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Slovo starosty obce
zodpovědnosti za sebe a ohleduplnosti
k ostatním. Nikdo nevíme, kdo může být
nakažen a kdo ne.
V této souvislosti chci poděkovat místním dobrovolnicím, které se ujaly aktivity
šití roušek, které se rozdávaly a stále ještě
rozdávají v naší obci a dále je dodáváme
do nemocnice Kyjov, domova důchodců
v Kyjově a v Hodoníně a slouží také např.
v ČSAD Kyjov. Dále chci poděkovat i Vendule Krejčí za dodání gelu na ruce, který
byl použit pro občany na naši Poštu Partner, a Jaroslavě Novoměstské, která se jako
zdravotní sestra stará o naše seniory, kteří
potřebují drobné zdravotní ošetření.
K 1. 4. 2020 máme díky naší společné

aktivitě, ve které obec zajišťuje materiál
k výrobě a místní švadleny i nešvadleny
šijí roušky, celkem 1950 kusů roušek. Ke
stejnému datu bylo rozdáno kolem 1500
kusů. Zájemci o roušky mohou stále
volat na obecní úřad, odkud jim budou
pracovníky obce doručeny přímo do
domu.
Aby bylo zaručeno bezpečí nás všech,
je třeba, abychom všichni dodrželi ještě jedno důležité pravidlo, které říká, že
po jednom dnu nošení je nutné látkovou
roušku vyvařit a vyžehlit, abychom látku
zbavili všech nebezpečných látek a abychom roušku další den mohli opět bez
obav použít.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám hned v úvodu našich jarních Lovčických ozvěn v souvislosti se současnou situací v ČR popřál hodně
zdraví. Bezpochyby je na místě v první
řadě poděkovat všem za vaši ohleduplnost
a velkou vlnu solidarity, která se zvedla
poté, co byl vyhlášen nouzový stav. Skoro každý, kdo může, se snaží pomoct. Šití
roušek se stalo denní aktivitou. Do stříhání a šití se pustily všechny generace. Pod
heslem „Ty chráníš mě, já chráním Tebe“
se rozběhlo šití roušek nejenom pro členy
rodiny, ale také pro občany celé naší obce.
Milí spoluobčané, je třeba si uvědomit,
že nošení roušky není ostuda, ale výraz
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Místní dobrovolníci
šíjí roušky
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V návaznosti na vyhlášení nouzového
stavu a vydání nařízení Vlády ČR vydala
obec Lovčice následující opatření:
- Všichni prodejci potravin, potřeb pro
domácnost, textilu i jiného zboží, musí
mít při prodeji nasazenou roušku zakrývací ústa a nos.
- V prodejně mohou být současně maximálně 3 nakupující osoby.
- Na poště může být současně maximálně 1 osoba.
- Nakupující v prodejně musí být vybaveni rouškou nebo improvizovaným
ochranným
prostředkem
(šála, šátek) zakrývajícím
ústa a nos.
- Osoby čekající ve frontě musí
dodržovat rozestup alespoň 2
m.
- Velkoobjemový odpad, který
připadá na poslední sobotu
v měsíci, se ruší.
- Akce Ukliďme Česko, ukliďme Lovčice, která měla proběhnout v sobotu 4. 4. 2020,
se ruší.
- Vítání občánků v jarním termínu se ruší, všechny děti
budou přivítány v náhradním termínu, jak situace dovolí.
- Dne 1. května na Svátek práce se ruší plánovaný průvod
pracovních strojů.
- Všechny plánované kulturní
a soukromé akce, které jsou
spojené s pronájmem KD,
nebo na malém hřišti u lesa,
se ruší.
- Otevírací hodiny České pošty v Lovčicích jsou dopoledne od 8:00 do 11:00 a odpoledne od 13:00 do 15:30 hod.
- Úřední hodiny obecního úřadu jsou v pondělí od 13:00 do
16:00 a ve středu od 8:00 do
11:00 hod.

m2, např. Kaufland. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci
nařízeno, aby seniory a hendikepované
osoby při prodeji upřednostnili. To znamená, že v Lovčicích je otevřeno dle provozní doby prodejen pro všechny občany.
Vážení občané, mladí i vy dříve narození,
zůstávejte prosím v klidu ve svých domovech, věnujte se práci doma, na dvoře,
kolem domu nebo běžte na procházku
do lesa. Pokud budete potřebovat něco
zajistit, nakoupit potraviny či jiné zboží,
dovézt léky, nebo cokoliv jiného a sami si

na to netroufnete, neváhejte se obrátit na
obecní úřad a my Vám vše rádi zajistíme.
Volejte na mobilní telefon 777 636 621,
nebo na pevnou linku obecního úřadu 518
633 420.
Doufejme, že se situace brzy zlepší, ale jak
rychle to bude, je na nás. Proto až do odvolání zůstávejte doma, dodržujte všechna
nařízení a řiďte se všemi doporučeními.
Společně to zvládneme!
Václav Tvrdý,
starosta obce

Toto nařízení nabylo účinnosti současně s nařízením vlády
a končí současně se zrušením
nařízení vlády nebo nařízení
obce.
Vláda schválila další úpravu vyhrazené doby pro nákupy seniorů. Od středy 25. března se zákaz
vstupu jiných osob do prodejen
posouvá na dobu od 8.00 do
10.00 hodin, přičemž nově platí
jen pro velké prodejny potravin,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
s prodejní plochou větší než 500
www.lovcice.cz
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Prevence před šířením infekčních chorob

Vážení spoluobčané,
Vážení
přestože je zdraví nás všech nejdůležitější záležitostí současnosti, dovolte mi,
abych v následujících řádcích informoval
i o dalších věcech, kterými se zabýváme,
o opravách či investicích v naši obci.
Proběhlo dokončení komunikace v části obce Padělky, kterou máme zdárně
i zkolaudovanou vč. dopravního značení a zemních prací, po dokončeních
všech staveb RD bude následovat terénní
úprava a zasazení trávy. Na Malém hřišti
u lesa se v klubovně provedla rekonstrukce elektroinstalace vč. nového přívodu,
rozvaděče do altánku a rozvodů kolem
klubovny pro případné připojení k dané
akci. Dále byla provedena výměna oken
a dveří z důvodu nevyhovujícího stavu
a promrzání do objektu budovy.
Z dalších akcí se z podpory JMK ve výši
150 000,- Kč provedla příprava pro stavbu
přístavby víceúčelového sálu a knihovny
včetně zázemí ke stávajícímu kulturního
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domu, prostranství a hlavně parkování,
které bude sloužit k akcím na KD. Cisternová automobilová stříkačka, jejíž nákup
je v řešení, je v souladu s podmínkami
MV ČR, máme schválené technické podmínky od GŘ HZS ČR a čekáme na registraci akce. Dotace je schválena ve výši
2,5 mil. Kč, dále bude následovat jednání
s JMK na dofinancování a následně proběhne pořízení vozu, v příštích LO Vás
budu informovat o dokončení a dodání
CAS k užívání naší ZJ SDH Lovčice.
Podařilo se dokončit chodníky na dolním
konci od mostu po bytovku, jednalo se
o zemní práce, odbagrování dlažby a obrub, odvoz na skládku, ruční úpravu a kopání, osazení silničních a zahradních obrub do betonu, položení podkladní vrstvy
0 – 32 a úpravu vč. zhutnění, pokládku kamínku pod dlažbu vč. zadláždění ze zámkové dlažby.
Projekt Protipovodňová opatření obce
Lovčice je dokončen, realizovala jej firma
Bártek rozhlasy s.r.o., a předala ho do užívání dne 27. 2. 2020, jedná se o nový rozhlas a kompletní zabezpečovací systém,
o kterém jsem Vás informoval v minulém

