2. ČÍSLO	červenec 2021
Milí občané HradčovicLhotky,
konečně jsme se dočkali období, které mají
naše děti nejraději a to letních prázdnin. Doufám, že rozběhnuté prázdniny všichni prožíváte
v klidu a pohodě, nebo přípravou na nejkrásnější čas pro pracující, a tím je dovolená. I naše
krásná obec již pomalu začíná ožívat. Díky
rozvolněným opatřením jsme mohli po dlouhém roce opět přivítat nově narozené občánky
HradčovicLhotky, kterých bylo úctyhodných
patnáct, ale také před obecním úřadem uspořádat malé vyhlášení soutěže SE SKŘÍTKEM
ZA SKŘÍTKEM, kterého se zúčastnilo třicet dva
dětí naší obce. Hlavní díky patří naší paní učitelce Veronice Jančové a panu Jiřímu Mackovi,
kteří celou soutěž vymysleli a zorganizovali, ale
taky všem obecním zaměstnancům, kteří se
postarali o malé agapé při vyhlášení soutěže.
Na tvářích dětí, ale i rodičů, bylo vidět, že se
akce povedla a všichni byli spokojeni a zároveň rádi, že se opět můžeme, i když s určitými omezeními, zase po dlouhém čase potkat,
posedět a popovídat. Ještě jednou všem účastníkům, organizátorům a pořadatelům velké
DĚKUJI za jejich skvělou práci.
V předcházejících měsících, které uběhly
od posledních Hradčovských listů, se v naší
obci rozjely stavební práce na plné obrátky.
V tuto dobu máme téměř dodělanou akci dešťovka, kde nám chybí už jenom poslední terénní
úpravy, hlavně na Lhotce pod knihovnou. Další
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Redakce Hradčovských listů přeje krásné léto
„s nadhledem“...

započatou prací je rekonstrukce zahrádkářské budovy. I zde jsou práce v plném proudu.
U této akce již máme provedenu většinu bouracích prací a vše se začíná obracet k lepšímu
v podobě výstavby nových sociálek, zaizolování
půdního prostoru atd. Další dokončenou stavbou
je rekonstrukce umývárny v hradčovskolhotské
školce. Umývárna se z mého pohledu velmi
povedla. Tady opět patří obrovský dík všem pracovníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli.

Starý most v Maršovcích

V neposlední řadě je nutné nezapomenout
na opravu polní cesty k maršovskému mostku.
Tato akce, co do finančního zajištění, nestojí
obec ani korunu. Díky předchozímu zastupitelstvu v čele s panem exstarostou Doc. Dr. Janem
Popelkou, CSc., ale také díky Státnímu pozemkovému úřadu Uherské Hradiště v čele s panem
Mgr. Jiřím Vávrou, dostala obec stoprocentní
dotaci na tuto občany využívanou polní cestu,
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jak se říká ke kapličce.

Nápor silné bouře nevydržel křížek v poli nade Lhotkou.
 strana 1
Doufejme, že nám Všem bude dlouho a dobře sloužit. Já pevně věřím, že
bude, protože obec měla i trochu štěstí, když výběrové řízení, které zadával pozemkový úřad, vyhrála firma Firesta, s níž úzce spolupracují nám
všem dobře známí bratři Pišojovi. Nemusím snad nikomu sdělovat, jak kvalitní a vzornou práci naši rodáci odvádějí. Všichni to víme. A jako další krok

Kříž i s podstavcem byl převezen do dílny pana Tomáše Kopčila.

