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Vážení občané HradčovicLhotky,
rok se s rokem sešel a já zase píši článek
do vánočních Hradčovských listů. Opět nám
začíná jedno z nejkrásnějších období v roce.
Období, které je spojeno s tajemstvím, napětím,
očekáváním, ale i těšením se na krásné chvíle
strávené s rodinou a svými blízkými. Je to doba,
kterou milují hlavně děti, ale i pro nás dříve
narozené se jistě jedná o krásný čas. Čas, který
přímo vybízí k zamyšlení, zda některé křivdy,
které byly mezi blízkými vyřčeny, nejsou malicherné a není na čase se nad ně povznést. Zda
čas, který strávíme kvůli hloupé hádce sami,
odloučeni od svých blízkých, není zbytečně
promarněný. Ale pro mnohé je to také čas, kdy
se ke svým blízkých snažíme chovat s láskou,
úctou a porozuměním. A to je z mého pohledu
hlavní cíl vánočních svátků. Svátků, kdy křesťané oslavují narození Spasitele. Svátků, kdy
člověk, který se cítí na světě úplně sám, opuštěně nebo nepochopen, si může být jist, má-li
svou víru, že ho přece jenom někdo miluje. Ať už
Vánoce prožíváme s vírou nebo ne, vidím v nich
jeden velký společný cíl a tím je láska. V dnešní
době poznamenané jak pandemií, tak i různými
opatřeními, jsou dobou pro mnohé lidi velmi
stresující a je to vidět i na velmi negativním
chování lidí jak k sobě samotným, tak v médiích či sociálních sítích. Doufám, že v našich
krásných HradčovicíchLhotce, prožijeme dobu
předvánoční a samotné vánoční svátky bez zbytečného stresu a napětí mezi sebou. A pokud
nám to situace dovolí, tak i s ostatními občany
v naší obci. V tuto chvíli, kdy píši tento článek,
mám skoro až povznesenou náladu – Vánoce
za rohem, za okny padá sníh ... A mně nezbývá
než bilancovat, jaký vlastně rok 2021 byl. Jaký
hlavně byl pro HradčoviceLhotku.
Co se týká kulturních akcí, tak jsme toho
na dobu, ve které musíme všichni žít, stihli
poměrně dost. Začalo to vítáním občánků,
následovalo vyhlášení soutěže Se skřítkem
za skřítkem, Dny obce, hasičský bigbít, Slavnosti vína, Gulášfest ve Lhotce, výlet do ZOO
na Svatém Kopečku, zájezd seniorů na Pustevny, hody v HradčovicíchLhotce, lampionový průvod a v neposlední řadě rozsvěcování
vánočního stromečku. Jsem rád za každou
možnost, kdy se mohu s Vámi na všech akcích
pořádaných spolky či obcí setkat. Musíme si
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Pohádkový vánoční čas
a velkou náruč pevného
zdraví Vám i Vašim
blízkým přeje redakce
Hradčovských listů
uvědomit, že setkávání, pobavení a společně
strávený čas dělá obec obcí, na rozdíl od větších měst, kde je jakákoli akce spíše akcí neosobního shledání cizích lidí.
Co se týká stavebních akcí, tak jsme na tom
rovněž dobře. Hned zjara jsme umístili nádrže
na zachycení dešťové vody pod knihovnu,

