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Slovo starosty obce

Váž í spoluobčané,
Vážení
l bč é
Vítám Vás u dalšího čísla Loveckých ozvěn.
Skončilo krásné léto, které přineslo spoustu
sluníčka a pro mnohé z Vás samozřejmě i

Realizace fasády a zateplení KD

odpočinek. Doufám, že jste si letošního nejteplejšího ročního období, které bylo dobou
s opravdu letním počasím, mohli plně užít.
I v letošním roce máme rozpracované investiční akce, rekonstrukce či opravy, které přispějí k lepší občanské vybavenosti a
zkvalitní životní prostředí nebo přinesou
změny k lepšímu pro celou naši obec.
Jednou z dokončených aktivit je fasáda na
kulturním domě včetně zateplení obvodového pláště, výměna oken v zadní části a
zateplená střecha s izolací proti vodě včetně kompletních klempířských konstrukcí a
hromosvodu. Tahle akce byla spolufinancována Operačním programem životního
prostředí EU ve výši 1 202 227,- Kč. Dále
jsme provedli výměnu osvětlení na fasádě
a nechali vyrobit nápis Kulturní dům, který bude do konce září nainstalován na čelní a boční stranu budovy. Nutná byla také

rekonstrukce elektroinstalace přívodního
rozvaděče a elektroměrového rozvaděče.
V návaznosti na odkoupení sousedního
domu nechala obec zpracovat projekt SO
01 Přístavba, SO 02 Komunikace a zpevněné plochy, SO 03 Přípojka kanalizace a
venkovní kanalizace, který je ve fázi čekání
na vyjádření příslušných úřadů a na samotné stavební povolení. V průběhu roku zde
byl také proveden projekt na odstranění
původní stavby, na který jsme z Jihomoravského kraje dostali dotaci (ve výši 150 000,Kč) pro přípravu stavby pro kulturní centrum výše uvedeného projektu.
Dalším rozjednaným projektem je akce
s názvem Protipovodňová opatření v naši
obci, na který jsme dostali dotaci ve výši
1 461 184,- Kč z Operačního programu životního prostředí EU. Jedná se o digitální
povodňový plán, tzn. elektronické zpraco-
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vání textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemné provázání těchto
částí. Povodňový plán bude zpracován dle
platné legislativy a v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto problematiku. Součástí projektu je bezdrátový
rozhlas. Bylo provedeno výběrové řízení,
kterého se zúčastnily dvě firmy a vítěznou
se stala firma Bártek rozhlasy s.r.o. Realizace bezdrátového rozhlasu proběhne od
října 2019 do konce března roku 2020. Pro
tenhle projekt bylo třeba, aby zastupitelstvo
obce schválilo povodňovou komisi, složení hlídkové služby, složení hlásné komise,
soupis technických prostředků, evakuační
prostory, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové zásobování potravinami. Složení krizového štábu je následující: předseda - starosta obce, místostarostka, 1 člen
zastupitelstva obce, velitel jednotky SDH a
2 zástupci místní firmy.
Během na dlouhou trať se ukázalo zajištění povolení udržovacích prací pro Vodohospodářské opatření v k. ú Lovčice poldr
v trati Sedlavice, Žleby. Definitivně je rozhodnuto, že obec poldr může odbahnit.
Předpokládaný termín zahájení prací je
v zimě 2019, 2020. Na tuto akci jsme dostali dotaci 275 000,- Kč z Jihomoravského
kraje.
Obec Lovčice realizuje spoustu projektů
díky dotacím z nejrůznějších fondů. Na
druhou stranu však také sama umožňu-

je místním subjektům, aby realizovali své
vlastní projekty.
Na odvlhčení kostela sv. Petra a Pavla
v Lovčicích, které se realizuje v letošním
roce, schválilo zastupitelstvo obce poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč.
Pro ZŠ a MŠ Lovčice schválilo zastupitelstvo
obce finanční výpomoc pro projekt ,,Další
desetiletka v naší přírodní zahradě“ předfinancování ve výši 236 040,- Kč a dofinancování zbývajících nákladů za 41 700,- Kč.
Komunikace na Padělkách je jeden z projektů, který se začal čerstvě realizovat. Jedná se o odbagrování parkoviště a točny, navezení spodních vrstev a zhutnění, osazení
obrub silničních a nájezdových a natažení
asfaltobetonu.
V letošním roce proběhly poslední části

rekonstrukce vodovodní sítě v obci. Konkrétně šlo o části obce v Zákostelí, v části od
malého hřiště po hřbitov a márnici, a dále
na Dolním konci, od brány bývalého JZD
do areálu, kde vznikly nové přípojky majitelům objektů uvnitř areálu.
Některé projekty jsou roky rozpracované a
jejich realizace se zdá nekonečná. Přesto se
nám daří dojít (třeba i malými kroky) postupně k cíli. Jiné projekty jsou téměř bleskové, jejich příprava i realizace jsou rychlé
a vyžadují okamžitá řešení. Veškerá naše
práce je však naplněna jedinou myšlenkou,
myšlenkou na zajištění všech oblastí života
občanů. Doufáme, že se nám daří myslet
na vše, co by přispělo k lepšímu soužití nás
všech v naší pěkné obci.
starosta obce, Václav Tvrdý

Pokládání obrubníků v
ulici Padělky

Demolice domu vedle KD

Přehlídka místních strojů
Na letošní svátek práce místní občané jen
tak nezapomenou. Obec Lovčice se rozhodla uspořádat dne 1. 5. 2019 Přehlídku
místních strojů. Plakáty i pozvánky byly
doručeny, akce připravena ve skromném