rozvoje naší obce bude výstavba vodojemu a vodovodu v místní části Lhotka.
U této akce máme již vysoutěženou firmu i podepsanou smlouvu. Termín
předání staveniště máme dohodnutý na srpen. Předem se omlouvám za případné komplikace při výstavbě jak vodojemu, tak navazujícího vodovodu.
Snad všechno proběhne podle plánu a bez nějakých větších komplikací.
Jelikož velmi šikovný starosta Drslavic pan Rosťa Mihel již buduje polní
cestu směrem na Hradčovice, tak i my se snažíme tuto cestu prodloužit
až do Hradčovic. V této chvíli máme podanou žádost na koordinované stanovisko na Stavebním úřadě v Uherském Brodě. A snad už v řádu týdnů
budeme moct požádat o stavební povolení. Doufám, že se nám to podaří
v co nejkratším termínu.
Vážení občané, už několikrát jsem psal, že je mi velkou ctí být v HradčovicíchLhotce starostou, hlavně kvůli lidem žijícím v naší obci. Proč Vám to
píši? Tak velká vlna solidarity, kterou v naší obci vyvolalo tornádo na Jižní
Moravě, mě opravdu velmi mile překvapila. Tolik občanů, kteří bezprostředně po této tragické události začali na obecní úřad nosit nejprve materiální a posléze i finanční pomoc, byla neuvěřitelná a velmi mile mě udivila.
Věřte, že jenom na finanční sbírku přispěli občané HradčovicLhotky neuvěřitelnou částkou 40 200 Kč. Myslím, že máme být na co hrdí.
Všem Vám přeji krásné, příjemné a poklidné prožití letních prázdnin a vy
všichni, kteří se rádi zúčastňujete obecních akcí, tak Vás všechny zvu
na Den obce, který se koná 7. 8. 2021. Nashledanou.
Antonín Ondrůšek – starosta obce

Traktor s mulčovacím ramenem.

Ohniště v altánu.
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Venkovní ohniště u altánu.

Nádrže na dešťovou vodu za obecním úřadem.

„Dešťovka“ hřiště.

„Dešťovka“ u ZŠ.
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O tajemství za rohem
Jedno moudro praví, že člověk se občas ocitne
na rohu pomyslné ulice života. Stačí udělat
jeden krok a otevře se mu výhled, jaký nečekal.
Když k tomu kroku nenajde odvahu, nikdy se
nedozví, co důležitého na něho za rohem čekalo.
V našem kostele je jedno takové tajemství
„za rohem“.
Pravidelní účastníci bohoslužeb či náhodní
návštěvníci vidí vkusný interiér starobylého kostelíku s původními prvky venkovského baroka.
Je to především retábulum, jak se správně
nazývá čelní stěna za svatostánkem ověnčena anděly a velkým obrazem Všech svatých.

Obraz Panny Marie s Ježíškem v kanceláři
farního úřadu (tempera na plátně 1967)