čísle LO. Na tuhle akci jsme získali dotaci
1.354.000,- Kč, která nám byla i už zaslána. V současné době probíhá zkušební
provoz nového rozhlasu, během něho je
třeba podchytit všechny drobné problémy
od rachocení reproduktorů přes přílišnou
či nedostatečnou hlasitost až po chybné
umístění. Pokud nějaké problémy při poslechu hlášení vnímáte, dejte nám o nich
vědět.
V nejbližších dnech bude provedeno odbahnění poldru v Žégrutě, jedná se o Vodohospodářská opatření v k. ú. Lovčice
poldr v trati Sedlavince, Žleby, na které
jsme dostali z JMK 250 000,- Kč. Akci
bylo v plánu uskutečnit v zimě, co se kvůli
nebývale mírnému počasí v zimním období nepovedlo. V nejbližší době, jakmile
bude sucho, dojde k realizaci tohoto projektu.
Další akce, které máme v plánu realizovat,
u kterých žádáme o dotaci nebo na které
obec poskytuje dotaci jiným subjektům,
zveřejním a podrobně popíši v dalším
čísle Lovčických ozvěn.
Hodně zdraví nám všem!
Václav Tvrdý, starosta obce

Tříkrálová
sbírka 2020,
výnos ze všech
pokladniček
činil 18.789 Kč,
všem občanům
děkujeme
Zájezd k Osičkům do Lanžhota

Zájezd k Osičkům do Lanžhota

Zájezd k Osičkům do Lanžhota
Předvánoční jarmark

Mikuláš

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert

Předvánoční jarmark
www.lovcice.cz
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Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všechno bereme aj plané hrušky...
Tato masopustní píseň a mnohé další provázely naši bujarou fašaňkovou obchůzku
obcí. Za vydatné pomoci členů rodiny se
nám z dětí mateřské a základní školy v pátek
14. února staly babky s nůšemi, sněhuláci,
medvědi, kostlivci, hokejisté, čarodějnice a mnoho jiných bytostí, které normálně jen tak v obci nepotkáte.
A protože nám pan starosta
průvod masopustní dovolil
a krásným kusem slaniny
nás pohostil, jali jsme se
obcí choditi, velký rámus
dělati, koledovati, tancovati a zdraví, štěstí vinšovati.
A snad ještě více domů než
loni se otevřelo, paňmámy a pantátové vycházeli
a mnoho dobrot a výslužek
pro nás přichystali. Děkujeme všem, kteří nás přivítali
a také paňmámám Miluš-

kám Konečným a maminkám z Klubíčka,
které nás s otevřenou náručí opět pohostily, zazpívaly a zatancovaly s naším veselým
průvodem.
Diana Valentová

Mateřská škola
Zdá se, že úplně nedávno jsme psali o tom, jak se otevřely dveře školky a začal každodenní cvrkot školního roku. I přes letošní nápor bacilů, kterým se u nás ve školce líbilo, jsme toho již stihli dost.
Už 13. září 2019 jsme ochutnávali dobroty z nejrůznějších druhů ořechů a oříšků na malé zahradní slavnosti naší školy. Program všem
zúčastněným zpestřily šikovné děti ze školy svým hudebním vystoupením.
V říjnu, když nastalo hodové období, jsme se snažili dětem přiblížit
význam těchto dnů i různé podoby kroje, důvod jeho nošení dříve
a dnes. Děti měly k dispozici opravdové části kroje, které si mohly
osahat, vyzkoušet, výtvarně ztvárnit. Paní asistentka si s aktivní pomocí dětí oblékla svůj kroj a byl to skvělý zážitek pro všechny.
V čase šedivého podzimu je obzvláště potřeba se rozveselovat, proto nás 20. listopadu 2019 navštívila paní Rohleder se zhudebněnou
pohádkou Slon a mravenec, která nám příjemně zněla do uší a pohladila na duši.
Tou dobou už u nás probíhaly přípravy na obecní jarmark tím, že
jsme zařadili toto téma do vzdělávací nabídky. Děti měly možnost
si utvořit improvizované stánečky přímo ve třídě, stejně tak na zahradě při pobytu venku. Do nich si samy připravily různé drobnosti k prodeji a v neposlední řadě se seznamovaly s penězi a jejich
hodnotou. Tak vlastně samy děti přišly na to, co znamená slovo
jarmark a co se na takovém jarmarku děje. Také jsme se snažili co
nejlépe se naučit pár milých básniček a písniček k vystoupení, abychom rozzářili (nejen) obecní vánoční strom. Byli jsme napjati, zda

si do školního stánku přijdete koupit něco hezkého nebo dobrého.
A protože se téměř vše prodalo, mohly být vydělané peníze použity
na část vánočních dárků pro děti – děkujeme tedy všem zákazníkům.
Začátek Adventu bývá ve znamení příchodu Mikuláše dne 5. prosince. Nechceme děti příliš strašit, osvědčilo se nám pojmout nadílku
formou hry, kdy děti hledají tu správnou cestu a při ní plní různé
úkoly. I taková návštěva školního sklepa nebo půdy může být pro děti
dost odvážný čin. V duchu úkolů se pokračovalo i při každodenním
otvírání adventního kalendáře. V něm se střídaly úkoly různého charakteru v rámci vzdělávacích oblastí – například předmatematické

Mikulášský den
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gramotnosti (např. Spočítej, kolik dní zbývá do Vánoc.), předčtenářské gramotnosti (Jakou hlásku slyšíme na začátku/konci slova.),
logické myšlení (Co vás napadne, když se řekne slovo Vánoce.), rytmizace, sluchové vnímání (Poznej písničku, zvuk.) grafomotorické
cviky (pracovní listy), sebeobslužné činnosti (příprava stolování ke
svačině, správný postup při oblékání a hygieně) aj.
Když se vánoční svátky přiblížily, proběhla i u nás nadílka v podobě
nových didaktických pomůcek a her. Děti měly rozzářené oči a vrhly
se na vše nové, tak snad se Ježíšek trefil...Vánoční atmosféra se rozprostřela také v kostele při ranním koncertu, který proběhl za účasti
veřejnosti dne 20. prosince 2019. Na ten se vždy velmi těšíme a nejen
proto, že bývá poslední školní tečkou končícího kalendářního roku.
Tentokrát jsme však měli ještě jednu příležitost k vystoupení – rádi
jsme přijali pozvání zazpívat si v kulturním domě dne 22. prosince
2019 na akci „Zvířátka a andílci“, která navodila příjemnou sváteční
atmosféra se vším všudy.
V lednu už děti netrpělivě vyhlížely, kdy napadne pořádná sněhová
nadílka. I když jsme se nedočkali, starali jsme se o ptačí kamarády
naší zahrady přikrmováním, společně jsme poznávali Grónskou
zemi (její obyvatele i živočichy, způsob života, kde se nachází aj.), alespoň si hráli na mrazíky, na tučňáky.
Další mimoškolní akcí byl dětský Královský karneval. Konal se 9.
února 2020 a všechny zúčastněné děti soutěžily a tancovaly pod dohledem mocného vladaře. Vše ale v duchu zábavy a her. Za svou snahu byly děti i spravedlivě odměněny.
Dne 13. února 2020 jsme vyjeli do kina Panorama v Kyjově na pohádku Pat a Mat ve filmu. Den poté následovala masopustní obchůzka obcí společně se školními dětmi (viz. článek ZŠ). Hned 4. března
2020 nás opět zlákala nabídka kyjovského kina. Novou pohádku
Ledové království II. jsme si nechtěli nechat ujít. Děti, obzvláště holčičky, byly nadšené, všichni s napětím sledovali, jak to s hrdinkami
Annou a Elsou dopadne i přesto, že pohádka byla delší než obvykle.

Dne 6. března 2020 k nám do školy zavítaly dvě ochotné studentky
medicíny s interaktivní přednáškou týkající se správného provádění
zubní hygieny.
Mezi naše další aktivity patří kroužek flétny pro předškolní děti s názvem „Pískání pro zdraví“. Ten probíhá již od října, děti se zde hravou
formou učí správnému dýchání, správnému nasazení tónu, se kterými zvládneme zahrát několik písniček. V lednu začalo pravidelné
setkávání předškolních dětí a jejich rodičů v kurzu Grafomotoriky
a Dobrého startu. Každý pátek probíhá angličtina, do které se děti
mohou zapojovat dle libosti, nikdo není nucen ani vyloučen.
Protože v současné době nastala situace, kterou nikdo z nás nemohl
předpokládat, nešlo některé vzdělávací plány dokončit tak, jak bychom si představovaly. Pevně ale věříme, že vše zvládneme, když budeme optimističtí a především zdraví. Proto přejeme pevné zdraví
všem!
p. uč. Andrea a Petra

Hody byly....

