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VELIKONOCE – nejvýznamnější svátky
Velikonoce jsou oslavou Ježíšovi smrti na kříži
a jeho vzkříšení. Pro křesťany jsou to největší svátky v roce. Mají větší význam, nežli
Vánoce. Velikonoce nám připomínají význam
oběti ve prospěch druhých a současně nám
chtějí zdůraznit, že smrt není koncem lidského života, ale že ve smrti máme naději
přechodu do nového života, který nám otevřel právě Ježíš svým vzkříšením. Proto jsou
Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Znamenají zrození nového života,
který otvírá nové možnosti už během našeho
pozemského putování.
Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde
se píše, že věrný Boží služebník položí svůj život
za mnohé. Ježíšova smrt je důsledkem a vyvrcholením jeho celoživotního postoje úplné odevzdanosti a věrnosti Bohu a Božímu zájmu
o člověka. Přijal bezmocnost kříže, aby se projevilo jeho vydání se do Boží vůle a moci, které se
ukázali v Ježíšovém vzkříšení.
Vzkříšením Ježíše nám dal Otec živou naději.
Touto nadějí se musíme nechat vést za ruku

a doufat, že i v našem životě se může něco změnit. A důvěra znamená věřit.
Víra v Boha mě vede k pokoře, že nejsem pánem
ani svého života, ani stvoření, kterého jsem jen
součástí. Víra mi dává naději a zkušenost, že mě
někdo přijal i navzdory mé hříšnosti a nedokonalosti. Víra mi dává pohled na nový život přesahující všechny lidské představy bez toho, aby mě
zbavila zodpovědnosti za pozemské putování.
Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, byla by celá
křesťanská víra jen fantazií. Jak je krásné žít
v radosti, pokoji a jistotě, že smrt je přemožena,
že Ježíšovo vítězství nad smrtí platí i pro nás.
Apoštol Pavel píše v listě Římanům: „A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak
i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní
v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho
zmrtvýchvstání.“ (Řím 6, 4b-5)
Přeji Vám tuto velikonoční radost z víry a jistotu,
kterou nám Kristus dal svým Vzkříšením na život
věčný v nebi.
To ze srdce přeje Váš duchovní otec Jaroslav.

Požehnané Velikonoce
prožité v pokoji, lásce
a míru přeje redakce

Ja viem, že nádej, viera, láska, všetkých ľudí spája,
viem, že pravda, láska zvíťazí
Tento refrén známej piesne populárnej slovenskej skupiny Kollárovci, určite mnohým známej aj zo Šlágr TV, je celkom iste inšpirovaný
našou kresťanskou náukou. Lebo ako sa spieva

v piesni: Sme tu na to príliš krátko a hoci život
plynie rýchlo, napriek tomu, že v ňom dobro so
zlom zápasí, určite Pravda a Láska zvíťazí! Je
to On, Boží Syn, Kristus na kríži, Víťaz a Kráľ,

absolútna Pravda a absolútna Láska, ponížený
no neporazený, nezapudený a stále inšpiratívny.
A preto sa kvôli Nemu oplatí žiť i umrieť, tu byť
a robiť ľudí šťastných.
Aj keď niektorí chcú mať žiaľ aj na Jeho úkor
slávu a moc, no my ostatní nedovoľme, aby nás
ovládla neúprimnosť, nerobme si napriek! Veď
po búrke sa opäť krásne vyčasí. A preto veríme,
že všetci ľudia nie sú zlí.
Ľudia, kresťania, Moraváci a Slováci, Hradčovjané i Kátlovani, obnovme sa! Veď nádej, viera
a láska nás spája!
Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky
v Roku rodiny Amoris laetitia 2022!
Pavol Johanes, starosta a Pavol Zemko, farár
A ak sa nenahneváte, prosím, vypočujte si
originál piesne: https://www.youtube.com/
watch?v=Grom425lIwk

Pôstne plátno v kostole
Azda najpôvodnejšia tradícia vyjadrujúca súvislosť medzi vonkajším a vnútorným prežívaním pôstu je inštalácia
pôstneho plátna v priestore svätyne.
Pôstne plátno – po latinsky Velum famis
– sa pridávalo k pôstu tela ako pôst
zraku.
Podľa starého cirkevného zvyku, doloženého okolo roku 1000 opátom Aelfrickom z Winchesteru, pôstne plátno
zahaľovalo celú svätyňu – najposvätnejší priestor kostola po celú pôstnu
dobu. V našej západnej liturgii išlo
o vytvorenie dočasnej opony k tomu,
k čomu vo východnej liturgii slúži ikonostas. 1
Pôstne plátno bolo buď biele alebo fialové a až v neskoršom období boli
na plátne zobrazené výjavy z Biblie.
2
Bola to tzv. Biblia pauperum – Biblia
chudobných. Pôstne plátno zahaľujúce
už len oltár malo symbolizovať oddelenie človeka od Boha, ktoré spôsobuje ľudský hriech. Dnes sa zachováva
zvyk zahaľovať kríže a obrazy umučeného Krista v kostole od 5. pôstnej tzv.
smrtnej nedele, kedy zostanú zahalené až do Veľkého piatku (alebo aspoň
od večera Zeleného Štvrtka po sv. omši

a obradoch), kedy sa slávnostne odhalí
kríž a po obradoch aj ostatné zahalené
kríže a sochy v kostole. Aby sme upriamili pohľad najskôr na seba, ako na tých,
ktorí Ježišovi tiež zapríčinili ukrižovanie svojimi hriechami; ale aj na Ježiša,
ako na Toho, ktorý nás učí trpieť a niesť
svoj každodenný kríž; no a napokon tiež
na samotný kríž ako prostriedok víťazstva a spásy. Naše kátlovské pôstne
plátno je ušité z jednoduchej fialovej
látky a prvý raz ho použijeme v pôstnom období v Roku rodiny Amoris laetitia 2022. Namiesto maľby na pôstne
plátno sme zakúpili jednoduchý baner
Ježišovej umučenej tváre.
doc. ThLic. Pavol Zemko,
PhD, ThD, farár
1
Porov. http://www.farnostokolicne.sk/
clanok/velke-postne-platno-v-nasomchrame-sa-hlasi-k-starodavnej-tradicii
2
Porov. http://orawkakosciol.pl/sk/2014/03/
zaslony-opony-wielkopostne/
3
Porov. http://www.rkcemerne.sk/_
mariannum/mariannum3/marrianumIII-20-10_11.pdf

