedeného výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Modernizace kanceláří v objektu radnice 
ve Vracově“ za nabídkovou cenu 2 130 085,78 Kč.

11) Rada města Vracova schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 
168 936 Kč, kterou město Vracov obdrželo prostřednictvím 
Jihomoravského kraje na účet města Vracova, a to jako dotaci 
ze státního rozpočtu na podporu mimořádného fi nančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií COVID_19 pro Pečovatelskou službu Vracov, ID 
1243476.

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. MUVR-884/2020 ze dne 24. 6. 2020 mezi 
Městem Vracov a Pablastav, s. r. o., IČ: 07387113, se sídlem 
Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany, kterým se mění čl. 5 odst. 
5.1. smlouvy - cena za dílo „Vracov – chodníky v areálu MŠ“ 
z původního znění: „Cena díla bez DPH 655 629 Kč, DPH 
21% 137 682 Kč, Cena celkem vč. DPH 793 311 Kč“ na nové 
znění: „Cena díla bez DPH 682  399,22 Kč, DPH 21% 143 
303,83 Kč, Cena celkem vč. DPH 825 703 Kč“, a to z důvodu 
nutné sanace zemní pláně a opravy veřejného osvětlení.

Z MĚSTAZ MĚSTA
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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 2. 6. 2020 a 2. 9. 2020 a mimo jiné projednalo/schválilo:

1. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vra-
cov za účetní období roku 2019 vypracovanou ověřovatelem 
AUDIT Brno spol. s r.o., auditorskou společností. 

2. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje závěrečný účet města 
Vracova za rok 2019 dle § 43 zákona o obcích a vyjadřuje sou-
hlas s hospodařením města Vracova za rok 2019 bez výhrad. 

3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje účetní závěrku města 
Vracova za rok 2019, při které nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky.

4. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci 
o  udělení příklepu vydražených nemovitých věcí – pozem-
ku parc. č. 1149 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je rodinný dům čp. 1225 a pozemku parc. č. 1150 – ostatní 
plocha v obci  a katastrálním území Vracov Usnesením  č.j. 
099 EX 3665/10-531 ze dne 9. 4. 2020 za nejvyšší podání 944 
000 Kč v elektronické dražbě dle Dražební vyhlášky č.j. 099 
EX 3665/10-460 ze dne 12. 2. 2020 vydané soudním exekuto-
rem JUDr. Ivo Luhanem, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem 
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2.

5. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi darujícím XY a obdarovaným Městem Vracov 
o darování stavby kapličky sv. Urbana v areálu vinných skle-
pů v ul. Cihelná postavené na části pozemku parc. č. 4417/1 
v obci a katastrálním území Vracov, která nepodléhá zápisu 
do katastru nemovitostí a byla vybudována na základě územ-
ního souhlasu č.j. MUVR-473/2020-3 ze dne 24. 3. 2020 se 
souhlasem města Vracova na základě Smlouvy o  možnosti 
provést stavbu na cizím pozemku ze dne 13. 5. 2020.

Enviromentální vyúčtování 
za rok 2019

Asekol a.s. poslal Vracovu certifi kát k environmentálnímu vyúčtování za rok 
2019. Jedná se o  přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl 
díky zpětnému odběru a  recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů odevzda-
ných občany Vracova.

Díky „Environmentálnímu vyúčtování“ přesně vidíte, kolik jste uspořili 
elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a  pitné vody. 
V certifi kátu je vyčíslen i Váš podíl na snížení acidifi kačního potenciálu a emi-
sí skleníkových plynů.

Zpracovala: Ing. Ludmila Polešovská, 
tajemnice MěÚ

6. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí nabídku REAL 
CZ Praha s. r. o., IČ: 06596291, se sídlem Boršovská 2591/71, 
Kyjov na odkoupení pozemků parc. č. 3731/152 a 3731/158 
v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 150 Kč/m2, 
celkem 1 386 600 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi 
prodávajícím REAL CZ Praha s. r. o., IČ: 06596291, se sídlem 
Boršovská 2591/71, Kyjov a kupujícím Městem Vracov o pře-
vodu pozemku parc. č. 3731/152 – orná půda o výměře 9208 
m2 a pozemku parc. č. 3731/158 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 36 m2 v obci a katastrálním území Vracov do vlast-
nictví města Vracova za kupní cenu 150 Kč/m2, celkem 1 386 
600 Kč; kupní cena 150 Kč/m2 se rovná kupní ceně, za kterou 
uvedené pozemky město Vracov prodávalo kupní smlouvou 
V-7430/2014-738 ze dne 2. 10. 2014 a kterou si město Vra-
cov sjednalo pro případ uplatnění svého předkupního prá-
va dle čl. VII. písm. b) kupní smlouvy a  smlouvy o  zřízení 
předkupního práva věcného V-7430/2014-738 ze dne 2. 10. 
2014 uzavřené mezi RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o., 
IČ: 29310768, se sídlem Boršovská 2591/71, Kyjov a Městem 
Vracov a dle čl. II. písm. b) kupní smlouvy V-2022/2018-738 
ze dne 31. 3. 2018, uzavřené mezi RUKO CZ Präzisionswer-
kzeuge s. r. o., IČ: 29310768, se sídlem Boršovská 2591/71, 
Kyjov a REAL CZ Praha s. r. o., IČ: 06596291, se sídlem Bor-
šovská 2591/71, Kyjov, jejímž vedlejším účastníkem je i Měs-
to Vracov.

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje rozhodnutí hodové-
ho výboru zrušit konání tradičních hodů v roce 2020.

Zpracovala: Ing. Ludmila Polešovská, tajemnice MěÚ
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Hospodaření města Vracova za rok 2019
Příjmy
vlastní daňové příjmy 77 195 500

nedaňové příjmy 4 669 900
kapitálové příjmy 1 751 600

dotace 21 568 700
zůstatek z předchozích let 63 548 400
Příjmy celkem 168 734 100

Výdaje
kap. 709 les - odborná správa 39 800
kap. 710 komunikace 78 900
kap. 714 školství

příspěvek MŠ + ŠJ na provoz 1 250 000
příspěvek MZŠ + ŠJ na provoz 3 200 000
příspěvek ZUŠ 700 000
DDM - oprava 270 000

celkem 5 420 000
kap. 716 kultura, sport

MKK, knihovna, infocentrum 1 977 100
kniha Kyjovsko z nebe, publikace o divadle 96 300
kulturní akce 321 500
SOZ, rozhlas, zpravodaj, kabel. tel. 481 600
příspěvek FC na činnost 200 000
příspěvek TJ na kuželnu - el. en. 145 000
příspěvek TJ na činnost 135 000
příspěvek TJ Sokol - MČR starší žák. 30 000
příspěvek tenisovému oddílu 50 000
fond rady 413 800
příspěvky souborům, spolkům 477 500

celkem 4 327 800
Kap. 719 správa

správní výdaje vč. městské policie 16 534 000
hasiči, hasičská zbrojnice, energie 522 800

celkem 17 056 800
Kap. 728 pečovatelská služba DPS

mzdy, opravy, energie 3 468 100
celkem 3 468 100
Kap. 739 komunální služby

veřejné osvětlení, el. energie, údržba, opravy 609 600
příspěvek VPS 10 466 100
odpadové hospodářství 3 213 200
nebyt. hospodářství 190 600
bytové hospodářství 268 200
venkovní parket, party stan 337 700
opravy, sokolovna, smuteční síň, byty MŠ 1 308 300

celkem 16 393 700
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Kap. 740 rezerva fi n.prostř.na výdaje upřesněné v průběhu roku 569 700
Kapitálové výdaje
vodovod Záhumenská, Baráky 672 900
lesní cesta k Miloticím 4 042 900
MK Baráky 1 150 600
MK Radniční, část Záhumenská a Baráky 2 981 200
nové kanceláře MěÚ 3 964 600
strojní investice VPS 196 100
 výkup pozemků 816 000
víceúčelové hřiště s kluzištěm 565 300
sanace svahu Cihelná 115 900
kamerový systém I. etapa 144 500
kabelová televize Borová, Lomená 1 667 900
PD náměstí Míru, jižní část + Obecní dům 840 200
PD Olšíčka + průzkumy 125 900
PD rozvoj areálu stadionu 103 300
nový územní plán 90 800
parkoviště a zeleň Řadová 68 200
celkem 17 546 300
Výdaje celkem 64 901 100

Příjmy celkem 168 734 100
výdaje 64 901 100
zůstatek 103 833 000

Společenská kronika
Výroční svatby: 
Červen
Zlatá svatba 
Josef a Marie Fridrichovi

Červenec 
Diamantová svatba
Josef a Anna Repíkovi
62. výročí svatby
Josef a Květoslava Jagošovi
66. výročí svatby
Miloslav a Marie Ondrůškovi

Zemřelí

Narozeniny:
Květen
80 let
Rudolf Dzurko
92 let
Františka Hadamíková

Červen
80 let
Tomáš Ševela
Antonín Všetula
Marie Lopraisová
90 let
Marie Gasnárková
91 let
Antonín Těšina

Roman Řihák, Filomena Presová, Karel Fridrich, Jiří Malár, Růžena 
Mezihoráková, Jan Jakša, Josef Mezihorák, Marie Čubíková, Marie Kaňovská, 
Dana Presová, Helena Hubrová, Marie Nyklová, Eliška Andrešičová, Marie 
Fridrichová, Josef Fridrich, Františka Haplová, Jeroným Dufek, Miroslav 
Exel, Zdeněk Různa, Miroslav Novotný

Červenec
90 let
Františka Haplová
95 let
Anna Luňáková
100 let 
Anna Presová

Srpen
80 let
Marie Sečková
Květoslav Setínský

Září 
80 let
Marie Kočí
90 let
Věra Marková
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Vítání dětí do života
Vítání dětí v červnu a září:

Max Štěrba Michal Šťastný Lukáš Říha

Mariana Novotná Lucas Klajba Antonín Svitálek

Jan Doležal Martin Paška Jakub Luža
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Jan Rokyta Jiří Horejsek Tereza Chmelová

Vittorio Glaser Ondřej Hlavica  Lukáš Veselý

Karolína Kordulová Nela Somrová
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MĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB VRACOVMĚSTSKÝ KULTURNÍ KLUB VRACOV

Hody, milé hody, už jsem dohodoval! Pro letošek určitě…
Milí Vracovjané!
Nejednou jsem slyšel názor, že rok 2020 
bude rozhodně něčím výjimečný, snad až 
magický. Možná jen proto, že do nového 
roku vždy lidé vzhlížejí s určitými očekává-
ními, přáními, touhami… A  možná právě 
proto, že před námi byl rok složený ze dvou 
„dvacítek“ – už to je přece důvod mu jakousi 
tu výjimečnost přisoudit… 
Nyní, když už máme podstatnou část roku 
2020 za sebou, se asi všichni shodneme na 
tom, že výjimečný skutečně je. Bohužel, mi-
nimálně kvůli pandemii koronaviru v  tom 
negativním slova smyslu. Rozhodně nechci 
a ani mi nepřísluší hodnotit, jak moc zákeř-
ný virus to je a jestli všechna s tím související 
opatření a vládní nařízení jsou nebo nejsou 
v pořádku. Jisté ale je, že si tento „korona-
virový“ rok budeme dlouho a dobře pama-
tovat. Právě nový typ koronaviru totiž může 
mimo jiné také za to, že se letos neuskuteční 
naše tradiční a široko daleko vyhlášené Cí-
sařské hody s věncem a káčerem. 
Mluvil jsem s mnoha pamětníky, folkloristy, 
ale i běžnými konzumenty hodového veselí 
a nikdo z nich si situaci, vyjma války, kdy by 
se o třetím víkendu v říjnu u nás ve Vracově 
nerozezněly hodové písničky, nepamatuje.
Jak už jistě všichni dobře víte, o  zrušení 
letošních hodů rozhodlo na svém zasedá-
ní Zastupitelstvo města Vracova ve středu 
2. září 2020. Věřte, nebylo to rozhodnutí 
jednoduché. Nicméně doufám, že jej právě 
s ohledem na nastalou situaci, která se navíc 
neustále vyvíjí a mění téměř ze dne na den, 
plně chápete a respektujete. 
Tradičně se do hodového průvodu po oba 
víkendové dny zapojují stovky krojovaných 
a další stovky, ba až tisíce lidí této neobyčej-
né kráse přihlíží. V dané situaci a při tak ma-