Obraz Panny Marie s Ježíškem v jednacím sále
farního úřadu
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Odvážný návštěvník nezůstává ostýchavě vzadu pod
kůrem, ale postupuje až
k oltáři a dobře dělá. Dostane
se do místa, kde se hlavní loď
kříží s lodí příčnou. Jsme zvyklí
označovat prostor vpravo jako
kapli Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, a vlevo kapli Panny
Marie Lurdské. Pochopitelně
náš pohled přitahují sochy,
které dávají kaplím jméno. Ale
ohlédněme se ještě více vlevo
a skutečně za rohem mariánské kaple objevíme rozměrný
obraz, který rovněž představuje zasvěcení našeho kostela
Všem svatým. Za tím účelem
byl namalován. Autorem je
už zesnulý akademický malíř
František Peňáz (1912–1996)
rodák z Pašovic, který podstatnou část života prožil v Hřivínově Újezdě.
Mistr Peňáz je osobnost,
na kterou může být náš region
právem hrdý. Jako talentova- Obraz Všech svatých v kostele v Hradčovicích
ného mladíka ho ještě před
2. světovou válkou objevila firma Baťa ve Zlíně. běžný život přinášel. Važte si těchto drobných
Bylo mu umožněno své nadání rozvinout děl, poněvadž to jsou stopy, které zde zanechal
v reklamním oddělení firmy. Po válce vystudo- nadaný umělec a především charakterní člověk
val Akademii výtvarných umění v Praze. Vrátil se rovné páteře. Takových vzorů je třeba i pro naši
však do rodného kraje a odmítal spolupracovat současnost.
s nastupujícím ateistickým režimem. Proto byl
P. Vojtěch Daněk
vytlačen z veřejného i uměleckého světa, krátce
i vězněn a mučen ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti. Žil v ústraní a tvořil k větší cti
a slávě Boží. Jeho obrazy zdobí mnoho kostelíků
a kaplí. Za pozornost stojí i jeho úpravy bohoslužebných interiérů především v šedesátých
letech minulého století, kdy se zaváděla obnovená liturgie po II. vatikánském koncilu.
Farář P. Trnavský, který působil v Hradčovicích
mezi lety 1959 a 1977, byl velkým obdivovatelem mistra a nechal u něj zhotovit obraz Všech
svatých jako náhradu za původní barokní malbu
naivního stylu. Starší farníci si na tuto změnu
v kostele jistě pamatují. Nicméně z důvodů
památkové ochrany se později původní obraz
dostal zpět na místo nad svatostánkem a Peňázovo dílo se ocitlo ve skrytu za rohem, jakoby
chtělo připomínat jeho skromný život v ústraní.
Kromě zmiňovaného díla lze nalézt také
v budově fary další skvělé malby – dvě velká
plátna s mariánskou tématikou. Kapli sv. Barbory na Lhotce zase zdobí vyobrazení světice
od téhož mistra.
Rozhlédněte se po výzdobě Vaší domácnosti
nebo obytných prostor prarodičů. Možná objevíte obrázky zátiší a kytic, které tento umělec
s velkou oblibou maloval. Proto byl vyhledáván jako tvůrce hodnotných dárků k různým
životním jubileím či jiným příležitostem, které Obraz sv. Barbory, mučednice v kapli na Lhotce

Soutěž se skřítkem za skřítkem
V neděli 27. června proběhlo na prostranství před
obecním úřadem zábavné odpoledne se skřítky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 32 dětí z HradčovicLhotky, které odevzdaly jak svého skřítka, tak
i fotografie z jejich společného putování po krásných, zajímavých a pro mnohé i neznámých místech naší obce. Každý soutěžící byl za své úsilí
odměněn dárkovým balíčkem a také pozvánkou
na společný výlet do ZOO Olomouc.

Po vyhlášení se děti mohly zabavit u připravených her a dospělí si povykládat u vychlazeného
piva a občerstvení.
Velké poděkování patří Verči Jančové a Jirkovi
Mackovi za přípravu soutěže. Obci Hradčovice
za výborné občerstvení a pohodové odpoledne.
OÚ

Skřítek v lese
Šel Tuláček do lesa,
narazil tam do nosa.
Řekl: „Au, au,“ a šel dál,
potkal zajíce, který na kytaru hrál.
Tak vytáhl housličky
a začal koncert maličký.
A. Hrochová, M. Vavříková 4.A

Hmotná i finanční pomoc pro lidi postižené tornádem
Dne 25. a 28. června proběhla na obecním úřadě
hmotná sbírka pro lidi na Jižní Moravě, které
postihlo tornádo. Potřebných věcí se ve vestibulu
OÚ sešla velká spousta, od čisticích prostředků,