Přehlídka místních strojů
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stylu projížďky přes obec a den „D“ nastal.
Nikdo předem nevěděl, kolik bude účastníků, diváků a příznivců této originální akce.
Zdá se, že Lovčice na něco podobného už
dlouho čekaly. Stroje staré i nové, velké i

malé, zánovní i před rozpadem… řidiči
mladí i staří, zkušení i začátečníci, s doprovodem i solitéři… všechno bylo v sobotu
po poledni na cestě nad obcí, tzv. u letiště
k vidění. Další a další stroje nejrůznějších
značek, typů, velikostí, kubatur i vzezření
přijížděly. Řidiči se vzájemně vítali s úsměvy na tvářích a akce slavnostně vypukla!
Průjezd obcí byl velkolepý. Trasa byla naplánována tak, aby se projel co největší
úsek obce a všichni obyvatelé si tak mohli
parádu užít. Zakončení bylo naplánováno
u fotbalového hřiště, kde hasiči štosovali
přijíždějící stroje a zamezovali vjezdu „civilních vozů“. Fotbalové hřiště a přilehlé
prostory praskaly ve švech. Přímí účastníci, řidiči i návštěvníci, se na hřišti zdrželi
dlouho a dlouho rokovali na téma strojů,
motorů, traktorů či zemědělců. Připravené
občerstvení si všichni pochvalovali, i když
museli mnohdy překonat překážky v podobě úmorné fronty nejen na pivo. Zážitek
nezapomenutelný. Akce vyšla na jedničku.
Snad tedy nebude mít nikdo nic proti, když
se příště sejdeme za podobným účelem.

Další desetiletka v naší přírodní zahradě
V neděli 2. června bylo počasí ukázkově letní a přispělo k rozmarně
uvolněné atmosféře našeho školního pikniku. Mohli jsme se sejít,
poklábosit s přáteli, zhlédnout představení žáků naší mateřské i základní školy a holek z ukulele bandy, zčernalý špekáček vymáchat
v hořčici, popít šťávy – zkrátka bavit se. Ale postupně. Náš piknik
byl završením prací na školní zahradě v rámci projektu „Další desetiletka v naší přírodní zahradě“. Díky dotaci Státního fondu životního prostředí ČR ve výši téměř 234.000,- Kč a dotaci obce ve výši
asi 40.000,- Kč se nám podařilo přiblížit dětem naši zahradu zase o
kousek blíž k přirozenému přírodnímu prostředí. Prostředí, kde si
děti mohou hrát, rozvíjet motoriku, koordinaci těla a kde na ně navíc působí estetické prostředí přírodních materiálů. Díky projektu
se nám na zahradě objevily nádherné dubové kmeny coby prolézačky, podzemní tunel, pergola, kterou konečně 2. září mohly děti ze
školky využít, než se přihnal prudký déšť. Dopolední mrholení tak
děti strávily pod střechou a zároveň venku. Mno a nové houpačky,
dřevěný stan, hrbek... samé krásné věci! Na podzim nám zbývá do
domečku přestěhovat zahradní nářadí a projekt zahrady tak bude
definitivně uzavřen.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat rodičům, kteří se v úvodní fázi zapojili do komunitních setkávání, kdy jsme tento projekt
vymýšleli a sestavovali, MOC bych chtěla poděkovat rodičům, učitelům, dětem - prostě všem, kteří nám pomáhali se samotnou realizací - o sobotách, ve svém vlastním volném čase, po odpoledních. A
konečně bych chtěla poděkovat těm, kteří nás přišli na piknik podpořit, pozdravit, pobýt. V neposlední řadě děkuji zřizovateli za výše
zmiňovanou dotaci na dofinancování celého projektu.
Pokud jste se na naši zahradu nestihli podívat během všech brigád či
při slavnostním zahájení nového školního roku, měli jste v září ještě
další možnost, konkrétně v pátek 13. 9. od 14 hod, kdy proběhla již
tradiční Zahradní slavnost - letos s tématem OŘECHY A OŘÍŠKY.
Mgr. D. Dušíková

Další desetiletka v naší přírodní zahradě

Další desetiletka v naší přírodní zahradě

Ó, sladká Francie...
škola od devíti, pak práce, při které jsme která u nás trávila na stínování ten nejstuobjevovali Francii. Oběd v pravé poledne denější květnový týden. Dětem padaly brao několika chodech (ovšem velmi malých dy, když jim mimo jiné popisovala takový
porcích), lahodná chuť, vytříbené vůně. Po všední školní den. Tak jsme chtěli vyzkouobědě siesta, lenošení
na zahradě, petangue a
až jídlo sedlo, hurá do
odpolední práce s vůní
levandule.
Vyráběli
jsme levandulové mýdlo, obálku, věneček
a pytlíček do prádla
nebo pod polštář. Škola končila sice až kolem
třetí hodiny, ale to pozdější vstávání taky není
k zahození. Prostě moc
fajn francouzský den v
naší škole. Inspiraci k
tomuto projektu nám
dala paní učitelka Laura Belén z partnerské
Moc fajn francouzský den v naší škole
školy ve Španělsku,