DISTRIBUOVÁNO ZDARMA
na fotbalové hřiště a za obecní úřad. Dále jsme
zrealizovali rekonstrukci koupelny ve školce,
opravu zahrádkářské budovy, cestu ke kapličce, vodovod + vodojem na Lhotce a rozšíření sběrného dvora. Byla dokončena stavba
altánku u rybníka a výsadba stromků nad hřbitovem a ve Chrástce. Ale také jsme investovali
do budoucnosti a to například koupí pozemku
mezi Coop Jednotou a Slováckou hospodou, kde
plánujeme vybudovat domov pro seniory. Máme
hotový projekt na výstavbu inženýrských sítí
v místní části Škubance a také projekt i stavební
povolení na cyklostezku z Drslavic do Hradčovic.
Tady nás už nejspíš zastavilo počasí a budeme
nuceni začít pravděpodobně až na jaře 2022.
Také se nám podařilo dotáhnout do zdárného
konce možnost výstavby v místní části Ulička.
Řekl bych, že za jeden rok to jsou, na obec naší
velikosti, opravdu obdivuhodné investice a zrealizované záměry. Uvidíme, co ještě zvládneme
v příštím roce, který je rokem volebním.
Chci poděkovat spolkům, obecním zaměstnancům a všem občanům, kteří se jakoukoli
měrou podíleli na krásném prožití roku 2021.
Bez těchto obětavců by byl náš společný život
v mnohém chudší. Děkuji
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné
a požehnané vánoční svátky plné dobré nálady
a dětského smíchu. Přeji Vám Vánoce, na které
budete dlouhá léta vzpomínat. Přeji Vám
Vánoce, které přinesou do Vašich srdcí lásku
a klid. A samozřejmě Vám přeji hodně síly, lásky
a porozumění v novém roce 2022.
starosta obce

Vánoční pozdrav od nového duchovního správce
farnosti Hradčovice P. Jaroslava Kapuše, Mgr.
Od 1. 9. 2021 mě otec arcibiskup Jan Graubner
ustanovil za administrátora farnosti Hradčovice.
Kromě povinností faráře v Prakšicích, kde působím již 9. rok, jsem začal sloužit u Vás ve farnosti
Hradčovice, která je větší nejen co do počtu obyvatel, ale také duchovních úkonů. Píšu tato slova
po překonání už podruhé v letošním roce Covid–
19. Příští rok 2022 mě Pán života dá prožít můj
věk, který naposled začne 5 tj., bude mi 59 let.
Zároveň také budu děkovat za 28 let kněžství.

Moje působení začalo ve Strážnici, kde jsem
byl jáhnem a pak okamžitě po svěcení jsem
byl administrátorem dvou farností, které jsou
ve Strážnici. Pak jsem se stal na 10 měsíců kaplanem ve farnosti Bílovice a zároveň administrátorem farnosti Březolupy, do které patřili obce
Březolupy, Zlámanec, Svárov a Šarovy. Potom
jsem byl přeložen do farnosti Hluk – nejdřív jako
kaplan (na 3 měsíce), pak administrátor a farář.
 strana 2

Vánoční pozdrav od nového duchovního správce farnosti
Hradčovice P. Jaroslava Kapuše, Mgr.
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Celkem jsem v Hluku působil 18 let. Velmi rád
vzpomínám na tuto farnost, kde mám mnoho přátel a známých. Dodnes s ní udržuji vřelý vztah.
Prožíváme dobu adventní, která je dobou přípravy nejen na Vánoce, které jsou oslavou historického příchodu Ježíše Krista na tento svět, ale
advent je také přípravou na setkání s Kristem
jednou na konci našeho života či na konci věků.
Otec arcibiskup Jan nám ve svém pastýřském listě pro 1.neděli adventní připomíná, že
letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok
rodiny, který vyhlásil papež František a synodální proces. Svatý otec reaguje na dva velké

problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme
příliš soustředěni na své já, zanedbáváme
Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy.
To se odráží i v rodině.
Vánoce, které máme před sebou, jsou pro každého člověka Boží nabídka jak můžeme změnit
svůj život a přinést do své rodiny ten nejkrásnější dárek. Vyzkoušejme osvědčené zásady –
pět klíčů, které Vám otevřou tu pravou vánoční
pohodu, opravdový zázrak Vánoc. Jako první klíč
je úsměv. Srdečný úsměv říká:
„Mám tě rád a rád tě potkávám.“ Druhý klíč
je umění naslouchat druhému, platí stejně

v rodinném i společenském životě. Snažme
se i my věnovat maximální pozornost lidem,
se kterými hovoříme. Třetí klíč je umění ocenit
a povzbudit. „Čiňte druhým to, co chcete, aby oni
činili vám.“ Nabídnout pomoc je čtvrtý klíč. Každý
člověk má své problémy a potřebuje slyšet dobrou radu. Pokud je to ve Vašich silách a možnostech, nabídněte i praktickou pomoc. Pátý klíč je
nikoho neodsuzujte. Nikoho zbytečné nekritizujte.
Těchto pět pravidel je klíčem k lidskému srdci.
Zkusme se jimi řídit nejen o Vánocích, ale
po celý nastávající rok 2022.
To Vám vyprošuje Váš nový administrátor
P. Jaroslav Kapuš

