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Slovo starosty obce

Vážení občané,
je před námi další kalendářní rok s číslem
2016. Uplynulý rok utekl jako voda a po vánočních svátcích jsme se vrátili do zaměstnání. Kolotoč starostí se znovu rozběhl a
možná nejen mně se zdá, že každý rok se
zvyšuje své obrátky. Přesto věřím, že jste
si užili svátků a vytouženého odpočinku a
zažili poklidné chvíle v kruhu svých rodin.
V té době proběhla i naše společná setkání, rád vzpomínám na hojnou účast na našem tradičním jarmarku, který proběhl 28.
listopadu 2015, také na setkání vánočním
koncertě 13. prosince 2015, kde Vám vánoční atmosféru přinesla skupina Vonička
V-Band.
Dále mi dovolte věnovat se tématům pracovním. Nejaktuálnější stavbou je kanalizace ,,A“ výtlak odpadních vod, která v obci
nejde přehlédnout. Jedná se o stavbu odkanalizování obce Lovčice přes čerpací stanici,
která bude odpadní vody přečerpávat do

ždánické ČOV. V minulém roce byla stavba
zahájena a do dnešního dne je položeno potrubí ve všech úsecích kromě ulice Trávníky,
část Skalky a Zahrada. Dále se budou realizovat přípojky k RD a propojení od hlavní silnice k nově zbudované kanalizaci. Na
několika místech podél kanalizace se budují
odlehčovací komory, které budou sloužit při
větším naplnění vodou, např. při dešti. Tyto
komory zajistí odtečení přebytečné vody do
potoka. Finální dokončení je naplánováno v
tomto roce, konkrétně v září 2016.
S touto stavbou souvisí i následný problém
stavu místních komunikací. V současné
době pracuji na vyřešení katastrofálního
stavu komunikací, které jsou realizací kanalizace zasaženy. Mou nejvyšší prioritou
je, aby se podařilo dát po všech zásazích
silnici do provozuschopného stavu, s čím

14/2016
souvisí její bezproblémová sjízdnost a nový
asfaltový povrch. Stavba je financována z
dotace Ministerstva zemědělství a bude spolufinancována i z dotací z JMK, díky němuž
získáme finanční prostředky od 1 do 10 mil.
Kč. Dle závěrečné zprávy z JMK tedy bude
jasný podíl obce na financování této stavby.
Při závěrečných jednáních s Ministerstvem
zemědělství se nám podařilo navýšit původní dotaci o 5 % z důvodu některých dalších
investic v obci, tj. 2, 5 mil. Kč. Spousta plánů
s sebou přináší i složitou realizaci. S každou
stavbou souvisí i těžkosti, které samozřejmě
dopadají na vás, občany. Proto prosím o trpělivost a ohleduplnost zvláště těch z vás,
kterým se okolí domů mění ve staveniště
plné prachu, špíny, bláta… Věřte, že děláme
vše, co je v našich silách, abyste se co nejdříve dočkali funkční kanalizace i silnice.

Budování kanalizace v Lovčicích
www.lovcice.cz
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Směsné jímky místní kanalizace
Rád bych Vás informoval i o projektech, které jsou zdárně uzavřeny. Ve dvorním traktu
ZŠ a MŠ jsme realizovali zemní úpravy a obnovili chodníčky, které byly po opravě střechy a zateplení fasády v nepoužitém stavu,
k tomu se provedla úprava i přední části u
vstupu do školy a obruby kolem zahrádky.
Další úpravou v obci je obnova dopravního značení, které jsme nechali dle nového
dopravního pasportu zrealizovat, a v měsíci únoru bude vše podle pasportu, které je
odsouhlasené Policií ČR. Při dodržování

Práce na kanalizaci Lovčice na Záhumení
tohoto dopravního značení bude zajištěna
bezpečnost všech účastníků silničního provozu v obci
Pro zásahovou jednotku SDH Lovčice jsme
dostali v prosinci dotaci z JMK 70 000 Kč,
které naše jednotka použila na výbavu, nákup a rekonstrukci požární techniky pro
případné požáry a další neočekávané události. Dále se musela udělat generálka motoru hasičského auta.
Mezi současné projekty patří i řešení nového veřejného osvětlení s LED svítidly. Sou-

Nová střecha a fasáda na tělocvičně MŠ a ZŠ, chodníčky na školní zahradě

Opravený vstup do školy
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časné pouliční osvětlení je ve velmi špatném stavu, i kvůli zastaralosti lamp i celého
systému. Nová LED svítidla uspoří až 60 %
energie.
Jsem rád, že Vám mohu oznámit, že pokročila situace zástavby RD v části Lovčice
– Padělky. V této fázi jsou pozemky nachystány pro rozdělení geometrickým plánem
na parcely k zástavbě RD dle situačního
výkresu. Jakmile tato část proběhne, budou
zveřejněny záměrem k prodeji na úřední
desce obce Lovčice, poté mohou zájemci o
stavební místa podat žádost o odkoupení.
Cena bude rozdělena na dvě části, stavební místo a sítě. Předpokládaným termínem
pro zveřejnění záměru k prodeji je jaro tohoto roku.
Také kulturní dům doznává v dnešních
dnech změn. V jeho zadní části se dokončuje rekonstrukce místností, od podlahy až
po strop, které budou používány jako sklad
a místnost pro zájmové činnosti, muzikanty
a jiné kulturně společenské záležitosti.
Obec Lovčice se podílí na zajištění provozu
minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kyjov na rok 2016 částkou 22. 171 Kč. Dále
obec částečně zajišťuje provoz Pečovatelské
služby Ždánice na rok 2016, kde jsme poskytli částku 21 055 Kč (služby dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách).
ZO Lovčice rozhodlo a schvaluje s účinností
od 1. 1. 2016, že cena vodného a stočného
pro rok 2016 bude činit 26 Kč, z toho činí
cena pro vodné 22,11 Kč a cena pro stočné
3,89 Kč.
Budoucnost pobočky Pošty Lovčice se řeší
v současné době. Otázkou je, zda zde pošta
zůstane, či ne, zda poštovní služby převezme
Jednota, soukromá osoba či Obec Lovčice,
možností je víc. Obec Lovčice je v kontaktu
s Českou poštou a jednání, která probíhají,
jsou na straně Obce Lovčice, jejímž zájmem
je poštovní služby v obci zachovat v co nejširším rozsahu. Jasno, kdo bude poštovní
služby v naší obci provozovat, bude na podzim tohoto roku.