Krásné jarní dny občané HradčovicLhotky,
po poměrně dlouhém zimním období se už
všichni můžeme těšit na pozvolný příchod jara.
I tento veskrze pozitivní čas, na který se všichni
těšíme, nezačal úplně šťastně. Prvotní nadšení
ze zmírňujících se opatření a restrikcí kvůli onemocnění COVID-19 vystřídalo v mém případě
velké rozčarování a nepochopení v podobě
napadení suverénního státu, kterým je Ukrajina, Ruskou federací. Abych byl zcela upřímný,
nevěřil jsem, že by v 21. století mohla do Evropy
po letech znovu dorazit válka. Něco tak zničujícího, hloupého a nepochopitelného je nad mé

Výstavba nové cyklostezky.
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chápání. Když si zpětně promítnu období, které
jsem strávil jako starosta HradčovicLhotky, tak
jediný normální čas bylo období prvního roku.
Potom přišel náš neoblíbený kamarád Covid-19
a po opatrném blýskání se na lepší časy začala
naše životy ovlivňovat válka. Už teď mě hodně
mrzí má neuvážená fráze, že každá generace
lidstva zažije nějakou katastrofu, a my jsme
nezažili válku, tak máme COVID. Teď naše
generace zažívá obojí. Nejhůře se tato situace dotýká našich dětí. Nejprve se bály nemoci
COVID-19 a teď se mě moje děti ptají, jestli i já

Budova vodojemu.

budu muset bojovat ve válce. Z celé této situace vyplývá jedno velké poučení. Člověk by se
neměl nikdy zbytečně rouhat. Na druhou stranu
jsem velmi potěšen, nebudu již psát překvapen,
solidaritou, kterou válka na Ukrajině vyvolala
v HradčovicíchLhotce. Překvapen nejsem z jednoho prostého důvodu. Obdobná solidarita byla
v naší obci i s lidmi postiženými jak tornádem
na jižní Moravě, tak v první fázi boje proti nemoci
COVID-19. I díky solidaritě občanů HradčovicLhotky jsme mohli narychlo nachystat ubytování v nově zrekonstruované budově tzv. Domu

zahrádkářů a následně ho nabídnout válečným
uprchlíkům. Toto rozhodnutí bylo schváleno
jednohlasně všemi zastupiteli obce HradčoviceLhotky, což také svědčí o tom, že všichni
táhneme za jeden provaz. I za nepříznivé globální situace život v obci HradčoviceLhotka
pokračuje podle mě i nadále svěžím tempem.
Jak jsem se již zmiňoval, rekonstrukce vnitřních prostor tzv. Domu zahrádkářů byla dokončena a již nám zbývají jen práce na fasádě
a okolí domu, kde zvažujeme ještě venkovní
terasu. Další akcí, která úspěšně pokračuje, je
vodovod ve Lhotce, kde již máme zbudováno
veškeré vedení potrubí a ze 75% i vodojem
v lokalitě Kamenné. V nejbližší době chceme
opatrně začít i s realizací domovních přípojek.
Mnozí jste si jistě všimli i zahájení prací na plánované cyklostezce vedoucí z dolního konce
k již zbudované polní cestě směrem k Drslavicím. Předpokládaný termín pokládky asfaltového koberce je stanoven na začátek měsíce
května. A vy, kteří jste v posledních dnech zavítali na náš hřbitov, jste zcela jistě zaregistrovali začátek prací na jeho rozšíření. Tyto práce
nebyly ještě v plánu, ale okolnosti (hlavně nedostatek hrobových míst) nás donutily začít pracovat i zde. Dalšími aktivitami, které nejsou
vidět, ale pro obec HradčoviceLhotku budou mít
velký význam, je zbudování inženýrských sítí
a komunikace v lokalitě ŠKUBANCE. U této akce
máme již zahájené stavební řízení na kanalizaci a vodovod. Může se zdát, že záměrů, které
máme tento rok dokončit nebo případně začít,
není mnoho. Co se ovšem finanční náročnosti
týká, jedná se o největší investice posledních
let, protože celková částka, kterou obec HradčoviceLhotka vynaloží na tato stavební díla, je

cca 28 300 000 Kč. V této částce samozřejmě
nejsou odečteny případně schválené dotace
ve výši cca 12 500 000,- Kč, protože peníze se
počítají, až jsou na účtu. Kromě těchto stěžejních akcí, které máme v obci HradčoviceLhotka
v plánu, děláme i mnoho jiných, které již tak
vidět nejsou. Ty si ovšem můžete prohlédnout
na fotografiích v obecních listech.

si lidstvo vzalo ze svých chyb nějaké ponaučení.
Neustále se vedou války, které z mého pohledu
nejsou pro lidi a lepší život, ale pro moc a peníze.
Měli bychom si všichni, ať už křesťané nebo
ostatní, uvědomit, co dělá lidi lidmi. Je to láska,
tolerance, porozumění, ale také ochota pomáhat
všem, kteří to potřebují. A toto je má myšlenka
pro letošní Velikonoce. Buďme laskaví, silní, tole-