Večer
Pekli jsme a zdobili perníčky,
radostí se otřásal dům celičký.
Já kometu, Vojta medvídka
a dohromady jsme zdobili andílka.
Tatínkovi jsme dali hvězdičku,
mamince nechali kravičku.
Rozsvítili jsme světýlka,
perníčky upekla maminka.
(Eliška Hanáčková, 3.třída)

Andělé – práce žáků 3. ročníku: M. Hátle, E. Omelková

Vánoce

Sofie Slunečková – andělé
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Na Vánoce se vždycky moc těšíme.
Ráno 24. prosince se probudíme a v obýváku
uvidíme krásný vánoční stromeček. Vezmeme
si nakoupené háčky a bonbóny a rozvěsíme je
tam. Potom si chvíli jdeme hrát ven. Když se vrátíme domů, je tam teplo, v krbu hoří oheň a voní
vánoční cukroví. Pečeme hlavně perníčky, ale
máme i spoustu dalších druhů. Jdeme nachystat stůl na večeři a skládáme ubrousky do různých tvarů. Je to skvělé a moc se nám to líbí.
Po slavnostní večeři jdeme vždycky ven zapálit prskavky. A když uslyšíme zvoneček, tak
rychle pospícháme k vánočnímu stromku, kde
najdeme hromadu dárečků. Tak je začneme rozbalovat. Když všechno rozbalíme, znovu si sedneme ke stolu a dáme si ještě zmrzlinový pohár.
Vánoce i vánoční prázdniny si moc užíváme!
Silvie a Sofie Slunečkovy

V nadcházejícím čase vánočních
setkání, vzájemného sbližování, radosti
a lásky se členky „Klubu seniorů“
rozhodly přispět na dárky pro děti.
V minulých letech jsme poslaly balíčky
dětem na Ukrajinu. Letošní rok jsme
věnovaly finanční obnos na dárky
pro děti z Dětského domova
v Uherském Hradišti.
Věříme, že přispějeme alespoň malým
dílem, aby se i jejich oči rozzářily
radostí.
Všem občanům přejeme požehnané
Vánoce plné lásky
a šťastný nový rok 2022.

Naše búdy
S Hradčovicemi a Lhotkou je již více než
po čtyři staletí spjato vinařství, a ačkoliv je zde
momentálně jen malý zlomek původní rozlohy vinohradů, tradice vinohradnictví tu stále
přetrvává. S procesem výroby vína, a bezpochyby také kulturním životem, úzce souvi-

z tohoto typu zdiva můžeme pozorovat jednotlivé vrstvy hlíny s příměsemi. Existují
i hrázděné, nebo polohrázděné búdy. Občas
můžeme narazit i na nové materiály, například
tvárnice, kterými byly búdy v pozdější době
opravovány. Nad dveřmi a zdivem probíhá

sely pro naši oblast typické drobné vinařské
stavby – búdy. Za těmito svědky dob se
můžeme vydat například do Vlčnova, Veletin
a Havřic, případně odlišného typu se sklepem
do Blatnice pod Svatým Antonínkem. V Hradčovicích byly dříve desítky búd, ještě v polovině minulého století jich mohlo být více než
deset, do současnosti se zachovaly již pouze
dvě, jedna v Tobolkách, druhá v Maršovcích.
V tomto článku se více zaměřím právě na tu
druhou, zvanou Turzíkovu, se kterou se mnozí
Hradčovjané setkávají na cestě k rybníku.
Většina búd, nebudeme-li brát v úvahu novodobé napodobeniny, pochází z devatenáctého století, některé pak z počátku dvacátého,
anebo dokonce ze století osmnáctého. Jakkoliv mohou vypadat jako domečky z naivních
pohádek, byly to stavby velmi dobře sloužící
pro svůj účel. Jedná se o přízemní nepodsklepené budovy, které mají dvě místnosti,
přední s presem, kde se lisovalo víno, popíjelo a bylo uskladněno nářadí a prázdné sudy.
Zadní místnost je oddělená dveřmi a nazývána „komůrka“, v ní bylo uloženo víno.
Zajímavostí je, že búdy z naší oblasti jsou rozměrově a půdorysem podobné jako některé
slovanské domky, případně domy z 12. až
13. století. Zdivo búd je obvykle z nepálených
cihel a menšího množství kamene anebo cihel
pálených. V některých případech je místo
anebo spolu se zdivem z kotovic využita takzvaná „tlučenice“, kdy byla hlína natloukána
do bednění, na odhalených místech staveb