oblečení, trvanlivých potravin, balených vod až
po pracovní nářadí a zakrývací plachty. Všechny
tyto věci byly roztříděny a ve středu 29. června
odvezeny do obce Lužice. Převoz zajistili členové SDH Hradčovice pan Michal Mikuláštík
a Pavel Polášek. Od úterý 28. června do pátku
2. července proběhla také finanční sbírka.
Částka, kterou občané HradčovicLhotky přispěli,
se vyšplhala na úžasných 40 200 Kč. Ke konci
měsíce července bude zastupitelstvo obce jednat o finančním příspěvku z rozpočtu obce,
který bude následně i s vybranými penězi předán starostům postižených obcí. Všem, kteří se
do hmotné nebo finanční sbírky zapojili, moc
děkujeme!
OÚ
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Seniorky
na Sv. Hostýně
Konečně částečné rozvolnění – a tak se
seniorky 23. června vydaly k Panně Marii
na Sv. Hostýn. Duševní zážitek ze společné
pouti byl umocněn krásou okolní přírody.
Jednotlivá zastavení křížové cesty uctily
modlitbou a písněmi. Nechyběl oběd, ani
odpočinek u kávy. Po zakoupení drobných
dárků odjely spokojené seniorky domů.
Marta Čudová

Náš výlet do Bojkovic
Dozvěděli jsme se, že pojedeme
na výlet do Bojkovic. Jeli jsme vlakem. Měli jsme v plánu navštívit
místní muzeum, zajít na pizzu a dát
si zmrzlinu. Muzeum je zaměřené
na historii řemesel, dozvěděli jsme
se, jak žili lidi na Kopanicích. Mohli
jsme vidět pravěké vykopávky,
zbytky amerických letadel z 2. světové války a další věci. Ve třídě z 20.
století jsme si vyzkoušeli, jak se
učily naše babičky. Prohlídku jsme
ukončili v bytě z devadesátých let
20. století. Po prohlídce muzea jsme
si zašli na slíbenou pizzu s kofolou,
dali si zmrzlinu a jeli vlakem zpět
domů. Nejvíc se mi na výletě líbilo
muzeum, protože tam byla spousta
zajímavých věcí.
Rád bych se tam někdy vrátil, protože Bojkovice jsou moc hezké
město.
Žáci 5. třídy

Výlet školky na mysliveckou chatu do Veletin
V pátek 11. června se děti z mateřské školy vydaly na očekávaný školní
výlet. Bylo hezké, že někteří už nemohli samou radostí ráno dospat a přišli
už před otevřením školky. První jsme mysleli, že půjdeme do Veletin pěšky,
ale nakonec se jelo linkovým autobusem. Tam jsme ráno u hospody posnídali a vydali se k myslivecké chatě. V průběhu cesty jsme hledali barevné
fáborky, plnili úkoly dle naleznutých vzkazů, pozorovali přírodu a ukazovali
si, kterým směrem leží okolní vesnice.
Na chatě nás čekali tři myslivci a dvě ženy myslivkyně. Děti upoutal jejich
zajímavý a pestrý výklad. Ukázali nám zvířecí trofeje, vábičky, kožešiny
a výcvik loveckých psů.
Pak nám paní učitelky opekly špekáčky, na dece jsme je pojedli a šli jsme
do lesa hledat poklad.
Odpolední cesta zpátky nám rychle uběhla my jsme se těšili na maminky
a tatínky, kteří si nás vyzvedli u hospody ve Veletinách.
A ptáte se, kdo byl nejvíc po dlouhé cestě unavený? Správně, byly to paní
učitelky. Děti měly ještě tolik energie, že uprosily své rodiče a šly dovádět
na dětské hřiště.
MŠ