šet, jaké to je ve škole v jižní Evropě, kde
se chodí do školy v devět, po obědě se drží
siesta a spát se chodí až o půlnoci.
D. Valentová
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Potřetí na Erasmus
Žádali jsme již čtyřikrát, ale vyjeli jsme
potřetí. Jako poslední čtyři roky, tak i letos
jsme zkusili štěstí s evropským projektem
Erasmus KA1, který organizuje Dům zahraniční spolupráce - a uspěli jsme! Cílem
každého projektu je poskytnout učitelům
z celé Evropy další vzdělávání, rozvoj, sdílení zkušeností a setkávání s kolegy napříč
celou Evropou a nezáleží na tom, jak je
stát bohatý, jakou část HDP dává na školství. Všichni učitelé v Evropě mají v tomto
případě stejnou šanci: napsat projekt (což
není dvakrát jednoduchá věc) a pokud

je projekt smysluplný, tak získat finanční podporu na vzdělávání. V naší škole se
zaměřujeme na rozvoj anglického jazyka a
jeho postupné začleňování do výuky, nově
i do MŠ. Všichni zúčastnění učitelé měli
napsány kurzy ve vzdělávacích agenturách
a školách na ostrově Maltě ve Středozemním moři. O prázdninách vycestoval Mgr.
M. Dušík na kurz „Výuka anglického jazyka
pro nejmenší“ (tedy předškoláky a žáky 1. a
2. ročníku ZŠ), protože již od září začnou
jeho pravidelné pátky s angličtinou pro
nejmenší v naší školce. Mgr. D. Dušíková

vycestovala za vzděláním v kurzu „Profesionální komunikace a prezentace“ a na konci září nám ještě odjede Mgr. D. Valentová
na kurz CLILu, aby se zdokonalila ve výuce
nejazykových předmětů v cizím jazyce - v
našem případě to znamená angličtina v hodinách tělesné a výtvarné výchovy, pracovních činností. Celková výše grantu v tomto
případě činila cca 7.000,- Eur, kterými jsme
navýšili náš školní rozpočet, a věřím, že
jsou to smysluplně použité finance na další
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Mgr. D. Dušíková

Škola - Potřetí na Erasmus

Mateřská škola
Září klepe na vrátka,
připravte se, děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás, kluci, holky.
V tuto dobu jsou již dveře školky otevřené
dokořán a téměř se netrhnou, jaký je zde
cvrkot, možná až hukot. Mateřskou školu v
současné době navštěvuje celkem 25 dětí, z
toho 9 nováčků.
Odsýpalo nám to i v minulém školním
roce, se kterým jsme se rozloučili příjemným výletem v duchu jihomoravských

Školka - Výlet do Kněždubu
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tradic. Návštěva Selského domku v Kněždubu nás přenesla do let našich babiček,
kdy pekly „béleše“ na plotně a staraly se
o celé hospodářství. Na sladkou dobrotu
jsme pod vedením panímámy zadělali, a
než nám těsto vykynulo, byl čas na soutěže a hry. Při tom všem jsme byli obklopeni
hospodářskými zvířaty. Abychom vydrželi
bez úhony horké letní počasí, přišlo osvěžení v podobě vodní mlhoviny dešťové víly,
což bylo vzhledem k počasí příjemné zpestření programu. Poté jsme si vlastnoručně
dokončili sladkou dobrotu, statek provo-

něla vůně a zasloužená odměna chutnala
opravdu všem.
Neodolali jsme, ještě jsme se vypravili na
jeden výlet. Sice jen přes kopec do Hvězdárny a planetária ve Ždánicích, ale i tady
byl připraven poutavý program – pohádka
O Červené karkulce „trochu jinak“, výklad
o pozorování oblohy, obrazový materiál
apod.
Když se školní rok dostal do úplného finále, zamávali jsme předškolákům a všichni
hurá na prázdniny!
p. uč. Andrea + Petra

Školka béleše - mňam

Generace
Letní noc s kapelou Generace je již třeba počítat mezi tradiční akce
v obci. Široká veřejnost z blízka i z dáli v nejrůznějším věkovém
složení si zvykla každoročně navštěvovat Lovčice, aby si užila parádní pořadatelský počin Habřéků.
Kdysi pokus stylem „skok do tmy“ se ujal jako oblíbený prázdninový zážitek. Hodiny příprav od zajištění kapely, přes objednání speciálního pódia, občerstvení i vstupenkových pásků až
po uspořádání areálu bezprostředně před akcí se vyplácí. Místní
i přespolní si našli cestu k lesu, aby si v rytmu hudby zařádili,

potkali podobné hudební nadšence, pozdravili své kamarády a
známé nebo se třeba nově seznámili. Vše je na naší akci možné.
O zážitky a zajímavé vzpomínky tak není nouze. Akce samotná
začíná kolem sedmé hodiny večerní, i když kapela poprvé hrábne
do strun ve 21:00, poslední návštěvníky pak prakticky přemlouváme k opuštění areálu kolem páté hodiny ranní. Zatím nás ale
tato netradiční noční směna baví (pořadatele i návštěvníky), a
tak se nechystáme na tom do budoucna cokoli měnit. Takže příští
ro(c)k nashledanou!

Folklór na hřišti či na KD
Měsíc červenec znamená pro spoustu
našich členů prázdniny. Letos však bylo
třeba najít v prázdninových rozvrzích
dovolených nějaký ten čas na nácvik vystoupení, které Habřéci předvedli na koš-

tu vín místního mužského sboru. Pokud
jste scénku viděli, mohli jste zažít jakési
deja vu, neboť jsme předvedli starší kus
v novém kabátě. Rádi se účastníme akcí,
kde jsme vítáni a zváni, a tak se již tra-

dičně na pódiu střídáme s mužskými či
ženskými sbory, které spoluutvářejí úžasný program tradičního koštu… i když
jsme byli letos ve stísněných prostorách
kulturního domu.