sové akci by šlo o hazard, hazard s lidským 
zdravím. Příkladem za všechny by mohly 
být okamžiky, kdy v rámci uvolněné hodové 
atmosféry popíjí víno z jedné sedmičky ka-
ždý, ke komu se zrovna v tu chvíli ona sed-
mička dostane… 
Zkrátka a dobře, splnění všech epidemiolo-
gických a hygienických podmínek a naříze-
ní, které souvisí s koronavirovou pandemií, 
je u hodů naší velikosti prakticky nemožné. 
A  rozhodně bychom neměli zapomenout 
ani na nejdůležitější aktéry hodů – stárky. 
Svobodní, či ženatí, všichni mají přece právo 
užít si hody se vším všudy, v plné parádě. 
Vzpomínky například na to, že hodovou zá-
bavu kvůli platným omezením mít nemohli 
nebo byla jen ve velmi okleštěném počtu 
účastníků, navíc v rouškách, by si určitě ne-
přál nikdo z nich. A právě se stárky byla situ-
ace v rámci zasedání hodového výboru de-

tailně konzultována a jednoznačně převládl 
názor, že raději za rok nežli takto. Rád bych 
v  této souvislosti podotkl, že právě výstup 
z jednání hodového výboru sloužil také jako 
jeden z podkladů, o který se zastupitelé při 
svém rozhodování o budoucnosti letošních 
hodů opírali. 
Zdraví a  bezpečnost občanů je na prvním 
místě, a  to i  v  případě, kdy jde o  tak vý-
znamnou kulturní akci, kterou naše hody 
bezesporu jsou. Asi nikdo z nás by si nepřál, 
aby se o našich hodech psalo nejen jako o re-
kordních co do počtu krojovaných, ale i „re-
kordních co do počtu nakažených novým 
typem koronaviru“. 
Věřím, že v  příštím roce si naše milované 
hody všichni bez jakýchkoliv omezení opět 
do sytosti užijeme. Těšme se na to! 
Přeji pevné zdraví nám všem. 

Petr Fridrich, místostarosta

Milí Vracovjané, 
ať chceme, nebo ne, obecně kulturní dění 
kvůli koronavirové pandemii poslední do-
bou poměrně  strádá. Bohužel je to případ 
i našeho města, kdy se některé z plánova-
ných akcí nemohly uskutečnit v plném roz-
sahu, či vůbec. I v této nelehké době jsme 
se snažili uspořádat alespoň taková setkání, 
která byla v  souladu s  aktuálními naříze-
ními vlády a hygieniků. To je také důvod, 
proč jsme se během uplynulých měsíců po-
tkávali spíše ve venkovních prostorách na 
čerstvém vzduchu. 
Léto jsme už tradičně zahájili ve společnosti 
Kinematografu bratří Čadíků. Báječní muži 

s klikou, jak se často o tomto pojízdném kině 
mluví, k  nám zavítali hned začátkem čer-
vence. Po čtyři letní večery jsme si užívali fi l-
my z tuzemské produkce. Přestože nás sem 
tam potrápily dešťové kapky, věrní diváci si 
neopakovatelnou fi lmovou atmosféru pod 
širým nebem určitě náležitě užili. 
O  pár týdnů později se už prostranství 
naproti radnice proměnilo v  provizorní 
divadelní sál. Divadlo Květ Života k  nám 
zavítalo s úsměvnou hrou Pohádka mládí. 
Veselohra jak vystřižená z běžného života 
pobavila zástupce nejedné generace divá-
ků, kteří se v hledišti sešli.  
Speciálně dětem pak byla věnovaná akce, 

která měla za úkol přiblížit pravou pou-
ťovou atmosféru, jak ji znali naše babičky 
a dědečkové. Děti se povozily na dřevěném 
kolotoči, s  babkou kořenářkou poznáva-
ly bylinky, svou udatnost a  sílu poměřily 
v ringu se silákem, obdivovat mohly moř-
skou pannu, baletku nebo mohly zkusit 
štěstí v dobové střelnici. Součástí programu 
bylo také vystoupení Dětského kočovného 
divadélka z Kyjova. 
Samotný závěr letních prázdnin patřil tra-
dičním Dožínkám s otevřenými sklepy. Role 
hospodářů se tentokrát zhostili Hana a Ka-
mil Vodákovi. Letošní průvod se po nezbyt-
ném zvykosloví u radnice nevypravil rovnou 
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do Baráků, ale trochu netradičně zamířil 
nejprve do areálu sklepů v Cihelce. Tady 
totiž bylo na programu slavnostní posvě-
cení nově postavené kapličky sv. Urbana. 
Tu naše město dostalo od milých stavitelů 
darem, za což jim ještě jednou patří velké 
poděkování. Poté už se dožínkový průvod 
vypravil do Baráků, kde pokračovala ve-
černí zábava s dechovou hudbou 
Vracovjáci. Ani v Cihelce se spát 
nešlo, o což se postarala cimbálo-
vá muzika Friška. Také víno teklo 
v obou lokalitách proudem, a tak 
o dobrou náladu rozhodně nebyla 
nouze. 
S příchodem září jsme se pak s na-
šimi nejmenšími vydali na Velkou 
cestu pohádkovým lesem. Jde o tra-
diční akci, kterou MKK pořádá ve 
spolupráci s Domem dětí a mláde-
že. Na holky a  kluky čekalo hned 
šestnáct pohádkových zastavení. 

Děti tak například pomáhaly Rumcajsovi 
střílet šišky, zastavily se na návštěvu u Sně-
hurky a sedmi trpaslíků nebo prokazovaly 
svou zručnost u kutilů Pata a Mata. Zajistit 
věrohodné kostýmy pro pohádkové bytosti, 
malé občerstvení pro účinkující či výrobu 
a  rozvoz kulis po lese přitom není jedno-
duchá věc. Zrovna tak není samozřejmostí 

účast desítek dobrovolníků. Proto je pro 
nás vždy velkou odměnou, když děti od-
chází z pohádkového putování plné zážitků 
a úsměvů. Každé z dětí si navíc vždy odná-
ší sladkou odměnu a malý dárek. Nejinak 
tomu bylo i letos.  
I přes nepříznivou situaci způsobenou pan-
demií koronaviru jsme si u nás ve Vracově 

užili v uplynulých měsících spoustu 
radosti a zábavy. Co už nyní bohu-
žel víme, je to, že se letos nebudou 
s  ohledem na nepříznivou epide-
miologickou situaci konat tradiční 
a věhlasné Císařské hody s věncem 
a kačerem.  Kdo ví, třeba nás o (ne)
hodovém víkendu bude čekat něja-
ké překvapení … uvidíme!  
Přeji Vám hlavně pevné zdraví a při 
některé z kulturních akcí snad zase 
brzy na viděnou. 

Za MKK Vracov Jana Fridrichová

Začal podzim a s ním se přehoupla do své 
druhé poloviny hlavní turistická sezóna. 
Ta byla letos bohužel poznamenána celo-
světovou pandemií. 
Do našeho infocentra zavítala sice spousta 
turistů i cykloturistů, ale oproti předešlým 
sezónám to bylo o dost méně. Ti, kteří si 
k nám i přesto našli cestu, měli možnost 
si vybrat z  naší nabídky upomínkových 
předmětů a  dostali spoustu zajímavých 
typů na výlety v blízkém okolí. Letošní se-

zónní novinkou byla turistická magnetka 
s  fotkou naší radnice, která se návštěvní-
kům velmi líbila.
V letošním roce se naše infocentrum při-
hlásilo do akce s  názvem Mystery sho-
pping, ve které je hodnocena kvalita slu-
žeb. Infocentrum navštíví falešný turista 
a následně hodnotí svou návštěvu. Všímá 
si interiéru, vybavení infocentra, vstříc-
nosti pracovníků, schopnosti navrhnout 
řešení, informovanosti o  daném městě 

a  regionu apod. Snad zde mohu říci, že 
jsme si v tomto hodnocení vedli na výbor-
nou ve všech směrech. Kladné hodnocení 
naší práce nás velmi těší a budeme se sna-
žit i  nadále našim návštěvníkům posky-
tovat dostatečné množství typů a  rad, co 
v  našem městě, regionu mohou navštívit 
a zažít.
S přáním hezkého podzimu                                                                                 

 Hana Mezihoráková
Informační centrum města Vracova

Jako každý rok, tak i  letos proběhne v  naší knihovně celorepubliková akce 
s názvem Týden knihoven. Abychom vyšli čtenářům vstříc, tento týden u nás 
vždy rozšíříme na dva týdny. Letos začneme v pondělí 5. října a akci ukončíme 
v pátek 16. října 2020. V rámci tohoto projektu všechny knihovny připravují 
celou řadu aktivit. Proto i naše knihovna nezůstává pozadu a pořádá besedy 
pro místní ZŠ, nadále probíhá burza vyřazených knih (cena 5 Kč/ks), zapo-
mnětlivým čtenářům se promíjejí upomínky a nově přihlášení čtenáři nemusí 
platit roční zápisné.
Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, měla by se v  rámci této 
akce uskutečnit beseda s  Naďou Horákovou, spisovatelkou historických ro-
mánů a detektivek, spoluautorkou scénářů televizního seriálu Policie Modra-
va. Setkání s paní Horákovou by mělo proběhnout ve středu 7. října v 17:00 
v malém sále KD.
Tímto bych chtěla pozvat všechny stávající i  nové čtenáře, aby využili této 
akce a navštívili naši knihovnu. Veškeré informace i provozní dobu najdete na 
webových stránkách www.knihovnavracov.webk.cz.

Za MěK Vracov Mgr. Kateřina Gasnárková

Infocentrum

Pozvánka 
na Týden knihoven
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Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLYZ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V průběhu letních prázdnin začaly na naší škole 
rozsáhlé stavební úpravy

Proběhly přípravné a bourací práce a při-
vedení vody, elektřiny a topení do budova-
ného patra nově vznikající nástavby školy.  
Po instalaci a  zprovoznění jeřábu byla od-
straněna část střechy a namontovány ocelové 
nosníky. Dle harmonogramu by do Vánoc 
měla mít naše škola novou střechu a následně 
budou probíhat vnitřní práce.  

Nový školní rok 2020/2021
Nový školní rok začal na Masarykově zá-
kladní škole velmi netradičně. 
Vzhledem k přísnějším hygienickým naříze-
ním, rozsáhlým stavebním úpravám a  také 
z  důvodu nepříznivého počasí se zahájení 
školního roku odehrálo pouze v  jednotli-
vých kmenových třídách.
O přivítání prvňáčků a dětí přípravné třídy 
se postaraly paní třídní učitelky Mgr. Miro-
slava Peťková a Mgr. Vladimíra Šebelová.
Popřát hodně elánu a  sil jim do tříd přišel 
společně s  panem ředitelem Bronislavem 
Chovancem také pan starosta Jaromír Repík 
a pan farář Josef Zelinka.

V nové nástavbě vzniknou učebny pro výu-
ku odborných předmětů: fyziky, přírodopisu, 
chemie, výpočetních a komunikačních tech-
nologií, kabinety a  sociální zařízení.  Cena 
realizované nástavby se odhaduje přibližně 
na částku 32 000 000 Kč a bude fi nancována 
hlavně z dotace EU.
Na nové budově byla ve všech místnostech 2. 

a 3. nadzemního podlaží instalována klima-
tizace a následně vymalovány třídy a chodby. 
Proběhla také rekonstrukce vchodu a so-
ciálních zařízení u jídelny. 
Máme před sebou nesnadný / náročný 
školní rok, ale doufám, že i s Vaší pomocí 
vše zvládneme. 