Připravujeme
Je třeba připravit opravu místní komunikace a parkoviště u hřbitova, kde je třeba
opravit a vybudovat asfaltový povrch po
bránu k zídce a zatáčku za hřbitovem a
obnovit boční parkoviště. První kroky v
této záležitosti obec podnikla v lednu, kdy
nechala zpracovat projekt a vypracovala
žádost o dotaci vč. podání na Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Stavebním úřadem je povolen projekt pro
stavbu hřbitova, která je naplánována ve
čtyřech etapách. Bude se jednat o kompletní nové zdivo vč. základů, oplocení a rozšíření u příjezdové brány (sever), kde je plánované kolumbárium cca 30 ks. Od strany

příchozí cesty (jižní) se počítá s rozšířením
o dvě řady hrobů s novým přístupovým
chodníkem. Na vrchní straně (západ) budou vybudovány nové opěrné zdi a dojde
k rozšíření hrobových míst, které budou ve
výškově odstupňovaných terasách a samozřejmě zpřístupněny chodníky. První etapa
je ve fázi vypracování žádosti o dotaci, kterou bude obec v nejbližší době podávat k
zaregistrování k danému ministerstvu.
Dále plánujeme opravu skladu v obci na
dolním konci. V únoru tohoto roku nám
byla přidělena dotace od JMK 200 000 Kč.
Sklad je v současnosti v havarijním stavu, zásah je nutný i z důvodu bezpečnosti

chodců v blízkosti tohoto skladu. Stávající konstrukce je ze zadní části poškozena
požárem, povětrnostní vlivy způsobily devastaci střešní konstrukce. Zrenovovaný
prostor bude sloužit pro skladování obecního materiálu, nářadí a strojů k údržbě a
pracím v obci Lovčice.
Práce a opravy nás čekají také ve škole. Kuchyně v ZŠ Lovčice potřebuje celkovou rekonstrukci a modernizaci. Počínaje osvětlením na stropě a konče novou podlahou.
Rekonstrukci školní kuchyně obec plánuje
v létě tohoto roku. Opět jsme zažádali o
dotaci Jihomoravský kraj.
Václav Tvrdý, starosta obce

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku proběhl ve středu 20. ledna 2016. Tradičně, týden před zápisem, jsme uspořádali pro rodiče stávajících i budoucích žáků Den otevřených dveří – aneb jak se učí v Lovčicích. Během
dvou vyučovacích hodin se v našich třech třídách vystřídalo víc jak
dvacet rodičů. Zájem nás velmi potěšil a myslím si, že spokojenost
byla na obou stranách. Rodiče si pochvalovali hezké školní prostředí, práci dětí i přístup nás učitelů. Děti byly rády, že se jim práce
dařila a měly se čím chlubit.

K zápisu se dostavilo šest budoucích prvňáčků. Velkým překvapením pro nás byla dívenka ze Ždánic, pro niž rodiče hledají něco jiného a našli to u nás! Rodiče jednoho žáka požádali o odklad povinné
školní docházky, ale počítáme s jedním dítětem po odkladu z minulého školního roku, takže ve finále budeme mít v září šest nových
prvňáčků. Páťáků odejde osm, od září nás tedy bude ve škole o dva
méně. Začínají nám do školy docházet slabší ročníky, tak nám držte
palce, ať se udržíme a přežijeme!
-dus-

Ohlédnutí za rokem 2015 v číslech
V naší škole se neučí jen děti, ale také učitelé.
Je povinností každého učitele se nadále celoživotně vzdělávat, na což dostáváme finanční zdroje jednak ze státního rozpočtu, ale
také od zřizovatele. V roce 2015 jsme se snažili zapojovat do výzev Ministerstva školství
a dařilo se nám. Co žádost, to úspěch a naši
učitelé se mohli nejen vzdělávat, ale z těchto
zdrojů jsme si také do školy koupili novou
počítačovou techniku. Ale popořádku…
Výzva č. 51 OPVK „ICT jako nástroj inovace výuky“
Jednalo se o vzdělávání pedagogů v oblasti informačních technologií během celého
loňského školního roku. V rámci této výzvy
byly také zakoupeny výše zmiňované dva
notebooky a tři tablety pro práci vyučujících. Výše dotace činila 82.750 Kč.
Výzva č. 56 OPVK „Zvyšování kvality ve
vzdělávání je zvýšení kvality počátečního
vzdělávání“
Dotace byla rozdělena do několika šablon
dle klíčových aktivit. Do těchto jsme se přihlásili:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Do naší školní knihovny jsme koupili 200
nových knih a učitelé pro děti připravili na
čtyřicet čtenářských dílen, které budou probíhat do června 2016.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele –
dvě učitelky naší školy absolvovaly dvoutýdenní kurz angličtiny v mezinárodní škole
European school of English až na dalekém
ostrově Malta.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a
technických předmětů v zahraničí. Náš pan
učitel vycestoval do Finska, kde týden pobýval ve škole a „stínoval“ svého mentora –
česky řečeno, chodil jako stín za přiděleným
vyučujícím, sledoval jeho práci a následně ji
konzultoval, aby nové zkušenosti mohl přivézt do naší školy a předat je ostatním vyučujícím. A povedlo se! Rozjíždíme technické
vzdělávání dětí – zakoupili jsme šroubováky,
kladiva, svěráky… všechno nezbytné nářadí,
abychom vybavili ve škole malou dílničku,
kde se zaměříme na manuální rozvoj dětí.
Vždyť ne všechny děti jsou schopny dosaho-

vat školních úspěchů na akademickém poli,
někteří jsou velmi zruční, bohužel v dnešních
školách se na to nějak pozapomnělo. Chceme
dát zažít pocit úspěchu všem našim dětem.
Realizace výše zmíněné výzvy proběhla
v termínu od září do prosince 2015. Dotace
dosáhla částky 282.708 Kč.
Výzva č. 57 OPVK „Technické vzdělávání“
Šablona byla zaměřena na rozvoj profesních
dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na
zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Všichni vyučující se zúčastnili
dvou seminářů na práci s technickými materiály tak, aby náplň těchto seminářů mohli
přenést do výuky či tvůrčích dílen. Výše dotace byla 66.952 Kč.
Suma sumárum do naší školy během roku
2015 nateklo mimo státní a obecní rozpočet
432.410 Kč.
Projekt na zabezpečení ochrany budovy a
zahrady ZŠ a MŠ, Lovčice v částce 90.700
Kč, který byl podán v dubnu 2015, zůstal
nevyslyšen
-duswww.lovcice.cz
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Škola ve fotografiích

Vánoční besídka

Dětský karneval v KD s Tetinami z Brna

Masopustní obchůzka obcí

Zápis do 1. ročníku

Mikulášské učení

Školáci jdou na rybník bruslit
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Výuka anglického jazyka

Tělesná výchova - bruslení na rybníku

PODĚKOVÁNÍ
S novým rokem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Lovčice za práci, kterou během celého roku 2015 věnovali
našim dětem a žákům. Za stoprocentní nasazení, nové nápady, nadšení a radost, kterou v práci rozdávali. Chci poděkovat také
zřizovateli, že je nám nakloněn a podporuje nás, a v neposlední řadě děkuji také rodičům za důvěru, s níž nám posílají své ratolesti do školy a školky. Těším se na další dny strávené s Vámi.
Mgr. Denisa Dušíková, ředitelka školy.