Mutěnické vinařské slavnosti
Novým zážitkem je pro nás účast na Mutěnických vinařských slavnostech. Naše vystoupení, kterým jsme bavili návštěvníky lovčického koštu i kyjovského Slováckého roku, se zalíbilo i pořadatelům
slavnosti v Mutěnicích. Díky tomu jsme se jako nováčci ocitli v
programu akce a úspěšně reprezentovali folklór i naši obec. O průvod obcí nás ochudil sobotní déšť, zato nám poskytl příležitost
lépe poznat pohostinnost obce, když jsme pod přístřeškem čekali

frontu na vystoupení. Překvapivým zjištěním pro nás bylo, že jsme
s naší scénkou vystoupili v závěru celého folklorního programu,
čímž jsme se stali téměř zlatým hřebem odpoledne a zároveň nepsanými předskokany folkového vystoupení skupiny Javory!
Naše vystoupení viděla další divácká obec a naše vystupovací dovednosti se tak zase zdokonalily. Ještě chvilku a trému vůbec pociťovat nebudeme.

Generace

Slovácký rok

Slovácký rok

Posezení u cimbálu
www.lovcice.cz
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Slovácký rok
Slovácký rok je pravým folklorním svátkem. Jedenkrát za čtyři
roky se zmobilizují všechny lovčické folklorní síly a sjednotí se v
jednom sobotním odpoledni, aby důstojně reprezentovaly naše
barvy ve společném průvodu celého regionu. Dlužno podotknout,
že hrdost a obecní příslušnost čiší z každého účastníka průvodu
všech obcí. Radost pohledět.
Naše kroje byly letos vidět i na některých z programů během celého folklorního víkendu. Již v sobotu ráno se část Habřéků vydala
do Kyjova, kde se členové souboru v parku zúčastnili programu
ParkEt se společným vystoupením mladých Habřéků s vdanými
ženami. Zároveň se jeden z našich svátečních krojů promenádoval
po molu na náměstí u kostela, kde byla uspořádána přehlídka krojů s názvem Od Adventu do hodů.
Společně jsme se pak všichni střetli na vrcholné akci dne – průvodu obcí náměstím. Nejmladší účastníci z řad občanů Lovčic téměř

ještě nechodí sami, ti nejstarší se počítají mezi pamětníky. Věkové
spektrum lovčických reprezentantů tradic se rozšiřuje, za což jsme
všichni upřímně rádi. Počet reprezentantů Lovčic hrubě překročil padesátku a navíc musíme ještě připočítat „děvečku s koňským
dvojspřežím a vozem“.
Na tomto místě se patří poděkovat za podporu obce Lovčice,
která zajistila mimořádné autobusy, které využili krojovaní i
„civilisté“. Dále obec spolupracovala na zajištění vozu s koňmi
a nafocení všemožných aktivit, na kterých byli krojovaní Lovečáci k vidění.
Dalšího folklórního svátku se v Kyjově dočkáme již za dva roky.
Kdo ještě nemáte doma kroj, začněte na vašem novém kusu šatníku pilně pracovat, ať se v roce 2021 nemusíte smutně koukat
z kyjovského chodníku, ale hrdě můžete procházet středem silnice jako my. Těšíme se na vás.

Rok Klubu
Čas běží neúprosně vpřed a my tu máme
nový školní rok. Doufáme na jeho začátku,
že to bude rok plný pozitivních zážitků.
Prázdninový režim nebyl pro Klub nikterak odpočinkový. Zorganizovali jsme totiž
čtyři týdny příměstských táborů, na které
se přihlásily samé skvělé šikovné děti. Užili jsme si společně kopec legrace a odnesli spoustu zážitků a samozřejmě jsme se i
něčemu naučili a to hned v červenci na
táboře Hrátky se zvířátky nebo v Disney
týdnu. V srpnu jsme se něco málo učili na
Anglickém táboře a válčili na Táboře filmových hrdinů. Toto léto se nám na táborech
vystřídalo bezmála 80 dětí, což znamenalo
opravdu velký nápor na prostory i organizaci, ale vše krásně klaplo. Děti i jejich vedoucí si společný týden užili a už teď se těší
na příští léto. Je na místě poděkovat obci
Lovčice za poskytnutí příspěvku na stravu

dětí, díky tomu byly tábory finančně dostupné všem.
Kroužky odstartovaly v týdnu od 9. září a
opět nabízejí různorodé aktivity pro všechny možné věkové kategorie dětí. Letos slavíme malé jubileum, když dveře Klubu otvíráme pro malé i velké popáté, aby k nám
v novém školním roce zavítalo více než 100
dětí. Tato skutečnost bude znamenat další
zátěžovou zkoušku pro naše prostory, které
budou kapacitně praskat ve švech, přesto
jsme moc rádi, že se počet našich kroužků
rozrůstá i díky vašim dětem.
První zářijový týden jsme se pilně na nový
školní rok připravili. Malovali jsme, zvětšovali a uklízeli, aby děti přišly do většího prostoru, který je vhodnější na hraní a
praktičtější i pro nějaké tvoření.
V dopoledních kroužcích máme okolo 50
dětí rozdělených do šesti skupin dle věku.