uprostřed dubový trám zvaný „rošt“, na kterém jsou trámky nesoucí štípaná dubová
prkna, zvaná „honty“, někdy byly používány
desky řezané. V půdním prostoru byla uchovávána píce a seno. Na búdách byla tradičně
střecha došková, a to i v dobách, kdy domy
ve vesnicích již tento typ střechy neměly.
Poznamenejme, že došek měl řadu výhod pro
využití na búdu, byl snadno dostupný, umožnil

dobrou cirkulaci vzduchu a udržování ideální
teploty, nicméně jeho nectností byla značná
hořlavost a požáry búd nebyly vzácností. Později dostaly búdy pokrývky z pálených tašek,
což mnoho z nich patrně zachránilo od zániku,
ale přiznejme si, ubralo to část své romantiky. Kdo by však rád viděl takovou doškovou
střechu, jaká byla na búdách dříve, může si
prohlédnout ve Veletinách krásně opravenou
búdu, která je ostatně i jedna z nejstarších.
Dataci Turzíkovy búdy zatím nevíme, dle provedení se patrně jedná o jednu ze starších
búd. Jistou nápovědu by nám mohla dát dendrochronologická analýza dřeva, avšak i když
se dozvíme dobu, ve které rostl strom, ze kterého byly provedeny dřevěné prvky, nemůžeme to brát jako jednoznačný důkaz stáří
stavby. Pokud se blíže podíváme na tento
exemplář búdy, vidíme, že na zdi byla použita patrně tlučenice, spolu, anebo později
s kotovicí, ve zdivu jsou dále patrné dřevěné tyče. Zadní část je vyzděna z novějších cihel. Na roštu a trámcích jsou uloženy
honty. U některých trámků nesoucích střechu
jsou patrné stopy ohoření, že by svědectví
po požáru doškové střechy?
Co se týče historie u Turzíkovy búdy, zatím
toho mnoho nevíme, někdy v šedesátých
letech byla údajně využívána jako zázemí pro
lidi těžící dřevo v blízkém lese, další léta chátrala a plnila se odpadky. Tento rok jsme my,
členové Slováckého Fénixe, provedli několik
opatření pro zpomalení chátrání. Doufejme,
že nejen Turzíkovu, ale i všechny ostatní
búdy, čeká světlá budoucnost a důstojné využití. Má-li někdo z čtenářů staré fotky Turzíkovy búdy, anebo jiných Hradčovských búd,
budeme vděčni, když nám je poskytne.
Vojta Zemek
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Dušičkový čas
v mateřské škole
Považujeme za důležité, aby děti v naší mateřské škole znaly svátky a tradice v naší obci. Pravidelně každý rok si tak jako všichni na světě
připomínáme Památku všech věrných zemřelých – Dušičky. S dětmi jsme proto vyrobili dušičkové věnečky z přírodnin, které jsme
vystavili na chodbě, aby se i rodiče mohli podívat, jak se dětem vyvedly. Samozřejmostí byla
také návštěva hřbitova, kde jsme zapálili dušičkám svíčku. Motivací nám byla pohádka „ Jak to
bylo na Dušičky“ s knížky Chaloupka na vršku,
která dětem přiblížila poetiku života lidí v dřívější době.
MŠ