Mgr. Bronislav Chovanec, ředitel školy

Do prvních tříd letos nastoupilo 44 žáčků, 
do přípravné třídy 13 dětí.
Ve školním roce 2020/2021 je do školy za-
psáno celkem 400 žáků. 
 V deseti třídách na prvním stupni a v pří-
pravné třídě je 239 žáků, v osmi třídách na 
druhém stupni 156 žáků. Pět žáků zapsa-
ných v naší škole žije a studuje v zahraničí. 
Při škole funguje také školní družina, která 
má tři oddělení. Kapacita školní družiny činí 
90 dětí a je plně obsazena. 
Přestože škola musí dodržovat přísnější hy-
gienická opatření a  stavební práce budou 
ztěžovat výuku po celý školní rok, věříme, že 

následující školní dny budou příjemné, plné 
dobré nálady a pevného zdraví. 

Mgr. Hana Kristová, zástupkyně školy
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 Z DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Z DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

POHÁDKOVÝ LES 
2020
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ZE ZÁJMOVÝCH SPOLKŮZE ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ
Milí vracovští spoluobčané,
přestože tento rok je ve znamení korona-
virových restrikcí a společenský a folklórní 
život jakoby se bohužel na několik měsíců 
zastavil, podařilo se nám přece jen zúčast-
nit se nemnoha krásných projektů a  do-
táhnout pár věcí do zdárného konce. Rády 
bychom se s Vámi o ně podělily.
Těšily jsme se, že se zúčastníme festivalů 
v Dambořicích, Miloticích, a dokonce jsme 
obdržely pozvání na krásný mezinárodní 
folklorní festival „Baltica 2020“ v  Litvě. 
Všechny tyto úžasné akce se pro letošek 
zrušily.  Nakonec jsme alespoň dostaly pří-
ležitost podílet se na modifi kované verzi 
MFF Strážnice, jež se díky nadšení a  za-
pálení jeho tvůrců, kteří to nechtěli vzdát 
a  zklamat fanoušky folkloru, přeměnil 
(doufejme jen pro tento rok) na virtuální 
„iFolklórní Strážnici“. Jednotlivé pořady 
se skrze sociální média přenášela doslova 

do celého světa. Společně s CM Friška jsme 
připravili pásmo na téma „hašteřivé žen-
ské“ a ve fi nále, díky rozvolňování restrikcí, 
se vše mohlo za krásného červnového veče-
ra živě odehrát ve Vracově v rámci pořadu 
„Letní muzicírování v Cihelce“, kterého se 
účastnila celá škála vracovských souborů.  
Účast byla hojná, kdo přišel, myslím, neli-
toval. Mimochodem to byla pro nás velká 
pocta – za Kyjovsko jsme se festivalu účast-
nili jen my, CM Friška a CM Jury Petrů.
O  prázdninách jsme ještě dostaly příleži-
tost zahrát si na známém multižánrovém 
festivalu Hudba Znojmo 2020 v  pásmu 
„Cimbál, víno, divadlo“. Byl to pro nás neo-
pakovatelný zážitek. Atmosféra byla skvělá 
a publikum, hladové po kultuře, nás svými 
reakcemi a potleskem dostávalo do kolen. 
Díky za to!
A co nás v tomto roce ještě čeká? Budeme 
moc rády, když se vše naplánované usku-

teční. V září nás čeká vystoupení na Bur-
čákovém odpoledni v  Lidéřovicích. Před-
staví se zde mužské a ženské pěvecké sbory 
z Vnorov, Kněždubu, Kostic a Vracova. Ob-
držely jsme pozvání na 21. Svatováclavské 
vinobraní v Kadani, kde se několikrát bě-
hem dne představíme společně s CM Friš-
ka.  Moc nás těší, že se během podzimu 
dostaneme konečně do studia, kde budeme 
nahrávat společné CD s  CM Friška, což 
nám bohužel během jara také zhatila koro-
na. Zároveň před Vánoci světlo světa spatří 
a bude pokřtěno CD Kobylského mužské-
ho kvartetu, které je průřezem kalendář-
ních obyčejů během celého roku a Koňadry 
na něj přispěly pěti písněmi.
Nakonec tento půlrok, i přes všechny pře-
kážky, nebyl pro Koňadry tak špatný. Zů-
stáváme optimistkami a budeme se těšit, co 
přinese ten další.

Za ŽS Koňadra Zuzana Lipková

Marýnka hrála, zpívala a tančila vinařům 
V  sobotu 22. srpna byl vracovský soubor 
Marýnka pozván do sousedního Vlkoše, 
aby provedl tradiční zarážání hory v  tam-
ních búdách. Nebylo to poprvé a vzhledem 
k zájmu diváků a místních vinařů z pořáda-
jícího spolku Přátelé achtele ani naposled. 
Máme mezi nimi spoustu přátel, kamarádů, 
zpěváků a příznivců. Po samotném zvyko-
slovném rituálu zaražení hory nás čekal ještě 
volný taneční a pěvecký pořad pod střechou 
místního společného zařízení. Zájem diváků 
a jejich živé reakce na naše vystoupení byly 
tou nejlepší odměnou pro všechny členy 
souboru. Rádi se k vlkošským búdám bude-
me vracet a místní nás ubezpečili, že nás rádi 
přivítají třeba v červnovém termínu, kdy mí-
vají slavnost Otevřené búdy. Ke krásnému 
společnému zážitku se vracíme i  několika 
snímky.
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V sobotu 5. září provedl soubor Marýnka 
v rámci oslavy dvaceti let od vztyčení so-
chy sv. Urbana v  Bukovanech u  močidla 
mezi vinohrady další z vinařských zvyků, 
tentokrát otvírání hory. Program z  naše-
ho zvykoslovného pořadu sice vycházel, 
ale byl také vzpomínkou na události před 

Letošní festival Mlýnské kolo, který každo-
ročně proběhne v  rámci nedělního odpo-
ledne na přelomu července a srpna, měl už 
čtrnácté pokračování. Formátem malý fes-
tival se pravidelně věnuje regionální kultu-
ře, nebo významným osobnostem morav-
ského národopisu. Tentokrát se oba záměry 
naplnily v jedné osobě, a to sběratelce lido-
vých písní Františce Kyselkové. Tato spolu-
pracovnice Leoše Janáčka a Františka Bar-
toše se narodila před 155 lety. Byla vlastně 
i  průkopnicí technického záznamu písní, 
neboť už na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století zachycovala autentický projev 
lidových pěvců na fonograf. A protože sbí-
rala písně na severokyjovském a hanáckém 
pomezí, týkaly se její sběry předků diváků 
sledujících program ve dvoře Artmlýna 
v  Bohuslavicích. Letošní pořad byl tedy 
z velké části věnován jim. Mimo Františky 
Kyselkové jsme vzpomínali i na další jubi-
lanty: Jana Míšu ze Sudoměřic ( 100 let od 
narození ) a  Václava Harnoše ( 90 let od 

Malý formátem, velký významem – festival Mlýnské kolo
narození), oba skvělé interprety, kteří svůj 
život spojili s muzikou legendárního Sláv-
ka Volavého. Zazněly a zatančily se tedy jak 
danaje, tak také skočné, šiml a šotyš v po-
dání vracovské Marýnky a Bzenčanu. Pís-
ně z Bohuslavic a Bukovan zazpívaly sbory 
z Bukovan, Vracova a Kostelce. Hostem byl 
letos sbor Robky a robečky z Malé Vrbky. 

Skvělá atmosféra, vhodný výběr písní a tan-
ců, navíc ukázka různého provedení téhož 
motivu, zařazení dívčí obcházené z našeho 
projektu Tance zapomenuté Bohem i lidmi. 
To vše byl letošní festival Mlýnské kolo. 
Festival malý, ale náplní významný, neboť 
nám všem přiblížil životní dílo těch, na kte-
ré bychom neměli zapomínat.

dvaceti lety. Přítomen byl i autor sochy sv. 
Urbana pan Radim Hanke a  další hosté. 
Spolu s námi vystoupili i zpěváci z Věteřo-
va, Lovčic, smíšený sbor z Kostelce a po-
chopitelně oba domácí sbory z  Bukovan. 
Atmosféra byla skvělá, stejně jako počasí, 
vše umocňovalo krásné prostředí vino-

hradů a skutečné přátelství všech vystupu-
jících. Musíme přiznat, že se nám opravdu 
těžko odjíždělo domů, protože takový zá-
žitek není každý den a v dnešní agresivní 
a uspěchané době je skutečnou vzácností. 

Pavel Petržela
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Vracovské oharky, kvašáky a bzenecké okurkárny 
V tomto kraji se okurky v dřívější době pěs-
tovaly jen na Bzenecku a Vracovsku, a tak 
již koncem 19. století vznikla ve Bzenci 
první okurkárna. Za první republiky už 
jich bylo ve Bzenci asi deset. Vzpomíná 
syn zakladatele bednářství a  okurkárny 
pan Alois Svoboda.„Můj tatínek založil 
fi rmu „Bednářství a  okurkárna u  Svobo-
dů“ v  roce 1910 a  patřila mezi ty menší 
bzenecké konzervárny. Zpracovala v  se-
zoně cca 4 vagony okurek.  Rok 1938 
byl dosti úrodný na okurky, takže ostat-
ních asi 10 fi rem ve Bzenci mělo již sudy 
s okurkami plné, zvláště židovské podniky 
Kohnigstein, Jellinek, Glaser i fi rma Pavel 
Juhn-Munk, které kvůli politické situaci 
prodaly prozřetelně v této době své podni-
ky rychle fi rmě KVALITA Bzenec.
Okurky se skupovaly na trzích ve Vraco-
vě vždy ve středu a  v  sobotu, ve Bzenci 
ve čtvrtek a v neděli. Cena se pohybova-
la v průměru 40 haléřů za kilo. A proto-
že nikde v  okolí se okurky nepěstovaly, 
dovážely se také levně až z  Prátlsbrunu 

a  Dobrého Pole, kde Česko-chorvatské 
družstvo posílalo k nám vagon, připojený 
k osobáku. Večer naložili a ráno byl již va-
gon s okurkami na nádraží v Moravském 
Písku, odkud jsme si je odvezli. 
Za zvláštní vzpomínku stojí, jak jsme vy-
koupili celý trh okurek ve Vracově. Bylo 
to koncem prázdnin roku 1938. Bzenecká 
konkurence přijela do Vracova nakoupit 
jen kopr a k tomu trochu okurek za běž-
nou cenu 40 haléřů. Okurek ale bylo na 
trhu ve Vracově hodně a  Vracovjanky, 
které přivezly okurky na tragačích, každá 
i dva pytle, měly obavy, že neprodají. Toho 
se chytil náš mistr Matěj Šoustek, který na 
trhu s bločkem nákupních lístků obcházel 
Vracovjanky, využil situace a nabídl cenu 
20 haléřů za kilo. Ženy s  tím souhlasily. 
Vykoupili jsme celý trh asi 100 metrických 
centů. Nečekali jsme to a do Vracova jsme 
jeli jen s jedním lehkým koněm a malým 
vozem. Vracovští sedláci nám ale ochotně 
pomohli se dvěma vozy a těžkými koňmi. 
Pytle nám všichni také půjčili. Neměli 

jsme s  sebou ani dost peněz, a  tak nám 
půjčili Vázlerovi a taky Bohoušek Kurdě-
jovský. Ve Bzenci jsme okurky vysýpali 
ve skladišti na velkou hromadu a  během 
dvou dnů jsme je museli všechny propí-
chat a založit do sudů. 
V tomto neblahém roce 1938 odpadly kon-
zervárny Znojmo a  Mikulovsko do Třetí 
říše, a tak jsme bez problémů všechny naše 
naložené okurky prodali.“
Bzenecké kvašáky byly vyhledávané na 
poutích v širokém okolí, ale že to byly nej-
méně z poloviny OHARKY vracovské - ni-
kdo nikde neříkal ani neoznamoval. A tak 
nejen vracovský salát, ale i okurky šířily ti-
chounce a nenápadně slávu Vracova.
Dnes už si jen pamětníci vzpomenou na 
velké dřevěné sudy s kvašákama, které stály 
na náměstí o bzenecké pouti, a prodávající 
vám z láku vylovil ten, na který jste si uká-
zali. Stál 50 halířů a zahnal hlad i žízeň. 
Zdroj: Alois Svoboda, Moravský Písek, r. 1995 

