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Slovo starosty obce

Vážení občané,
po letních měsících, které každoročně
přinášejí chvíle odpočinku a oddechu od
běžných starostí a nevšední zážitky, se opět
vracíme do všedních pracovních a školních
dní. Doufám, že jste si letošní léto i se všemi nutnými změnami mohli náležitě užít.
I přes čas dovolených a prázdnin bylo třeba
pracovat na projektech, které jsou plánované dlouhodobě či vyžadovali okamžité řešení. Jedna z důležitých a dlouho řešených
investic je pořízení nové Cisternové automobilové stříkačky pro SDH Lovčice. Prvním úkolem pro zdárný výsledek bylo získat dotaci z MV ČR - GŘ HZS ČR v částce
2 500 000 Kč. Druhým úkolem bylo uspět
s dotací z JMK ve výši 1 666 000 Kč. Oba

kroky jsme zdárně zvládli, za což vděčíme
náměstkovi hejtmana JMK panu Romanu
Hanákovi. Třetím krokem bylo vypsání výběrového řízení, ve kterém vyhrála firma
THT Polička, s.r.o., se kterou byla uzavřena
smlouva na dodání CAS 20-T 815 4x4 do
termínu 20. 12. 2020. V neposlední řadě je
nutné provést stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice, jejíž stávající prostory nejsou pro rozměry nového vozu dostačující.
K tomuto kroku byla zpracována projektová dokumentace a požárně bezpečnostní
řešení pro tento záměr a vše bylo podáno
na stavební úřad.
O prázdninách jsme se pustili do rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ z důvodu
navýšení počtu dětí v předškolním zařízení a otevření druhé třídy MŠ. Byly provedeny nové rozvody vody a odpadů včetně
osazení nových WC a umyvadel. Dále byl
prostor sociálního zařízení nově omítnut,
obložen a vydlážděn. Nutnou úpravu si vyžádala i ložnice pro polední odpočinek dětí
v MŠ. V současné době prochází výraznou
rekonstrukcí prostor školní družiny, který
se nachází v budově nad kotelnou vedle
školy. Oprava je hrazena z dotace z JMK ve
výši 300 000 Kč. Konkrétně došlo k výměně oken, dveří a rekonstrukci celého topení
vč. stavebních úprav.
V nedávné době byla dokončena rekonstrukce vodovodního řádu v trati Hliníky,
což byla poslední etapa rekonstrukce vodovodního řádu. Nyní je vodovod v obci
kompletně nový, jeho životnost se pohybuje mezi 60 až 70 lety.

Pokračující akcí v obci je postupné vybudování optické sítě. Jedná se o natažení
kabeláže k rodinným domům pro poskytování signálu pro internet a televizi. Část
obce (dolní konec od obchodu Coop až
k bytovce u přečerpávací stanice odpadních vod, Trávníky, Hliníky, Padělky a část
Záhumení) je zdárně dokončená a občané
už tuto službu využívají. V letošním roce
bude dokončena část obce Zahrádky, hlavní ulice od kostela na dolní konec a další
část Záhumení. Realizaci provádí firma
WIFI Ždánice, která akci zajišťuje na svoje
náklady, obec ani konečný spotřebitel položení kabelů neplatí, akce je ze strany obce
zajištěna pomocí smluv o věcném břemeni.
V sobotu 19. 9. 2020 proběhla v naši obci
akce UKLIĎME ČESKO – UKIĎME LOVČICE. V 9:00 jsme se sešli na návsi a dobrovolníci v hojném počtu přiložili ruku k dílu
a společnými silami uklidili vytipované oblasti. Prošli jsme Zákostelí, kolem rybníka
a Kuče, okolí hřbitova, cestu v Novosadech,
hlavní silnici od Hraniček po začátek obce
po obou stranách, dále cestu pod Putánkou
k Žégrutu a cestu kolem fotbalového hřiště,
za sochu Panny Marie do Žlíbku, kde byl
stav nejhorší. Společnými silami jsme naplnili jeden velký kontejner pytli odpadu,
kusy staré elektroniky atd. Všem, kteří svou
přítomností a prací přispěli ke zdaru akce
patří velké poděkování. Bude-li to příští
rok možné, sejdeme se znovu, abychom se
zapojili do ochrany životní prostředí v místě, které se nás všech bezprostředně dotýká.
A co nás v dohledné době čeká? Z rozpočtu
www.lovcice.cz
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JMK jsme získali dotaci ve výši 230 000 Kč,
která bude použita na výstavbu oplocení
a rekonstrukci zdi pro kulturní centrum
v obci Lovčice vedle kulturního domu podél parkoviště.
Dále bude třeba realizovat rekonstrukci
prameniště vody a rozšíření stávajícího vodojemu, který již neodpovídá technickým
parametrům dle velkosti obce a objemu
vody, která tudy protéká. Tento krok zabezpečí přístup nás všech k naší vlastní pitné
vodě a tím i k určité soběstačnosti z hlediska dodávky pitné vody do domácností,
s čímž souvisí i zachování nižších cen za
vodné v porovnání s okolními obcemi.
Některé projekty byly zdárně dokončeny, jiné jsou naplno rozběhnuté a nemálo
práce nás teprve čeká. Tento rytmus je pro
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dobrý chod v obci a spokojený život občanů v ní nezbytný.
Přeji Vám mnoho úspěchů v pracovním