Na svatého Martina,
zahrada už usíná
Jako každoročně děti s očekáváním vyhlížely svátek Martina a hlavně, jestli jim přiveze očekávaný sníh. Ten nám nepřinesl, ale
i tak jsme si tento den v mateřské škole užili.
Děti si od rána z papíru vyráběly helmice,
meče, které k této postavě patří. Poté zazpívaly našemu školkovému Martínkovi písničku
a starší Veverky zahrály menším Zajíčkům
scénku o Svatém Martinovi. Pak jsme se vydali
společně na školní zahradu, kde jsme uložili
k zimnímu spánku naše stromy, keře, hmyzí
kamarády a hrací prvky. Děti ještě zvládly
vyhrabat poslední napadané listí a vyrobit tak
domeček pro ježečka.
Na závěr jsme si opekli špekáčky, ochutnali
v kotlíku na ohni uvařený punč a upečené svatomartinské rohlíčky. 
MŠ

Mikuláš v MŠ
V pátek 3. 12. 2021 se děti konečně dočkaly
dlouho očekávaného Mikuláše. Celý týden se
těšily a vyhlížely jej z okna. Hrály si na čertíky
a andílky, postavily si peklíčko, trénovaly písničky, básničky a tanečky, které Mikuláši chtěly
předvést. Když nastala ta chvíle a Mikuláš i se
svou družinou dorazil, některé děti přepadl
trošičku strach. Ten však dlouho netrval, protože Mikuláš děti pozdravil, všechny pohladil,
pochválil a andílek každému předal dáreček.
Čertík vzadu dělal samou neplechu a tak se
děti rozhodly mu zazpívat písničku, na kterou
dokonce i tancoval.
Než jsme se nadáli, děti už se zvědavostí nahlížely do tašek, které dostaly. Našly tam nějakou tu sladkost, ovoce a největší radost měly
z malované dřevěné píšťalky s podobou zvířátek
a perníku s fotkou Mikuláše. 
MŠ
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Projekt „Malý datový expert“ v mateřské škole
Při plánování hlavních ročních vzdělávacích
cílů školy a potřeb přenášet dětem informace
z oblasti digitální techniky, jsme se rozhodli pro
spolupráci s Malou technickou univerzitou a to
konkrétně na projektovém dnu s názvem „Malý
datový expert“, který proběhl s přednáškou
odborníka z praxe a to 4. 11. 2021.
Ráno před samotným programem paní učitelky
nachystaly třídu s motivačními obrázky, digitální
technikou (notebook, tablet).
Tento projekt byl zaměřen na šíření digitální gramotnosti u dětí předškolního věku. Samotná realizace proběhla ve spodní I. třídě MŠ Hradčovice.

Koncept spočíval v tom, že se děti formou prožitků,
zábavně členěných her a úkolů dozvěděly spoustu
technologických informací, např. co to jsou data,
o bezdrátovém a kabelovém přenosu dat, odesílání
obrázku z počítače do počítače, názornou ukázkou dosahu signálu v naší obci s vysvětlením, že
na některých místech není signál a jak se dá tato
situace řešit. Děti společně postavily město, vysílače a zasíťovaly jej signálem.
Kromě digitální gramotnosti se u dětí rozvíjely
i další kompetence a dovednosti, spolupráce
ve skupinách, řešení kreativních a logických
úkolů, rozvíjení představivosti a tvůrčího myšlení.

Zkušenost s tímto projektovým dnem všichni
pedagogové zhodnotili pozitivně. Prostřednictvím výukového programu jsme i my dospělí
nahlédli do tohoto tématu, jak jej lze zpracovat
srozumitelně a předložit jej následně předškolním dětem.
Děti činnosti bavily, dozvěděly se při nich zajímavé informace ze světa IT. Při činnostech
dokázaly spolupracovat, nebály se ptát a dát
najevo svůj další zájem.
Určitě využijeme nabídky dalších vzdělávacích programů této univerzity, jelikož už máme
na čem stavět a víme, na koho se obrátit.  MŠ