Vlajka pro Tibet
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých
let v západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických akcí
na podporu Tibetu. Akce probíhá každý
rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při
povstání v roce 1959 zemřelo více než
80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězení,
pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu.
Naše škola se letos opět připojila k této
kampani vyvěšením tibetské vlajky. Celodenním projektovým vyučováním jsme
poznávali Tibet všemi smysly a vyjadřovali mu naši podporu. Ráno jsme ochutnali
tibetský čaj s mlékem a solí, zhlédli jsme
dokumentární film, vyhledávali jsme na
tabletech odpovědi na zajímavé otázky
týkající se Tibetu, malovali jsme tibetské

mraky, sypali jsme mandaly z barevného
písku, které jsme na závěr krásně prožitého
dopoledne rozfoukali s vědomím, že vše na
světě tu nějaký čas je a pak zase není. Příjemné duchovní a meditativní dopoledne,
které nás bavilo a nutilo k zamyšlení.
V dalším týdnu jsme se těšili na vodu. Je
to naše celoroční téma, pan starosta nám
chtěl ukázat prameniště v lese a přečerpá-

vačku vody. Také jsme měli navštívit čističku odpadních vod ve Ždánicích. Školy
se ale uzavřely a nám nezbývá nic jiného,
než se těšit na brzké shledání. A téma
voda? Tomu se budeme věnovat i příští
rok, protože téma je to opravdu nevyčerpatelné.
Diana Valentová
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Základní škola
Vážení rodiče, milé děti, žáci a kamarádi.
Chtěla bych vás pozdravit z ředitelny naší opuštěné budovy školy,
která vzdychá smutkem a těší se, až se školním prostorem ponese
dětské štěbetání, smích a křik. Doufám, že nás tato nelehká situace brzy opustí a my se opět – snad už v květnu setkáme.
Tímto vzkazem chci poděkovat dětem za to, že jsou. Rodičům
děkuji za trpělivost a pomoc nám učitelům se zvládáním domácí
výuky. V prvních dnech jsme sami nevěděli, jak na to, snad bylo
i zbytečně moc úkolů, ale věřím, že v dalších dnech se vše dostalo
na nějakou únosnou mez a společně budeme schopni po návratu
do školy opět navázat na výuku.
Také bych chtěla poděkovat vyučujícím ZŠ i učitelkám MŠ.
Všichni jsme se do nové situace pustili s vervou a našli v sobě netušené možnosti a objevitelské nadání v distančním vyučování.
Poděkování patří i asistentkám a nepedagogům, kteří docházejí
do školy za úklidem, doma šijí roušky, roznášejí letáky a snaží se

dle svých schopností využít nenadálého „volna“.
Závěrem poslední myšlenka: Využijme této nové situace k přehodnocení svého dosavadního života. Naučme se znovu žít
„postaru“ jako naši prarodiče, vynechat aspoň trošku média,
počítače a konzum k povídání si s dětmi, sousedem přes plot,
procházkám, společnému čtení knih a hraní her s celou rodinou.
Všimla jsem si, že to semknutí společnosti, ochota pomáhat,
ustoupit, ubrat z tempa nás určitě o NĚCO obohatila, tak si to
v sobě ponechejme i na dny příští.
Moc se těším na setkání ve škole – rozhodně návrat oslavíme
velkou GARDEN PARTY na školní zahradě, už větrejte spacáky
a stany, bude to obrovské!!!
Denisa Dušíková, ředitelka školy
P.S. Kdyby bylo někomu smutno, i když už nechodí do školy
v Lovčicích, může navštívit naše stránky: www.zslovcice.eu.

Habřéci doma i u sousedů
Plesová sezóna byla pro folklorní soubor Habřéci malinko
chudobnější než jindy. Dostali jsme hned několik pozvání na
předtančení besedy, bohužel ale ve stejných termínech. Kromě
domácího kulturního domu jsme tedy navštívili jen Dambořice.
V lednu jsme měli milou povinnost, zajistit kulturní program
na obecním plese v Lovčicích. I když pozvání na předtančení
Moravské besedy přijal nakonec jen dambořický soubor Salajka, na sále bylo při besedě plno. Své staré dovednosti oprášila
kolonka ženáčů a svým umem se pochlubily hned dvě kolonky
mladých Habřéků. Kdo tance trochu zná, někdy je sám absolvoval nebo má jen dobré pozorovací schopnosti, mohl si všimnout nové varianty jednoho z tanců nejstarší kolonky. Nikdy
se nikdo nedozví, jestli byla důvodem nového prvku touha po
originalitě, či to byl okamžitý nápad, nebo dokonce nutnost
změny způsobená kondicí tanečníků…zkrátka a dobře po letech tančení byla třeba drobná úprava. Zatímco ženáči byli
rádi, že vše ve zdraví dotančili, mladí neměli dost. A tak s půlnocí přišlo jejich překvapení. Během ledna vymysleli a secvičili pásmo moderních tanců v pojetí boje holky versus kluci.
Vítězi tohoto tanečního souboje a úžasné podívané byli HA-BŘ-ÉC-I!
Abychom netrhali partu a oplatili pomoc, rozhodli jsme se
poctít svou návštěvou Dambořice, kde se konal obecní krojovaný ples za účasti domácího souboru Salajka, jehož členové
jsou naši staří dobří známí. Rýsovalo se to tedy jako parádní
akcička. Naším úkolem bylo odtančit Moravskou besedu v počtu dvou kolonek, udržovat zábavu na sále i v přilehlých prostorách a utužovat vztahy. Vše se nám povedlo na výbornou.
Neopakovatelný zážitek se naskytl všem návštěvníkům, když
kapela zahrála skladby ze svého moderního repertoáru. Mladí
Habřéci to rozbalili v duchu půlnočního překvapení z lovčického plesu a všem přítomným spadla čelist. Parádní reprezentace obce byla završena darem triček, kterými poděkovali mladí Habřéci svým vedoucím Vaškovi a Lucce Duroňovým, a aby
ukázali, že Habřéci táhnou za jeden provaz, i pro sebe pořídili
trička s nápisem: Nikdo néni dokonalé, ale HABŘÉCI z Lovčic
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k temu majó móóć blízko.
Neusnuli jsme ale na vavřínech. Hned v únoru jsme se pustili
do nového nacvičování. V březnu jsme se měli zúčastnit oslav
výročí sousedního souboru Ždáničan. Není třeba zdůrazňovat,
jak dokonale byli na tuto akci Habřéci připraveni. Bohužel své
vystoupení nakonec ukázat nemohli, akce byla kvůli zvyšujícímu se riziku nákazy koronavirem zrušena. No, škoda to je, ale
aspoň máme natrénováno „doforoty“. Nesmutněte, určitě se
v lepší budoucnosti znovu sejdeme a předvedeme, co umíme.
Hodně štěstí (a zdraví) nám všem.
Za Habřéky Sylva Klimešová