Z korespodence  Zdeňka Goliáše zpracovala 
Goliášová Zdeňka

Mnoho lidí určitě netuší, kolik je ve Vra-
cově nadšenců pro staré motorky. Pěti 
z  nich již nestačilo jezdit jen po okolí, 
i když Buchlovice, Luhačovice a Macocha 
neleží zrovna blízko.
Domluvili se, že podniknou delší cestu, 
a to Milan Vávra, Daniel Fridrich a Aleš 
Gaspar na babetě, Ondřej Somr na ČZ 
125 a Michael Fridrich na mustangu. Dne 
21. 8. v 6.30 vyjeli od radnice s vlaječkami 
se znakem Vracova do Prahy. Měli i do-
provodné vozidlo, ale to naštěstí nepo-
třebovali. Na drobné opravy stačili sami. 
Nejvíce je potrápil kopec v  Nížkovicích. 
I když bylo přes 30°C, za 12 hodin dora-
zili na chatu vzdálenou 35 km od Prahy. 
Zde přespali a ráno vyrazili do Prahy. Vy-

Na babetě z Vracova až do Prahy
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V  roce 2018 začala velká úprava lokali-
ty vinných sklepů v  Barákách a  v  Cihelce. 
V Barákách bylo nutno provést opravu ko-
munikace, a to od radnice až po most Hli-
nického potoka. Harmonogram prací byl 
rozdělen do tří etap. V první etapě byla pro-
vedena oprava silnice od mostku směrem 
k  náměstíčku tradičním způsobem z  ka-
mení a kostek. Ve druhé etapě byla udělá-
na nová silnice od radnice po smuteční síň 
a od vrby se znovu dělala silnice tradičním 
způsobem z kamene. Koncem roku 2019 se 
začal dělat chodník ze zámkové dlažby mezi 
silnicí a  jednotlivými sklepy. Součástí toho 
bylo zavedení vodovodních přípojek do jed-
notlivých sklepů. Třetí etapou bude dokon-
čení silnice od muzea po sklep č. 1. v ulici 
Záhumenské, která proběhne v roce 2021.
V  průběhu budování nové komunikace 
sklepníci vylepšovali prostranství před svý-
mi sklepy a samozřejmě také v nich. U nové 
komunikace byl postaven  altánek, na je-
hož realizaci se podíleli sklepníci převážně 
ze sklepů č. 17, 18, 19 a sklep pana Repíka. 
Tento altánek bude sloužit nejen majitelům 
a  nájemníkům okolních sklepů, ale hlavně 
projíždějícím cyklistům a  návštěvníkům 
Vracova. U nové komunikace přibyla socha 
sv. Urbana. Celkově se vylepšilo prostranství 
před sklepy č. 14, 15, 16. Ve sklepě č. 16 se 
renovovala klenba v lisovně a na čelní stěnu 
vchodu do sklepa namaloval pan Karel Ko-
cáb ze Bzence obraz Vracova. Ke sklepům 
byla vylepšena přístupová cesta zámkovou 
dlažbou. Bylo opraveno posezení u  sv. Ur-
bana. Před sklepy 20 až 25 sklepníci natřeli 
velký sud a lis na víno.
V  Barákách se vybudovala nová vodovod-
ní přípojka, na kterou se napojila celá řada 
sklepů. Další venkovní úpravou bylo zbou-

Rekonstrukce silnice, chodníků a úprava sklepů
v Barákách v letech 2018 – 2020

fotografovali se na Václavském náměstí, 
podívali se do lomu Amerika i  na Karl-
štejn. Pak se vrátili na chatu a  v  neděli 
ráno vyrazili směr Vracov. Zpáteční cestu 
zvládli za sedm hodin, ve14.30 byli zase 
u  radnice. Unavení, ale šťastní, že cestu 
zvládli bez nehody. Ujeli celkem 720 km.
Kluci, ať se vydáte příští rok kamkoliv 
v naší republice, přejeme šťastné kilome-
try bez nehod. Jsme na Vás pyšní a držíme 
palce.

Marie Rusňáková
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rání domu na tzv. náměstíčku, který byl 
v majetku města.
Velké opravy prodělal sklep č. 10, a to za-
teplení venkovní stěny, vylíčení a venkovní 
úpravy před a nad sklepem.
Ve všech lokalitách vinných sklepů se pro-
vedlo nové označení sklepů a umístění in-
formačních tabulí, na kterých jsou označe-
ny jednotlivé sklepy.
Orientační tabule a nová čísla byly poříze-
ny z dotačního titulu JMK -  Podpora a roz-
voj vinařství.
Smyslem této akce bylo podpořit vinařství 
a  zatraktivnit lokality vinných sklepů ve 
Vracově.

Vedle informační tabule sklepů v Barákách 
byl postaven přístřešek, pod který byl nain-
stalován lis na víno, který darovali sklepníci 
ze sklepa č. 11.
Celkové náklady města na revitalizaci Ba-
ráků přesáhly částku 5 milionů korun. Do 
úprav v Barákách se aktivně zapojili sklepní-
ci, kteří zde odpracovali desítky brigádnic-
kých hodin.  
Do lokality vinných sklepů v  Cihelce byl 
zaveden městský vodovod, rozšířilo se pro-
stranství před sklepy, na kterém bylo vybu-
dováno parkoviště. V areálu před sklepy byla 
postavena kaplička se sv. Urbanem. V roce 
2021 se snad podaří zrealizovat novou pří-

stupovou cestu do této nejmladší vinařské 
lokality ve Vracově.

 Zdeněk Hlavsa, radní
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Jako každoročně k  nám do 
Vracova zavítaly děti, teta 
a strejdové z Dětského domo-
va Lipová u  Šluknova, vzdá-
leného celých 415 kilometrů. 
Dětem vzdálenost nevadí 
a každý rok se na Vracov moc 
těší. Mají postavené zázemí 
v  zahradě prodejny chovatel-
ských potřeb a  krmiv v  Bze-
necké ulici.

Poslední roky jim vždy vyšlo 
počasí a letos na jedničku.

Děti se mohly koupat na koupališti ve Vracově a  v  novém za-
hradním bazénu postaveném vedle jejich ubytování. Vařily si 
samy, za pomoci tety a  strejdů. Ve volných chvílích hrály hry, 
kreslily a zpívaly.
V  neděli se zúčastnily výcviku psů na kynologickém cvičišti 
v Uherském Ostrohu, v pondělí si zahrály bowling ve Vracově, 
v úterý se prošly dlouhými sklepy  Zámeckého vinařství ve Bzen-
ci, kde dostaly milé pohoštění.
Ve středu si děti na střelnici v  Hodoníně zastřílely z  různých 
zbraní a na Pánově  se projely na motokárách. V odpoledních 
hodinách navštívily vinný sklípek ve Vracově, kde si mimo jiné 
zasoutěžily, komu to s koštýřem půjde lépe.
Čtvrtek byl zajímavý tím, že se děti při vyhlídkových letech z le-
tiště Kyjov proletěly nad Vracovem a okolím.
V pátek, den před odjezdem, děti v jezdecké stáji ve Bzenci vyče-
saly koníčky a pak se na nich projely.
Po celou dobu se také staraly o fenku německého ovčáka Axinku, 
zahradu a slepičky. Nikdy bych neřekl, že práce na zahradě může 
být tak atraktivní. Děti byly nadšené a velice hodné. Jediný, kdo 
zlobil, byl náš kohout Honza, který kokrhal ráno moc brzy.

Chtěl bych tímto poděkovat:
VPS Vracov, členům kynologického klubu v Uherském Ostrohu, 
majiteli bowlingu ve Vracově, řediteli Zámeckého vinařství ve 
Bzenci, členům střeleckého klubu v Hodoníně, obsluze motokár 
v Hodoníně, náčelníkovi letiště v Kyjově a majitelce jezdecké stá-
je ve Bzenci za nádherný přístup k dětem.

Pavel Hanák

Poznávací pobyt dětí v době od  31. 7. do 8. 8. 2020 
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S rozvojem silnoproudé elektřiny se součas-
ně rozvíjela i  technika slaboproudá. Obje-
vení elektromagnetického vlnění (H. Hertz, 
kolem r. 1888), které doprovází elektrický 
výboj vysokého napětí v  jiskřišti, a  zjiště-
ním jeho vlastností šířit se prostorem byl 
dán podnět k přenosu informací – zpráv na 
dálku, a to bez těžkopádných vodičů – drátů. 
Nastala doba bezdrátové telegrafi e a pozdě-
ji rádia. Zpočátku to byly vysílače jiskrové 
a jako přijímače se používaly krystaly gale-
nitu. Proto se první primitivní rozhlasové 
přijímače nazývaly krystalka. 

Zprávy tzv. „jiskrové depeše“ se vysílaly 
přerušováním nosného signálu, a  to s po-
užitím Morseovy abecedy. Tato bezdrátová 
telegrafi e se používala hlavně v  námořní 
dopravě. Tak si v r. 1912 potápějící se Tita-
nic mohl přivolat pomoc. Rovněž polární 
výprava Itala Umberta Nobileho vzducho-
lodí k severnímu pólu v roce 1928, na jehož 
palubě byl i náš fyzik František Běhounek, 
vděčí rádiu za záchranu.
Po zdokonalení žárovky přidáním dalších 
elektrod (anody a  mřížky) do její baňky 
vznikla již radiolampa – elektronka. Elek-
tronka umožňuje slabé rádiové signály 
nejen zesilovat, ale také je jako oscilátor 
vysílat. Elektronky znamenaly důležitý 
mezník ve vývoji radiotechniky. Elektron-
kové vysílače a  přijímače dokázaly spojit 
všechny kontinenty. Zpočátku to byl opět 
přenos zpráv jen pomocí Morseovy abe-
cedy, ale po použití tzv. „modulace nosné 
vlny“ se uskutečnil přenos hlasu a později 
i hudby. 
Tak již v  období první republiky vznikl 
skutečný rozhlas, pokusně začal vysílat 
v roce 1923 ze stanu u letiště v Kbelích. Na 
jeho rozvoji se však v ČSR negativně po-
dílely staré zákony o ohrožení státu, pře-
vzaté ještě z  c.k. rakouského mocnářství 
a platící ještě na počátku dvacátých let. 

100 let elektrisace VRACOVA – 2. část - První rádia a televize
Tenkrát každá i  pokusná přijímací radio-
stanice byla zakázaná, a tak četníci pátrali 
po anténách –natažených drátech s  izolá-
tory. Následná domovní prohlídka zname-
nala zabavení zařízení a  také postih. Tato 
absurdní situace trvala téměř do r. 1925. 
V pionýrských dobách rádia se také začaly 
množit stížnosti obyvatel, hlavně na venko-
vě, že jim rádiové vlny plaší dobytek, kazí 
se potraviny a dokonce se sráží mléko při 
vaření. Většinou se vždy našla autorita, kte-
rá uvedla věc na pravou míru.

Vracov a rádio
Pořízení přijímače byla nákladná záležitost, 
jeho cena šla do tisíců. Teprve zavedením 
sériové výroby se rádio stalo pro veřejnost 
dostupnější. Přesto si přijímač kupovali jen 
movitější. Kdo vlastnil ve Vracově první 
rádio, nevím, ale určitě to nebyl chuďas. 
A také sedláci měli úplně jiné starosti. Vý-
jimkou byl radioamatér František Raiskub 
(Krajánek), sedlák z  Ernestova. Teprve 
koncem třicátých let bylo možno počet při-
jímačů ve Vracově počítat na desítky. 

O další rozšíření rádií ve Vracově se zaslou-
žil Antonín Nykl, Lipiny 482 /tatínek Mar-
ty Blažkové/. Byl vyučený automechanik 
u  fy Blumenschein v  Uherském Ostrohu 
a jako schopný technik se zabýval i rádiem. 
V  poválečných letech se pak specializoval 
na domácí vodárny. Také jako dobrý ob-
chodník si půjčoval u fy Fr. Chromý (elek-
tro – rádio Kyjov) přijímače do komisního 
prodeje. Jednalo se obyčejně o síťové tří až 
čtyřlampovky s  reproduktorem. Zájemce 
o  koupi si zval na předvádění přijímačů, 
hlavně v době vysílání populární kapely R. 
A. Dvorského. Když zazněly z reprodukto-
ru šlágry té doby „Škoda lásky“, „Jetelíček 
u  vody“ nebo „Cikánko, ty krásná“, byla 
koupě tutová. Rádio se tak pomalu stávalo 
běžnou záležitostí. 