Barevný týden
Vzhledem k dlouhému uzavření škol, a to nejen
mateřských, jsme letos na jaře neuspořádali
barevný týden. Všichni jsme vyčkávali, kdy se
naše školka opět otevře. Nejprve do školky
nastoupili předškoláci, později i všechny ostatní
děti. Bylo nám líto, že děti o barevný týden přišly,
tak jsme si jej naplánovali na květen. Děti i naše
třídy se vyzdobily do barev: zelená, modrá, červená, žlutá a bílá. Ke každé barvě jsme si zazpívali písničku, ať už to byla: travička zelená či
červený šátečku. Děti se tak hravou formou
po celý týden seznamovaly s barvami kolem
nás, učily se je poznávat, pojmenovávat a všímat si, kolik barev je kolem nás.
MŠ
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DEN DĚTÍ V MŠ
Na svátek dětí jsme si do školky oblékli
veselé kostýmy a užili si tento den
spoustu legrace. Bylo načase také pokácet máj, který zdobil vstupní bránu. Děti
se vydaly na zahradu, kde je čekalo
mnoho aktivit. Nejprve jsme otestovali naše síly při přetahování a pak přišla na řadu cesta za pokladem. Na té nás
čekalo hned několik úkolů, které byly
rozmístěny po zahradě. Po jejich úspěšném splnění na děti čekal poklad, který
však musely nejprve vypátrat. Nalezení
pokladu jsme oslavili diskotékou, nějakou tou dobrotou a poté jsme se vydali
zpět do školky, kde nás už čekal oběd.
MŠ

ZŠ – výtvarné práce žáků

Naše škola – A.Tihelka 4.B.

Vlčí máky 4.A.

Dobrodružství pavouka Čendy
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Slovácký Fénix

Po nemalých zimních a předjarních přípravách
pustili se členové Slováckého Fénixe vstříc dalším krásným výzvám. A protože pozorovatelé
z celé naší vlasti letos hlásí povážlivý pokles
počtů hmyzu, zejména motýlů, věnovali jim
„Fénixáci“ zvýšenou péči. Ze starého ovocného
dřeva tak v Chrástce vzniklo veliké „broukoviště“, které se záhy stalo oblíbeným „hmyzím
hotelem“. V něm si mohou všemožné breberky,
včelkami samotářkami počínaje a statnými
tesaříky konče, zbudovat své vlastní chodbičky.

Také při veškerém kosení byly brány na opylovače ohledy. Na opečovávaných lokalitách byly
vždy ponechávány netknuté plošky s nejšťavnatějšími bylinami, kde může hmyz najít bezpečná útočiště a zásobu nektaru, než pokosená
vegetace obroste. Vrcholem, avšak zdaleka ne
závěrem brzce letních práci, stala se bezesporu
„slavnostní“ akce v Chrástce. Pomoci s hrabáním nám přišli skvělí dobrovolníci a společnými silami se podařilo seno nejen shromáždit,
ale i ve výtečné kvalitě sbalíkovat, takže nic

nepřijde na zmar. A ačkoliv jsme horké počasí
mírnili dobrým občerstvením a vytříbenými
tekutinami, vkradla se nám myšlenka uskutečnit příští ročník po vzoru starých časů – vyrazit
s hráběmi již před rozbřeskem a za třpytu rosy
s písní na rtech pracovat pod prvními z paprsků,
během příjemného chládku a neopakovatelného kouzla letního jitra. Ať už to dopadne tak
či onak, posíláme srdečné díky všem, kteří nám
pomohli nebo na nás mysleli, jakož i vedení obce
za občerstvení a podporu. 
Kuba Šafář

Jsme hrdí, že člen našeho hasičského sboru pan František Macek byl vybrán a oceněn za příkladnou a aktivní činnost ve sboru dobrovolných hasičů.

Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 6. 6. 2021.
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Dokončená koupelna v mateřské škole.

Děti z příměstského tábora Dolní Poolšaví
zavítaly ke včelařům.

Početná skupinka dětí z příměstského tábora.

Střílení ze vzduchovky si děti užily.