Habřéci na plesu v Lovčicích

Habřéci v Dambořicích

Ze života farnosti
Tentokrát od konce září 2019, konkrétně od neděle 29. září, kdy se v 15
hod. sešla lovčická a věteřovská farnost
u Wegrova kříže na hranici mezi katastry Lovčic a Věteřova. Věteřovský pan
farář Baxant požehnal všem přítomným
farníkům z obou obcí, kterých se sešlo
přes 100. Zazpívaly mužské sbory jak
z Lovčic, tak z Věteřova a pro všechny
přítomné bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Dne 5. října se uskutečnila každoroční
zásvětná pouť lovčické farnosti k Panně
Marii do Žarošic, kterou sloužil pan farář Kovář. Čtení přímluv a nakuřování
se tradičně ujali farníci z Lovčic.
V termínu 18. až 20. října se v naší obci
konaly krojované hody. Naši krojovaní
se v hojném počtu zúčastnili také nedělní mše svaté.
Před zimním obdobím bylo nutné položit do kostela koberce. To proběhlo dne
8. 11., kdy také specializovaná firma
vyměnila poškozená korýtka střechy na
věži kostela. Tímto však venkovní práce na kostele neskončily, neboť v tomto
měsíci bylo dokončeno odvlhčení kostela a byly kolem něj také vybudovány
chodníky.
Večer 6. prosince zavítal na mši svatou
do našeho kostela sv. Mikuláš a naše
nejmenší farníky potěšil sladkými dárky. Toto však v prosinci nebyla jediná
neobvyklá návštěva. Při 2. adventní
neděli přijeli na mši sv. bývalí farníci
p. Kováře z Moravské Nové Vsi, Týnce
a z Hrušek. Mezi nimi bylo i 10 ministrantů a pod vedením paní učitelky
Tiché z Moravské N.V. nám zazpíval
i jejich místní pěvecký sbor.
O týden později na sobotu 14. 12. byly
naplánovány velké přípravné akce.
Hned ráno se uskutečnily roráty, které
doprovázela místní schola, po nich následovala společná snídaně na faře pro
posilnění před vánočními přípravami.
Farníci se pustili do svozu vánočních
stromků určených na výzdobu kostela.
Zde patří velké poděkování všem, kteří
tyto stromky farnosti darovali. A farnice zase započaly velký úklid kostela.
Jako každý rok i letos si před Vánocemi
v pátek 20. 12. přišly zazpívat do kostela děti z místní MŠ a ZŠ pod vedením
jejich učitelského sboru. Tyto zpěvy
si přišli poslechnout nejen rodiče, ale
i prarodiče a další návštěvníci.
Následující den v sobotu pak došlo na
postavení betléma v zadní části kos-

tela. Finálně byl kostel vyzdoben i vánočními stromky. Ve vánočním oktávu
proběhl dne 29. 12. vánoční koncert
– „Zpívání u betléma“. Koledy a písně
zapěly též naše děti a mužský pěvecký
sbor. Před kostelem pak pan starosta
všechny přítomné pohostil vlastnoručně vařenou zelňačkou a Habřéci zase
svým svařákem. Po Vánocích byla vánoční výzdoba a betlém odklizeny již
13. ledna a celý kostel byl následně uklizen. Opět velké díky všem nápomocným farníkům.
Postní doba započatá 2. února, přinesla
s sebou referendum, ve kterém mohli farníci hlasovat, jestli by chtěli nové
topení v kostele. Technologicky bylo
navrženo elektrické topení na principu
„opačné“ funkce klimatizace. Referendum bude vyhodnoceno po skončení
mimořádného stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s koranavirem. Na
sv. Valentýna přijalo pár našich farníků
pozvání pana faráře Kováře k návštěvě
vinařství pana Beneše do Hrušek. Vínem od tohoto vinaře je naše farnost
zásobena pro účely slavení mší svatých,
ale nechybí obvykle ani při vánočních
zpíváních.
S postní dobou začala též nová soutěž
(podobně jako v loňském roce), která je
tentokrát věnována jednomu z osmi Ježíšových blahoslavenství: každou neděli
má být na popsaném stanovišti umístěna krabička a v ní postavička z papíru,
kterou je třeba podepsat. Ta symbolizuje účast v soutěži a je následně přišpendlena v kostele na „horu“ znázorněnou

na nástěnce. V krabičce je také „knížka“
s myšlenkami na daný týden a zároveň
nápady, jak dané blahoslavenství prakticky přenést do svého života. Původní
plán je, že soutěž bude po 2. velikonoční
neděli vyhodnocena, avšak byla přerušena s vyhlášením mimořádného stavu.
Otázkou zůstává, jak se bude současná
situace v souvislosti s koronavirem vyvíjet a kdy bude opět dovoleno slavení
mší svatých v kostelech.
Velké poděkování patří všem Vám, kteří jste se jakkoliv podíleli na spolupráci
při přípravách farních akcí a slavení mší
svatých. Bez vaší obětavé pomoci by nebylo možné všechny tyto církevní oslavy důstojně prožít.
Lukáš Poláček

Návštěva ve vinařství
p. Beneše v Hruškách

Zpívání u betléma
www.lovcice.cz
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Mým farníkům
Už delší čas jsme se neviděli v kostele a vzhledem k situaci, kterou
všichni prožíváme, se ještě nějaký čas neuvidíme. Neprožijeme společně v našem kostele ani největší křesťanské svátky – VELIKONOCE.
Obracím se na Vás tedy alespoň tímto způsobem.
Nejprve Vám všem chci poděkovat za Vaši starost o mě, když jsem
byl ještě se dvěma dalšími „cestovateli“ v zahraničí, a také za Vaše
modlitby, abychom se šťastně a zdraví vrátili domů.
Náš návrat, to byl veliký a okamžitý zázrak Panny Marie, které jsem
za to nesmírně vděčný. Až bude možné se zase setkat v našem kostele, povím Vám o tom, aby i Vaše víra v pomoc nebes byla posílena.
V letošním Svatém týdnu a o Velikonocích se nesejdeme v našem
kostele tak jako každoročně, abychom v tyto dny společně prožili
a na vrcholu Vigilie Zmrtvýchvstání zazpívali naše mohutné a radostné velikonoční LELUJA! I tak ale může o Velikonocích znít
ALELUJA ve Vašich srdcích s touhou a modlitbou, abychom se
mohli co nejdříve zase setkat.
Můžete alespoň tyto dny sledovat všechny obřady v televizi Noe či
Lux nebo přes sociální sítě, přes které jsou velmi pohotově z některých kostelů velmi vysílány bohoslužby.
Kéž to, co všichni mimořádně nyní prožíváme, nám pomůže také
k tomu, abychom si uvědomili, jaký poklad máme, když můžeme
chodit do kostela, a to nejen v neděli, ale i jindy, včetně různých pobožností. Kéž by v nás vyrostla touha, až to bude možno, k ještě více
radostnému setkávání v našem kostele.
S prosbou se obracím zvláště také na Vás, rodiče. Prosím, udělejte si
čas na své děti ke společné modlitbě, případně i četbě z Písma sva-

tého, alespoň párkrát za týden. V této
době, kdy nemají možnost setkat se se
svým knězem při mši svaté nebo při výuce náboženství, vystupuje zvlášť velmi
silně do popředí Vaše zodpovědnost za
jejich víru. Aby si skrze Vaši péči křesťanských rodičů stále uvědomovali, že jsou děti Boží a děti církve, aby
jejich víra nepohasla.
Čím více mi chybí možnost se s Vámi setkat v kostele u oltáře nebo
i jinak, tím více na vás myslím a denně Vám všem posílám alespoň na
dálku – ale u Boha není žádná dálka – své požehnání.
I přes obtížnou situaci, kterou prožíváme,
Vám všem přeji v srdci požehnané a radostné V E L I K O N O C E!
KRISTUS VPRAVDĚ VSTAL Z MRTVÝCH, ALELUJA
RADUJME SE, ALELUJA!
Váš farář
A ještě k Vám mám jednu prosbu. Nejsou bohoslužby, nejsou ani
sbírky. Avšak stále musíme pravidelně platit inkaso za energie za
faru, farní kostel i obě kaple a zdroje časem na kontě naší farnosti vyschnou. Prosím, kdo můžete, pošlete na účet farnosti částku, kterou
běžně dáváte do košíčku při mši sv. v neděli, třeba jednorázově vždy
za měsíc.
Číslo účtu farnosti Lovčice je: 371 513 53 59/0800
Díky!