Ze života farnosti
Tentokrát z doby adventní a vánoční až do
doby postní.
Při příležitosti adventního jarmarku pořádaného obecním úřadem a místními spolky proběhla na místní faře dílnička pro děti
a „zmrzlé“ spoluobčany, kde si děti tvořily
vánoční ozdoby, stromeček z chvojí, zvířátka z přírodnin, malované dárkové taštičky
a připravovaly si adventní hry.
Před svátkem sv. Mikuláše přišel v pátek 4.
prosince po mši do kostela sv. Mikuláš. Přítomným dětem, kterých je každoročně bezmála 70, rozdává balíčky s perníčky a jablky.
Poslední adventní sobotu, po ranních rorátech – po mši svaté, která se uskutečnila

za tmy, jen při svících, za hudebního doprovodu a zpívání místní scholy, se farníci
sešli na faře u snídaně v duchu hesla „sami
sobě“. A ten samý den se kostel „oblékl“ do
vánoční výzdoby, což představuje instalaci
Betléma (pro tu chvíli jen jesliček), postavení stromků, jejich ozdobení a osvětlení.
Jesličky s Ježíškem do Betléma uložil pan
farář při mši svaté až na Boží hod vánoční
25. prosince.
Poslední školní den před vánočními prázdninami, tak jako každý rok, děti z místní ZŠ
a MŠ spolu s celým učitelským sborem na
kůru v kostele přednesly své ranní zpívání
a koledování. Toto vystoupení si přišli po-

slechnout rodiče, prarodiče i ostatní občané.
Mezi nezapomenutelné farní zážitky patří
také hojně navštívený koncert vánočních
koled a písní skupiny Novák Band & Štěpánských koledníků z Dolních Bojanovic a
Prušánek, který se uskutečnil 30. prosince
v místním kostele.
Po skončení vánočního období bylo zase
nutno odstranit z kostela vánoční výzdobu
a následně odklidit a uložit Betlém. Tyto
všechny akce vyžadují spoustu obětavé práce místních farníků, kterým patří upřímné
poděkování.
Lukáš Poláček

Vánoční zpívání v kostele

Děti z místní ZŠ a MŠ ranní zpívání a koledování v kostele

Děti u jesliček s Ježíškem

ZŠ a MŠ vánoční zpívání v kostele
www.lovcice.cz
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Habřéci loni
Rok 2015 byl velmi bohatý na folklórní události.
V lednu jsme tradičně objeli nějaký ten ples,
kde jsme zanechali nezapomenutelnou stopu nejen díky předtančení besedy.
Jaro bylo poznamenané častými zkouškami
programu na Májovou veselici, která sice
propršela, Habřéci přesto zářili jako sluníčko.
V létě jsme svou nacvičenou scénku předvedli nejširší folklórní obci, dvakrát jsme
ukázali, co umíme, na Slováckém roku.
Zorganizovali jsme pro nás již tradiční akci,
letní noc a dětské odpoledne, tentokrát s využitím živé hudby, Junior bandu.
Podzim každoročně znamená spoustu
hodových starostí, ale i zábavy a veselí.

Poslední hodový víkend zažil jakési znovuzrození. Nádherné počasí, kvalitní stárkovské páry, dobrá organizace, ale hlavně
vysoká návštěvnost zvedly náladu každému
Habřékovi, což se samozřejmě projeví dál,
a tak se baví nejen krojovaní, ale i ostatní
návštěvníci akce. Po minulé zkušenosti
z nedělního boje o hodovou svíčku z věnce jsme se rozhodli nenechat nic náhodě.
Hned v hodových artikulích pana starosty při povolování hodů zaznělo, že svíčku
krade jen přespolní, pokud se na ni vrhá
místní, je to vlastně ostuda. Tak to podle
tradice v Lovčicích vždycky bývalo. Toto a
silné odhodlání ubránit svíčku za každou
cenu sklidilo své ovoce. Kradení svíčky se
na hodech obešlo bez roztrhaných košil a

největší výtržník skončil na háku. To pro
výstrahu dalším!
Zima znamená další pravidelné zkoušky,
tentokrát na plesovou sezonu a předtančení
besed, řádnou přípravu ale Habřéci zúročili
až v lednu na plesech. Habřéci se v zimě prezentují také na tradičním jarmarku v Lovčicích, náš stánek plný rozličných dobrot láká
všechny návštěvníky a za to jsme samozřejmě rádi. V době vánoční přispěli Habřéci
svou troškou do mlýna při vánočním koncertu, který se uskutečnil díky dobrým lidem, kteří měli chuť akci organizovat, popř.
finančně přispět. Habřéci ukázali svou dobrou vůli přípravou pokoncertního občerstvení, které si všichni na duši pookřálí, ale na
těle promrzlí návštěvníci s povděkem užili.

Habřéci letos
Leden otvírá plesovou sezónu, která byla v letošním roce opravdu krátká. Než jsme se roztancovali, už jsme končili. Přesto jsme
stihli reprezentovat naši obec na mikroregionálním plese v Násedlovicích a na krojovaném plese v Dambořicích. Vlastní ples či
diskoples letos Habřéci neorganizovali zčásti kvůli krátké plesové
sezóně, zčásti kvůli snižující se účasti veřejnosti na těchto akcích.
Naštěstí se k nám dostávají ohlasy, že je to škoda a že by přišli, snad
si na to my (i oni) vzpomeneme v dalším roce.
Nabitý loňský rok neznamená útlum Habřéků v roce 2016. Už teď
se (zatím jen psychicky) připravujeme na další reprezentaci Lovčic. Byli jsme osloveni, abychom předvedli svou divadelní scénku
z venkovského prostředí, se kterou jsme uspěli na Májové veselici i
na Slováckém roku. V Kyjově se chystá akce, na níž spolu s dalšími
obcemi budou vystupovat i Habřéci. Akce je plánovaná na 1. 4.
2016, účast jsme přislíbili, bližší informace toužebně očekáváme.
Jakmile to půjde, dozvíte se vše potřebné včas, abyste nás mohli
přijít podpořit, což je pro nás velmi důležité.
Další naše plány jsou přímo smělé. Po zkušenosti z léta 2015 a
pozitivním ohlase na živou hudbu jsme se rozhodli pokračovat
v našlápnutém směru. Proto se sejdeme v srpnu 2016 na malém
hřišti na koncertu kapely Generace. Nenechte si tuto jedinečnou
akci ujít. Plánujte své dovolené s ohledem na luxusní událost, která vás v Lovčicích v létě čeká. Sejdeme se ve velkém a pořádně to
rozjedeme!
j