Rozšíření hřbitova.
I v této složité době, ve které se Evropa a potažmo
celý svět nachází, jde život stejným tempem dál.
Aniž bychom se nadáli, tak tu opět po roce máme
pro křesťany největší svátky – VELIKONOCE.
Máme tu svátky, kdy křesťané věří, že Ježíš Kristus za nás všechny na kříži zemřel a znovu vstal
z mrtvých, aby nám mohl nabídnout Boží království. Ať už tomu člověk věří nebo ne, dnešní
válka na Ukrajině ani za mák nenaznačuje, že by

rantní a začněme právě teď a právě tady u nás
v HradčovicíchLhotce.
Všem Vám přeji požehnané a pokojné svátky
velikonoční, strávené v rodinném kruhu a kruhu
svých nejbližších. Zároveň přeji Vám, HradčovjanoLhoťanům, pokojnou mysl a všem ženám
a dívkám hodně šibačou, mrskáčou a kúpačou.
Krásné dny!
Antonín Ondrůšek

Předškoláci v knihovně Uherský Brod a na Lhotce

Knihovna Lhotka.
Předškoláci v rámci tématu „S knížkou
v ruce“ navštívili knihovnu jak v Uherském
Brodě, tak naši knihovnu na Lhotce. Děti byly
z návštěvy knihovny plné dojmů a spousta
z nich nám hlásilo, že od té doby chtějí

Knihovna Uherský Brod
knihovnu navštěvovat pravidelně. Paní knihovnice byly tak hodné, že dětem vždy přečetly nějakou pohádku, seznámily je s tím, jak
knihovna funguje a kdy je možné ji navštěvovat. Zážitkem pro děti byla i samotná jízda

autobusem do Uherského Brodu. Z knihovny
na Lhotce jsme si dokonce vypůjčili hned
několik knížek, které si děti vybraly a hned
se pustily do jejich čtení před odpoledním
odpočinkem.
3

Barevný týden v MŠ
Ve školce jsme se všichni už těšili, až dorazí
jaro. Zima sice nebyla nijak krutá, děti však
už netrpělivě vyhlížely dny, kdy otevřeme pískoviště a naši zahradu. V rámci barevného
týdne jsme nejprve v pondělí společně „vynesli
Mařenu“ a snad tak definitivně zimu poslali
pryč. Barevným týdnem nás provázely barvy
– zelená, červená, modrá, žlutá a bílá. Děti
tak chodily dle těchto barev oblékané a tímto
děkujeme i rodičům, že děti tak hezky zapojili.
Celý týden jsme si s barvami hráli, zpívali povídali si o nich a tvořili.
MŠ

Předškoláci cvičí
v tělocvičně ZŠ
V tomto školním roce předškoláci a středňáci z naší školky pravidelně navštěvují tělocvičnu v základní škole. Děti si tak mohou více
užít větší prostor pro pohyb, který tělocvična
nabízí. Cvičíme s míči, hrajeme pohybové hry,
tvoříme si opičí dráhy, hrajeme hry s padákem
– tělocvična toho nabízí opravdu mnoho. Tímto
bychom chtěli i za děti poděkovat, že tělocvičnu
můžeme navštěvovat, jelikož se na cvičení vždy
moc těší.
MŠ

ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU 2022
Po dlouhé době jsme se opět mohli setkat s dětmi z mateřské školy Drslavice. Jelikož už nám právě
začalo ťukat jaro na dveře, setkali jsme se již u tradičního „Zazpívej slavíčku“. V tento den nás také
navštívila moc milá paní s nejrůznějšími hudebními nástroji. Děti tak měly možnost vyzkoušet si hru
na netradiční hudební nástroje – boomwhackers, ale také hru na nejrůznější tamburíny, rumba koule
a bubínky. Po muzikoterapii už následovalo společné zpívání a „volání jara“ pomocí jarních písniček. Za společné i sólové zpívání dostal každý zpěvák na památku ptáčka a něco dobrého na mlsání.
S dětmi jsme si povídaly o tom, co se s příchodem jara v přírodě mění a těšily se na první dny, kdy
budeme moci vyběhnout na školní zahradu.
MŠ

Výlet s družinou
do muzea
v Uherském Brodě

V úterý 29. března jsme byli v Muzeu Jana
Ámose Komenského. Návštěva byla velmi
zajímavá. Nejprve jsme se dívali na video
o životě Jana Ámose Komenského, potom
jsme tvořili prostorový obrázek, na kterém
byla tato významná osobnost. Dokonce
jsme si prohlédli obrovskou knihu, která
měla po otevření délku dvanáct metrů.
Tím vším nás provázela spisovatelka
a malířka paní Lucie Seifertová.
Výlet se nám moc líbil.
Eliška a Tadeáš, ŠD
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Úspěchy v recitační soutěži
Ve středu 23. 2. 2022 se v Uherském Brodě
uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže.
Naši školu vzorně zastupovali v 1. kategorii žáci
třetí třídy Eliška Hanáčková, Markéta Koníčková
a Matěj Stuška a ve 2. kategorii Michaela Vavříková z 5.A. Dosáhli jsme skvělého úspěchu.
Matěj získal za svůj výkon speciální cenu poroty
a Markétka vyhrála nádherné 1. místo a postoupila tak do okresního kola, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti. Silnou konkurenci již
nepřekonala, přesto předvadla vynikající výkon,
za který ji blahopřejeme.
Všem našim recitátorům děkujeme za skvělou
reprezentaci školy!
ZŠ Hradčovice

Páťáci píší významným osobnostem našich dějin
Hradčovice 29. března 2022
Milý Karle IV.,
důvod, proč jsem si Vás vybrala, je, že jste nejvýznamnější a nejmoudřejší osobností naší
historie.
Píšu Vám, abych se s Vámi poradila o sjednání
míru mezi Ukrajinou a Ruskem.
Jste moudrý a spravedlivý panovník. Věřím, že
mi dobře poradíte.
S úctou Lucie
Milý Karle IV.,
důvod, proč Vám píšu je, že jste mě zaujal Vaší
vládou, za které Česká země vzkvétala.