Rádio za 2. světové války
Když přišla nacistická okupace, snažili 
se naši politici včetně prezidenta Beneše 
utěšovat z  exilu ujařmený národ pomo-
cí rozhlasového vysílání, které poskytla 
britská rozhlasová stanice BBC (British 
Broadcasting Corporation). Vysílání za-

čalo v září 1939 na krátkovlnném pásmu 
40 metrů a ohlašovalo se znělkou „úderu 
bubnů“ v  rytmu Morseovy značky „V“ 
(Victoria) a  hlášením „Volá Londýn“. 
Toto vysílání se brzy stalo populárním, 
avšak rychle následoval zákaz jeho po-
slechu. Na každém přijímači musela viset 
cedulka: „Pamatuj! Pamatuj! Poslouchání 
zahraničního rozhlasu je zakázané a tres-
tá se i smrtí.“
Londýnská znělka a  písmeno „V“ inspi-
rovaly v  roce 1941 vracovské vlastence 
k protestu. Na několika domech na Měs-
tečku se objevily nápisy černou barvou, 
buď písmeno „V“ nebo značka ( . . . _ ). 
Do Vracova přijelo vyšetřovat gestapo. 
Představitelé obce si uvědomili závažnost 
situace a diplomaticky „podpořili“ vyšet-
řovatele v  jejich úkolu dobrým pohoště-
ním. Nic se nevyšetřilo, a tak nikdo nebyl 
osobně postižen. Přesto musela celá obec 
za trest odevzdat na jeden rok všechna 
evidovaná rádia do úschovy. Kdyby se 
tento incident stal později v  době tzv. 
heydrichiády, tak Vracov asi neminula 
krutá odplata (viz Lidice a Ležáky).
Mému otci, který měl zánovní Philip-
sku, se podařilo sehnat staré a  nehláše-
né rádio, které jsem pak jako náhradu 
na tragači povinně odvezl do Sokolovny 
k úschově. Otec mohl dál poslouchat ci-
zinu, a tak byl dobře informován o váleč-
né situaci, kterou pak dále sděloval. Vra-
covští ho venku zastavovali s  dotazem: 
„Tak pane řídící, jak to stójí?“ A  on jim 
ochotně odpovídal, i  když tím riskoval 
koncentrák.
I přes přísné zákazy nacistů se „Londýn“ 
poslouchal dál, a  to i  přes silné rušení 
pomocí německých rušiček (říkalo se 
jim kafemlýnky). A  tak se hledala volná 
frekvence bez rušení, kterou nacisté po-
užívali k  vlastnímu odposlechu. Proto 
v březnu 1943 vydali nacisté další naříze-
ní. Ze všech přijímačů se musel odstranit 
krátkovlnný rozsah. Této akce jsem byl 
nucen se účastnit jako učeň radiotech-
niky u fi rmy Chromý v Kyjově. K tomu-
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to úkolu byla vydána instrukční brožurka 
s návodem, podle kterého se musely krátké 
vlny z rádií odstranit. Ale technicky schop-
ní jedinci opatření obcházeli vložením 
malé cívky, které se říkalo „čerčilka“. Tím 
byl opět umožněn příjem, a  tak se „Lon-
dýn“ poslouchal dál i  přes riziko krutého 
postihu.
Mezi těmi, kdo za války i  přes zákaz ně-
meckých úřadů montovali krátké vlny 
pro poslech rádia LONDÝN, byli i  bratři 
František a Antonín Raiskupovi /Krajánci/ 
(pozn.: v matrice jim změnili příjmení na 
Raiskub). Tehdy ve Vracově opravovali rá-
dia a měli odvahu zájemcům poslech tech-
nicky „zařídit“. Hrozil jim za to trest smrti. 
Dokonce museli na přijímače montovat 
štítky, na kterých bylo toto napsáno. Přesto 
se ve Vracově našli lidé, kteří je udali. Byli 
vyslýcháni, naštěstí se jim z toho nějakým 
způsobem podařilo vykličkovat. Opravám 
rádií se Antonín Raiskub věnoval i po vál-
ce. František Raiskub se pak věnoval opra-
vám motorů a transformátorů.
V době německých válečných úspěchů síli-
la i propaganda. Na veřejnosti se objevova-
la hesla typu „Velkoněmecká říše vítězí na 
všech frontách pro novou Evropu“ a podob-
né žvásty. Také rozhlas nelenil a často vysí-
lal nabubřelé projevy kolaborantů a zrádců 
národa, typu Emanuela Moravce. A tak mě 
rušení zahraničního rozhlasu inspirovalo 
k podobnému činu. Sestrojil jsem si jedno-
duché rušící zařízení. To sestávalo z obyčej-
né žárovky, jedním koncem připojené na 
elektriku a  druhým koncem s  připojenou 
anténou jsem čmáral po uzemněném pilní-
ku. Rachot v éteru byl pekelný a rozhlas ve 
Vracově byl nemožný. Rušil jsem tak hlavně 
projevy kolaborantů. Ale brzy se to doslechli 
četníci, a tak jsem toho musel zavčas nechat.
Když do střední Evropy dospěla válečná 
fronta, zmlkly rozhlasové vysílače. Když 
se fronta přiblížila k  Moravě, byl vypnut 
proud a zmlklo i rádio. Tak jsem si sestrojil 
primitivní přijímač – krystalku a  kupodi-
vu jsem přijímal i velmi vzdálenou cizinu. 
Podařilo se mi jednou zachytit volání Pra-
hy o pomoc, jindy hlášení žádosti o zasta-
vení palby na jednu pražskou nemocnici, 

o  stříbrném automobilu označeném bílou 
vlajkou a  jedoucím někam s parlamentáři 
Národní třídou a po Příkopech. Později, po 
srpnu 1945 se v zahraničních zprávách čas-
to opakovalo slovo „atom bomb“,„bomba 
atomica“. Zprvu nikdo nevěděl, o co jde, až 
teprve později vyšla najevo pravda o hrůz-
né zbrani, která konečně válku ukončila.

Zavedení místního rozhlasu
Brzy po dokončení výstavby nové radnice 
v r. 1950 byl v obci zaveden místní rozhlas. 
Vysílání jeho zpravodajství začínalo hudeb-
ní znělkou „Červená sukýnka“, pouštěnou 
z  gramodesky. V  dřívějších dobách se in-
formace z  radnice rozhlašovaly místním 
policajtem (p. Fridrich, Staněk nebo Lo-
prais). Na určených místech obce k večeru, 
když byli lidé z  polí doma, za bubnování 
a  hlasitého vykřikování: „Dává se ve zná-
most“ policajt přečetl z  lejstra oznámení. 
Výstup ukončil několika údery do bubnu. 
Mimo to na několika místech byly skříňky 
pro vyvěšování obecní vyhlášky.

Zavedení televize
Další vývoj elektroniky umožnil přenášet 
na dálku nejen řeč a hudbu, ale také koneč-
ně  obraz. Praktické černobílé vysílání tele-
vize začalo v Praze v květnu 1953. Příjem 
byl umožněn jen v Praze a blízkém okolí. 

Bouráci bourají
Rada města Vracov schválila 2. června 2020 
zakázku na demolici domu číslo 1062 (vedle 
základní školy směrem k železničnímu pře-
jezdu) za 422 290 Kč. Pokud vám to přijde 
jako vysoká částka, nejste sami. Dům číslo 
1062 byl přízemní, zabíral pouhých 115 m2 
zastavěné plochy. Nebyl podsklepený, neměl 
plynovou ani vodovodní přípojku. V domě 
nebyl azbest, a dokonce tam nebyly ani vo-

dovodní a kanalizační rozvody. Celkový ob-
jem materiálu byl necelých 190 tun. Všechny 
tyto údaje vychází z dokumentace bouracích 
prací, kterou mám k dispozici.
Jako soukromá osoba jsem si nechal udělat 
cenovou nabídku na demolici toho stejného 
domu od několika fi rem a dostal jsem ná-
sledující nabídky: 150 000 Kč, 200 000 Kč, 
240 000 Kč a 300 000 Kč. Nejnižší cenu – 

150 000 Kč – mi nabídla jedna z fi rem, kte-
rou oslovilo i Město Vracov – a jemu nabídla 
cenu přibližně třikrát vyšší! V dokumentaci 
bouracích prací je sice napsáno, že přibliž-
ná cena zakázky je 400 000 Kč, spoluautor 
dokumentace mi ale sdělil, že to je hrubý 
nástřel, který tam napsali jen proto, že tam 
nějaké číslo být musí – nevznikl na základě 
rozpočtu.

Zpočátku se vysílalo jen dva dny v týdnu, 
a  to jen večer. Přes den se vysílal jen sta-
tický obraz kontrolního monoskopu, který 
sloužil k nastavení obrazu. Teprve později, 
až v roce 1958 se začalo vysílat každý den. 
Pro příjem TV byl tehdy k dostání jen při-
jímač Tesla 4001 s  obrazovkou 15x20 cm 
a  prodával se za 2 000 Kč. Brněnská TV 
začala vysílat teprve v červenci 1961. A tak 
se i ve Vracově začali objevovat žebříčky te-
levizních antén. 
Po objevení polovodičů v  r. 1947 nastal 
rychlý nástup elektroniky do mnoha od-
větví lidské činnosti. Byly zkonstruovány 
tranzistory a  později integrované obvody, 
které dovolily nejen miniaturizaci složitých 
zařízení, ale hlavně nebývalé technické 
možnosti. Také vývoj televize pokračoval 
rychlým tempem. Dnes se vysílá 24 hodin 
denně, barevně, a  to v  desítkách pozem-
ních, satelitních i  kabelových programů. 
Také rozměr ultraplochých led-obrazovek 
je snad nekonečný. Televize se stává domá-
cím kinem a  dnes snad není domácnosti 
bez televizoru.
Objevením polovodičů byl také položen 
základ výpočetní technice a internetu. Mo-
bilní telefon se stal samozřejmostí. Kdo 
dnes nevlastní mobil, jako by ani nebyl. 
Tak venku potkáme mladého puberťáka, 
jak se špunty v  uchu poslouchá muziku 
a hbitě posílá esemesku kamarádovi. Rov-
něž vyspělá elektronika umožnila kosmic-
ké lety – jak přistání člověka na Měsíci, tak 
např. i dálkové ovládání vozítka Curiosity 
na Marsu.
Elektronika je perspektivní obor netuše-
ných možností. Pohled na desku plošných 
spojů přístrojů, osazenou záhadnými sou-
částkami, propojených labyrintem vlaso-
vých spojů, mě vždy fascinuje. Proti prv-
ním rádiím se tu nikde nic nehýbe, a přesto 
vše funguje. Je v tom lákavé tajemno. A tak 
si s nostalgií uvědomuji, že je jen na nás, na 
lidech, aby elektřina a radiotechnika slouži-
la k užitku, k blahu lidstva. Aby tomu vše-
mu vládl zdravý rozum. Jak říkali náš staří-
ček: „Aby nás z teho jednú nebolela hlava“.
Sepsal pamětník Lubomír Kolek (91 let) za spo-
lupráce RNDr. Petra Kolka a Zdeňky Goliášové
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Reakce vedení města na článek „Bouráci bourají“
Vážení občané, původně jsem neměl v úmy-
slu vyjadřovat se k  další zavádějící zprávě, 
kterou pisatel pan Janoška uvedl ve svém 
článku. Zveřejnění polopravd a tendenčních 
informací, včetně zprávy o  uzavření nevý-
hodné smlouvy radou města, mě nutí tyto 
informace dementovat.
Pan Janoška opakovaně kritizuje a  napadá 
každé rozhodnutí orgánů města i  dalších 
institucí, pokud nejsou v souladu s jeho ná-
zorem a názorem pirátské strany, které, jak 
uvádí, je členem. Vždy jsem se snažil v za-
stupitelstvu nedělat politiku a se všemi členy 
zastupitelstva pracovat ve prospěch Vás ob-
čanů. Jsem přesvědčen, že se nám toto spo-
lečně dlouhodobě daří, a  proto Vám všem 
děkuji.
Bohužel pan Janoška v duchu ideologie své 
strany opakovaně zpochybňuje a  dehone-
stuje naši činnost.
Pokud se napadání týkalo jen mojí osoby, 
bral jsem to jako daň za Vaši důvěru, že 
mohu stát v čele města. Bohužel neustálé ata-
ky a dotazy na zasedání Zastupitelstva města 
Vracova a  jiné formy dotazů na úředníky 
města překračují meze únosnosti. Rozumím 
tomu tak, že pisatel a  jeho strana potřebují 
získat kauzu o  špatném hospodaření nebo 
jiné činnosti na dehonestaci mé osoby, za-
stupitelů, úředníků města a jiných. Považuji 
tento postup za získání politického kapitálu, 
který hodlají téměř jistě uplatnit v  příštích 
komunálních volbách, za nesprávný.
Pan Janoška ve svém článku uvádí jednotlivá 
pochybení, ke kterým se vyjadřuji:
- vypsání zakázky bylo plně v soula-