Na podzim si samozřejmě společně užijeme hodové veselí nejen
na kulturním domě spolu se všemi krojovanými a prověřenou Galánkou.
Plánujeme se také zahřát při svařáku na jarmarku a nebráníme se
ani neplánovaným akcím, které přinese náhoda.
I v tomto roce chceme přispět ke kulturnímu životu v obci. Bez
vás, návštěvníků, to ale nepůjde. Proto vás už teď srdečně zveme
na společná setkání. My je připravíme a vy jim dodáte ten šmrnc!
Sylva Klimešová

Hody, stárci a chasa

Hodový průvod po dědině

www.lovcice.cz
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Kluci hodová chasa

Interview s Habřékem
V Lovčicích žije Habřéků spousta, zajímalo nás, jak se projevují, čím
jsou odlišní od ostatních, co je spojuje…
Otázka: Jste tady už dlouho, nebo se vaše historie dá lehce dopátrat?
Odpověď: Řekl bych už od pradávna. Co svět světem stojí, existuje
Habřék, který je hrdý na svou dědinu a zároveň se nebojí jít do světa.
Otázka: Zdržujete se tedy spíše ve své komunitě, nebo dáváte
přednost poznávání nových krajů?
Odpověď: Především to, kde se zdržujeme, není určitě komunita.
Jsme otevření všemu a všem, což umožňuje všem našim členům
svobodně dýchat a vystupovat jednotlivě. Když je ale třeba, dokážeme se semknout a ukázat naši jednotu. A poznávání nových krajů
(někdy i krojů), zvláště moravských, máme přímo v popisu práce.
Otázka: Jak tedy vypadá takový běžný Habřék?
Odpověď: Na první pohled ho zkrátka nepoznáte. Nemáme ani
oteklé oči, ani tvrdá játra, nic takového. Habřék se nejspíš pozná na
akci, kde hrdě hájí svoje barvy, rád informuje o své rodné hroudě a
bez výjimky stojí za společnými tradicemi. Umí se bavit a neváhá
pobavit okolí, byť ho to něco stojí. Jsme zkrátka veselé kopy.
Otázka: Takže si hlavně užíváte?
Odpověď: Některým lidem to tak může připadat. Ale za tou slupkou
hedonisty je fůra dřiny, příprav a organizace. Bavit ostatní dá spous-

tu práce. Je třeba vše secvičit, připravit se na různé varianty reakcí,
obrnit se proti kazisvětům apod. To, co vypadá na venek lehce, nestrojeně, se musí velmi tvrdě vydřít.
Otázka: Takže jste vlastně herci?
Odpověď: Herci dobré nálady, tak by se to dalo shrnout. Od nás totiž
každý očekává, že jsme veselí, vtipní, dobře naladění, zatančíme, zazpíváme a stále se usmíváme. Tak je přece nezklameme.
Otázka: Takže se někdy i přetvařujete?
Odpověď: Tak to ne. My jsme takoví přirozeně. A když někdy nemáme tu pravou bavičskou náladu, stačí si vzpomenout, že jsme Habřéci, a už je to tu! Jako mávnutím kouzelného proutku zmizí všechny
starosti a můžeme si užívat života všem škarohlídům k zlosti. A to
jsme my.
Otázka: Takže být Habřékem je vlastně životní postoj…
Odpověď: Přesně tak. Takže buď jste, nebo nejste. My jsme
Otázka: A jak se stavíte k ostatním? Jste uzavřená skupina? Míváte nábor nových členů? Co je třeba splnit, aby se člověk Habřékem
stal?
Odpověď: Žádné podmínky si neklademe. Jsme pro všechny otevřená skupina, která vlastně nikde nezačíná a nikde nekončí. Chcete-li
být Habřékem, přijďte mezi nás. Stačí Vaše dobrá vůle.
Za Habřéky Sylva Klimešová

Lovečánek
S ohlédnutím za loňským rokem je třeba
říct, že byl pro Lovečánek velmi úspěšný a
činorodý. V souboru máme 20 dětí, což je
velmi slušný počet. Děti jsou šikovné a pracovité. Snadno se učí nové tanečky, a tak
jsme zvládli Hanáckou besedu, částečně
Moravskou besedu a další pásma na nejrůznější lidové písně.
K tomu se učí básničky k příležitosti vítání
občánků. Lehce se zvládnou naučit i do-

Lovečánek na předvánočním posezení

provodné texty k písničkám, na něž tancujeme.
Naše zatím poslední vystoupení jsme měli
v prosinci minulého roku. V předvánočním
shonu jsme se trošku zastavili a zpříjemnili
jsme si jeden sobotní podvečer společným
setkáním na kulturním domě, kde proběhla příjemná akce za účasti dechové skupiny
Vonička V - BAND. Lovečánek zde zatancoval pásmo čtyř písniček a zazpívali jsme

známé vánoční koledy.
Tímto bychom dětem chtěli moc poděkovat za práci a udělit jim velkou pochvalu.
Samozřejmě dík patří i rodičům, kteří děti
pravidelně posílají či doprovázejí na zkoušky a podporují je v této činnosti. Škrobení a
žehlení krojů, česání, účast na nejrůznějších
akcích, to jsou jistě časově náročné aktivity,
ale věřte, mají smysl .
Eva Vykoukalová

Děti z Lovečánku na hodech
www.lovcice.cz
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Ze života sboru
Minulé povídání jsme ukončili těsně po
odeznění Slováckého roku, kdy jsme naznačili, že konec roku (tedy kalendářního,
nikoli Slováckého) pro náš sbor zřejmě nakonec nebude tak klidný, jak jsme si představovali.
V našem odhadu jsme se nespletli a ještě v
září jsme se účastnili tří akcí, když jsme přijali pozvání do Vacenovic a Ostrovánek, a u
třetí jsme částečně převzali roli pořadatelů.
Řeč je o události, kterou pracovně nazýváme „setkání u kříža“. Oficiálně se jedná o
procesí věteřovských farníků k rekonstruovanému Végrovu kříži, kde se vždy „kolem
Václava“, pokud počasí přeje, koná krátká
pobožnost. Akce má pro nás vzhledem k
účasti spřáteleného věteřovského sboru
speciální náboj, ale jsem přesvědčen, že pozice kříže, který se nachází na hranici věteřovského a lovčického katastru, je ideálním místem pro přátelská setkávání všech
obyvatel těchto dvou obcí. Obce, které po
řadu let pojila stejná historie, dnes, až na
rozbitou polní cestu, nepojí žádná přímá
silnice, možností k setkávání je poskrovnu,
a tak by, dle mého názoru, byla velká škoda této ojedinělé možnosti k tomuto účelu
nevyužít. Vzhledem k tomu, že se primárně jedná o aktivitu věteřovských farníků, se
ne vždy lidé v naší obci o setkání dozví, a
tedy se snažíme dělat maximum proto, aby
účast z naší strany hranice byla co možná
nejvyšší. Každý rok doprovázíme pobožnost zpěvem spolu s věteřovským sborem
a nejinak tomu bylo i letos (dokonce jsme
poprvé byli ve výrazné převaze). A také se
pravidelně snažíme připravit drobné občerstvení, aby se všichni poutníci mohli po
dlouhé cestě osvěžit. Fakt, že většina účastníků posledního setkání zůstávala na místě
ještě dvě hodiny po tom, co byl ukončen
oficiální program, svědčí, dle mého názoru,
o tom, že se účasti nemusí bát ani „nefarníci“, kteří si chtějí užít příjemné odpoledne v
krásné podzimní přírodě.
Možnost zazpívat si po dlouhé době v plném počtu jsme měli na našich domácích
hodech. Zástup našich členů se po Slováckém roku rozrostl o Jožku G. (aktuálně nás
je tedy deset), a tak je nám zase o něco víc
do zpěvu. V listopadu jsme byli Věteřáky
pozvání na jejich „Svatomartinské prase“
a jak samotný název napovídá, je jasné, že
jsme naše zpěvní otvory tentokrát používali převážně k účelu, ke kterému u většiny
lidí slouží.
Naše výborné vztahy s Věteřáky dokládá
fakt, že nás několik z nich přijelo navštívit
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Hody Lovčice