Ukliďme Lovčice

Výstavba rodinných domů v lokalitě Padělky

Školní družina

Zrekonstruované sociální zařízení ZŠ Lovčice

Rybník

Chodníky na dolním konci od mostu po bytovku

Optická sít

www.lovcice.cz

i osobním životě a hodně zdraví, které je
v dnešní době nejvíce potřebné.
Václav Tvrdý, starosta obce

Zahradní slavnost ve znamení KOMPOTU
Letos v tomto čase podivném jsme náš každoroční projekt museli uspořádat v poněkud komornější formě – s vyloučením
veřejnosti. V pátek 18. 9. 2020 se začaly na
školním dvoře ráno scházet jahůdky, švestky, jablka, dokonce jedna zavařovací sklenice(!) a další podivné postavičky. Skoro
každý měl v ruce košík nebo tašku plnou
ovoce, ale i zeleniny. Jelikož se nám ze čtvrtka na pátek pořádně ochladilo, byli jsme do
9 hodin ve svých třídách, kde si každá paní
učitelka připravila svůj program – např.
ovocné pexeso, ovocné čtení, skládání obličeje z ovoce, jako to dělal Giuseppe Arcimboldo, a další.
V 9 hodin ve škole zahučelo a všichni jsme
vylétli ven na sluníčko. Vyzdobili jsme si
zahradu svými výtvarnými pracemi, udělali výstavku ovoce a zeleniny a pustili se
do programu: dělali jsme ovocný salát,
strouhali jablka a vinuli štrúdl, výtvarničili,
zpívali ovocné písničky, vyzdobili vstupní
bránu do školy, hráli si společně s dětmi
ze školky. Dopoledne uteklo a my jsme šli

bojovat do jídelny s obědem, protože jsme
se tímto dnem pěkně promlsali. A to nás
po obědě ještě čekal náš jablkový štrúdl!
A aby toho nebylo málo, v odpolední družině jsme ze všeho toho ovoce dělali džus.

Kdo přišel, nabil se vitamíny na celou zimu!
Těšíme se na příští rok, že opět odpoledne
uvítáme naše rodiče a přátele na školní zahradě.
-dus-

A máme tu opět září, měsíc školáků. Letos do naší školy nastoupilo
sedm prvňáčků a k nim čtyři druháci v jedné třídě. Jsme rádi, že
můžeme být spolu a učit se novým věcem, pracovat, hrát si, poznávat. Prvňáčci si ohmatávají první písmena a druháci se snaží dobře
číst a něco kloudného napsat psacím písmem. Občas je to fuška,
ale když se vše podaří, můžeme oslavovat. Proto jsme si v pátek
užili Oslavu na ukončení vyvození hlásky O.
Na snídaňovém stole se tak ocitly všemožné dobrůtky: omeleta,
ovesné müsli, ovocný salát, ořechy, ovocné koláče a ořechové rohlíčky, okurek, ovoce všeho druhu, ostružiny, orange, oplatky Oreo
a mnoho jiných dobrot. Děkujeme všem, kteří naši oslavu podpořili.
Diana Valentová
Oslava

O jako Oslava

O
www.lovcice.cz
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Vyběhaní, vykoupaní vracíme se z luk a strání. U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo, sbírali jsme hříbky v lese, teď do školky těšíme se!
Tak jsme se opět všichni sešli v naší školce a tentokrát to bylo opravdu ve velkém.
Přibylo nám devět nových dětí, podařilo se nám pro ně připravit nové příjemné
prostředí a najít paní učitelky, takže návrat
z luk a strání byl trochu náročnější než obvykle, ale o to radostnější.
V současné době je tedy celkem 26 dětí rozděleno do dvou tříd podle věku dětí. Třídu
Vrabčáčků tvoří skupina mladších dětí a třída Soviček jsou děti starší. Jsme velmi rády,
že začátek školního roku všechny děti zvládly a nové děti se aktivně zapojily do docházky. Věříme také, že se dětem ve školce zalíbí
a budou ony i jejich rodiče spokojeni.
Loňský školní rok byl velmi netradiční,