du se zákonem o zadávání veřejných zaká-
zek včetně interních předpisů města,
- žádná kolize s  rekonstrukcí školy 
nehrozila, z  důvodu potřeby zajistit prostor 
pro zařízení staveniště a parkování, bylo tře-
ba do poloviny července objekt demolovat. 
Po předání stavby došlo k dohodě o umístění 
staveniště do dvora objektu Masarykovy zá-
kladní školy Vracov. Parkoviště pro zaměst-
nance a rodiče bylo z důvodu zvýšení bezpeč-
nosti vybudováno do 1. 9. 2020 v prostorách 
bývalého rodinného domu č.p. 1062
- je nepochopitelné, jak může pan 
Janoška prezentovat poznatky z neveřejného 
(dle zákona) jednání Rady města. Z jednání 
je pořizován zápis, včetně záznamu o  hla-
sování k  jednotlivým bodům. Nedokážu 
posoudit, zda pan Janoška podal informaci 
pravdivou, nebo se jedná o cílený postup.
- uzavření smlouvy u každé stavební 
zakázky neznamená její konečnou cenu. Na 
rozdíl od dohody se soukromým subjektem, 
nelze využít případný materiál k  dalšímu 
prodeji. Městu musí být předloženy veškeré 
doklady o likvidaci materiálu, které jsou ná-
sledně předány na OŽP MěÚ Kyjov, jak se 
také stalo.
I z těchto důvodů je cena zakázky zpravidla 
pro obce vyšší, jelikož se jedná o odpad, kte-
rý musí být uložen dle zákona. V „kovido-
vém“ období byly skládky uzavřeny a došlo 
k  navýšení poplatku za uložení. Některé 
skládky nejsou doposud schopny odebírat 
stavební suť.
Po předložení dokladů, jejich kontrole, včet-
ně objemu materiálu došlo ze strany doda-

vatele ke snížení ceny. Reálná konečná cena, 
kterou město zaplatilo, činí 364 512 Kč.
Z  tohoto vyplývá, že názor pisatele je ne-
správný, tendenční a účelový. Proč tak jedná, 
jsem popsal výše.
Pravidelně jsme kontrolováni a  evidují se 
uzavřené smlouvy včetně protokolů výbě-
rových řízení. Kontroly se provádí u státních 
institucí, úřadů obcí a měst. Za celou dobu 
mého působení není vytknuto městu Vracov 
při uzavírání smluv žádné pochybení. Ke 
stejnému závěru dochází při pravidelných 
kontrolách i kontrolní výbor vedený zastu-
pitelem Ing. Lukešem a fi nanční výbor vede-
ný zastupitelem Mgr. Chovancem.
Dovolím si pana Janošku upozornit, že 
v případě pochybností o hospodaření města, 
může nahlédnout do závěrečných účtů měs-
ta za posledních 10 let. Zjistil by, že při mém 
nástupu do vedení mělo město úvěr cca 
14 mil. Kč. Společnou prací zastupitelů, rad-
ních včetně úředníků MěÚ a příspěvkových 
organizací má město připraveno na velké in-
vestiční akce cca 100 mil. Kč. 
Nesouhlasím s názorem pana Janošky o špat-
ném hospodaření města, za posledních 10 
let - to je totiž doba, po kterou jako statutární 
zástupce města za hospodaření zodpovídám, 
nedošlo k žádnému pochybení.
V  případě, že se nepravdivá tvrzení namí-
řená vůči členům rady města, zastupitelům 
či vůči zaměstnancům městského úřadu 
budou v budoucnu opakovat, město je při-
praveno učinit příslušné právní kroky k pro-
věření takového jednání.  

Jaromír Repík, starosta

Nezvykle vysoká cena není jediný problém 
této zakázky. Všechny zakázky nad 300 000 
Kč by měly být dle vnitřní metodiky Měs-
ta Vracov realizovány skrz výběrové řízení 
(může se přihlásit kdokoli). Tato zakázka ale 
byla zadána jako takzvané poptávkové řízení 
(jsou osloveny vybrané fi rmy, nikdo jiný se 
zúčastnit nemůže). Od investičního odbo-
ru jsem se dozvěděl, že přímo z rady přišel 
seznam tří fi rem, které mají být osloveny. 
V zápisu z jednání rady se píše, že výběro-
vé řízení se nebude dělat z důvodu kolize se 
stavbou „Stavební úpravy + nástavba části 
MŽŠ Vracov“. Dům 1062 ale se základní 
školou nesousedil (mezi oběma domy byla 
pětimetrová proluka). Pozemek, který zůstal 
po domu 1062, se nepoužíval ani jako sociál-
ní zázemí ani jako skládka materiálu během 
rekonstrukce školy. Podle metodiky pro zadá-
vání veřejných zakázek je možné postup, kdy 
se nevypíše výběrové řízení, použít pouze ve 
„výjimečných„ případech, jako je například 
havárie. Žádné takové okolnosti tady nena-

staly. Demolice mohla probíhat zároveň s re-
konstrukcí školy, případně až po ní.
Podivné je i to, že když byly městem oslovo-
vány fi rmy v poptávkovém řízení, nebyla jim 
poskytnuta dokumentace bouracích prací, 
podle které by bylo možné sestavit přesnou 
cenovou nabídku. Město Vracov například 
vědělo, kolik tun materiálu se v  domě na-
chází, tuto informaci ale fi rmám nepředalo.
Poslední podivností celé této zakázky je, že 
v zápise z jednání rady je napsáno, že „neby-
ly vzneseny žádné dotazy ani připomínky“. 
Mám však účastníky jednání potvrzeno, že 
se o  celé věci debatovalo, že například za-
znělo, že pozemek bude použit pro skládku 
materiálu – což se nakonec nestalo.
Shrnuto:
• rada města nevypsala výběrové řízení, 

i když měla
• výběrové řízení nebylo vypsáno kvůli 

údajné kolizi s  přístavbou školy, ačkoli 
zde žádná kolize nebyla

• zápis z jednání rady obsahuje něco jiné-

ho, než co říkají účastníci jednání
• seznam fi rem, které mají být osloveny, 

přišel přímo z rady města, nikdo další se 
přihlásit nemohl

• nabídnutá cena je cca 2 - 3 x vyšší než 
ta, kterou mi nabídly náhodně oslovené 
fi rmy za stejnou práci

• když jsem přišel na úřad a chtěl nahléd-
nout do dokumentace, bylo mi to opa-
kovaně odepřeno, ačkoli jsem upozor-
ňoval, že na to mám právo dle Zákona 
o  svobodném přístupu k  informacím 
č. 106/1999 Sb. (později mi město na pí-
semnou žádost vše poskytlo)

Na základě výše zmíněného jsem přesvěd-
čen o tom, že město uzavřelo nevýhodnou 
smlouvu a přišlo na této zakázce o přibliž-
ně 200 000 Kč (polovinu ceny zakázky). 
Všechny podklady jsem předal předsedovi 
kontrolního výboru Ing. Zdeňkovi Lukešovi 
a požádal jsem jej o prošetření.

Zbyněk Janoška
zbynek.janoska@pirati.cz
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Chcete rychle otestovat svou schopnost kreativního myšlení? Kanadský psycholog Tony Buzano („otec“ myšlenkových map, autor 
knih Myšlenkové mapy, Mentální mapování, Jděte na to chytře a dalších) přišel s jednoduchým testem. Nastavte si na stopkách dvě 
minuty a během tohoto krátkého intervalu zkuste vymyslet co nejvíce nových způsobů použití pro obyčejné ramínko na šaty. Vý-
sledky nijak nehodnoťte, po uplynutí času jen sečtěte počet nápadů a vydělte ho dvěma. Získáte údaj o průměrném počtu nápadů za 
minutu. 
Našli jste více než 12 nových využití ramínka? Gratuluji. Patříte mezi jedince s rozvinutou kreativitou. Berte hodnocení testu jako 
zábavné a orientační zjištění a vyzkoušejte příklady i s jinými předměty denní potřeby (lžíce, kartáč, kolíček na prádlo)
4 až 5 nápadů/minutu je běžný průměr 
 8/minutu značí dobrou úroveň nápaditosti 
12 a více/minutu je už výjimečný výkon
15 nápadů/minutu mají geniální kreativci

Hana Šišperová
kurzy kreslení pro děti a dospělé, psychografi cké konzultace, diagnostika automatickou kresbou
mobil: +420 777 75 77 90
h.sisperova@forgem.cz | www.jakzitbarevneji.cz

ZÁBAVA NEJEN PRO NEJMENŠÍZÁBAVA NEJEN PRO NEJMENŠÍ
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ZE SPORTUZE SPORTU

FC Vracov
Fotbalová mládež FKM Morava
Na konci srpna a začátkem září už tradičně začínají nové ročníky 
fotbalových soutěží, týká se to i naší mládeže. 
V minulých letech jsme soutěžní utkání hráli pod názvem FKM 
MORAVA, což bylo sdružení mládežnických družstev dvou sou-
sedních klubů FC VRACOV a TJ SOKOL VLKOŠ. Jenže už ani 
toto spojení nestačilo a počty dětí v jednotlivých kategoriích se po-
stupně snižovaly. Největší problém byl v kategorii starších žáků, ale 
i u přípravek jsme minulý rok měli jen jedno družstvo v každé ka-
tegorii. Proto jsme spojení rozšířili o další sousední klub TJ SLO-
VAN BZENEC, který na tom byl stejně jako my, chyběli jim hráči 
v kategoriích žáků. Výhodou bylo, že jejich žákovská družstva hrají 
kvalitnější krajskou soutěž. Společně jsme vytvořili týmy, o kterých 
věříme, že budou na krajské úrovni hrát vyrovnané zápasy s kva-
litními týmy. Nevýhodou bylo, že sdružená mužstva mohou dle 
předpisů FAČR tvořit maximálně dva kluby, a  tak děti z Vlkoše, 
kterých je jen pár, musely přestoupit do Vracova.
Pro tento ročník jsme tak mohli nakonec přihlásit tato družstva:
Okresní přebor hrají družstva:
• Mladší přípravka A (kluci r. 2012 a mladší)
• Starší přípravka A (2010 a mladší)
Okresní soutěž hrají družstva:
• Mladší přípravka B (kluci r. 2013 a mladší)
• Starší přípravka B (2011 a mladší)

Krajskou soutěž hrají družstva:
• Mladší žáci (2009, 2008)
• Starší žáci (2007, 2006)
• Dorost (2005 – 2002) – v této kategorii vystupuje 
  Vracov i Bzenec samostatně
Problém s nedostatkem dětí v jednotlivých kategoriích jsme tedy 
vyřešili, ale další problémem je nedostatek trenérů. V dnešní uspě-
chané době je problém najít někoho, kdo by chtěl trávit čas 2x 
týdně na tréninku a přes víkend ještě jezdit s dětmi na mistrovská 
utkání. Většinou se trenéři rekrutují z rodičů dětí, které do fotbalu 
chodí. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl pomoci, budeme jen 
rádi. Klub zájemcům uhradí účast na trenérských kurzech, posky-
tuje tréninkové vybavení i fi nanční odměnu. Nejvíce chybí trenéři 
v kategoriích přípravek, kde to chce s nejmenšími často hodně tr-
pělivosti, ale pomoc by se hodila i u žáků nebo u dorostu.
Nejpočetnější kategorií je mladší přípravka, kde máme zatím 
26 kluků ve věku od 8 do 6 let. Věříme, že se podaří oslovit další 
kluky nebo i holky a ukázat jim, že fotbal je především zábava. 
Potřebovali bychom doplnit hlavně ročníky 2013 a 2014. Přijďte 
si to tedy vyzkoušet, tréninky jsou, dokud nám počasí dovolí, ka-
ždé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod. Sudé týdny trénuje-
me ve Bzenci, liché týdny ve Vracově. Těšíme se na Vás!!