Farní pouť do Věčného města

Mše sv. v kostele Chiesa Nuova

Když jsme v únoru 2018 putovali po Svaté
zemi, padl návrh uskutečnit také pouť do
Říma. Náš pan farář nelenil a kontaktoval
CK Miklastour z Prostějova a pouť do Říma
a Vatikánu dostala svou konkrétní podobu. Řím je nepřeberná studnice památek,
a tak také program osmidenní pouti byl nabitý. Našimi průvodci a někdy také anděly
strážnými byli Mgr. Jindřich Miklas, majitel
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CK a náš pan farář Stanislav Kovář. Na cestu se 51 poutníků vydalo klimatizovaným
autobusem v neděli 15. září a do cíle jsme
dorazili po 19 hodinách jízdy. Zavazadla
jsme vyložili v hotelu Sirakusa u rušného
dopravního uzlu Termini a hned začal naplánovaný program.
První byla návštěva baziliky sv. Kříže Jeruzalémského, ten se nachází na místě paláce
sv. Heleny, císařovny a matky císaře Konstantina, který roku 313 uznal křesťanství
a skončilo třísetleté pronásledování křesťanů. Sv. Helena přivezla do Říma ze Svaté
země cenné relikvie - Kristův kříž, Svaté
schody, jesličky. Podél hradeb jsme pak přešli k bazilice v Lateránu, hodnostně nejvyššímu kostelu světa s dechberoucí výzdobou,
ve kterém 1000 let pobývali papežové, než
přesídlili do Vatikánu. Den jsme ukončili
návštěvou baziliky sv. Klimenta nedaleko
Kolosea, v němž je pohřben sv. Cyril.
Nejnáročnějším dnem bylo úterý s budíčkem kolem páté, abychom před šestou ujížděli metrem do Vatikánu na ranní mši v bazilice sv. Petra. Kolem osmé jsme se zařadili

do fronty u vatikánských muzeí, davy lidí
byly nejen u vstupu, ale i uvnitř. Tři hodiny
nás unášela řeka lidí až do Sixtinské kaple,
čas pokochat se uměleckými díly byl mizivý a únava byla znát. Vatikán, nejmenší
stát světa a sídlo hlavy katolické církve, byl
s množstvím památek úchvatný. Davy lidí
(turistů) v centru Říma byly bohužel každodenní realitou stejně jako vojáci v ulicích
a bezpečnostní rámy.
Středeční den byl věnován prohlídce Piazza
del popolo, Španělských schodů (opravdu
se na nich nesmí sedět, policie bedlivě hlídá), monumentální Fontány di Trevi a Pantheonu (zachovalému antickému chrámu
z 1. století, dnes baziliky Panny Marie mučedníků).
Ve čtvrtek jsme sestoupili do Katakomb sv.
Kalixta, prohlédli si kostel Quo vadis u via
Appia antica a přejeli na nedaleké kouzelné mariánské poutní místo Mater Divino
amore ke mši svaté.
Pátek patřil návštěvě Zátibeří s bazilikou
Panny Marie in Trastevere a bazilikou mučednice sv. Cecílie a Tiberskému ostrovu

s kostelem sv. Bartoloměje, apoštola s ostatky sv. Vojtěcha.
Sobota byla věnována sv. Pavlovi, jednak
návštěvou nádherné baziliky Svatého Pavla za hradbami, ve které je hrob sv. Pavla
a také návštěvou místa Tre fontane, kde
byl apoštol Pavel sťat. Den jsme zakončili
v Ostii koupáním v moři (Tyrhénském).
Celý týden bylo krásné letní počasí, až neděle ukázala opačnou tvář, téměř celý den
pršelo. Úkryt nám poskytla bazilika Santa
Maria Maggiore, která uschovává zbytky
jesliček a právě v této bazilice papež roku
868 potvrdil sv. Cyrilu a Metodějovi naši
staroslověnskou liturgii. Nedaleko se nachází bazilika sv. Praxedy s hrobem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a bazilika sv. Petra v okovech s Michelangelovou
sochou Mojžíše. Kdo chtěl, mohl navštívit
Koloseum, Fórum Romanum nebo Palatin.
Posledním místem, kde jsme se rozloučili
s Římem, byla bazilika Santa Maria in Ara
coeli s římským jezulátkem a hrobem sv.
Heleny.
Tomu, kdo v Římě nebyl, by se mohl týden
v jednom městě zdát dlouhý, ale opak je

pravdou. Řím je natolik bohatý na památky
nejen architektonické, ale i duchovní,
že v jednom týdnu
s desítkami kilometrů
v nohách navštívíte
jen ty nejvýznamnější. V Římě se prolíná
současná
zástavba
s monumentálními
stavbami z dob císařů, z období renesance, baroka nádherně
vyzdobených od věChvíle odpočinku na Piazza del Popolo
hlasných architektů,
sochařů a malířů, vše
tvoří pestrou směsici, kterou neuvidíte zapomenutelné vzpomínky.
v žádné jiné metropoli. Název věčné město Pod dojmem zážitků z Říma by někteje více než výstižný.
ří z poutníků rádi podnikli pouť do Lurd
Jménem poutníků bych chtěla poděkovat a pan farář pohotově navrhl trasu přes kainiciátorům pouti panu faráři P. Stanislavu tedrálu v Miláně, poutní místo La Saletta,
Kovářovi a Mgr. Jindřichu Miklasovi, kteří Nevers, Lurdy a Avignon na červenec 2020.
tvořili tým po všech stránkách vyvážený, Velmi lákavá nabídka, nemám pravdu?
sehraný a stále dobře naladěný, jejich záVěra Hradilová , za poutníky
sluhou jsme zdárně doputovali a máme neMiloslav Horňák, fotografie

Krojovaný ples obce
Sobotní večer 25. ledna 2020 byl výjimečným dnem v kulturním
životě naší vesnice. Obec Lovčice uspořádala Krojovaný ples. O hudební produkci večera se postarala DH Vlkošáci, která hned v úvodu večera zahrála pásmo figurálních tanců Moravské besedy, kterou odtančili přespolní Salajka z Dambořic a místní Habřéci mladí
i ti dříve narození a ženatí…
Večer byl zpestřen hned několika událostmi. Jednou z nich byla návštěva vypravěče a lidového baviče Franty Uhera z Lanžhota, který
svými historkami, postřehy a vtipy bavil všechny na sále. O další
bod programu se postarali mladí Habřéci, kterým nejspíš nestačilo
jedno nacvičování, sami si připravili modernější pojetí tance v režimu souboje dívek proti chlapcům, který skončil bouřlivým potleskem pro „HA-BŘ-ÉK-Y!“
Velkým lákadlem večera byla překvapivě bohatá tombola, která čítala přes 250 cen (přesně tam bylo očíslovaných cen 251). Losovací tombola zahrnovala LCD televizory, mobilní telefony, tablety,
kontaktní grily, pobyty na horách, dárkové koše, mikrovlnné trouby, flexy či aku vrtačky. Prostě tombola světového formátu. Prodávání losů bylo rychlé a pro pořadatele velmi příjemné. Díky tomuto
počinu byl zisk plesu v kladných číslech, a tak jsme se nemuseli
stydět odvézt tuto nemalou sumu na dětské oddělení nemocnice
Kyjov, kam jsme výtěžek akce slíbili umístit. Děkujeme ještě jednou
všem štědrým sponzorům i všem, kteří byli ochotni zakoupit losy
a své peníze tímto způsobem věnovat na dobrou věc.
Kdo se plesu zúčastnil, mohl odcházet dostatečně povznesený nad
každodenní starosti, po zásluze kulturně vyžitý, více či méně společensky unavený a při troše štěstí v tombole i o něco málo bohatší.
Všichni jsme se náramně bavili a máme na co vzpomínat. A možná jsme založili pěknou novou tradici. My klidně přijdeme i příště.
A co vy?