Nechal jste postavit mnoho staveb,které patří
k nejnavštěvovanějším památkám.
Nejvíce se mně líbí Karlův most a Karlštejn.
A proto se Vám právem říkalo Otec vlasti.
S úctou Veronika
Milý Jane Ámosi Komenský,
píšu Vám, protože máte 430. výročí od narození, ke kterému bych Vám ráda popřála.
Narodil jste se v Nivnici, kde s mamkou bydlíme a je tady i Váš pomník.
V Uherském Brodě je Gymnázium Jana Ámose
Komenského, kolem kterého často chodím. Ráda
bych si přečetla Vaši knihu Labyrint světa a ráj
srdce. Můžeme Vás vidět i na dvousetkorunové

bankovce. Říká se Vám Učitel národů, je škoda,
že nás nemůžete učit.
Chtěla bych Vám poděkovat za všechno, co
jste pro školství udělal.
Nikol
Milý Jane Ámosi Komenský,
přeji Vám vše nejlepší k 430. výročí narození.
Děkuji, že nás škola baví a že se do ní těšíme.
Díky za obrázkové učebnice.
Zajímalo by mě, kde jste se skutečně narodil. Dohadují se o to Uherský Brod a Nivnice.
Každý si Vás chce přisvojit.
Jistě byste byl potěšen, kdybyste viděl, jak
Vaši práci obdivuje celý svět.
S pozdravem Lukáš Babits

Hradčovice se nově chlubí věží pro jiřičky
Jiřičky jsou nepochybně ozdobou naší oblohy
a neodmyslitelnou součástí slováckého venkova. Bohužel, nová provedení fasád jim komplikují stavbu hnízd a lidé jiřičkám tuto snahu
často neusnadňují. Aby Hradčovice a Lhotka
o své létající akrobaty nepřicházely, zrodil se
v rámci spolupráce ZŠ Hradčovice, vedení
obce a Slováckého Fénixe projekt hnízdní věže.

Inspirací se stal obdobný úspěšný projekt v Českém Švýcarsku.
Jedná se o betonový sloup opatřený nosnou
konstrukcí se stříškou, na které je ukotveno 28
hnízd ve dřevěných konzolách. Samotná hnízda
byla vyrobena z osvědčené dřevobetonové
směsi právě za tímto účelem. Ke vztyčení věže
došlo díky velké ochotě a umu osloveného pana

bagristy již 26. března, díky čemuž je objekt
plně připraven na možné letošní zahnízdění.
Povšimnout si jej můžete ve svahu nad potokem
v Súhradách - v prostoru za bývalým družstvem.
Jakub Šafář
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Výlet za kulturou, uměním a historií. Slovanská epopej.
Přání členek Klubu seniorů z naší vesnice vyjet si
i letos společně někam na výlet našlo svou konkrétní podobu v zorganizování zájezdu za kulturou, uměním a historií. S finanční podporou
obce zorganizovalo vedení klubu, jmenovitě paní
Marta Čudová a paní Marie Polášková, zájezd
do Moravského Krumlova, Ivančic a na Pracký
kopec. Na prvním z těchto míst jsme navštívili
zámek a zde zhlédli výstavu Slovanská epopej
od malíře Alfonse Muchy. V Ivančicích jsme zavítali na expozici věnovanou národnímu umělci
Vladimíru Menšíkovi a na Prackém kopci si prohlédli Mohylu míru.
Na začátku jízdy zcela zaplněným autobusem
měli účastníci zájezdu možnost vyslechnout
si základní informace o průběhu a organizaci.
Z úst pana Jana Popelky, který se i letos ujal role
průvodce, byli dále seznámeni se životopisem A.
Muchy, s jeho dílem, k jehož vrcholům Slovan-

malována od roku 1912 až do roku 1930, tj.
po dobu 18 let. První tři z nich, z roku 1912,
zobrazují Slovany v pravlasti, Slavnost Svantovítovu na Rujáně a počátky slovanské liturgie
na Velké Moravě. V květnu r. 1914 k nim Mucha
připojil další tři, zobrazující zrušení nevolnictví
na Rusi, hájení Sigetu proti Turkům Mikulášem
Zrinským a život v Bratrské škole v Ivančicích.
V roce 1916 to byla další tři díla. Svým obsahem tvořící husitský triptych a zobrazující kázání
Mistra Jana Husa v kapli Betlémské, reformátora Jana Milíče z Kroměříže a schůzky a kázání
husitských bratří venku pod širým nebem. Slovanskou epopej doplnil A. Mucha v roce 1918
o díla věnovaná J. A. Komenskému a Petru Chelčickému. Z těchto, do té doby zhotovených pláten, bylo vybráno pět, která pak byla po vzniku
republiky vystavena na první výstavě konané
v pražském Klementinu v roce 1919. V roce