Krvava brána Vacenovice

Ostatky

Vegrův kříž
na adventní jarmark, kterého jsme se poprvé účastnili coby pracovně-prodejní síla.
Na jarmarku jsme kromě jiného prodávali
domácí škvarky a sádlo, které jsme od časného rána sami připravovali. Nápad to byl
z hlediska poptávky úspěšný, fronty u našeho stánku vypadaly, jako bychom se vrátili
o několik dekád zpět a prodávali banány,
vzhledem k časové a fyzické náročnosti ale
budeme možnost opakování pro příští rok
určitě pečlivě zvažovat.
Na Vánoce jsme letos nezpívali v kostele, a
proto jsme s radostí přijali pozvání (koho
jiného než) Věteřáků a zazpívali jsme si s
nimi u vánočního stromu před školou. S

členy sboru jsme se shodli, že v tomto roce
zkusíme rozvinout diskuzi s představiteli
obce, případně s jinými spolky, zda bychom
nějaké „venkovní“ předvánoční koledování
společnými silami nezorganizovali také u
nás. Vy, kteří jste se těchto vánočních zpívání účastnili v minulých letech, mi jistě dáte
za pravdu, že měla svou neopakovatelnou
atmosféru.
Vánoce se překulily jako nic a začala sezona plesů, která se kvůli letošním brzkým
Velikonocům překulila snad ještě rychleji.
V hojném počtu jsme se účastnili plesů v
Dambořicích a také mikroregionálního
plesu v Násedlovicích. Na obou plesech

jsme doplnili lovčické krojované, kteří naši
obec reprezentovali předtančením besedy.
První únorový víkend jsme pak již tradičně byli součástí ostatkové obchůzky. Toliko
tedy k životu našeho uskupení v minulém
půlroce.
Na závěr mi dovolte ještě malou pozvánku
na letošní půlkulaté „Posezení u cimbálu“,
které se uskuteční dne 9. července. Bližší informace o této akci, stejně jako další
novinky, fotografie z akcí i „odlehčenou
kroniku“ našeho sboru můžete sledovat na
webové adrese www.mslovcice.cz.
Za Mužský sbor Lovčice,
Petr Konečný

Myslivecký spolek Lovčice 2015
MS Lovčice si v minulém roce vytýčil
několik důležitých úkolů, které byly beze
zbytku splněny jako v minulých letech.
V roce 2015 došlo úpravou legislativy k
přejmenování MS Lovčice na myslivecký
spolek Lovčice.
Hlavním posláním spolku je ochrana
přírody a krajiny a společné provádění
výkonu práva myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny správních orgánů.
Členové MS Lovčice se v minulém roce
zaměřili na opravu a výstavbu nových
mysliveckých zařízení pro přikrmování
zvěře. V posledních letech poklesly stavy
zaječí a bažantí zvěře, což do značné míry

ovlivnilo vysoké počty zvířat škodící myslivosti. Proto členové MS vybudovali dvě
umělé nory, které budou sloužit na snižování stavu velmi rozšířených lišek v honitbě. Negativně se projevuje výskyt dříve zde zcela neznámého krkavce velkého,
který u nás již řadu let také hnízdí. Dále
se zde běžně vyskytují dravci jako jestřáb
lesní, káně lesní i rousné, krahujec a jiní.
Nicméně pernatí dravci jsou chráněni,
proto je nutné činit taková opatření, která umožnují zákony o myslivosti a platné
vyhlášky.
MS Lovčice
Oldřich Krejčí st.
Myslivecký hospodář
www.lovcice.cz
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Klub dětí a mládeže Lovčice
Začátkem roku 2016 jsme v Lovčicích založili spolek, který je vytvořený pro volnočasovou činnost dětí ve věku od 1 roku do 15
let. V současné době kroužky navštěvuje 19 dětí rozdělených do 3
skupin: Broučci (děti od 1 do 3 let)
Sluníčka (děti od 3 do 6 let)
Šikovné ručičky (děti od 6 do 15 let).
Zabýváme se tvořivou, naučnou a zábavní tematikou. Nejmenší
návštěvníci kroužků, tzv. Broučci, jsou převážně malé děti kolem 1
roku. Chodí k nám se svými maminkami. Společně si zazpíváme,
zacvičíme a naučíme se různé básničky. Hlavním cílem je začlenit
děti do společnosti jiných dětí ve stejném věku a usnadnit jim tak
v budoucnosti nástup do mateřské školy.
Předškolní skupinku, tzv. Sluníčka, navštěvují děti s rodiči, kteří
svým ratolestem pomáhají při plnění úkolů. Snažíme se, aby každá
hodina byla originální a zábavná, a proto je program vždy pestrý a
různorodý. Učíme se spolu básničky s krátkým cvičením, hrajeme
hry, byli jsme si zacvičit ve školní tělocvičně, děti vyslechly krátkou
přednášku o práci policie, kterou reprezentoval pan Lukáš Prygl.