Ples Lovčice překvapení
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Mužský pěvecký sbor Lovčice
„Ta ostrovská zvonica, mezi pěkným stromovím, měl sem já tam
svú galánečku a už za ňú nechodím…“. Podzimní tažení našeho
sboru jsme zahájili v Ostrovánkách, které se v pátečním hodovém
podvečeru nesly v obzvláště slavnostním duchu – světila se tam staro-nová zvonice, kterou obci daroval p. František Zapletal. O dva
dny později jsme se spolu s vámi setkali u Végrova kříže. Na hojně
navštíveném setkání jsme mimo jiné předvedli scénku, se kterou
jsme spolu se sborem z Věteřova vystupovali na Slováckém roku.
V říjnu jsme pomohli stárkovskému otci důkladně omladit vzorky ve svých zásobách a dosyta jsme si užili všechny tři dny našich
hodů. V listopadu jsme vystoupili na Martinském praseti ve Věteřově a přivítali jsme vás také u našeho stánku na jarmarku. Na
začátku prosince jsme zazpívali na rozsvěcení stromu v Sobůlkách
a před Vánoci se objevili v programu Andílci a zvířátka na kulturním domě, kde jsme zazpívali několik koled. Na Štěpána jsme si
nenechali ujít obchůzku obce a rok jsme zakončili zpěvem koled
v našem kostele.
V lednu jsme se zúčastnili obecního krojového plesu, v únoru jsme
byli naším panem farářem pozvání do vinařství Beneš (Hrušky)
a připravovali jsme se na zahájení nového folklorního roku. Pozvolna se rozjíždějící sezonu nám utnul pozdrav z Číny.

Při aktuální situaci je bohužel složité cokoli plánovat, každopádně
termín letošního Posezení u cimbálu je stanoven na 11. července.
Pokud se akce uskuteční, rádi bychom na ní oslavili 10. výročí vzniku našeho sboru. Pokud ne, zřejmě v příštím roce oslavíme jedenáctiny.
Za Mužský sbor Lovčice
Petr Konečný

Hody Lovčice

Setkání u Végrova kříže

Sto let lovčického mlýna
Během loňských Petropavelských hodů proběhla další prohlídka lovčického mlýna. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří nás navštívili a projevili o historii mlýna zájem. Velké díky
patří také těm, kteří do historické sbírky mlýna přispěli nejrůznějšími dobovými předměty – často takovými, které by jinak dál bez povšimnutí ležely na půdě.
Protože se sbírka i nadále rozrůstá, do budoucna bychom ji chtěli ještě více rozšířit o dobové fotografie a pohlednice, u nichž se budou návštěvníci moct zastavit a zavzpomínat
na staré časy. Nejen na to, co kde bylo, ale také si s odstupem uvědomit, jak se Lovčice rok
od roku rozrůstají a proměňují.
I když dovnitř mlýnice mnozí loni vstoupili poprvé, mlýn v letošním roce oslaví už sto let
existence. Naším dlouhodobým cílem je uchování jedné z posledních památek na stará řemesla v Lovčicích a rádi bychom i nadále umožňovali prohlídky. Budeme se snažit zajistit
v budově co největší bezpečnost, ať už opravou prken v podlaze nebo příkrých schodů,
které je pro mnoho návštěvníků obtížné zdolat.
V budoucnu bychom také rádi navázali spolupráci s místní školou a zajistili prohlídky pro
skupiny dětí. Aby i ony lépe poznaly místo, kde žijí.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Spolek Mlýn Lovčice
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Mlýn v Lovčicích

KDML v rychlém tempu
Jak nám ten čas rychle letí… opět je čas informovat o dalším půlroce aktivit našeho
Klubíku. Ani nevím, kde začít. Zažili jsme
toho s vámi spoustu. Za pomoci všech členek spolku jsme se pustili do organizovaní
2. burzy oblečení a věcí pro děti. Pomocnou ruku v organizaci nám podala i obec
Lovčice, za což jí moc děkujeme, díky její
vstřícnosti jsme mohli burzu přesunout ze
stísněných prostor fary (…nechápu, jak se
to tam všecko vešlo…) do daleko většího
kulturního domu, kam jsme se taktak vešli.
Akce byla náročná na přípravu, samotnou
realizaci i následné vypořádání. Přesto jí
můžeme hodnotit jako povedenou. Každý
si na burze mohl najít to, co potřeboval,
a odejít s úsměvem na tváři, plnou taškou
věcí i utrženými penězi za vlastní nabízené zboží. A tak už teď můžeme slíbit, že se
obdobná aktivita může v našem organizačním kalendáři vyskytnout i na podzim.
Za zmínku stojí i naše účast na předvánočním jarmarku, kde jsme spolu s vámi mohli nasát sváteční atmosféru nadcházejících
Vánoc. Děkujeme Vám za návštěvu našeho
stánku, který tradičně nabízel naše vlastní
výrobky, výtvory dětí a přátel Klubu. Za
utržené peníze jsme dětem koupili nové
vybavení do naší herny, které jsme jim připravili jako překvapení pod stromeček.
V prosinci jsme pro veřejnost zajistili ještě další akci, všechny jsme pozvali do sálu
kulturního domu, kde pro ně spolek ochotníků ze Strážovic připravil 8. 12. 2020 představení na motivy ruské pohádky Mrazík.
Na divadlo přišli mladí i staří, děti, rodiče
i prarodiče a sál se utěšeně zaplnil. Divadlo
mělo velký úspěch a krásně nás všechny
vánočně naladilo.
Přišel vánoční čas, který jsme si připomněli i s dětmi v Klubíku při společných setká-

ních v jednotlivých kroužcích.
V lednu se konala výroční
schůze Klubu dětí a mládeže
v Lovčicích. Zde je na místě poděkovat všem členům,
vlastně členkám (Sylvě Klimešové, Barboře Poláčkové,
Lucii Snášelové a Veronice
Konečné) za to, že náš spolek po celý rok šlape, jak si
samy naplánujeme. Dík patří
i všem spřáteleným dobrým
duším, bez nichž by se nám
těžko podařilo držet v chodu 11 kroužků a ještě každý
měsíc nabízet různé dílničky
pro děti, jejich maminky či
veřejnost. Díky pomoci dobrovolníků funguje po celý
školní rok kroužek Šikovné
ručičky nebo Všeználek, který byl od nového pololetí nahrazen Chytrolínem. Jedna
z velmi oblíbených dílniček
je například tvoření z pedigu
pod vedením Marušky Gardášové.
V únoru jsme uskutečnili
společnou aktivitu s místní
školou k tzv. ostatkům. Průvod masek dětí ze školy a školky zavítal při
své tradiční obchůzce i k nám, do Klubu.
Děti nám hezky zatančily a zazpívaly a my
jsme je za to pohostili. S dětmi v kroužcích
jsme jim vyrobili menší překvapení a pohoštění.
Od poloviny března jsou brány Klubu dětí
a mládeže zavřené kvůli mimořádnému
opatření Vlády ČR a vyhlášenému nouzovému stavu. I když se nám podařilo zapo-

Klub dětí a mládeže

Klub dětí a mládeže na Jarmarku

jit do spolupráce s Kyjovským Slováckem
v pohybu a máme naplánováno spoustu
aktivit, musíme sedět doma a čekat. Doufáme, že tato situace co nejdřív pomine
a my se všichni ve zdraví sejdeme. Už teď
se nemůžeme dočkat, kdy to bude, protože máme nejen pro tento rok opravdu
smělé plány.
Lucia Tvrdá,
Klub dětí a mládeže Lovčice

Dění v ZJ SDH Lovčice
Konec minulého roku byl u nás ve znamení velkých změn. Po nějaké době nezájmu
ze strany velitele o naši zásahovou jednotku
podal velitel jednotky Martin Kos žádost
o Vzdání se funkce velitele a člena ZJ SDH
Lovčice od 30. 11. 2019. Na zastupitelstvu
obce dne 12. 12. 2019 bylo žádosti vyhověno. Funkci velitele jednotky převzal na
nezbytně dlouhou dobu Václav Duroň. Pro
jmenování nového velitele bylo zapotřebí
vyslat dva členy jednotky na velitelský kurz.
Vysláni byli Petr Hiselský a Filip Hájek. Oba

úspěšně složili zkoušku po týdenním kurzu
v Tišnově. Novým velitelem ZJ SDH Lovčice byl ve středu 25. 3. 2020 jmenován Filip
Hájek.
Ani ostatní členové jednotky nezahálejí.
Všichni pokračujeme v rozšiřování znalostí
a dovedností, v současné době máme přihlášeny další členy na odborné kurzy, konkrétně naši členové absolvují kurz na pozici
strojník, technik či nositel dýchací techniky.
V našich řadách jsou také mladí hasiči, které
připravujeme na soutěže v požárním sportu.