Filmový-indiánský tábor na výletě na koních
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Nejmenší občánky zastupuje skupinka Mrňousků (děti do 1 roku), které vede Lucie
Snášelová. Kuřátka (děti od 1 do 2 let) tvoří
až 28 dětí rozdělených do tří podskupin. O
jejich vedení se stará Lucia Tvrdá a Kateřina Synková. Nejstarší skupinkou dětí jsou
Broučci, které se schází ve dvou skupinkách a jejich vedoucí je Barbora Poláčková.
Zvýšila se nám nabídka odpoledních kroužků, ke Všeználkovi se připojily ještě Šikovné ručičky, kde se budou menší děti seznamovat s různými rukodělnými činnostmi a
zdokonalovat se v jejich dovednosti. V září
se děti z obou těchto kroužků vydaly vysázet bylinkovou zahradu do Žégruta, na
kterou jsme dostali dotace z Jihomoravského kraje. A aby toho nebylo málo, chystáme se za peníze z dotace na projekt „Děti
venku” v říjnu na výlet do zábavního parku
s příběhem, do Permonia. Na vedení těchto

Kroužek Šikovných ručiček při
tvořivé práci

kroužků se budou podílet Sylva Klimešová,
Jiří Vykoukal, Milena Konečná, Dobromila
Konečná, Lucia Tvrdá, Jana Konečná, Karel
Kovařík. A možná do spolupráce oslovíme
ještě další naše spoluobčany, které mají dětem také co nabídnout.
Dalším novým kroužkem pro tento rok je
Angličtina hrou, kde se budou děti zábavnou formou seznamovat se základy anglického jazyka. Kroužek povede Lucia Tvrdá a
bude hlavně pro předškoláky.
Tenhle školní rok se nám do nabídky vrací
kroužek gymnastiky pro menší děti s názvem Sporťáček. Povede ho učitelka tělocviku Veronika Konečná.
Do naší stálé nabídky patří Stolní tenis, do
kterého se mohou zájemci ještě stále přihlašovat, a Žůžo muzička, kde kromě zpěvu,
tance a hraní na hudební nástroje pod vedením Evy Rohleder mohou nově děti začít
hrát na flétnu. Tento rok ve spolupráci se

školou vznikly navíc ještě Sborůvečky, pěvecký sbor pod vedením Evy Rohleder.
Naše nabídka je rozmanitá, a tak snad budou mít na výběr všechny děti, které se
rozhodnou trávit svůj volný čas aktivně
a přesto nikde daleko, skoro doma, téměř
v rodinném prostředí.
A jaké další akce nás v tomto školním roce
čekají? V prosinci k nám zavítají ochotníci ze Strážovic, kteří na kulturním domě
sehrají představení podle tradiční ruské
pohádky Mrazík. Divadelní představení je
vhodné pro všechny věkové kategorie, tak
neváhejte a přijďte se společně s námi podívat do pohádky.
Začátkem jara se můžete těšit na „kotlíkiádu“, ve které se proti sobě utkají rodinné
týmy při vaření originálních polévek. Součástí akce bude ochutnávka, bodování a vyhlášení nejchutnější polévky. Bližší informace budou předem zveřejněny, ale už teď

Kroužek Mrňousci na výletě ve Vlnce ve Slavkově

můžete sestavovat svůj tým a za dlouhých
zimních večerů zkoušet ten nejlepší recept,
s kterým uspějete.
Již tradičně budou na domečku probíhat
různé tematické dílny, o kterých se dozvíte na našich webových a facebookových
stránkách. V plánu je například výroba
podzimní dekorace, před Vánoci oblíbené
pletení z pedigu, kde si s paní Marií Gardášovou opleteme lucerny, a mnoho dalších
zajímavých dílen.
Zažitou aktivitou v pozměněném režimu
je program Zvládneme to bez maminky.
Nově bude zajištěna chůva pro děti už od
půl roku věku a to po celé středeční a páteční dopoledne vždy dle zájmu rodičů. Stačí
se jen předem přihlásit, abychom s dítkem
počítali.
Od nového kalendářního roku nás čeká
spousta nových aktivit. Zapojili jsme se do
projektu „Učit se pro život“, ze kterého jsme
získali dotaci nejen na různé výlety, ale i na
vzdělávání vedoucích kroužků či dlouhodobou činnost dětí. Projekt je naplánovaný na
3 roky, během kterých proběhne nespočet
projektových dnů, výletů, provázaných aktivit a naučných programů pro děti. Snažíme
se plánovat takové projekty, aby si děti užily
zajímavé výlety, něco nového se naučily a
hlavně, aby si to společně s námi užily. Přichystaný je například včelařský projektový
den, projektový den na hvězdárně a mnoho
dalších témat širokého změření. Budeme
rádi, když se k nám připojí co nejvíce dětí z
Lovčic, i ty, které nenavštěvují naše kroužky.
Těšíme se na společně strávené chvíle a
nové zážitky. Držme si pěsti, ať nám vše
vyjde podle plánu a všichni účastníci pravidelných kroužků i návštěvníci jednorázových aktivit odcházejí z Klubu nadšení a
s chutí se k nám zase vrátit.
Lucia Tvrdá

