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Místní program obnovy vesnice na roky 2012 – 2016
Úvod
Uvedený program přijímá Zastupitelstvo obce Lovčice s cílem zlepšit životní
podmínky obyvatel obce Lovčice, estetický vzhled vesnice, zvýšit dostupnost
občanských služeb a zajistit rozvoj sousedských vztahů s důrazem na společné
aktivity ve vesnici. Zejména se jedná o podporu:
a) udržení, obnovy a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic,
životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní
odpovědnosti za obnovu a rozvoj obce,
b) rozvoje hospodářství při využívání zejména místních hmotných zdrojů a
zaměstnanosti místního obyvatelstva, tj. rozvoj zemědělského i
nezemědělského podnikání a turistického ruchu,
c) zachování a obnovy specifického rázu venkovské zástavby na vesnicích,
jejího organického sepětí s krajinou, její přirozené a jedinečné působivosti
v místě a v krajině, obnovu kulturních památek apod.
d) úprav veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, technické
infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí,
dopravní vybavenosti zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy pohybu
chodců a cyklistů v obci, jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, obnovy tradiční cestní sítě včetně rozvoje
alternativní místní dopravy,
e) udržení, obnovy a účelného využití krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci
a využití půdního fondu při zachování a rozvíjení jeho přírodní, obytné a
estetické hodnoty.
Místní program obnovy vesnice na roky 2012 – 2016 je zpracovaný na základě
Rozpočtového výhledu na léta 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Charakteristika obce
Lovčice leží 12 km severozápadně od Kyjova na jihovýchodních výběžcích
Ždánického lesa a pod výběžky Kyjovsko-věteřovské pahorkatiny v nadmořské výšce
228 metrů. Ždánický les spolu s Chřiby a Litenčickými vrchy tvoří tři ostrovy
karpatské květeny v oblasti teplomilné panonské flóry. Přirozenou lesní vegetací je
zde habr, buk a dub. V Lovčicích se stékají potoky Syslůvka a Jordánek, které pak
obec opouštějí jako Lovčický potok. Katastrální plocha Lovčic zaujímá 1649 ha,
z toho 916 ha lesní půdy, 531 ha orné půdy, 65 ha ostatních ploch, 55 ha ovocných
sadů, 20 ha zahrad, 19 ha pastvin, 17 ha vodní plochy, 17 ha zastavěné plochy, 7 ha
luk a 2 ha vinic.
Název obce se zpravidla odvozuje od jména lovčík (lovec). To svědčí o hlubokých
okolních lesích, které obepínaly ves. Proto se dá usuzovat, že první osadníci
v historické době vykonávali vrchnosti funkci lovců, později ochránců lesů. Název
obce může být také odvozen od lovu ryb v rybnících, které vesnici obklopovaly a
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dnes již neexistují. V jiných pramenech se můžeme dočíst o původním majiteli části
osady, knížeti Lovkovi, který věnoval obec dceři Lovce a podle ní je název obce
odvozen.

Místní program obnovy vesnice v Lovčicích se skládá z následujících akcí
v průběhu let 2012 až 2016:
Akce osvětové, kulturní a společenské
KD Lovčice
o Rekonstrukce budovy k lepšímu plnění kulturních funkcí v obci
o Rekonstrukce rozvodů
o Rekonstrukce vnitřních částí – kuchyně, šatny, sociální zařízení, sál, jeviště
o Rekonstrukce vytápění místní knihovny
o Výměna oken, zateplení obvodového pláště a střechy a další práce na údržbě
objektu
Sportovní areál
o Rekonstrukce a úpravy stávajících sportovišť
o Výstavba šatny, sociální zařízení a sklad
o Výstavba nového multifunkčního sportovního areálu
o Výstavba „ Venkovní tělocvičny “
o Výstavba dětského hřiště
Malé hřiště
o Rekonstrukce a rozšíření budovy k lepšímu plnění kulturních akcí
o Rekonstrukce rozvodů
o Rekonstrukce vnitřních částí – kuchyně, sociální zařízení
o Výměna oken, zateplení obvodového pláště a střechy
o Oprava taneční plochy a vybudování multifunkčního vybavení pro společenské,
kulturní a sportovní vyžití
Akce k rozvoji hospodářství
Územní plánování
o Dokončení nového územního plánu obce
o Dokončení KPÚ obce Lovčice ve spolupráci s okolními obcemi a
pozemkovým úřadem Hodonín
Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby
Základní a Mateřská škola Lovčice
o Obnova nábytku, vybavení a inventáře
o Dokončení obnovy a rekonstrukce zařízení a vybavení školní kuchyně
o Rekonstrukce šaten
o Obnova exteriového inventáře a obnova komunikací v zahradě areálu
o Rekonstrukce rozvodů
o Oprava a zateplení vnějšího pláště budovy
o Pokračování ve výměně dveří a oken
o Rekonstrukce střechy nad třídami
o Rekonstrukce sociálních zařízení
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o Rekonstrukce půdních prostor
o Rekonstrukce podlah a vnitřních stěn
Obecní úřad Lovčice
Místní program obnovy vesnice na roky 2012 - 2016
o Vybudování a rozšíření parkovacích míst
o Oprava vnějšího pláště budovy včetně portálu, jeho zateplení, zateplení střechy
o Doplňování a rozšiřování vozového a strojního parku obce
o Pokračování v opravách obecního domu domu č.p. 118 – dokončení výměny
oken a zateplení obvodového pláště
o Rekonstrukce vytápění a kotelny
o Rekonstrukce podlah obecní úřad
o Rekonstrukce obřadní místnosti
o Oprava skladu patřícího k objektu
o Rekonstrukce rozvodů budovy úřadu
o Opravy drobných památek v obci – pomník I. světové války, II. světové války,
pomník rumunských vojáků včetně okolí a dalších památek v obci
o Zřízení výstavní expozice o dějinách obce a archeologických nálezech v obci a
okolí
o Osvětlení památek
Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a
technické infrastruktury
Doprava a komunikace
o Vybudování a rozšíření parkovacích míst v obci
o Rekonstrukce mostků a lávek přes Lovčický potok
o Další práce na zpevnění zbývajících nezpevněných cest a ploch v obci
o Rekonstrukce návesní plochy před farou
o Pokračování rekonstrukce chodníků v obci
o Nové zastávky na dolnim konci, vrchním konci a na kopci
o Rozšíření hřbitova
o Oprava hřbitovní zídky
o Výstavba stezky pro nemotorovou dopravu mezi obcemi Lovčice a Ždánice
o Rekonstrukce veřejného osvětlení pomocí moderních svítidel s úspornými zdroji
o Rozšiřování sítě veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
o Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Ždánice
o Rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě
o Opravy dešťové kanalizace v obci
o Rekonstrukce rozvodů

Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny
Zeleň
o Pokračování rekonstrukce zeleně v intravilánu a extravilánu obce včetně parku
o Rekonstrukce vodních ploch v obci
o Rekonstrukce toku Lovčický potok, Jordánek
o Přestavba zanedbané části zeleně ve Skalce pro oddech obyvatel

Akce k zajištění bezpečnosti obyvatel a jejich majetku
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Protipovodňová a krizová opatření
o Výstavba hráze chránící obec před povodněmi - Suchý poldr
o Rekonstrukce propustku za velkým hřištěm
o Výstavba varovného systému před povodněmi
o Realizace technických opatření vedoucích ke zklidnění provozu v obci a
k větší bezpečnosti obyvatel
o Doplnění bezpečnostních prvků včetně dopravního značení - Hasiči
o Doplňování vybavení hasičské jednotky pro zásahy
o Obnova vybavení, výzbroje a výstroje
o Rekonstrukce hasičské zbrojnice – výměna oken, vjezdová vrata, zateplení fasády
Spolky a sdružení
o Velkou členskou základnu má sbor dobrovolných hasičů, který mimo své poslání
vykazují kulturní činnost obce
o Velmi dobrou činnost vykazuje TJ FK Sokol – fotbalisté mají stálou členskou
základnu – jsou zastoupeni jedním A mužstvem, dorost. Pořádají rovněž kulturně
sportovní akce od nejmenších až po dospělé
o Občanské sdružení Habřéci, kteří vykazují kulturní akce v obci
o Občanské sdružení Jordánek
o Zahrádkářský svaz Lovčice
o Dlouhá léta v obci působí chrámový sbor
o Myslivecké sdružení Lovčice
Obec Lovčice dlouhodobě poskytuje finanční pomoc spolkům a sdružením.
Nová výstavba
o Charakter novostaveb musí být přizpůsoben okolní zástavbě. Zvláštní důraz bude
třeba klást na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a
krytinu střechy. Nově umisťovaná výstavba by měla být převážně jednopodlažní (1-2
podl.), s podsklepením nebo technickým podlažím, zastřešená sedlovou střechou,
krytá keramickými nebo betonovými taškami.
o Zástavba by se měla vystříhat pronikání městského urbanismu do vesnického
prostoru a zároveň by mělo dojít k vytvoření kvalitního svébytného venkovského
urbanismu, vycházejícího z místních tradic a respektující regionální zvláštnosti a
splňující všechny požadované funkce pro život na vesnici.

Vytápění objektů a rodinných domků
o Vytápění zemním plynem
o Vytápění elektrickou energií
o Ekologické kotle na tuhá paliva
o Obnovitelné zdroje energie
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Místní tradice a svátky
Obec bude i nadále pokračovat ve své činnosti zejména při organizování tanečních
zábav, plesů a udržování místních tradic, jimiž jsou např. hody, ostatky,
petropavelské slavnosti.

Závěr
Tento program je dokumentem, jenž zahrnuje vize obnovy a rozvoje obce Lovčice,
na kterých bude zastupitelstvo ve svém volebním období pracovat. Samotná
realizace se pak bude odvíjet od aktuálních finančních možností rozpočtu obce
Lovčice. Je možné, že realizace některých projektů bude nutné z tohoto důvodu
přesunout do dalších volebních období.
Místní program obnovy vesnice na roky 2012 – 2016 byl Zastupitelstvem obce
Lovčice schválen na jednání dne 21. 3. 2012, pod jednacím číslem 424/12/Z20 a
uveden v platnost dnem schválení.

Václav Tvrdý
starosta obce