a pro návštěvníky vedoucí k zamyšlení, aby sami
hledali odpověď na otázku, co všechno má toto
dílo vyjádřit a co odkázat dalším generacím.
Připomeňme si, že se malíř Alfons Mucha narodil 24.7.1860 v Ivančicích na Moravě a zemřel
14.7.1939 v Praze. Nad jeho hrobem, který
najdeme na Vyšehradě, promluvil malíř Max Švabinský, jenž svou smuteční řeč zakončil větou:
„Národ český nikdy nezapomněl svých velkých
synů a nikdy jich nezapomene. Staniž se tak“.
Podle vyjádření některých z nás, kteří jsme se
tohoto výletu do Moravského Krumlova zúčastnili, pojali jsme tento výlet nejenom jako cestu
za Slovanskou epopejí, skvostným to dílem českého malíře, ale také i jako naplnění slov M.
Švabinského, což jsme zapsali i do Pamětní
knihy, která byla umístěna u vchodu na výstavu.
Abychom rozepře o místě, kde by Slovanská
epopej měla být trvale umístěna, zda-li v Praze

ská epopej právem patří. Opětovně jsme si připomněli Vladimíra Menšíka jako osobnost nám
dodnes známou z televizní obrazovky, z filmu
či divadla. V neposlední řadě jsme se ponořili
do historických událostí a navštívili ta místa, kde
před několika staletími, v roce 1805, nedaleko
od našeho dnešního bydliště, skutečně kráčely
dějiny a Evropa se měnila v důsledku napoleonských válek.
Na výstavu Slovanské epopeje jsme oproti plánované době prohlídky přijeli s malým předstihem. Vřele jsme uvítali možnost prohlídku hned
uskutečnit a zcela se podrobili organizačním
pokynům průvodkyně, která nám svým výkladem Slovanskou epopej dále přiblížila. Jde
o 20 velkoformátových pláten, která jsou připomínkou dějin slovanských národů od pravěku až po 20. století. Malířem A. Muchou byla

1923 dokončil A. Mucha další tři velká plátna. Ta
ze slovanských dějin zobrazují události po bitvě
na Vítkově i další osobnosti těchto dějin: cara
Simeona Bulharského a českého krále Jiřího
z Poděbrad , krále obojího lidu. A nezůstalo jen
u těchto děl. Již o rok později k nim Mucha připojil plátna vypovídající o době po bitvě u Grunwaldu a zobrazující další postavy slovanských
dějin: Štěpána Dušana Srbského a jeho korunovaci, Přemysla Otakara II., krále železného
a zlatého. Závěrečnými třemi velkoformátovými
plátny Slovanské epopeje jsou ta, která nesou
názvy: Mont Athos, Apotheosa z dějin Slovanstva
a na zámku v Moravském Krumlově i vystavené
plátno Přísaha Omladiny pod slovanskou lípou,
jehož způsob zpracování, a možná, že i nedokončení, zůstal i ve výkladu snaživé průvodkyně
tak trochu skryt. Bez jednoznačného vyjádření

nebo v Moravském Krumlově na zámku, nedaleko Ivančic, místa narození A. Muchy, brali
spíše jako kolorit, který se mnohdy vytváří právě
kolem významných věcí a událostí tvořících historii a dějiny našeho národa.
Zadáme-li si do vyhledávače svého počítače
jméno Vladimír Menšík, jako první se nám
zobrazí, že jde o dabéra, herce, humoristu
a komika. O tom všem jsme se mohli přesvědčit při návštěvě dalšího místa našeho výletu,
stálé expozice „Vladimír Menšík“, která je umístěna v Muzeu A. Muchy v Ivančicích. Pohledem
na vystavené exponáty, fotografie a dokumenty
jsme si připomněli všech 150 hereckých rolí
a desítky divadelních, které tato osobnost českého divadelního a filmového umění, za nedožitých 59 let života, ztvárnila. Vyslechli jsme si
nahrávku jeho hlasu a podívali se na několik
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osobních věcí: na šaty, ve kterých se ženil (prý
se v nich ženil i jeho tatínek a rovněž i Menšíkův
kamarád, brněnský herec p. Kostelka), na školní
vysvědčení a ostatní exponáty, které věnovala
muzeu druhá žena V. Menšíka, Olga.
Následně, proti původnímu plánu s mírným
časovým skluzem, jsme vyrazili z Ivančic směrem ke Slavkovu u Brna, kde jsme navštívili jedno z významných míst památné bitvy tří
císařů, Mohylu míru. Na adresu tohoto místa
uveďme, že byla postavena v letech 1910 až
1912 jako symbol a připomenutí si této bitvy.
Jedná se o první mírový památník v Evropě, jež
stojí na Prackém kopci, asi 1 km jižně od obce
Prace, v místě rozhodujících bojů a vítězství
Francouzů nad Rakušany a Rusy. Mohyla je
postavena v secesním stylu a zpodobňuje staroslovanskou mohylu. Je z lomového kamenejako čtyřboký komolý jehlan vysoký přes 28
metrů. Zakončena je 10 m vysokým měděným starokřesťanským křížem, který spočívá
na zeměkouli, a zdobeným reliéfními motivy
Panny Marie, ukřižovaného Krista, Boha Otce
a Adamovy hlavy. Na vchodové straně mohyly
je v ruštině, francouzštině a němčině vyjádřena
pieta padlým a latinský nápis víry. Ve vnějších
rozích stavby stojí čtyři bojovníci se štíty, kteří
symbolizují Francii, Rusko, Rakousko a Moravu
– místo bitvy. Po vstupu do mohyly zhlédnou její
návštěvníci 10 x 10 metrů velkou kapli s oltářem z mramoru, kde je pod podlahou kostnice s pozůstatky obětí slavkovské bitvy. Pokud
pak zraky návštěvníků zamíří vzhůru ke klenutému stropu, spatří tam obrazy čtyř evangelistů: Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Ve středu
kopule se nachází dozlatova vybarvený pták.
Je to pelikán krmící svým tělem svá ptáčata
jako symbol Krista Vykupitele. I někteří z nás se
uvnitř kaple přesvědčili o tom, že klenutí čtvercové stavby vytváří pozoruhodný akustický jev,
kdy šepot z jednoho rohu lze stejně tak hlasitě
slyšet i v rohu druhém.
Pro náš výlet jsme si nemohli přát lepší počasí
než to, jaké bylo 23. března tohoto roku, kdy
panovalo teplo, v odpoledním slunci se vypínal Pracký kopec a na něm stojící Mohyla míru.
Nám i dalším návštěvníkům tohoto památného
místa se zdála jako symbol přímo vypovídající o událostech, kudy kráčely dějiny tak silně
zapsané do vývoje celé tehdejší Evropy a také
našeho národa.
Čas našeho putování za kulturou, uměním
a historií se po návštěvě Mohyly míru nachýlil
ke konci a bylo třeba nastoupit cestu k domovu.
Na přání výletníků jsme se však ještě opětovně občerstvili, vždyť od oběda v restauraci U Matěje v Moravském Krumlově uplynulo
přece jen už několik hodin. Tím místem se pro
nás stala restaurace Samota v Buchlovských
kopcích, která nás svou pohostinností ani tentokráte nezklamala. Domů jsme přijeli něco před
sedmou večerní, spokojeni a s přáním pokračování výletů nejen pro seniory, ale i další zájemce
třeba v roce příštím.
Zapsal Jan Popelka