V předvánočním období jsme byli pověřeni
postavením a nazdobením vánočního stromu na návsi a posléze jsme provedli i jeho
odstranění.
V nejbližší době nás čeká tradiční stavění
máje u hasičské zbrojnice. Detaily konání
této akce budou předem vyvěšeny na informačních tabulích.
Za ZJ SDH Lovčice Filip Hájek
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Odpoledne s myslivci
Dne 29. 2. 2020 pořádalo honební společenstvo Lovčice ve spolupráci s Mysliveckým spolkem druhý ročník společného přikrmování zvěře spolu s dětmi Základní a Mateřské školy z Lovčic.
Děti, kterým je blízká příroda a nedávají přednost jen mobilům
a počítačovým hrám, se spolu s některými členy mysliveckého
spolku a rodiči sešli ve 14 hodin u kostela v Lovčicích. Po krátkém
seznámení s programem se přítomní vydali ke krmným zařízením
do honitby. Po předložení připraveného krmiva zvířátkům proběhl malý kvíz, který děti velmi zaujal. Nejvíce děti zajímalo, která
zvěř se v naší lokalitě vyskytuje, kdy a kde ji mohou spatřit. Nás
zase potěšil zájem dětí o přírodu a překvapila nás i spousta dotazů ohledně zvěře. Z honitby jsme se pomalu přesunuli do Žegru-

ta na mysliveckou chatu. Zde si děti opekly připravené špekáčky
a zahřály se teplým čajem. Dále si pochutnávaly na spoustě ovoce.
Dospělí také netrpěli hladem ani žízní. V průběhu občerstvení se
některé odvážné děti povozily na velkém koni. Toto sobotní odpoledne se dětem i rodičům líbilo, proto se zdrželi do pozdních
večerních hodin. K úplné spokojenosti nám všem chyběl sníh či
zamrzlá půda. Rádi bychom společné přikrmování zvěře s dětmi
prováděli i v příštích letech.
Rád bych tímto poděkoval členům Mysliveckého spolku Lovčice,
kteří se podíleli na organizaci této akce.
Starosta honebního společenstva
Oldřich Krejčí st

Závěrečné opékání špekáčků

Myslivci s dětmi při krmení zvěře

Činnost TJ FK Sokol Lovčice
V současné době disponujeme šesti mládežnickými týmy a prvním A mužstvem.
V soutěžích pravidelně nastupují týmy
dorostu, starších žáků, mladších žáků,
starší přípravky a máme dva plnohodnotné týmy mladší přípravky. Všechny
týmy hrají díky spolupráci dvou celků
Sokol Lovčice a KOVO Ždánice, spojení
týmů je nutné kvůli nízkému počtu hráčů
v jednotlivých mládežnických soutěžích
v obou fotbalových klubech. Mužstvo
A je samostatně vedené pod TJ FK Sokol
Lovčice.
Dorost se účastní okresního přeboru
(okres Hodonín), kde během sezóny
odehraje dvacet utkání. S dorostem se
účastníme přes zimní období halových
turnajů, v lednu tohoto roku jsme se zúčastnili turnaje ve Svitávce a v Brně. Naši
dorostenci trénují dvakrát týdně a každý
víkend mají soutěžní utkání.
Starší a mladší žáci jsou účastníky krajské
soutěže, kterou hrajeme druhým rokem,
díky tomu, že se nám podařilo v roce
2018 po osmileté práci postoupit. Tato
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soutěž je velmi náročná nejen herně, ale
i finančně, s ohledem na vzdálenost soupeřů a zvýšenou četnost tréninků. Naši
žáci se pravidelně účastní OHL (Okresní
halové ligy) v Lužicích, kterou přes zimní období pořádá OFS Hodonín. Jedná se
o náročnou soutěž, které se účastní i týmy
ze Slovenska, získáváme tak srovnání, jak
dobře pracujeme a naše hráče posouváme herně dopředu. Na OHL odehrajeme
během zimy šedesát halových zápasů,
poslední dva roky jsme vždy výsledkově
vysoko a letos jsme skončili na druhém
místě. Během letního období, kdy je naplánována letní přestávka, nezahálíme,
pravidelně jezdíme na třídenní turnaj do
Olšan u Prostějova, navíc letos pro děti
plánujeme ve spolupráci s Klubem dětí
a mládeže Lovčice prázdninový fotbalový příměstský kemp, kde se angažují naši
trenéři. Jak mladší, tak i starší žáci trénují neustále dvakrát týdně, jak přes zimu
v hale ZŠ, tak i během sezóny od dubna
do listopadu na fotbalovém hřišti.
Starší přípravka se účastní okresní soutěže, během níž odehraje dvacet čtyři zá-

pasů. Starší přípravka trénuje pravidelně
dvakrát týdně po celý rok. V zimním období trénujeme v hale ZŠ, kde pro děti pořádáme halové turnaje, kterých se účastní
týmy z okolních obcí (Dambořice, Uhřice, Žarošice, Krumvíř, Svatobořice atd.)
Naše starší přípravka se pravidelně umísťuje v popředí tabulky soutěže.
Mladší přípravka je kategorie, která nám
dělá radost nejen výsledkově, ale i počtem
dětí. V letošní sezóně jsme pro velký zájem
dětí vytvořili dvě mužstva, která se účastní okresní soutěže. Naše mladší přípravka v loňské sezóně obsadila první místo
a i letos figuruje na prvním místě tabulky.
Klademe velký zřetel na naše nejmladší
hráče, abychom je zaujali a něčemu naučili. Pokládáme to za nejdůležitější vklad do
našeho klubu. Víme, že pokud se budeme
těmto nejmladším pečlivě věnovat, bude
mít sport a fotbal v naší obci vždy budoucnost. Hráči mladší přípravky trénují dvakrát týdně a každý víkend odehrají soutěžní utkání. Přes zimní období trénují děti
v hale ZŠ a jsou pro ně pořádány turnaje za
účasti týmů z okolních obcí.

Naší mládeži se věnuje pět trenérů, kteří
tráví s dětmi na hřišti cca 60 hodin měsíčně, nad jejich prací bdí šéftrenér, který
tráví s mládeží cca 100 hodin měsíčně na
hřišti, navíc tráví spoustu času přípravou
zápasů na turnaje i soutěže a dále řeší organizací všech kategorií.
Z naší společné práce vyplívá, že vyvíjíme veškeré úsilí, abychom přitáhli děti na
hřiště za sportem. Je pro nás velmi důle-

žité, aby děti sport hlavně bavil a chodilo
jich co nejvíce. Pokládáme sport, nejen
fotbal, za velmi důležitou součást výchovy mládeže k fair play, zodpovědnosti ke
kolektivu a v neposlední řadě jako důležitou součást prevence proti patologickým jevům, jako je kriminalita, zahálka,
drogová závislost a další. Klademe velký
důraz nejen na výkonnost, ale hlavně i na
mezilidské vztahy, které jsou důležitější

než sportovní úspěch. Naším motem je
a bylo MYSLET NA BUDOUCNOST.
Ve všech kategoriích dohromady disponujeme 71 dětmi ve věku od 5 do 18
let a 25 muži, kteří pravidelně sportují,
účastní se soutěží a v neposlední řadě se
pohybují ve zdravém kolektivu, který má
stejný cíl.
Sportu zdar!
Tělovýchovná Jednota FK Sokol Lovčice