Za hřbitovem vznikla alej, v Chrástce přibylo nových stromů. Proč?
Na jaře se naše obec rozhodla zúčastnit dotačního programu na podporu výsadby stromů
na veřejných prostranstvích. Podmínkou bylo
zvolit původní druhy listnatých dřevin, stromy
vysadit na veřejném prostranství a zavázat se
k budoucí péči o ně.
Rozhodlo se pro výsadbu stromů za hřbitovem
a v Chrástce. Složení druhů dřevin a jejich rozmístění společně s vedením obce konzultovali
hradčovští včelaři a Slovácký Fénix. Náš návrh
pak zohlednili zpracovatelé projektu. Bylo nám
takřka úplně vyhověno. Na podzim, v době
výsadby, došlo ke komplikacím ze strany firmy
pověřené vysázením stromů. Výsadbu se nakonec podařilo uhájit s přistoupením k dobrovolnické výpomoci. Akce se protáhla přes celý
víkend a tímto bych chtěl vřele poděkovat všem
zúčastněným.
Jaký bude mít výsadba přínos? Prvotním popudem k akci byla potřeba do budoucna rozšířit hradčovský hřbitov. Proto již obec odkoupila
tři pozemky na dolním okraji zemědělského
pole. V plánu bylo na horním okraji posledního
pozemku vysázet alej částečně tlumící větry
vanoucí z otevřeného prostranství nad hřbitovem. Dotační program nás tedy zaujal z hlediska
možnosti zajistit z něj výsadbu oné aleje. Smysl

Zjednodušená mapa výsadby stromů
má alej rovněž jakožto biokoridor. Chrástka
a Hájky jsou druhově bohaté části naší přírody, kterým však kvůli vmezeřenému poli chybí
přímé propojení. Dříve byla krajina plná například mezí „propojovatelek“, které měly jednu
ze zásadních funkcí v udržení zdravě fungující
krajiny, krajiny stabilní z hlediska přežití původních druhů. Nové obecní pozemky pod alejí se
dále plánují osázet nektaronosnými rostlinami,

což ocení včely a hmyz všeobecně. Vlastně i víc
jak polovina stromů v aleji je včelařsky atraktivních (lípy, babyka). V neposlední řadě mnohé
potěší možnost zadarmo konzumovat třešně,
oskeruše či staré krajové odrůdy jablek.
Pod alejí povede pěšinka z Chrástky, přes
Hájky do Súhrad. Trasa bude osázena naučnými panely, které se již připravují. A co smysl
výsadby v Chrástce? Luční Chrástku dělí žleb
na západní a východní část. Východní je druhově chudší a to z několika důvodů. Jedním
z nich je těsné sousedství s velkým polem.
Z pole na louku se buď splavují živiny nebo na ni
vanou unášeny větrem. Přebytek živin v krajině,
tedy i dusíku z hnojených polí, byl Českou akademií věd vyhodnocen jako druhý nejzávažnější
problém úbytku druhů v české přírodě. Konkurenčně silné druhy rostlin jsou živinami zvýhodňovány a vytlačují celou škálu konkurenčně
slabších, avšak důležitých druhů. Proto východní
Chrástku nyní z velké části pokrývá pouze bujný
travní porost třtiny a dále rozlehlé porosty plaménků. Pár zbylých vzácných rostlin se zde
krčí v malých počtech a to zejména ve spodní
části, kterou od pole odděluje keřová bariéra.
Podobnou bariéru dřevin se oplatí vysázet
ve zbytku pomezí louky a pole.
 strana 6
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Stromy sice nebudou fungovat natolik efektivně jako keřová hradba, nasají však část
živin z prosakující vody z pole a rovněž z něj
zachytí prach bohatý na živiny či prášková hnojiva. Aby bylo zachování bohaté luční přírody
do budoucna perspektivní, vyplatí se, aby lokalita byla velká, zejména kvůli vzácnému hmyzu.
Chránit „méněcennou“ východní část Chrástky
tedy má smysl a věříme, že výsadba stromů
tomuto počinu částečně dopomůže. Kvůli
ochraně vzácného pestrobarevného brouka,
krasce třešňového, bylo snahou více prosazovat sázení třešní. Chrástka bývávala třešňovým