Rozpočet obce Hradčovice na rok 2022
PŘÍJMY

Daňové příjmy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
Neinvestiční přijaté transfery
Investiční dotace vodovod
Příjmy z lesního hospodářství – prodej palivového dříví
Příjmy za sběr druhotných surovin
Pitná voda-pronájem vodovodu, přefakturace vodného
Přijaté sankční poplatky
Odvody odpisů MŠ a ZŠ
Poplatky za hlášení
Příspěvek na kulturu
Pronájem víceúčelového hřiště
Bytové hospodářství-nájem, služby
Nebytové hospodářství-nájem
Hřbitovní poplatky-pronájem hrobového místa a služby
Sběr a svoz komun. odpadu (podnikatelé) a příspěvek Eko-Kom, Asekol apod.
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – práce traktorem
Nahodilé příjmy (prodej ovoce, dlaždic, pohledů, zapůjčení žebříku, rozvoz obědů)
Věcná břemena (plynové a elektrické přípojky)
Pronájem pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Pronájem místnosti na OÚ
Příjmy z úroků a dividend
Převody vlastním fondům (BÚ – pokladna)
PŘÍJMY CELKEM

14 809 000
500 000
15 000
2 000
7 000
22 000
376 500
100 000
12 360 000
250 000
100 000
33 000
1 000
470 000
2 000
5 000
2 000
157 000
60 000
52 000
185 000
10 000
51 000
20 000
193 000
3 900 000
10 000
7 000
1 000 000
34 699 500

VÝDAJE

Lesy – pěstební činnost (nákup sazenic, postřiků, výsadba, oplocenky, dohody)
335 000
Silnice – nákup materiálu (posypová sůl, písek, nafta do traktoru), opravy a udržování
2 250 000
– smlouvy se Správou a údržbou silnic, dohody – zimní údržba, účelová komunikace
Drslavice–Hradčovice
Neinvestiční dotace kraji na provoz veřejné silniční dopravy
102 000
Pitná voda-materiál na vodovodní přípojky, investice-vodovod,vodojem Lhotka
17 600 000
Odpadní vody – opravy a udržování, odborný dohled, rozbor vody, nájem vodohospodářského 5 846 000
zařízení, nákup materiálu, investice – kanalizace Padělky
Vodní díla v přírodě – čištění rybníků
5 000
Mateřská škola – příspěvek na provoz, na odpisy majetku, pojištění budovy, služby, investice 1 273 000
– rožšíření skladovacích prostor
Základní škola – příspěvek na provoz, na odpisy majetku, pojištění budovy
1 003 000
Knihovna – provozní náklady (plyn, elektř., knihy, dohody, popl.TV)
76 000
Kulturní památky – opravy a udržování
10 000
Rozhlas – nákup služeb-licenční poplatek, opravy a udržování
14 000
Sdělovací prostředky – Hradčovské listy
50 000
Ostatní záležitosti kultury – různé akce (stavění máje, den matek, dětský den, soutěže, sport.
226 000

akademie, dny obce, slavnosti vína, pietní akty, lampionový průvod, výstavy, divad.představení, rozsvícení
vánoč.stromu, předván.zpívání, vánoční koncert, apod.) – nákup materiálu, hudba, pohoštění, dohody,
doprava, dětských atrakcí, dárkové balíčky pro jubilanty, příspěvky Veleťánek, Malovaný kraj

Ostatní tělovýchovná činnost – dotace TJ Sokol, drobný majetek, kontroly nářadí, nákup
materiálu, investice – kabiny
Zdravotní středisko – opravy a udržování, dohody, plyn, elektřina
Obecní byty – opravy a udržování
Veřejné osvětlení – elektřina, opravy a udržování, nákup materiálu a služeb
Pohřebnictví – provozní náklady hřbitova (voda, elektřina, opravy a udržování, vývoz
kontejneru) oprava chodníků, cesty
Územní rozvoj – územní plán obce
Komunální služby a územní rozvoj – odvoz suti
Nebezpečný odpad – sběr a odvoz
Komunální odpad – sběr a odvoz
Ostatní odpad – tříděný odpad – sběr a odvoz
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – dohody, nákup materiálu atd., nákup služeb, nákup
drobné techniky - vlečka, mulčovací rameno
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – příspěvky (Charita, PAHOP), beseda
s důchodci, družební akce (hudební produkce, pohoštění, nákup materiálu, dohody), služby
obyvatelstvu (příspěvky Včelaři, Zahrádkáři, Myslivci)
Ochrana obyvatelstva ,krizová opatření – povinné nespecifikované rezervy
Požární ochrana – nákup drobného majetku a materiálu, plyn, elektřina, nafta, pojištění,
opravy, nákup služeb, příspěvek OSH
Zastupitelstva obcí (platy a zákonné odvody)
Činnost místní správy – zaměstnanci – platy a odvody, dohody, provozní náklady – poštovné, telefony,
nový majetek, benzín, školení, pojištění, náhrady platu v době nemoci, platby daní, cestovné, opravy
a udržování atd., energie, služby – udržovací poplatky programů, revizní prohlídky spalin. cest, kontroly
HP, servis výtahu v budově atd., přestupky občanů, dary narozeným dětem, odměny krojovaným
účastníkům Slavnosti vína, nákup pozemků (700.000), investice – budova zahrádkáři, traktor Kubota