a to hlavně proto, že jsme byli nuceni zavřít školku kvůli pandemii koronaviru.
Ani v této době jsme ale nezaháleli – zrekonstruovali jsme naši školkovou lehárnu,
pořídil se nový nábytek a koberec a nově se
vymalovalo, aby se zde všem dětem dobře
odpočívalo. V této době jsme také předškolním dětem dodávali pracovní listy, které neobsahovaly jen grafomotorické cviky,
ale také náměty, co s dětmi hrát za hry, jak
se zabavit během tak dlouhého volna ze
školky, byla zde také pohádka a cviky z jógy.
Branka naší školky se otevřela 18. května, nejdříve v omezeném množství, ale od
června nastoupily již děti v plném počtu.
Snažili jsme se v této době co nejvíce chodit

Cvičení jógy

ven do přírody, na zahradu, dokonce jsme
i cvičili jógu venku na karimatkách. Hráli
jsme různé hry o přírodě, o létě, hmyzu...
tvořili jsme z přírodnin.
Dne 1. června jsme společně s dětmi oslavili
Den dětí – zašli jsme si spolu na zmrzlinu
a následující den jsme pro děti připravili Pohádkovou zahradu, kde děti plnily
úkoly u pohádkových bytostí a za splněné úkoly je čekala zasloužená odměna.
Poslední školní den před prázdninami pan
učitel Dušík pasoval předškolní děti na
opravdové školáky a na odchod ze školky
dostaly děti něco na památku. Provoz MŠ
byl ukončen 10. července 2020.
Andrea Bittnerová

Hra na motýlky

Habřéci od února do září
Současná zdravotní situace u nás i ve světě značně ovlivňuje všechno
dění. Většina akcí se ruší, přesouvá a umenšuje. Ani původní jarní
plány Habřékům nevyšly. V sobotu 14. března jsme byli pozváni na
folklorní večer do Ždánic, akce měla být oslavou výročí souboru
Ždáničan. Neměli jsme být jen hosté, ale i účinkující. K této příležitosti jsme vymysleli a nacvičili vystoupení o vztahu domácích a přespolních, dokonce jsme stihli i generální zkoušku. K akci samotné už
nedošlo. Od 11. 3. 2020 platil nouzový stav.
K uvolnění mimořádných opatření došlo začátkem letních prázdnin, a tak jsme se dali do oprašování nového vystoupení, abychom
mohli doplnit program na posezení u cimbálu a potěšit svou přítomností pořádající mužský sbor i všechny hosty. Počasí toho dne
bylo uplakané a vrtkavé, přesto jsme zůstali v našem odhodlání
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tvrdí a setrvali. Při samotném vystoupení jsme měli na parketu sice kluzko, déšť ale ustal a my se mohli náležitě prezentovat.
Tento rok naštěstí neznamená jen konec mnoha věcí. Díky nadšení
pro akce vznikají nové projekty, vymýšlejí se nové systémy, zažité akce
se přetavují do nových hávů a projekty nabývají nových rozměrů.
I Habřéci zažívají všechny změny a snaží se být aktivní, jak jen to jde.
Na jaře si v duchu hesla Sami sobě vyhlásili hned dvě soutěže. Jedna
spadala do oblasti rukodělných prací a ukázala naše členy coby zručné švadleny a krejčí. Habřéci totiž šili, vyšívali, malovali a všelijak jinak vyráběli habroušky, každý se po svém chopil příležitosti a vyrobil
roušku v duchu našich tradic a folklóru. Pro ty, kteří jen spoře zavítají
k naší nástěnce u kostela nebo ještě neobjevili naše webové a facebookové stránky, přinášíme několik fotografických dokladů této akce.

Druhá výzva našeho vedení prověřila naše básnická střeva a mozkové závity. Úkolem bylo vytvořit báseň na téma Habřék v karanténě. I o tyto skvosty se rádi podělíme, jsou přece důkazem naší
hravosti, vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň i ukázkou soudržnosti skupiny, sepětí s tradicemi a folklorem, a to k lidové tvořivosti
a odkazu našich předků přímo náleží.
Ten lovecký kostelíček
– píseň proti trudomyslnosti
Sylva Klimešová
Ten lovecký kostelíček,
kolem něho korona.
Habrroušky máme,
a tak se staráme
o přežití národa.
Ten lovecký kostelíček,
nesedíme na peci,
do přírody smíme
po lesi chodíme,
podepište se všecí 12
Ten lovecký kostelíček,
srpen, říjen ohrožen.
Hrabr-akce drahý
nikdo nenahradí,
kéž je pořádat možem.