Společné Vánoce
Jan Popelka
Vánoční svátky a oči plné sněhu,
klid, mír a lidé dávají si něhu
uprostřed bouře, životního spěchu,
s rolničkou zlatou, plnou svého dechu.
Vzpomínka milá zalije Tvou tvář.
Mráz kreslí na okno svůj květ.
V očích Tvých plane jasná zář,
vnímáš tu krásu, celý svět.
Kolik to slov že dneska zní?
Vinšují zdraví, dlouhý věk.
Pod okny hlas to prosební
vyslovil svůj upřímný vděk.
Jsi tady. Stojíš vedle mne.
Koliko krásy na dohled...
Já tisknu vřele ruce Tvé,
Štědrý den nastal, právě teď.
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sadem a poslední třešně už dosluhují, vysázet
novou generaci je tedy žádoucí. V západní části
Chrástky, u asfaltové silnice, dosluhují taky slivoně, mnohé už jsou zcela neplodící. Staré
ovocné stromy budou nahrazeny hruškami,
jabloněmi či sladkoplodým jeřábem moravským.
Vysýchavé pahorky západní části Chrástky osazovány nebudou, zdejší podmínky jsou pro již
dříve vysázené slivoně místy dosti nepříznivé.
Posledním důvodem k výsadbě stromů a zřejmě
jedním z nejdůležitějších je včelařství. Vybírat jsme se celkově snažili zejména nektaronosné stromy. V Chrástce je naší snahou potlačit
porosty akátů. Akáty velmi nepříznivě ovlivňují

druhovou rozmanitost Chrástky, na druhou
stranu však produkují mnoho nektaru. Podobně
nektaronosná je ale také lípa či javor babyka,
které jsou nyní v počtu dvaceti kusů vysázeny.
Možná jste zaregistrovali, že spolu s drastickým úbytkem hmyzu (70% jeho biomasy za půl
století) přirozeně ubývá i opylovačů a zajistit opylování plodin i rostlin v přírodě je velkým
problémem dnešní doby. Včela je jedním z nejšikovnějších opylovačů, jaké příroda vymyslela.
Podporovat včelařství se v dnešní době zúročí
více než kdy jindy.
Lukáš Kroča

Procházka
vánoční krajinou
Jan Popelka
Jen tak jdeš polem, známou krajinou
a přece všechno zdá se Ti dnes jiné.
Tvé kroky vedeny jsou silou tajemnou,
čas jen pomaloučku plyne.
Sněhová vločka lehounce se vznáší
a pošimrá Tě po tváři.
Svou bílou barvou kolem všechno krášlí,
je jako drahokam, ve stříbřité záři.
Slunce se už kloní a ukládá k spánku.
Tichá noc přebírá svou vládu nad krajem.
Po roce přichází čas vánočních svátků,
Štědrý den, svatá noc,
se svým Božím darem.

Lampioňák 2021
V pátek 19. listopadu se již tradičně, po roční
pauze, konal lampionový průvod. Děti v doprovodu dospělých se shromáždily u Obecního
úřadu v Hradčovicích. Po rozsvícení světýlek
různých tvarů a barev vyrazil průvod pod dohledem hasičů směr Lhotka. Po zhasnutí pouličních světel, což zajistil náš spoluorganizátor pan
starosta Antonín Ondrůšek, vypadaly děti jako
světlušky. Na konci procházky na děti čekala
odměna v podobě sladkostí a čaje; pro doprovod
starší 18 let svařené víno. Letos netradičně bez
stezky odvahy, ale zato si každé z dětí odneslo
pytlík brambůrek, což většinu moc potěšilo.
Doufáme, že se všem „lampioňák“ líbil a příští
rok se budeme na všechny moc těšit.
SDH Lhotka