Poplatky bance
Daň z příjmů PO – za obec
vratka volby
Členský příspěvek Sdružení místních samospráv
Převody vlastním fondům (BÚ-pokladna)
VÝDAJE CELKEM

Příjmy roku 2022: 34 699 500
Výdaje roku 2022: 42 282 000

1 297 000
41 000
25 000
120 000
149 000
114 000
83 000
38 000
650 000
205 000
775 000
84 000
80 000
383 000
1 295 000
6 739 000

12 000
330 000
15 000
57 000
1 000 000
42 282 000

Rozpočet je navržen jako schodkový.
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Myslivecká kynologická skupina MS Hradčovice-Drslavice
Myslivecká kynologie je nedílnou
součástí výkonu práva myslivosti
a bez čtyřnohých pomocníků by
nešla myslivost dělat. Nehledě
na to, že podle platných právních předpisů je povinnost uživatele honitby držet předepsaný
počet lovecky upotřebitelných
psů. Ať je to na vyhledávání a přinášení drobné zvěře, dohledání
střelené a postřelené spárkaté
zvěře anebo norníky na norování.
Počty takto lovecky upotřebitelných psů jsou stanoveny vyhláškou dle výměry honitby. V našem
případě máme předepsáno držet
dva psy na vyhledávání a přinášení drobné zvěře, dva barváře
a jednoho norníka.
Vážím si každého mysliveckého
kynologa, neboť tato disciplína
myslivosti není jednoduchá. Pořízení loveckého psa, jeho výživa
a výcvik je finančně a časově
náročná záležitost a ne každý má
tu trpělivost psa nejen vycvičit,
ale i úspěšně předvést na zkouškách. Jsem rád, že v našem mysliveckém spolku jsou členové,
kteří jsou do myslivecké kynologie zapálení a výcviku loveckých

psů se aktivně věnují. Jedním z nich je Pavel
Slunečka z Hradčovic, který v roce 2021
úspěšně absolvoval se svým ohařem českým fouskem Berenem od Pálavských Vršků
nejen všechny předepsané zkoušky pro loveckou upotřebitelnost, ale splnil i podmínky pro
chovnost. Vrcholnou zkouškou, kterou jeho
pes Beren absolvoval, byly všestranné zkoušky
ohařů a to XI. Memoriál Jaromíra Dostála, který
se konal ve dnech 18.9.-19.9.2021 v honitbách Litovel a Mladějovice. Český fousek Beren
uspěl ve všech předepsaných disciplínách a to
v I. ceně a se svým vůdcem skončili na vynikajícím 2. místě.
Vůdci patří velká gratulace a přání dalších
kynologických úspěchů.
Krátce k osobě Ing. Jaromíra Dostála
Narodil se 14.2.1940 v Senici na Hané. Od roku
1964 žil na Mělnicku. Pracoval v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd
v Liběchovicích. Jeho velkou láskou se stal
chov a výcvik loveckých psů, zejména českých fousků. Své znalosti zúročil jako hlavní
poradce chovu tohoto našeho národního plemene ohařů. Pro svou vysokou odbornost
v kynologii byl v roce 1994 zvolen předsedou Českomoravské kynologické unie. Pracoval i v Mezinárodní federaci FCI. Zemřel v roce
2010 v nedožitých 71 letech.
Karel Sedláček st.

Na prahu čtvrtstoletí své činnosti
V tomto roce uplyne dvacet pět let od založení Mužského pěveckého sboru Hradčovice. Ze zažloutlých stránek kroniky sboru se
lze dočíst o tom, co vedlo v roce 1997 k jeho
vzniku a také si připomenout ty, kteří stáli
u jeho založení. Můžete se dozvědět o bohaté
činnosti hradčovských mužáků, bez kterých
se ani dnes v naší obci neobejde téměř žádná
kulturní a společenská událost. Připomenete
si všechny, kdo byli jeho členy, kdo mužský
pěvecký sbor vedl, jak často se jeho členové scházeli při zkouškách, kdy a kde, a to
nejenom u nás doma, ale i v širokém okolí
a i na Slovensku, kde vystupovali. O tom všem
vypovídají v kronice mužského pěveckého
sboru písemně zaznamenané skutečnosti,
mnohdy doložené fotografiemi a dalšími, dnes
se již dá říci historickými dokumenty.
A tak jako za ta léta předešlá, tak i za uplynulý rok 2021 se mužský pěvecký sbor má
čím pochlubit. I když to byl rok covidové pandemie, druhý v dlouhé době jejího trvání, sbor
si našel čas pro zkoušky a také pro veřejná
vystoupení. Spolu s tím si jeho členové našli
chvíli i pro vzájemná setkání, posezení při
oslavě narozenin některého z nich, pro poblahopřání, anebo jen tak popovídání, která
ať měla jakýkoliv průběh, tak vždy skončila
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zpěvem a rozchodem v dobré náladě, aby
se na příštím setkání pokračovalo v přípravě
na plánované akce nebo se jen připomenuly
písničky starší, či zahájily zkoušky písniček
nových. K takovým setkáním patřila hned
na počátku roku 2021 návštěva u vedoucího
sboru Jarka Šilhavíka, který byl v důsledku
svého úrazu odkázán na delší dobu jen
k pobytu doma. Potěšením na srdci bylo
i přání, kterého se všem členům sboru dostalo
prostřednictvím pořadu ČR Brno „Blahopřání
s písničkou“ od jednoho z jeho členů, Jendy
Hruboše, trvale bydlícího na severní Moravě
a do Hradčovic dojíždějícího, když covidová
pandemie neumožňovala setkávat se přímo.
Pokud však v čase následného rozvolnění to
bylo jen maličko možné, mohli zpěv hradčovských mužáků slyšet i někteří z občanů
obce bydlící v „Uličce“, neboť zkouška sboru
konaná 4. června 2021 proběhla v domě
Tomáše Vavřiníka, který sám a spolu s ním
i jeho žena, slavili svá kulatá životní jubilea.
Když potom nastalo léto, pro sbor to přineslo
i první veřejné vystoupení na 15. hodovém
zpívání v búdách ve Vlčnově konaném 24.
června loňského roku. Bylo to vlastně první
veřejné vystoupení mimo naši obec, kterého se sbor po výskytu covidu zúčastnil. Tou