Mužský sbor Lovčice
Posezení u cimbálu a Slovácký rok. Týdny příprav, chystání, zkoušek, vymýšlení,
stresů, několik okamžiků radosti, euforie,
pocitu zadostiučinění, vzpomínky. Tak by
se dalo ve zkratce charakterizovat uplynulé
období z pohledu našeho sboru. Ale nebyl
by výčet úplný, kdybychom nezmínili také
kosení trávy v Bulharech, setkání sborů
Hanáckého Slovácka v Žarošicích, festival
ve Vacenovicích, zpívání v búdách v Mutěnicích, hody v Těšově a otevřené sklepy v
Šardicích. Tam všude jsme se sborem zanechali svou stopu.
Každá z akcí, které se účastníme, je jedinečná a daly by se o nich psát dlouhé stati.
Nikdy to ale nevyjádří atmosféru a náladu

daného místa a společenství lidí, kteří se
jich účastní, ať už v roli vystupujících, diváků nebo náhodných kolemjdoucích. Pokud
bych měl popsat zážitky, které ve mně zůstanou i za dvacet let, byly by to zážitky, u
kterých si řeknu, že to, co děláme, má smysl. Zmínil bych určitě kosení v Bulharech,
kde jsme jako jediný sbor zůstali do odpoledních hodin (kosení začínalo brzy ráno)
a místní obyvatelé nás zahrnovali vínem a
strdím jako božstvo a chvílemi to vypadalo, že dostaneme čestné občanství a domy
hned vedle starosty, jenom abychom neodjeli domů. Zmínil bych zpívání na nádherné akci v Šardicích (otevřené sklepy), kde
nás řada místních zavolala k sobě domů,

přestože s oficiálně pořádanou akcí neměli nic společného. Zmínil bych pozvání na
hody do Těšova, kde si nás manželský pár
pozval proto, aby si spolu s námi (a jimi
přizvanými sousedy) mohl zazpívat o hodové sobotě. Zmínil bych paní, která nás v
Mutěnicích prosila, zda by jako reportérka
České televize mohla zaslat záznam našeho vystoupení k odvysílání. Zmínil bych
vděčnost a nadšení diváků na Slováckém
roku, kteří s námi mimo oficiální programy spoluvytvářeli atmosféru této velkolepé
akce a častokrát se ujišťovali, že program již
skončil a mohou si s námi zazpívat. Zmínil bych reakci všech sborů, které se účastnili poprvé naší akce a dávali najevo své
www.lovcice.cz
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překvapení, jak je možné, že do naší obce
nezavítali dřív, jak je možné, že dokážeme
uspořádat takto velkou akci. Zmínil bych
řadu dalších věcí, ale pro tyto není zde
prostor. Leckdo nám jízlivě připomíná, že
jsme si vybrali ideálního koníčka – zazpívat
si, popít dobrého vína, zatancovat, pobavit
se. Ano je to pravda, ale druhým dechem
je nutné dodat, že to, co děláme, je velmi
náročné a obzvláště s ohlédnutím na počet
členů, ve kterých tento maraton zvládáme.
Výše popsané intenzivní lidské prožitky
jsou tím, co nás žene dál, letos v srpnu už
desátým rokem.
Za Mužský sbor Lovčice
Petr Konečný

Posezení u cimbálu

Slovácký rok

Vacenovice

Ze života farnosti
Opět se poohlédneme za posledním půlrokem, který byl bohatý na duchovní, ale i
materiální počiny.
Na jaře, jakmile se trochu oteplilo, započala realizace plánu na zbourání stodoly
a chlévů na farním dvoře. Před vlastním
stržením těchto objektů proběhla 30. břez-

Biřmování
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na farní brigáda, při které se vyklidila jak
stodola a chlévy, tak půda a komora na
faře. Zde patří díky všem dospělým, ale i
mládeži, která přiložila ruku k dílu.
V úklidu se pokračovalo i 8. dubna, a to
v kostele, protože nadešla doba Velikonoc.
Nejinak i letos se naše farnost od května

do října pravidelně vždy každý 13. den v
měsíci účastní pouti v Žarošicích. Letošní poutní „žarošská série“ započala 13.
května první „třináctkou“, kterou jako
„korunovační“ tradičně celebroval děkan
p.Kosík.
A nyní zpět na faru, kde 18. května za
účasti asi 15 mužů začalo bourání již zmíněné stodoly a chlévů. Byly odstraněny a
odvezeny střešní tašky a na polovině chlévů sundány střechové latě a krovy.
O den později, 19. května, jakmile se během dne umoudřilo počasí, byla ohlášena
májová pobožnost u kapličky v Kučích
na 15. hodinu. Avšak ve 14.45 se spustil
vydatný déšť, začaly padat i kroupy a několikrát i zahřmělo. To ovšem neodradilo
skupinku asi 10 odvážných farníků, kteří
na pobožnost přesto dorazili. Pobožnost,
byť krátká, se přeci jen uskutečnila, ale jen
na chvíli, neboť deštníky po chvíli přestaly
fungovat.
Od 21. května začal další projekt obnovy
kostela a to odvlhčení venkovního zdiva
kostela (viz foto).
A protože i farnost drží krok s úsporami
elektrické energie, došlo 24. května kro-

mě předchozí výměny hlavních světel za
LED i k obměně bojleru za ekonomičtější
a efektivnější typ, díky němuž bude jednoduše možno ohřívat vodu v sakristii.
Blížící se červen znamenal spoustu příprav na slavnost biřmování. Úklid před
touto událostí proběhl jak v kostele, tak i
kolem kostela v týdnu od 17. června. Samotné svaté biřmování se uskutečnilo 23.
června a bylo celebrováno brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem. Z Lovčic a
Ždánic přistoupilo k této svátosti 30 biřmovanců. Po této slavnosti byly z kostela
odklizeny koberce a pokračuje se v odvlhčovacích pracích kolem kostela a na faře.
Brigádnicky se také začínají čistit cihly ze
zbouraných stodol na faře.