Naše „Sluníčka“ při předávání diplomů za nejlepší místa
v kategorii – opičí dráha

Policejní přednáška od Lukáše Prygla
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Při společných setkáních se děti vždy výtvarně vyřádí, a tak si mohou domů odnést množství krásných výrobků.
V Šikovných ručičkách máme nejstarší děti, kterou jsou šikovné
natolik, že si poradí i bez doprovodu.
Dne 12. 2. 2016 spolek uspořádal odpolední akci s názvem „Valentýnské dílničky“, kde si nejen účastníci kroužků, ale i široká veřejnost mohli vyrobit vlastní výrobek s valentýnskou tematikou.
Ti, kteří přišli, se výtvarně vyžili a odnesli si spoustu zajímavých
výrobků. Jsme rádi za všechny, kteří se akce zúčastnili.
V měsíci březnu si Vás dovolujeme pozvat na další akci pro děti.
Připravujeme vystoupení formace „Paci Pac“, které proběhne na
kulturním domě a které bude zaměřené hlavně pro ty nejmenší.
Po programu bude následovat diskotéka pro děti s dalším programem, kde se budou moci realizovat děti různých věkových kategorií. Už teď se těšíme na Vaši účast. Všechno naše snažení je zaměřené na naši nejmladší generaci. Přestože jsou kroužky v plném
proudu, stále je možné se do nich přihlásit. Máte-li činorodé děti,
které nebaví sedět doma, přiveďte je k nám, máme pro ně zábavu.
Klub dětí a mládeže Lovčice, předsedkyně Monika Plachá

Valentýnské tvoření

Předvánoční jarmark
Jako již každý rok jsme se i v tom minulém sešli na předvánočním jarmarku. Díky nadšení a opakované organizaci se dá tato
událost považovat za tradiční. Náves ožila stánky s předvánočními produkty, zažitými jarmarečními pochoutkami, spoustou
novinek nejen pro chuťové pohárky i úžasnou atmosférou sounáležitosti.
Náš jarmark se stal příležitostí ke společnému setkání, kdy
v předvánočním shonu všichni vyšetříme trochu času, abychom

Předvánoční jarmark

se zastavili, porozhlédli, popovídali si, ochutnali nějakou tu laskominu, provětrali peněženku a udělali někomu blízkému radost
ze zakoupené drobnosti, ale hlavně nasáli tu jedinečnou atmosféru.
Poslední listopadová sobota splnila očekávání příjemného zážitku na sto procent. Díky pořadatelům, trhovcům i návštěvníkům
se už teď můžeme těšit na další lovčický jarmark.
Antonín Mlejnek.

Zpívání koled na předvánočním jarmarku

Předvánoční posezení
V neděli 13. prosince 2015 jsme se sešli
v kulturním domě, kde se konalo předvánoční posezení příznivců dobré nálady
rozličného věku. K poslechu vyhrávala
dechová hudba Vonička V-BAND, kterou
známe z televize Šlágr. O zpestření programu se zasloužily děti z Lovečánku svým

Předvánoční posezení

vystoupením. Program byl doplněn také
výborným občerstvením.
Většina návštěvníků využila tuto příležitost k posezení a nevázanému hovoru
s přáteli. Kdo přišel, ten se bavil. Poutavé
melodie lákaly do rytmu i ke zpěvu, někteří si i zatancovali. Vzácným účastní-

kem akce byl i nejstarší rodák z Lovčic pan
Svoboda, který do vesnice svého dětství
přicestoval až z Krnova. Pro mnohé z nás
to byla zajímavá příležitost k hovoru s pamětníkem naší historie.
Antonín Mlejnek.

Na předvánočním posezení hrála dechová hudba
Vonička V-BAND

www.lovcice.cz

11

Knihovna Lovčice
„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého
rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských
skupin.“ (Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)
Tímto mottem se řídím již 9 let, kdy jsem převzala po paní Kreplové místní knihovnu. Naše knihovna čítá 3628 svazků, ročně si
vypůjčíme z Okresní knihovny Hodonín přes 600 knih přes Výměnný fond. Výměnný fond se každý měsíc aktualizuje a čtenáři
si mohou sami navolit výběr knih. Za 9 let mé činnosti a za podpory Obecního úřadu jsme nejen katalogizovali celý systém knih
do systému Clavius, ale podíleli jsme se i na modernizaci vybavení
knihovny. Zejména se jedná o 3 stolní počítače, kde mohou návštěvníci využívat veřejný internet, a k dispozici je i velká multifunkční tiskárna. Díky této modernizaci a činnosti knihovny jsme

získali 1. místo v soutěži o nejkrásnější neprofesionální knihovnu
v kategorii obcí od 500 do 1 000 obyvatel. Soutěže se zúčastnilo
63 neprofesionálních knihoven v okrese Hodonín a hlasování probíhalo od ledna do prosince 2008.
Ráda bych poděkovala našim čtenářům za jejich přízeň, jen v roce
2015 navštívilo naši knihovnu 1688 čtenářů, vypůjčilo se 1286
knih. Počítačové vybavení využilo loni 518 návštěvníků. Nejvěrnějším čtenářem je paní Ludmila Aufová, naším nejmladším přírůstkem do čtenářské řady je Agátka Stone.
Naši knihovnu můžete navštívit ve výpůjčních dnech a to ve středu
v době od 15 do 17 hod. a v pátek od 17 do 19 hod. Roční poplatek
pro děti do 15 let činí 10 Kč a pro dospělé 20 Kč.
Těšíme se na návštěvu naší knihovny!
Ludmila Vajová

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení přátelé, touto cestou bych chtěl
poděkovat všem aktivním členům SDH a
zvláště členům výjezdové jednotky a výboru za jejich příkladnou a obětavou práci

Ostatky 2016

Občerstvení masek u starosty
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v loňském roce. Výjezdová jednotka v čele
s velitelem Martinem Kosem plnila mnoho
úkolů v rámci prevence a zásahů proti živelným událostem. Také se velmi tužili na poli

sportovním, kde dosahovali velmi úspěšných výsledků a v celkovém součtu bodů ze
soutěží obsadili v rámci okrsku nádherné
druhé místo, za což jim patří chvála a dík!
Do roku 2016 jsme vstoupili tou správnou
nohou, neboť se povedlo mimo jiné získat
finanční dotaci z fondů JMK, díky čemuž
se jednotka mohla vyzbrojit novým vybavením. V letošním roce mnoho vody ještě
neuplynulo, ale máme za sebou již tradiční Ostatkovou zábavu. S každým rokem
se objevuje stále více zajímavých masek,
množství sponzorských darů v tombole a i
skvělá společnost Vás, návštěvníků. To vše
nás utvrdilo v tom, že i letos byla zábava
opravdu povedená.
Letos nás čeká ještě spousta práce, akcí i
zábavy. Především je však nutné zmínit, že
právě na svátek Sv. Petra a Pavla připadá
jubilejní 120. výročí založení SDH v Lovčicích. Je před námi nelehký úkol, ale za
přispění Obce Lovčice a fondů JMK vše
jistě zvládneme.
Za SDH starosta sboru Josef Prygl