hlavní a nejdůležitější akcí mužského sboru
se pak stalo zpívání na Dni obce a na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. A když byl sbor následně
osloven hodovou chasou, aby zazpíval v rámci
hodů, pokračovaly zkoušky sboru i v podzimním čase a mnohdy se stávaly i časově daleko
delšími. Stejně tak tomu bylo, když vedení
obce rozhodlo o rozsvícení vánočního stromu
v naší vesnici a sbor byl osloven, aby zazpíval
i na této akci. A nezůstalo jen u tohoto vánočního veřejného vystoupení. Tradičně o Vánocích bylo možno hradčovské mužáky slyšet
zpívat i při vánočním koledování v Drslavicích a následně i ve Veletinách. Také spolu se
členkami kostelní scholy i při mších svatých
ve zdejším kostele.
Každá z uvedených událostí života mužského
pěveckého sboru v uplynulém roce 2021
dokumentuje, že ani doba covidu nedokázala
tento sbor v jeho činnosti nějak vážně omezit. Pozitivem naopak bylo, že mužský sbor
věkově omládl. Do jeho činnosti se zapojil
a jeho řady rozšířil, od stávajících členů sboru
věkově nejmladší, Jožka Gregůrek. Tím došlo
i k rozšíření členské základny sboru na deset
členů. Jeho vedoucím i nadále zůstal Jarek
Šilhavík.
Jan Popelka, kronikář sboru

Marek

Letečko

Taneční soutěž
Taneční škola a Klub společenských tanců
Mědílkovi pořádali dne 2. 4. 2022 v Kongresovém centru ve Zlíně „JARNÍ KVĚTINOVÝ PLES V BÍLÉM“. Jako součást plesu
proběhla soutěž absolventů tanečních
kurzů – Mistrovství Moravy.
Soutěže se zúčastnilo celkem 24 párů ze
Zlína, Uherského Brodu, Velkého Meziříčí,
Hustopečí u Brna, Prahy a dalších měst.
Za taneční kurz v Uherském Brodě soutěžili i Michal Hruboš a Simona Salingerová.
Ve finále si vybojovali krásné 1. místo.
Blahopřejeme!

Ořez lip

Nový traktůrek Kubota
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Fašank

S rokem 2021 jsme se rozloučili v novém altánu u rybníka.

Vítání nových občánků Hradčovic se uskutečnilo v sobotu 2. 4. 2022.
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Větvičky – A. Martinková a A. Tihelka – 5.B

Kuchyňská linka v zrekonstruovaném domě u zahrádkářů.

Prostor pod střechou.

Sněženky – A. Hrochová – 5.A

Tulipány – N. Křivdová – 5.A

Na sběrných místech jsou nové kontejnery
na plechovky od potravin a nápojové plechovky.

Podstavec pod kříž na Lhotce už je na svém místě.

Čápi – N. Chvílová – 5.B
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Plán akcí
23. dubna – Hasičský ples
29. dubna – Beseda se seniory
21. května – Okrsková soutěž Hradčovice
18. června – Pohádkový les
09. července – Hasičská zábava
13. srpna – Den obce

Společenská kronika
obce Hradčovice
za rok 2021
Počet narozených dětí
holčičky	
5
chlapci6
celkem11
Počet uzavřených sňatků v obci
církevní3
občanské6
z toho sňatky našich občanů
1
Celkem9
Počet úmrtí
Hradčovice10
Lhotka4
Celkem14
POČET OBYVATEL
k 1. 1. 2021
Hradčovice
704
Lhotka
310
CELKEM
1014

k 31. 12. 2021
694
308
1002

Životní jubilea v obci v roce 2021:
75 let – 11 občanů
80 let – 6 občanů
85 let – 6 občanů
90 let – 3 občané
50 let od uzavření manželství – 1
55 let od uzavření manželství – 3
60 let od uzavření manželství – 1

Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází čtvrtletně. Vydává Obecní úřad Hradčovice,
č.p. 168, 687 33 Hradčovice. Odpovědní redaktoři Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Věrky Omelkové, Jirky Macka a Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky
zasílejte e-mailem na adresu zpravodaj@hradcovice.cz nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu. Den vydání 11. 4. 2022. Registrační číslo MK ČR E 19419.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá autor.
Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi.

12