Vítání občánků 12. 6. 2021
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Vítání občánků 12. 6. 2021

Plán nejbližších
akcí 2021
7. srpna – Den obce
(prostranství před OÚ)
28. srpna – Hasičská zábava se skupinou
ZZ Bar (Chrástka)
11. září – Slovácké slavnosti vína
v Uherském Hradišti

Naši občané v televizních soutěžích
Ten, ze čtenářů Hradčovských listů, kdo sledoval ve středu 26. května navečer soutěžní pořad
České televize „Kde domov můj?“, který moderuje Aleš Háma, byl jistě mile překvapen. To proto,
neboť jednou z trojice soutěžících, zde byla paní
Jitka Zemková, občanka naší obce. Připomeňme,
že v případě této soutěže se jedná o soutěž vědomostní, probíhající za účasti tří soutěžících. Celá
soutěž je rozdělena do několika kol. V tom prvním
se soutěžící snaží o co nejrychlejší výběr správné
odpovědi ze čtyř nabízených variant. Je-li jeho
výběr správný, dostane za každou takto správnou
odpověď pět bodů. Dopustí-li se však chyby, připadnou tyto body soupeřům. Otázek v tomto kole je
osm, a to z různých oblastí. Dva ze soutěžících, kteří
získají nejvíce bodů, postupují do kola druhého.
V něm si, dle nabízených tématických okruhů, vybírají otázky, za které mohou získat pět, deset a nejvíce patnáct soutěžních bodů. Jednu z otázek pak
může každý z nich přihrát i svému soupeři a při jeho
nesprávné odpovědi tak získat spoutěžní body pro
sebe. Ten z této dvojice, který dosáhne v tomto druhém kole nejvíce bodů, postupuje jako vítěz do kola
třetího. Zde už soutěží sám a jeho správné odpovědi
na položené otázky nejsou ohodnoceny bodově, ale
finančně, a to ve výši tisíc, dva tisíce, tři tisíce, pět
tisíc a nejvíce deset tisíc korun. Otázky jsou vázány
na vybrané regiony z celé naší republiky a tématicky nejvíce zaměřeny na prokázání znalostí
z oblasti historie, turistiky, zeměpisu, názvosloví či
poznávání významných osobností a pamětihodností daného místa a regionu.
Soutěžící Jitka Zemková získala již v 1. kole nejvíce bodů. Spolu s ní do kola druhého postoupil
další soutěžící, kterého díky svým vědomostem

porazila i v tomto druhém kole. V závěrečném
třetím kole již soutěžila sama. A vítězství ji přineslo i výhru ve výši 6 000 Kč. A to nemusela
být výhra konečná. Nabízel se závěrečný bonus,
ale s rizikem „dva krát víc nebo nic“, s možností
výběru soutěžní otázky „české“ nebo „evropské“. Do tohoto rizika paní Jitka již nešla, i když
na následně vyslechnutou otázku „evropskou“ by
také dokázala správně odpovědět.
Televizní pořad tohoto kola soutěže bylo Českou
televizí natočen již v únoru tohoto roku. Paní Jitka
však o své účasti ani o dosaženém vítězství nehovořila a nedala ani svým nejbližším nic znát. O to
větší překvapení tak všem přichystala, když se
na televizní obrazovce ve středu 26. května objevila. Mnozí z diváků jistě paní Jitce i fandili a těšili
se z jejího vítězství. Vždyť v této televizní soutěži prezentovala nejenom sebe, své vědomosti
a odvahu veřejně vystupovat, ale tak trochu i naši
obec. Už tím, že každý ze soutěžících se na úvod
prezentuje i místem, odkud do soutěže přijel.
Připomeňme, že z pohledu několika posledních let
to bylo již podruhé, kdy jsme mohli v televizních
soutěžích fandit někomu z občanů naší vesnice.
Nedávno v soutěži TV NOVA „Co na to Češi“, nyní
v soutěži ČT „Kde domov můj?“. A nezapomeňme
ani na soutěž ČT „A-Z kvíz“, která na televizní
obrazovce již po více jak jedno desetiletí patří
k těm nejsledovanějším. Pohledem do její historie
bychom i v ní našli kořeny účasti sahající do naší
obce. Byla to účast dnes již zesnulého Rostislava
Daňka ze Lhotky nebo Ladislava Nevařila, rodáka
z naší vesnice, dnes žijícího na Šumavě, ve Vimperku, který zde i v jednom kole zvítězil.
Jan Popelka
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