Šavlový tanec, ostatky

TJ Sokol Lovčice
V této rubrice se budeme věnovat kopané
v Lovčicích, která se v posledním období
dostala na úroveň krajské kopané. Ano, je
řeč o týmu mužů, který se v krajské soutěži umístil po podzimní části na krásném
druhém místě.
Tým pod vedením hlavního trenéra Jana
Ondry zakončil polovinu soutěže na druhé pozici s 27 body a s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Velkou nad Veličkou. Zajímavé je, že v součtu všech utkání Lovčic
padl rekordní počet branek. „A“ tým má
aktuální skóre 41:32. Celkový počet branek je tedy 73, což je průměr 5,6 branek
na jedno utkání. A tak souboje Lovčic jsou
atraktivní podívanou pro všechny fanoušky. Zmíníme některé vysoké výsledky:
Lovčice - Podivín 3:4, Lovčice - Křepice
8:7, Lovčice - Hroznová Lhota 6:3. Zajímavou co do počtu branek se rovněž jeví
porážka v posledním kole ve Velké nad
Veličkou v poměru 0:7, což je rekordní
porážka Lovčic za poslední roky. A tak to
vypadá, že v této sezóně bylo překonáno
mnoho střeleckých rekordů.
V probíhajícím období se „A“ tým připravuje na jarní část soutěže. Je účastníkem
tradičního Zimního turnaje v Kyjově na
umělé trávě, kde odehrál zatím tři utkání s bilancí jedno vítězství, jedna remíza
a jedna prohra. Do konce turnaje zbývají
odehrát ještě dvě střetnutí. Ale až teprve
jarní část soutěže bude důležitým testem.
Uvidíme, jak si tento tým povede v druhé polovině soutěže a zda v utkáních bude
padat mnoho branek, které by na stadióny mohly nalákat příznivce fotbalu. Věříme, že atraktivní kopaná v podání našeho

Čejkovice - Lovčice - 28.10.2015
mužského týmu bude lákat fanoušky i diváky.
A co mládežnický tým? Ano, v okresní soutěži mladších žáků máme rovněž zastoupení. Tým mladších žáků pod vedením Ivo
Šarmana a Stanislava Drozda se po podzimní části umístil na krásném třetím místě, když ve všech svých utkáních předvedl
skvělé výkony. V polovině soutěže má bilanci šesti výher, jedné remízy a tří porážek
s celkovým brankovým skóre 37:24.
Nový sportovní areál je zajímavým prostředím, které prošlo mnohými úpravami.
Ve změnách se bude i nadále pokračovat.
Je naplánováno vybudování nového chodníku ke stávající buňce, kde je možné nalézt stále občerstvení s příjemnou obsluhou. Dále se počítá se zbudováním terasy

před starými kabinami, kterou bude lemovat opěrná zeď. Uvidíme, kam až se změna celého sportovního prostředí posune.
Bonusem pro údržbu travnaté plochy je
koupě nové sekačky, kterou bude obsluhovat Martin Stoklasa, jenž se jeví ideálním
správcem areálu.
Jarní část mužské soutěže by měla startovat 27. března, kdy muži zahajují soutěž v
Hovoranech. Mladší žáci pak startují svou
jarní část o týden později, a to 3. dubna,
kdy na pažitu v Lovčicích přivítají Čejkovice. Věříme, že budou úspěšné nejen
úvodní zápasy, ale i celá jarní polovina.
Přejeme všem mnoho sportovních úspěchů.
Sportu zdar a fotbalu zvláště 
Výbor TJ Sokol Lovčice

Žáci TJ Sokol Lovčice

www.lovcice.cz
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Publikace slovem i obrazem o naši obci
Obec Lovčice se rozhodla připravit unikátní
knihu plnou fotografií, informací z historie a současnosti. Kniha nevznikne bez Vaší
výrazné pomoci. Proto se na Vás obracíme s
prosbou o pomoc při shánění materiálů do
knihy. Jedná se především o staré fotografie
obce a okolí a o Vaše cenné vzpomínky…
- ze školních let – společné ročníkové fotografie až do dnešní doby, z mateřské školy, společné fotografie učitelských sborů,
školní akce, výročí, staré fotografie školní
budovy, budovy mateřské školy, fotografie zednických prací na škole i školce, rekonstrukce školní kuchyně…
- vy dříve narození nám můžete zapůjčit
vysvědčení, legitimace a jiné zajímavé písemnosti z doby po, ale i předválečné
- fotografie ze školních akcí – dětské dny,
dětské karnevaly, vystoupení dětí při
různých příležitostech, polonézy, plesy,
výlety, lampionové průvody, Mikulášská
nadílka, pochodová cvičení, táboření, pionýrské akce…
- fotografie kulturních a sportovních akcí
ze současnosti ale i doby minulé – masopusty, karnevaly, veselice, plesy, MDŽ, divadelní spolek, hudební kapely, hody, vítání občánků, poutě, velikonoční hrkání,
Svaz žen, nácvik spartakiády, mažoretky
- fotografie z Vašich rodinných alb - např.
zlaté svatby, nebo opravdu velké svatby,
venkovských zabíjaček
- fotografie z brigád, „akcí Z“, současných i
minulých rekonstrukcí různých míst

-

-

-

fotografie z činnosti spolků – Orel, Sokol,
hasiči, myslivci, fotbalisti, i těch, které již
v obci ukončily činnost
fotografie kostela a s kostelem související
– svaté přijímání, biřmování, křtiny, fotografie duchovní správy na místní faře,
fotografie křížů a památníků, opravy sakrálních staveb
fotografie související s JZD a státním
statkem, žní, dožínek, prací na poli i v
živočišné výrobě, fotografie pracovních
kolektivů, fotografie ze společných událostí - slavností, oslav, výročí

INFORMACE A VZPOMÍNKY
Pamatujete-li si něco z historie naší obce,
poskytněte nám Vaše cenné vzpomínky do
společné knihy.
Podělte se o vzpomínky na:
- na události, akce dávno zapomenuté
- připomeňte nám významné rodáky a
další osobnosti, ve kterém čísle popisném
býval holič, atd.
- kde byla mlékárna, kde mateřská škola,
kde poštovní úřad, kde porodní bába, kde
hostinec
- kdo měl v obci první automobil - máte
fotografii
- převyprávějte nám pověsti, které se váží k
Lovčicím atd.
FOTOGRAFIE, KTERÉ NÁM S VAŠIM
SOUHLASEM ZAPŮJČÍTE, POCTIVĚ
VRÁTÍME.