Za FKM Morava Martin Londin
ml. přípravka + předpřípravka

Prázdninové soustředění fotbalových přípravek
Ve dnech 22. - 26. 7. 2020 proběhlo na DDM Vracov tradiční fot-
balové soustředění starší a mladší přípravky. Dvacítka dětí pod 
vedením trenérů Martina Londina a Romana Hrabce a za asis-
tence hráče dorostu Lukáše Londina prožila parádních pět dnů 
na DDM ve Vracově.
Ve středu odpoledne po nástupu na DDM probíhaly seznamo-
vací aktivity, děti byly rozděleny do oddílů, vymýšlely si název 
a oddílový pokřik. Zkusily si stavbu věže ze špejlí a plastelíny – 
kdo postaví vyšší, vyhrává. Pak se dělaly drobné oddílové aktivity 
a hrála se vybíjená v  různých formách, stolní tenis nebo stolní 
fotbálek.
Další dny byl vždy dopoledne na stadionu fotbalový trénink, kde 
nám s  tréninky pomáhali předseda FC a  trenér dorostu Broňa 
Chovanec, jeden den asistoval i  Milan Podhorský. Odpoledne 
jsme se šli zchladit na koupaliště a probíhaly nefotbalové aktivity.
V pátek večer nás čekal táborák a po něm oblíbená stezka odvahy 
okolo hřbitova. S  tou nám přišli pomoct další trenéři a  rodiče, 

z Vlkoše Jarka Slavíčková, tre-
néři žáků Jirka Šafář, Olda Bá-
bík a Leoš Fridrich, trenér star-
ší přípravky Mirek Mívalt i  se 
synem Matyášem a  synovcem 
Radkem, strašit pomáhal opět 
i  Lukáš Londin a  také posila 
z DDM Standa Gasnárek.
V  sobotu po dopoledním tré-
ninku jsme na odpolední pro-
gram zůstali na DDM a  děti 
čekaly úkoly na trpělivost 
a  výdrž: stání na jedné noze 
(poslední dva Jáchym a  Tom 

vydrželi 27 minut!!), vymydlit společně mýdlo do ztracena. Po-
kračovali jsme závody „stonožek“ (děti v  týmu měly spoutané 
nohy a společně jako stonožka sbíraly po hřišti barevné kroužky), 
Grand Prix F1 (děti na čas slámkou foukaly ping-pongový míček 
po stanovené dráze). Proběhla také oblíbená šlehačková výzva 
(najít ústy v hromadě šlehačky 3 gumové medvídky). Jinak si děti 
vyplnily volný čas vybíjenou nebo hrály „Osla“ o zeď, stolní tenis 
nebo stolní fotbal.
V neděli nás čekalo hlavně sbalení věcí a úklid DDM, ale opět se 
našlo trochu času na vybíjenou nebo stolní tenis. Poslední spo-
lečnou aktivitou byla důležitá zpětná vazba, potěšilo nás, že všem 
dětem se soustředění líbilo a příště chtějí jít zase. Velkou pochva-
lu si vysloužil taky kolektiv DDM v čele s paní ředitelkou Editou 
Gasnárkovou, který nám na soustředění výborně vařil.
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Měl jsem radost, že soustředění s námi zvládli i dva „nefotbalis-
té“, tedy děti, které ještě fotbal netrénovaly, a to Matúš a Jerguš 
Sanitrárovi, Jergušovi sice po celou dobu asistovala maminka 
Martina Sanitrárová, ale i tak jsem ocenil, jak oba kluci výborně 
mezi ostatní zapadli a jak se snažili a makali s ostatními. Ono se 
to nezdá, ale zvládnout dopoledne cestu z DDM na stadion, tam 
1,5 hodiny trénovat, pak zvládnout cestu zpět na DDM a odpo-

ledne opět pěšky na koupaliště, tam řádit ve vodě a zase zpátky 
pěšky na DDM. Tohle v  podstatě tři dny po sobě, to už unaví 
i trénované borce.
Takže závěrem jen velké poděkování všem, kdo se na zdárném 
průběhu soustředění podíleli a za rok zase na shledanou!!

Martin Londin
„šéft renér“ fotbalové přípravky

Pro novou sezonu jsme se domluvili se sousedním Slovanem 
Bzenec na spolupráci mládežnických družstev žáků a přípravek. 
V  soutěžích mladších a  starších žáků hrajeme krajskou soutěž 
I.třídu  sk. B ,  naše sdružené  týmy vystupují pod názvem Bze-
nec/Vracov . Hoši z Vlkoše, kteří mají zájem hrát s námi, jdou na 
přestup do Vracova .
Přípravu na novou sezonu 2020/2021  však začali mladší a star-
ší žáci zvlášť, protože oba kluby měly domluvené vlastní letní 
soustředění žáků. Vracovští žáci je absolvovali   začátkem srpna 
v rekreačním středisku Zdravá Voda  v Koryčanech. Trenéři Jirka 
Šafář a Olin Bábík měli od pondělí do pátku připravený bohatý 

sportovní program. K  tréninkům jsme využívali nedaleký sta-
dion FC Koryna Koryčany, kde hoši absolvovali několik trénin-
kových jednotek a odehráli dva přátelské zápasy s KENem Veselí 
a domácím týmem. Po několika měsíční nečinnosti toho měli ně-
kteří hoši plné zuby, a tak byla potřeba i regenerace. Koupaliště 
je v  Koryčanech hned vedle sportovního areálu, tak si ho hoši 
také užili. Ve chvilkách volna byl plně obsazený stůl na pinec, 
kde se hrála obíhanice (amerika). Závěrečným táborákem s opé-
káním bylo soustředění odzvoněno. Za“odměnu„ s  námi byli 
i kluci, kteří se s žákovskou kategorií již rozloučili, a trenéři jim 
dali  možnost vyzkoušet si, jak trenérské schopnosti, tak i funkci 
rozhodčích. Další příprava byla už pouze tréninková, protože ně-
které přátelské zápasy byly zrušeny. Společné tréninky se střídají, 
jeden týden ve Bzenci a druhý ve Vracově. Střídavě hrajeme také 
mistrovské zápasy.
První mistrovské zápasy odehráli mladší i  starší žáci 22. 8. 
v  Dambořicích, kde obě naše družstva prohrála. Pro družstvo 
mladších žáků to byla zatím jediná porážka, další čtyři zápasy už 
vyhráli a jsou v popředí tabulky.  
Kádr mladších žáků: Fridrich Tomáš, Gasnárek Štěpán, Juřík 
Adam, Motáň Jonáš, Kudláč Ondřej, Vidurek Jiří, Fridrich Fi-
lip, Jarůšek Jáchym, Klimek Vojtěch, Mička Viktor,  Běhula 
Jaromír,   Zábranský Jakub, Dvořan Jan, Sigmund Jakub, Pro-
keš David, Paták Jonáš, Anamjev Arťom a  Němeček Matouš.                                                                                           
Přes výborné výkony a  líbivou kombinační hru starším žákům 
chybí střelec, který by rozhodoval vyrovnané zápasy v náš pro-
spěch. Prozatím mají dvě výhry a  3 prohry. Doufáme, že se 
naši hoši začnou ještě více sehrávat a  přijdou i  lepší výsledky.                                                  
Kádr starších žáků: Repík Lukáš, Bábík Petr, Slavík Adam, Pod-
horský Adam, Londin Michal, Loprais Jan, Ludva Hynek, Ně-
meček Šimon, Marhefk a Samuel, Frelich Jakub, Obdržálek Petr, 
Pavlíček Lukáš, Ištván Štěpán, Hynčica Tomáš, Vajdík Tomáš, 
Pavelka Lukáš.
Trenéři sdružených týmů: 
 mladší žáci – Olin Bábík , Josef Vajdík,  vedoucí  Leoš Fridrich                                                                                                               
starší žáci- Jirka Šafář , Ondra Okénka
Výsledky a tabulky  všech našich družstev najdete na „fcvracov.cz“ 
a ve vývěskách na stadionu a na „obchodňáku“.

Jiří Kudlík
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KUŽELKY VRACOV
Kuželkáři opět trénují a hrají
Už jsme se nemohli dočkat, až zahájíme 
přípravu na novou sezonu. Bylo to příjem-
né zahájení, a to již 12. ročníkem populár-
ního turnaje mužů a žen jednotlivců o velmi 
hodnotné ceny, které věnovala fi rma  Dadka  
Vracov a který je pojmenován podle spon-
zora:  DADKA CUP Vracov.
Turnaje se zúčastnilo 180 výborných kužel-
kářů, včetně několika českých a slovenských 
reprezentantů. Vysoká sportovní kvalita je 
podložena 12 výkony nad 600 shozených 
kolků, to se jen tak nestává. Zásluhu na tom 
má také fi rma J a R Digital pana Jiřího Da-
něčka, která kuželnu výborně připravila.

Vítězem mužské kategorie se stal český re-
prezentant Rostislav Gorecký z Luhačovic 
výkonem 634 shozených kolků a vítězkou 
ženské kategorie domácí Monika Niklová 
výkonem 581 shozených kolků.
Organizace turnaje byla velmi obtížná, 
roušky, všude dezinfekce, papírové ruční-
ky a  přinutit hráče všechno respektovat, 
to se z větší části podařilo a nemáme pro-
blém s rozšířením pandemie. Za to všem 
děkujeme.
Hned na to jsme přivítali na kuželně na 
srazu českou dorosteneckou reprezentaci, 
která ráda naši špičkovou kuželnu využívá 
na přípravu.

Už se také blíží starty všech soutěží: muži 
hrají ve 2. lize, dorost v  1. lize, muži B 
v krajském přeboru, družstvo C v krajské 
soutěži.
Dorost B hraje v krajském přeboru a pří-
pravka zatím v turnajích.
Chceme touto cestou pozvat zájemce 
k  prohlídce naší kuželny a  informovat je 
o  trénincích, které probíhají každé úterý 
a čtvrtek od 16 hod.
Zápasy družstev:  2. liga v sobotu, dorost 
v  neděli a  ostatní družstva v  pátek. Na 
nové členy se těší Pavel Polanský st.

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Z národní házené
V sezoně 2019/2020 ovlivněné covidem 19 se na republikové soutěže probojovala dvě naše družstva. Dorostenky na Pohár ČR (z dru-
hého místa v oblasti) a starší žákyně na Mistrovství ČR. Mladší žákyně soutěž v červnu nedohrály (přišly o postup neúčastí na po-
sledním turnaji v Humpolci – v oblasti po podzimu byly druhé). Z červnového termínu se republikové soutěže přesunuly na konec 
srpna a začátek září. Ženy ligovou soutěž na jaře nehrály (jejich soutěž byla zrušena). Přípravka soutěž dohrála turnajem v Miroslavi 
– skončila na 4. místě. Nově vytvořené družstvo mladších žáků se posledního jarního turnaje v Ostopovicích nezúčastnilo (rodiče 
nám některé kluky na turnaj nepustili) a skončilo ve své první sezoně poslední.