U příležitosti svátku sv. Petra a Pavla se
uskutečnila na malém hřišti mše za účasti
uniformovaných členů hasičského sboru. A
o necelý týden později se dne 4. července v
rámci každoroční tradice i tentokrát vydalo
několik mladých i dříve narozených farníků pěšky na pouť na Velehrad na oslavu
svátku sv. Cyrila a Metoděje. Někteří vyšli
už z Lovčic, jiní se připojovali po cestě, každý podle svých fyzických možností.
A to už se dostáváme ke konci prázdnin, kdy
probíhá tradiční pouť naší farnosti na sv.
Hostýn. I letos tomu nebylo jinak. V sobotu
24. srpna vyrazili poutníci autobusem a společně s „vlakaři“ se setkali u Panny Marie na
Hostýně, který je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě.

Výlet do Mikulčic

Možná zde postrádáte zmínku o již tradičním táboráku pro děti na faře u příležitosti ukončení školního roku. Tato akce
byla letos vzhledem k probíhajícím pracím na farním dvoře nahrazena dne 31.
srpna výletem do Mikulčic, kdy pan farář
Kovář vzal s sebou asi 20 zájemců na slovanské hradiště a na návštěvu pana faráře
Michaela Špačka v jeho místním kostele.
Výletníci byli následně pohoštěni obědem
v Moravské Nové Vsi.
Všem těm, kdo se podíleli na jakékoliv
brigádě, akci či přípravách k důstojnému
prožití církevních událostí, patří upřímné
poděkování za tuto jejich obětavou pomoc.
Lukáš Poláček

Odvlhčení zdi kostela

TJ FK Sokol
TJ FK Sokol Lovčice se opět zapojil do podzimní
fotbalové soutěže v okrese Hodonín. Nejmenšími účastníky jsou děti z kategorie mladší přípravky, které jsou rozděleny na skupiny A a B,
dále je přihlášena také kategorie starší přípravka,
mladší a starší žáci a v neposlední řadě i dorost.
Abychom mohli úspěšně do soutěže přihlásit všechny výše zmíněné kategorie, bylo třeba
spojit své síly se sousední obcí. Sokol Lovčice a
KOVO Ždánice vstoupili do podzimní sezóny
ruku v ruce, aby měla mužstva všech kategorií
dostatek hráčů.
Do podzimní sezóny bylo přihlášeno také mužstvo A, které hraje třetí třídu a které se teprve
formuje, fotbalisté se dávají herně dohromady a
ladí formu na nejlepší výkony, aby přispěli dalšímu rozvoji sportu v naší obci.
Spojení obou obcí a všech kategorií nepřišlo
zčistajasna. Předcházela mu řada společných
jednání, která vyústila v tuto dohodu. Cílem
spojení je zvýšení šancí všech hráčů. Doufáme,
že ve spolupráci dáme fotbalistům a fotbalistkám
od přípravky až po dorost možnost posunout se
dál, být lepší a užít si více samotnou hru. Níže je
přiložen rozpis všech podzimních soutěží:
TJ FK Sokol Lovčice

Mladší přípravka Lovčic
www.lovcice.cz
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Starší přípravka Lovčic

Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Datum
11.8.2019
18.8.2019
24.8.2019
1.9.2019
8.9.2019
15.9.2019
21.9.2019
29.9.2019
6.10.2019
13.10.2019
19.10.2019

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum
1.9.2019
7.9.2019
15.9.2019
18.9.2019
22.9.2019
29.9.2019
2.10.2019
6.10.2019
13.10.2019
16.10.2019
20.10.2019
26.10.2019
3.11.2019
10.11.2019

Kolo
1.
2.
3.
4.
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Datum
1.9.2019
7.9.2019
15.9.2019
18.9.2019
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Mladší přípravka Lovčic

Rozpis soutěže MUŽI III. třída sk B - podzim 2019
Čas
Den
Zápas
17:00
Neděle
Věteřov - Lovčice
17:00
Neděle
Lovčice - Moravany
17:00
Sobota
Vřesovice - Lovčice
16:30
Neděle
Lovčice - Žeravice
16:00
Neděle
Bohuslavice - Lovčice
16:00
Neděle
Lovčice - Vracov
15:30
Sobota
Ždánice B - Lovčice
15:30
Neděle
Lovčice - Archlebov
15:00
Neděle
Lovčice - Sobůlky
15:00
Neděle
Žádovice - Lovčice
15:00
Sobota
Lovčice - Kostelec

hřiště
Věteřov
Lovčice
Vřesovice
Žeravice
Bohuslavice
Lovčice
Želetice
Lovčice
Lovčice
Žádovice
Lovčice

Rozpis soutěže starší přípravka - podzim 2019
Den
Zápas
Neděle
KOVO a Sokol - Prušánky
Sobota
Nenkovice - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Dambořice
Středa
St. Podvorov - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Šardice
Neděle
KOVO a Sokol - Čejkovice
Středa
Hodonín A - KOVO a Sokol
Neděle
Prušánky - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Nenkovice
Středa
Dambořice - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - St. Podvorov
Sobota
Šardice - KOVO a Sokol
Neděle
Čejkovice - KOVO a Sokol
12:00
Neděle
KOVO a Sokol - Hodonín A

hřiště
Lovčice
Nenkovice
Ždánice
St.Podv.
Ždánice
Lovčice
Hodonín
Prušánky
Lovčice
Dambořice
Lovčice
Šardice
Čejkovice
Ždánice