FOTOGRAFIE NEPOŠKODÍME, POUZE NA ZADNÍ STRANĚ OBYČEJNOU
TUŽKOU POZNAČÍME MAJITELE A NA
SPOLEČNÉM SOUPISE BUDE UVEDEN
POČET ZAPŮJČENÝCH KUSŮ.
VĚŘÍME, ŽE SE PODAŘÍ SHROMÁŽDIT
VELKÉ MNOŽSTVÍ FOTOGRAFIÍ, ABYCHO MOHLI VYBRAT NEJLEPŠÍ, NEJVHODNĚJŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRO
VZNIK NOVÉ KNIHY.
NE KAŽDÁ FOTOGRAFIE BUDE POUŽITELNÁ, Z TOHO DŮVODU POTŘEBUJEME CO NEJVÍCE MATERIÁLU. DO
KNIHY SE DOSTANE JEN MALÝ ZLOMEK, PROTO ZE VŠECH OSTATNÍCH
ZAPŮJČENÝCH FOTOGRAFIÍ USPOŘÁDÁME VÝSTAVKU PRO VEŘEJNOST (SE
SOUHLASEM MAJITELŮ), ABYCHOM
SE S VÁMI PODĚLILI O TU NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČÁST PRÁCE NA TÉTO UNIKÁTNÍ
DOKUMENTÁRNÍ PUBLIKACI. KAŽDÝ
SI JISTĚ RÁD PROHLÍŽÍTE FOTOGRAFIE. BUDETE TEDY MÍT MOŽNOST
NAHLÉDNOUT DO VZPOMÍNEK ZDOKUMENTOVANÝCH NA FOTOGRAFICKÉM PAPÍŘE.
DĚKUJEME PŘEDEM VŠEM ZA ZAPŮJČENÍ A JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA
NOVOU KRÁSNOU KNIHU O NAŠÍ VESNICI, KNIHU, VE KTERÉ SE VĚTŠINA Z
VÁS SPOLU S RODIČI A DĚTMI NAJDE
A VE KTERÉ BUDOU RÁDY LISTOVAT I
BUDOUCÍ GENERACE.
Václav Tvrdý, starosta obce

Z činnosti na úseku podatelny,
matriky a evidence obyvatel za rok 2015
Evidence obyvatel:
K 1. 1. 2015 měla obec Lovčice 795 obyvatel
Během roku se:
- přihlásilo 24 občanů
- dhlásilo 18 občanů
- narodilo 5 dětí
- zemřelo 7 občanů
K 31. 12. 2015 měla obec Lovčice 799 obyvatel z České republiky a k trvalému pobytu zde byli přihlášeni dva cizinci. Z celkového počtu 799 obyvatel bylo 399 mužů a 400 žen. Uvnitř
obce se přestěhovalo 8 občanů. V roce 2015 uzavřelo 6 občanů
sňatek. K 31. 12. 2015 byl vyčíslen průměrný věk občanů Lovčic
na 41,73 roků.
Czech Point:
Výpis z Trestního rejstříku: vyřízeno 17 žádostí
Výpis z Katastru nemovitostí: vyřízeno 11 žádostí
Výpis z Obchodního rejstříku: vyřízeno 10 žádostí
Výpis z Živnostenského rejstříku: vyřízeno 3 žádosti
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Výpis z bodového hodnocení řidičů: vyřízeny 3 žádosti
Matrika a podatelna:
Během roku 2015 bylo vyřízeno:
- spisy úmrtí: 1
- dodatečné zápisy do matričních knih: 2
- rozhodnutí o změně jména, příjmení: 1
- spisy manželství: 3
- oznámení o rozvodu manželství: 1
- žádost o zápis do zvláštní matriky: 0
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 0
- druhopisy matričních dokladů: 0
- osvědčení o sňatku s církví: 2
- přiznání otcovství: 0
- zrušení údaje o místu trvalého pobytu: 2
- povolení pro hrací přístroj: 1
- ověření podpisů a listin: 269
- vyvěšeno a sňato vyhlášek a různých podání na úředních
deskách (elektronické i klasické): 81
Soňa Konečná

Tříkrálová sbírka
Na tříkrálovou sbírku se vybralo 14.973 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Poděkování patří i těm, kteří se v obci starají o to, aby tříkrálová sbírka zdárně proběhla.

Informace o odpadech
– vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2015
za občany
Komunální odpad - Kč
331.708

74.520

za uložení a dopravu – vývoz popelnic a velkoobjemový odpad
kontejner u hřbitova

Výdaje
na odpad celkem
Kč 495.734

225.366
31.822

tříděný odpad

38.710

nebezpečný odpad

16.524
za občany

74.520

za uložení a dopravu – vývoz popelnic

34.272

BIO odpad

Příjmy
za odpad celkem Kč
332.771,50

za prodej známek
za tříděný odpad

Doplatek obce
Poplatek za odpad v roce 2016 zůstává stejný jako v loňském roce, 350 Kč za osobu
na rok. Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 30. 9. 2016. Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři
Obecního úřadu nebo převodem na účet
8821671/0100, variabilním symbolem je
číslo popisné.
Vážení občané, věříme, že i nadále budete
svědomitě třídit nejen bioodpad, ale i ostatní odpady a obec nebude nucena navýšit
poplatek. Kontejnery na tříděný odpad jsou
umístěny u prodejny Jednota, na parkovišti
za Hasičskou zbrojnicí, na parkovišti u Ma-

270.022
62.749,50
162.962,50

lého hřiště, ve Skalce u autodílny a u Kulturního domu. Na parkovišti za Hasičskou
zbrojnicí a na parkovišti u Malého hřiště
jsou umístěny i kontejnery na nepotřebný
textil pro Charitu.
Také bychom Vás chtěli požádat, abyste tříděný odpad nenechávali v pytlech u kontejnerů, protože se potom odpad z pytlů roztahuje po celém okolí. Pokud je kontejner
plný, můžete odpad přinést k jinému sběrnému místu či vyčkat na pravidelný svoz.
Svým ohleduplným chováním jistě inspirujete další spoluobčany. Rovněž připomínáme, že kontejner u hřbitova je určen pouze
pro odpad z hrobů.

Od března 2016 budete mít zase možnost
každou poslední sobotu v měsíci od 8.00
do 11.00 hodin uložit velkoobjemový odpad do kontejneru, který bude přistaven v
areálu bývalého JZD. Odpad v tuto určenou dobu bude přebírat pracovník obce.
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden
na podzim. Celoročně můžete nebezpečný
odpad bezplatně odevzdat do firmy Ekor.
DĚKUJEME VŠEM, KDO TŘÍDÍ ODPAD A PŘISPÍVAJÍ TAK K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD.
Soňa Konečná

POZOR změna rezervace víceúčelového hřiště
Hřiště lze rezervovat v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. u správce hřiště pana
Jiřího Mokrého na tel. čísle 774 636 663.
www.lovcice.cz
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Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni 25. října 2015:
• Marek Hejda
• Tobiáš Zítka
• Filip Hrdý
Přejeme jim pěkné a bezstarostné dětství, plné lásky a rodinné pohody.
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Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úpravu textů provedla Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 26. února 2016 v počtu výtisků 320ks
Tisk Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

Soňa Konečná