Pohár ČR dorostenky
Ve dnech 28. – 30. srpna 2020 se konal 
odložený Pohár ČR v kategorii dorostenek 
v neoblíbeném Tymákově (což je vesnička 
o  900 obyvatelích nedaleko  Plzně), kde 
se nám v  minulých letech nikdy nedaři-
lo. Ani letos to nezačalo dobře. Turnaj byl 
nesmyslným rozhodnutím SNH zhuštěný 
posunutím začátku na pátek odpoledne, 
kdy jsme hráli s  oběma západočeskými 
soupeři. Na Plzeňsko odjelo vlakem už ve 
čtvrtek 12 hráček (5 dorostenek doplnily 
starší žákyně). Hrálo se 2x 25 minut.
V prvním zápase nás čekalo domácí druž-
stvo Sokola Tymákov, které postoupilo z 3. 
místa  jako náhradník za východočeskou 
oblast. První poločas děvčata nejprve ved-
la 2:0, pak soupeř otočil na 3:5. Pak se hra 
zlepšila a  poločas jsme vyhráli o  branku 
(7:6). V druhé půli se přestalo dařit zadní 
řadě a od stavu 11:11 i útoku (hlavně Adéla 
Chlustinová se nemohla trefi t). A tak zápas 
skončil porážkou 12:15. Branky – Dobešo-
vá 6, Kuchynková 4, Chlustinová 2.
V posledním pátečním zápase byla naším 
soupeřem děvčata ze západočeské bašty TJ 
Přeštice. Vedení 5:4 děvčata ztratila po vy-
loučení Kateřiny Kulendové. Bohužel je to 
rozhodilo a poločas prohrála 7:11. V dru-

hém poločase jsme postupně snižovali až 
na rozdíl dvou branek (10:12). Soupeř byl 
pod tlakem, ale v posledních deseti minu-
tách se přihnala bouřka. V lijáku se silným 
větrem se už žákovskému útoku nedařilo. 
Holky daly jednu branku a  zápas pro-
hrály 12:16 (Dobešová 3, Chlustinová 6, 
Kuchynková 3). Zkřehlí jsme byli i my na 
střídačce, a tak se není čemu divit. Běželo 
se rychle převléct do suchého, usušit boty. 
V  sobotu ráno bylo ještě zataženo, popr-
chalo. Ale hlavně po včerejším prochlad-
nutí nebyly žádné zdravotní potíže, a  tak 
jsme kompletní nastoupili v  třetím dopo-
ledním utkání proti družstvu TJ Žatec. Po 
celý zápas děvčata vedla a při lepší střelbě 
mohla vyhrát i  větším rozdílem. Poločas 
skončil 7:3. Ve druhém poločase se na hři-
ště dostala celá střídačka. Na konci zápasu 
svítil na ukazateli stav 13:7 (Dobešová 3, 
Kuchynková 4, Chlustinová 5, Snášelová 1).
 Odpoledne nás čekal zápas proti Sparta-
ku Modřany (středočeská oblast). Po celý 
zápas byla děvčata jasně lepší. Poločas 
skončil 8:1 pro Vracov. Jedinou branku 
dostala výborně hrající obrana až z tres-
tu po čase. Výsledek 19:3 nám zajistil, že 
v  neděli nám na bronz bude stačit i  re-
míza (za předpokladu, že favorité vyhrají 

své zápasy). Branky: Dobešová 5, Chlus-
tinová 8, Snášelová 4, Varmužová 1, Ku-
lendová 1.
  V  neděli ráno bylo naším posledním 
soupeřem družstvo TJ Studénka. Boj 
o třetí místo začal z naší strany poněkud 
ospale (poločas 4:4). Zahrála výborně 
obrana s  brankářkou. V  druhém polo-
čase se rozběhal  i útok a zápas jsme vy-
hráli 12:6 (Dobešová 4, Chlustinová 3, 
Snášelová 2, Varmužová 2, Kuchynková 
1). Pochvalu zaslouží celé družstvo, ale 
vyzdvihl bych Adélu Chlustinovou, která 
14 dní před turnajem promarodila. Před 
posledním zápasem už toho měla plné 
zuby, a přesto se rvala až do konce. Byla 
vyhlášena nejužitečnější hráčkou druž-
stva.
 Podle počtu obdržených branek jsme 
měli nejlepší obranu, což se odrazilo 
i v hodnocení trenérů. Nejlepší obránky-
ní turnaje byla vyhlášena Aneta Lopra-
isová a  Kateřina Slavíková druhá mezi 
brankářkami (dostala stejný počet bodů 
jako první, ale méně umístění na prvním 
místě). V obraně se střídaly Barbora Slaví-
ková, Aneta Lopraisová, Kateřina Kulen-
dová, Kateřina Salvová, Aneta Varmužová 
a  Terezie Uherková. Komplet žákovský 
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útok si rozdělil branky takto: Adéla Chlus-
tinová 24, Adéla Dobešová 21, Aneta Ku-
chynková 11, Natálie Snášelová 7, Amálie 
Varmužová 3.

Tabulka turnaje:
1. TJ Přeštice        120:55 9b.
2. Sokol Tymákov 107:60 9b.
3. TJ Sokol Vracov   67:47 6b.
4. TJ Studénka         61:82 4b.
5. TJ Žatec                 46:96 1b.
6. TJ Spartak Modřany 45:109 1b.

V  sobotním zápase o  1. místo mezi ne-
poraženými družstvy Tymákova a Přeštic 
došlo k paradoxní situaci. Organizace bě-
hem turnaje pokulhávala, především na 
ukazatel skóre se nedalo spoléhat. Buď ne-
šel čas, nebo nesedělo skóre. Na to doplatil 
domácí tým, kdy si asi trenérka nevedla 
zápis. Ve vyrovnaném zápase odskočil Ty-
mákov pět minut před koncem na rozdíl 
3 branek a závěr utkání hrál jen na údrž-
bu. Soupeři se podařilo snížit až na rozdíl 
jediné branky. Zápas skončil a na ukazate-
li svítil stav 15:14. Radost a slzičky štěstí 
domácích a  zklamání Přeštic. Po spočí-
tání branek rozhodčími byl vyhlášen vý-
sledek 14:14 a  tentokrát skákaly radostí 
hráčky Přeštic. Při shodě bodů měly totiž 
o  19 branek lepší skóre než Tymákov. 
Domácí neunesly prohru a  následovaly 
protesty s  nesmyslnými požadavky na 
sehrání nového utkání. Proč? Utkání do-
rostu pískají dva rozhodčí a oba si vedou 
zápis. Počet branek seděl, ale v  jednom 
případě se lišil střelec. A  navíc vedoucí 
rozhodčích byl členem domácího oddílu 
a  proti nepsanému pravidlu se nomino-
val na tento zápas, takže byl tlak i na něj 
(kdyby chudák věděl, jak utkání skončí, 
takový krok by neudělal). Holt tady plati-
lo staré: „Kdo jinému jámu kopá, sám do 
ní padá.“ V neděli měla obě družstva slab-
ší soupeřky a nastal závod o to, kdo bude 

mít lepší skóre. V druhém nedělním utká-
ní se Tymákov snažil dohnat horší rozdíl 
vstřelených obdržených branek, a to se mu 
i podařilo. Porazil poslední Modřany 34:7 
a po zápase měl rozdíl o 11 branek lepší. 

V  posledním zápase Přeštic se Žatcem 
vedly Západočešky už v poločase o 13 bra-
nek a bylo rozhodnuto, kdo bude vítězem 
turnaje. Konečný stav zápasu 34:7.
   Jaromír Kunický

 Pohár ČR dorostenek v  západočeském 
Tymákově, který se konal od pátku 28. až 
do neděle 30. 8. 2020 vyhrály dorosten-
ky TJ Přeštice o  skóre před Tymákovem. 
Po neúspěšném pátečním začátku naše 
hráčky už neprohrály žádný zápas, a tak si 
přivezly bronzové medaile. Podle obdrže-
ných branek měla děvčata nejlepší obranu 
na turnaji – a  podle hodnocení trenérů 
byla nejlepší obránkyní vyhlášena Aneta 
Lopraisová a Kateřina Slavíková byla dru-
há nejlepší mezi brankářkami.

Sláva, sláva, sláva patří starším žákyním a dorostenkám, 
které hrají národní házenou za TJ Sokol Vracov

Mistrovství České republiky v  kategorii 
starších žákyň v Dobrušce, pátek 4. až ne-
děle 6. září 2020
Své odložené Mistrovství republiky ode-
hrály starší žačky v Dobrušce. Přivezly si 
domů  krásné stříbrné medaile. Bojova-
ly jako lvice a  vyhrávaly jeden zápas za 
druhým. Bohužel o  jejich druhém místě 
rozhodlo poslední utkání s  Přešticemi, 
kdy děvčata prohrála o 4 branky. Nejlep-
ší brankářkou turnaje byla opět Kateřina 
Slavíková.

Oba turnaje jsem sledovala doma díky ži-
vému vysílání přímo z hřiště. Bylo to vel-
mi napínavé. Děvčata se opravdu snažila. 
Byla radost je sledovat při hře. Bylo vidět, 
že je to baví.
Mé uznání také patří jejich trenéru Liboru 
Buličkovi a všem, kdo se na práci s děvča-
ty podílejí. Trenér s děvčaty pracuje podle 
hesla: ,,Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“
Blahopřejeme.

 Jindřiška Slavíková
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Tenisový oddíl Vracov
Konec zimní halové sezóny byl pozna-
menán jako ve všech ostatních sportech 
nástupem karanténních opatření v  rámci 
COVID - 19. Naši žáci tak nemohli pokra-
čovat v zimní přípravě v kyjovské tenisové 
hale, kde trénovali od prosince pod vede-
ním trenérů Jakuba Maguláka a Stanislava 
Šmída. Poprvé se tak mohli mladí tenisté 
plnohodnotně připravovat i  přes zimní 
období, proto je dvakrát škoda, že se mu-
sela sportoviště v březnu uzavřít. Toužeb-
ně jsme očekávali na uvolnění opatření 
a možnost tréninku na otevřených sporto-
vištích. Ihned, jak to počasí dovolilo, zača-
li naši žáci fl exibilně trénovat na umělých 
kurtech ve Vacenovicích a  Těmicích a  po 
úpravě kurtů začátkem května i ve Vracově. 
Jarní sezóny družstev se zúčastnila druž-
stva mladších a starších žáků. Herní systém 
byl v letošním roce kvůli pandemii upraven 
a hrálo se méně zápasů než obvykle. 
Mladší žáci:
TK Vracov - Sokol Landžhot   3 : 6
TK Vracov - Slovan Hodonín   5 : 4
TK Vracov - TK Kyjov                 8 : 1
Starší žáci:
TK Vracov - Orel Uherský Brod 2 : 7
TK Vracov - TK Vnorovy            2 : 7
V  kategorii BABY Tenisu hostovali naši 
malí odchovanci za TK VNOROVY. Od 
příští sezóny je předpoklad, že i tato kate-
gorie se bude hrát ve Vracově. V tuto chví-
li trénuje na našich kurtech 45 dětí, které 
se dle svých možností a chuti věnují teni-
su závodně, nebo jen pro zábavu. Během 
letních prázdnin proběhly dva tenisové 
kempy, kde si naši mladí tenisté pod vede-
ním zkušených trenérů zlepšovali fyzické 
i herní dovednosti. Tyto zkušenosti se pak 
někteří hráči snažili uplatnit při indivi-
duální účasti na regionálních turnajích, 
které absolvovali pod dohledem svých ro-
dičů nebo trenérů. Začátkem září proběhl 
na našich kurtech tradiční turnaj dvojic 
mužů. Zvítězil v něm Ondřej Lejsal, kte-
rý se zejména v semifi nále hodně zapotil 
a musel odvracet tři mečboly proti Petru 
Lukešovi. Začátkem října bude pořádán 
turnaj pro všechny naše děti, které trénují 
ve Vracově. Zde očekáváme hojnou účast 
i  rodičů dětí a  doufáme, že si tento den 

společně užijeme. Na konci podzimní se-
zóny začne dlouhodobě plánovaná revita-
lizace tenisových kurtů. Po odsouhlasení 
vedením města Vracov bude nejprve vy-
řešeno zavlažování kurtů a během příští-
ho roku pak nový antukový povrch. Tato 
investice by měla přinést celkové zkvalit-

nění hracích ploch. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat vedení města za podporu 
našeho tenisového oddílu, zejména pak 
za fi nanční příspěvek v rámci moderniza-
ce kurtů a  dále podpory našich mladých 
adeptů v během zimní přípravy. 

Mgr. Lukáš Lukáš

Nechceme už bydlet v paneláku. 
Proto hledáme RD se zahrádkou.
Počítáme i s rekonstrukcí. Děkuji za nabídky. 
Tel. 736 706 224                    Tel.: 739 851 890
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Dožínky 2020
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