Fotbalový rok 2021
Na úvod ohlédnutí za pomalu končícím rokem
2021 připomenu, jak první týdny a měsíce
letošního roku začínaly.
Z důvodu Covid-ové pandemie byl začátek roku 2021 v nouzovém stavu a veškerá
amatérská sportovní, kulturní i volnočasová
činnost byla zcela utlumena. Také školy fungovaly pouze distančně a to všechno dohromady mělo později za následek úbytek dětí,
které se dříve fotbalu věnovaly. Takový stav
trval až do poloviny dubna, kdy se začalo
pomalým rozvolňováním. Od 10. května bylo
povoleno na venkovních sportovištích trénování ve větších skupinách až do 30 osob.
Ještě předtím, 5. května, však byly oficiálně ukončeny všechny amatérské fotbalové
soutěže od mládeže až po dospělé. A tak,
stejně jako ročník 2019/2020, zůstal i ročník
2020/2021 nedohrán.
Od června pak bylo možné hrát přátelské
zápasy a pořádat turnaje.
12. června se naše mladší přípravka zúčastnila turnaje v Uherském Brodě, kde obsadila
4. místo.
Starší přípravka se ve stejném termínu
zúčastnila silně obsazeného turnaje „KUDY
CUP“ v Pitíně, zaštítěného reprezentantem
Ondrou Kúdelou. O týden později, 19. června,
se starší přípravka, mladší přípravka a také
předpřípravka (školička) zúčastnili turnaje
„Javořina Cup“ ve Slavkově.
Nabitý červnový program ukončil 26. června
turnaj žáků a starších přípravek v Boršicích.
V polovině července byl rozlosován nový ročník mistrovských soutěží 2021/2022. Náš
oddíl i přes problémy ze začátku roku opět
přihlásil do soutěží O.F.S. všechny věkové
kategorie: mladší i starší přípravku, žáky,
dorost i muže.
Soutěže se v průběhu srpna postupně rozehrávaly a na rozdíl od podzimu 2020 se podařilo celou podzimní část odehrát.
Přípravky odehrály 10 kol (tady se výsledky
a tabulky neuvádějí), žáci odehráli také 10 kol

Mikuláš na Lhotce se svojí družinou.

a získali 12 bodů a jsou průběžně na 8. místě.
Dorost se po odehraných 8 kolech dělí s 18
body o 2. až 3. místo. Mužům patří po odehraných 10 kolech ve vyrovnané tabulce se 14
body 7. místo se ztrátou tří bodů na třetí místo.
K zajištění sportovní činnosti a k chodu oddílu
je potřeba také finanční zajištění. Tady patří

kraje v rámci programu „Podpora sportu
v obcích pod 2000 obyvatel“. Z těchto dotací
jsme uhradili část nákladů na energie, startovné na turnajích a pronájem sportovní haly
v zimním období a také dovybavení všech
mládežnických družstev novými dresy, míči
a tréninkovými pomůckami.

velký dík zastupitelstvu naší obce za dlouholetou podporu, díky které dokážeme pokrýt
většinu nákladů na provoz a údržbu areálu.
Další finanční prostředky se nám podařilo
získat z dotačních titulů vypsaných Národní
sportovní agenturou a také z fondu Zlínského

Závěrem ještě zbývá popřát Vám všem krásné
a spokojené prožití vánočních svátků, dětem
bohatého Ježíška a do nového roku pak
hlavně pevné zdraví a hodně, hodně štěstí!
Vladimír Hlaváč
předseda TJ Sokol Hradčovice

Mikuláš v Hradčovicích.
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Mikuláš v základní škole.

Rozsvícení Vánočního stomu obce – děti z mateřské školy.

Vyhlášení soutěžež fotopátračka.

Rozsvícení Vánočního stomu obce – děti ze základní školy.

Děti z páté třídy prodávaly své perníčky.

Mužáci u stromečku.

Zabijačkové speciality připravili tradičně sportovci.

Stavba vodojemu ve Lhotce.
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Cesta v Maršovcích.

Nový most v Maršovcích.

Ke kapliččce.

Hody 2021.
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Zdobení perníčků.

Zimní
Zima už je za dveřmi,
snížek padá za okny.
Vánoce jsou za chvilku,
budeme mít nadílku.
Už stačí jenom krok
a je tu Nový rok.
V novém roce zdraví kopce
a s covidem brzké konce.
Lucie Kubešová, 5. A

Vánoční
Vánoce jsou za dveřmi,
nazdobíme stromečky,
Přijel nám sem bílý kůň,
sněhu máme plný dvůr.
Na obloze svítí hvězda,
počkáme si na Ježíška.
Dárků plný pytel má,
něco dostat chci i já.
Táta zdobí stromeček,
já si peču perníček.
A až přijdou dárečky,
budou bílé stromečky.
Lukáš Babits, 5. A

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 16. 12. 2021. 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.

10