Ostatky
Dne 22. 2. 2020 náš sbor dobrovolných hasičů Lovčice uspořádal
tradiční ostatky. Sluneční paprsky a teplé počasí nám zpříjemnily
celý sobotní den.
Ostatkový průvod jsme tentokrát zahájili již v 10:00, aby měli jeho
účastníci dost času postupně projít celou dědinou. Za doprovodu
muzikantů jste v průvodu mohli spatřit loď plnou Vikingů, bojovníky s koronavirem, vřískot, kašpárka, stařenku a také tradičního
zápasníka sumo.
Večerní zábavu jsme zahájili ve 20:00 s dechovou kapelou Cyrilka. Zábava nabídla kromě dechové hudby a občerstvení také velmi
bohatou tombolu, ve které jste mohli vyhrát např.: mikrovlnnou
troubu, aku vrtačku, dálniční známku, dorty, vysokotlaký čistič,
mobilní telefon, televizi a také téměř třicetikilové uzené sele. I přes
velmi malou účast se po obálkách s tombolou jen zaprášilo. Na
místě patří velké poděkování všem sponzorům za věcné dary.
Krátce po půlnoci jsme vyprovodili basu na její poslední cestu. Hasiči v uniformách ji hrdě nesli na svých ramenou a za nimi následoval smuteční průvod plaček.
Myslím, že všichni zúčastnění si ostatky velmi užili, neboť se tančilo a pilo do brzkých ranních hodin.
A tak mě závěrem napadá otázka… Co vše ještě hasiči musí udělat,
abyste přišli na ostatkovou zábavu?
Starosta dobrovolných hasičů Josef Prygl

Průvod masek

Průvod masek

Auto moto veterán klub
Dne 23. 1. 2020 se konala ustanovující, zakládající členská schůze Auto moto veterán klubu v ÚAMK v Lovčicích u Kyjova (10 členů).
Tento klub si zvolil za účel: Podporu a ochranu zájmů motoristů, podporu a rozvoj motoristického sportu, nemotorových sportovních
disciplín, snižování negativních vlivů motorismu na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti
silničního provozu, uchování památek dokla-

Školení řidičů a první pomoc

dující historii a vývoj motorismu. Náš klub je
zapsán ve spolkovém rejstříku u městského
soudu v Praze jako pobočný spolek Ústředního Auto Moto Veterán Klubu.
Zakládající členové si odsouhlasili plán činnosti pro kalendářní rok 2020:
1) Organizaci školení řidičů + první pomoc
pro všechny občany (řidiče) v Lovčicích
ve dvou termínech.
2) Účast na traktoriádě v Lovčicích.
3) Výstava historických automobilů a motocyklů v Lovčicích.
4) Pořádání letní noci s vystoupením Habřéků a následné sportovní moto odpoledne.
5) Taneční předhodovou zábavu.
Dne 14. 3. 2020 se v kavárně KD v Lovčicích uskutečnilo první avizované školení
řidičů spojené se seznámením s novinkami

v předpisech silničního provozu,
které přednesl instruktor autoškoly
Ukázka
Pavel Šmehlík a inresuscitace
struktáž o správném
provedení první pomoci a resuscitaci v důsledku nehod demonstrovala lékařka Jaroslava Svobodová. Účast
na akci byla ovlivněna situací s vyhlášením
různých omezení v důsledků šíření nemoci
COVID-19 v České republice. Přesto zúčastnění kvitovali osobní přínos uskutečněné
akce. Velké poděkování patří přednášejícím.
Předseda spolku
Josef Biegun

www.lovcice.cz
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O Bublinkovi
Tuto pohádku vyprávíval pan Metoděj Jetelina. Ne vždy byla stejná, jak se mu to hodilo, něco změnil, upravil, prostě a jednoduše
fantazíroval. A to bylo na jeho vyprávění
nejlepší. V listopadu 2009 vznikla audionahrávka „Dějóchova“ (tak jsme mu říkali)
povídání. Pohádka byla léta cenným rodinným dědictvím, odteď může být naším společným pokladem.
Dole Na Hrachovci byl velikánský rybník,
kde žilo mnoho hastrmanů. Všichni se kamarádili, ale ostatním dělali zle, schválně
jim prováděli lumpárny, někdy menší, jindy
větší.
Jak se Bublinka polepšil
Jednou, bylo to zrovna na podzim, když dozrávaly plané trnky, vylezl vodník, který se
jmenoval Bublinka, z rybníka a že půjde ty
trnky ochutnávat. Moc mu to šmakovalo.
Lezl po stromě a pochutnával si na úrodě,
ale trnka má dlouhé trny, které jsou tvrdé
a ostré, a jak tak Bublinka šmejdil po stro-

mě nahoru a dolu, zachytl se svým mokrým
šosem o trn a zůstal tam napíchnutý viset.
Visel a vysychal, slábl a ztrácel se. Nemohl
z místa a bylo mu ovej. Sám se odtud nedostanu, pomyslel si, a tak začal volat o pomoc.
„Pomoc, pomoc,“ volal slabým hláskem,
protože sil mu kvapem ubývalo.
Nedaleko šla tetička, která si chtěla trochu
trnek natrhat na povidla, tak tam u jedné
trnky zůstala stát a plní si košík, když v tom
slyší slabý hlásek, jak volá o pomoc. Šla za
ním a slyšela volání stále hlasitěji, až přišla
k trnce s Bublinkou. „Á, ty čerchmante, tobě
já nepomůžu!“ spustila tetka zhurta. „To by
se mě jistě vymstilo, pomáhat vodnímu panáčkovi, s tebou nechci mít nic do činění,“
a hned se taky měla k odchodu. Bublinka ale
naříkal dál, už jenom sípal, síly ho opouštěly a on už viděl svůj brzký konec. Stařenka
se po chvíli přece jen vrátila, ale byla velice
opatrná: „Já bych ti pomohla, ale ty mě pak
stáhneš do vody.“ Bublinka ale slíbil, že se
polepší, že bude jediný hodný vodník v ši-

rokém okolí, a stařenka mu nakonec uvěřila.
Opatrně ho sundala z trnu a Bublinku jako
suchý věchýtek nesla k rybníku.
Až k vodě s ním ale nešla, přece jen měla
z vodníka strach, stoupla si kus od břehu
a Bublinku z dálky do vody hodila, a co
mohla, běžela hned pryč. Bublinka zatím
padal do vody jako uschlý list, jen co se dotkl
hladiny, vrátila se mu do těla síla a byl zase
jako dřív. Jak slíbil, tak taky vykonal. Od té
doby se choval k lidem hezky, nikoho nestahoval do vody a neutopil ani jednu dušičku.
To se ale měl sám velice špatně mezi ostatními hastrmany. Ti se mu posmívali, utahovali si z něho, a dávali mu najevo, že je
jiný než oni. Nakonec se Bublinka sbalil
a šel po potoku dál, aby mu ostatní dali
pokoj. Přešel rybník Na Bárce, protože ten
byl ještě dost blízko, a když prošel celou
vesnicí, přišel až k hrázi za vesnicí, kde byl
u rybníka mlýn…
Pokračování v příštím čísle LO..

Informace o odpadech – vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2019
Komunální odpad (netříděný odpad) Kč 411.882,Výdaje na odpad celkem
Kč 507.918,-

Příjmy za odpad celkem
Kč 388.536,Doplatek z rozpočtu obce

tříděný odpad
nebezpečný odpad
bioodpad
poplatek za odpad od občanů
za tříděný odpad

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

vývoz biopopelnic
350,-Kč/rok /osoba
odměna od firmy EKO-KOM

Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni 6. října 2019
Nina Hájková
Michael Forman
Matěj Novotný
Viktorie Turková
Gabriela Kreslová
Přejeme jim pěkné a bezstarostné dětství plné
lásky a rodinné pohody.
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Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 9. dubna 2020, místo vydání Lovčice, počet výtisků 330 ks
Evidenční číslo MK ČR E 18979
Tisk Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

Kč 149.514,Kč 214.976,Kč 47.392,Kč 21.520,Kč 23.766,Kč 50.750,Kč 281.984,Kč 106.552,Kč 119.382,-