Rozpis soutěže ml. přípravka A - podzim 2019
Čas
Den
Zápas
12:00
Neděle
KOVO a Sokol - Prušánky
13:00
Sobota
Dol. Bojanovice - KOVO a Sokol
12:00
Neděle
KOVO a Sokol - Dambořice
10:00
Středa
KOVO a Sokol B - KOVO a Sokol A

hřiště
Lovčice
Dol.Bojan.
Ždánice
Ždánice

Čas
10:00
13:15
10:00
17:00
10:00
10:00
16:30
10:00
10:00
16:30
11:00
10:00

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

22.9.2019
29.9.2019
2.10.2019
6.10.2019
13.10.2019
16.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
2.11.2019
10.11.2019

12:00
12:00
16:30
10:00
12:00
15:00
13:00
9:00
14:00
14:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum
1.9.2019
7.9.2019
15.9.2019
18.9.2019
22.9.2019
28.9.2019
2.10.2019
6.10.2019
13.10.2019
16.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
3.11.2019
10.11.2019

Čas
10:00
14:00
10:00
10:00
11:00
10:00
17:30
14:00
10:00
16:30
13:00
10:00
10:30
12:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Datum
24.8.2019
28.8.2019
31.8.2019
4.9.2019
7.9.2019
14.9.2019
21.9.2019
28.9.2019
5.10.2019
12.10.2019
20.10.2019
26.10.2019
2.11.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Datum
11.8.2019
16.8.2019
25.8.2019
1.9.2019
8.9.2019
15.9.2019
22.9.2019
29.9.2019
6.10.2019
13.10.2019
19.10.2019

Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

KOVO a Sokol - Svatobořice
KOVO a Sokol - Uhřice
Hovorany - KOVO a Sokol
Prušánky - KOVO a Sokol
KOVO a Sokol - Dol. Bojanovice
Dambořice - KOVO a Sokol
KOVO a Sokol A - KOVO a Sokol B
Svatobořice - KOVO a Sokol
Uhřice - KOVO a Sokol
KOVO a Sokol - Hovorany

Ždánice
Lovčice
Hovorany
Prušánky
Lovčice
Dambořic
Lovčice
Svatobořice
Uhřice
Ždánice

Rozpis soutěže ml. přípravka B - podzim 2019
Den
Zápas
Neděle
KOVO a Sokol - Dol. Bojanovice
Sobota
Dambořice - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Svatobořice
Středa
KOVO a Sokol B - KOVO a Sokol A
Neděle
Uhřice - KOVO a Sokol
Sobota
KOVO a Sokol - Hovorany
Středa
Prušánky - KOVO a Sokol
Neděle
Dol.Bojanovice - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Dambořice
Středa
Svatobořice - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol A - KOVO a Sokol B
Neděle
KOVO a Sokol - Uhřice
Neděle
Hovorany - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Prušánky

hřiště
Ždánice
Dambořice
Lovčice
Ždánice
Uhřice
Ždánice
Prušánky
Dol. Bojan.
Ždánice
Svatobořice
Ždánice
Lovčice
Hovorany
Lovčice

Rozpis soutěže ml. A st. žáci - podzim 2019
Den
Zápas
Sobota
KOVO a Sokol - Svratka B
Středa
KOVO a Sokol - Slatina
Sobota
Dubňany/Mutěnice - KOVO a Sokol
16:00 + 17:45
Středa
Pavlovice/Rakvice - KOVO a Sokol
13:00 + 14:45
Sobota
KOVO a Sokol - Lednice
09:00 + 10:45
Sobota
Hodonín B - KOVO a Sokol
13:00 + 14:45
Sobota
KOVO a Sokol - Hustopeče
09:00 + 10:45
Sobota
Kyjov - KOVO a Sokol
13:00 + 14:45
Sobota
KOVO a Sokol - Újezd u Brna
10:00 + 11:30
Sobota
Podluží - KOVO a Sokol
09:00 + 10:45
Neděle
KOVO a Sokol - Šlapanice
09:30 + 11:15
Sobota
RAFK/Modřice - KOVO a Sokol
13:00 + 14:45
Sobota
KOVO a Sokol - Bzenec

hřiště
Lovčice
Ždánice
Dubňany
Pavlovice
Lovčice
Hodonín
Ždánice
Kyjov
Ždánice
Kostice
Ždánice
Modřice
Lovčice

Čas
13:00 + 14:45
16:00 + 17:45

Čas
14:45
17:00
14:45
14:15
13:45
13:15
13:15
12:45
12:45
12:45

Rozpis soutěže dorost - podzim 2019
Den
Zápas
Neděle
Vlkoš/Vracov - KOVO a Sokol
Pátek
KOVO a Sokol - Kostelec/Kyjov B
Neděle
St. Podvorov - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Hovorany/Nenkovice
Neděle
Milotice - KOVO a Sokol
volno
Neděle
Vnorovy/Ken - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - Vlkoš/Vracov
Neděle
Kostelec/Kyjov B - KOVO a Sokol
Neděle
KOVO a Sokol - St. Podvorov
Sobota
KOVO a Sokol - Vnorovy/Ken

hřiště
Vracov
Lovčice
St.Podvorov
Ždánice
Milotice
Vnorovy
Lovčice
Kostelec
Ždánice
Lovčice
www.lovcice.cz
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Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni 7. dubna 2019:
Tereza Kosová
Liliana Průšová
Karla Jurásková
Eliáš Kotásek
Ondřej Konečný
Marek Krčmář
Beáta Stachová
Přejeme jim pěkné a bezstarostné dětství plnéé
lásky a rodinné pohody.

Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 18. září 2019, místo vydání Lovčice, počet výtisků 350 ks
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www.lovcice.cz

Evidenční číslo MK ČR E 18979
Tisk Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