Habřék v karanténě
Karolína Kreslová
Habřéci milí
z karantény šílí!
Kdo by si pomyslel,
že by na šlahačku nevyšel?
Děvčata maj zadky bílé,
jak to s něma letos bude?
Zda-li uschnou a či ne,
Boží vůle nastane.
Chlapci doma žilu pletou.
Co teď s něma?
Pošleme je do komína?
Do zahrady, za vrátka
přes rok vzkvetou poupátka.

Na jaře jsme se vydováděli ručně, filozoficky, mentálně i emočně. To nám ale nestačilo.
Akce jako takové a setkávání především jsou
nám velmi blízké a není možné, abychom
je ze svých (i vašich) životů vypustili. V létě
jsme se tedy pustili do organizování tradiční akce s kapelou Generace. Osud nám přál
tak napůl, když si pro nás na den konání
připravil vskutku nevlídnou předpověď počasí. V celodenním úmorném vedru jsme
chystali akci nevěda, zda kvůli hlášeným
bouřkám vůbec proběhne. Odhodlání akci
uspořádat nám ale velelo setrvat. Dlouhodobá absence podobných akcí nám na druhou
stranu přála, a tak se areál u lesa začal hned
kolem sedmé hodiny večerní plnit prvními
návštěvníky. Situaci zkomplikovaly první
dešťové kapky. Po zvážení rizik počasí jsme

Habřék v karanténě
Libuše Hrdá
Ločáci borci só,
s Koronó si tykajó.
Je to „sviňa“ od Asie,
pré se jí tu dobře žije.
My jsme ale tvrdí, víme,
s tó „mrchó“ si poradíme!
Lovečanky, rázné ženy,
róškami só ověšeny.
Habrová či oranžová,
leccos se teď pod ňó schová.
Na hody už chceme juchat,

kdo to ale teď má čuchat,
esli víno nakópíme
nebo kroje naškrobíme.
Alkohol je, jak je známo,
všelék, to neříkám darmo!
Proto každé večer decku,
blbě se pak stává k děcku,
zato budeš čilé, zdravé,
Koroně pak z okna mávé!
Tak Habřéci na zdraví,
plnoletí, to se ví.

Habřék v karanténě
Lenka Synková
Karanténa propukla,
korona světem řádí.
Místo šohaje spíše mukla
teď Habřék předvádí.

Soutěžíme v básnickém umu,
i když máme zakrytou hubu.
A co, že nemáme rukavice,
vždy zachrání nás slivovice!

Vzpomíná na króžky,
místo kterých šije róšky.
Dá si k temu deci vína
a v paměti hody mívá.
Jak kolovala flaška,
teď by z toho byla fraška.

Jen se těš, ty neřáde,
strach z tebe nemáme!
Při verbuňku tě vyženem
a pak „Tluču, tluču“ zapějem.
My Habřéci jsme tvrdí
jako ten náš kraj.
Na naše tradice jsme hrdí.
Teď vyhlasme viru zmar!

se s kapelou dohodli
Po dezinfekci bývá žízeň,
na tom, že na akci
na pitný režim pamatuj.
tentokrát účinkovat
Aby nepostihla tě trýzeň,
nebudou. Následovždy rozestupy dodržuj.
valo rychlé zvážení
situace a ještě rychlejší reakce. S pomocí pana starosty a našeho ného vstupného dobrovolně plnila. A také
multifunkčního člen - DJ Buryho (a za hojné to, že kapela, která se na hraní v Lovčicích
pomoci všech ostatních) jsme v cukuletu za- těšila, setrvala část večera na akci coby nájistili novou hudební produkci. Vypalovačky vštěvníci a konzumenti.
všeho druhu linoucí se z reprobeden zvaly Se všemi příznivci setkávání a dobré nálady
všechny přítomné na parket. Změna hudby jsme se osobně ten večer setkali. Zažili jsme
některé příchozí odradila, u brány se otočili opět jeden ze super večerů a nezbývá než
a mazali někam jinam. Ti, kteří nám zůstali poděkovat za přízeň a pozvat na akci zase za
věrni, byli osvobozeni od placení vstupného, rok. A co když bude zase nějaká vyhrocená
přesto nás mohli za naše organizační úsilí zdravotní situace? Nebojte se, my to nějak
podpořit jakýmkoli příspěvkem. Velmi nás vymyslíme.
potěšila skutečnost, že se kasička dobrovolZa Habřéky Sylva Klimešová

Habřéci po dokončení příprav na večerní akci

Mladí Habřéci na koštu
www.lovcice.cz
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Kroje v Lovčicích
Obliba folkloru v Lovčicích je veliká. Dokazuje to poměrně vysoká návštěvnost na akcích spojených s folklorem a tradicemi.
Úspěch těchto akcí pomáhají dotvářet kroje patřící do Lovčic.
Ve správě Habřéků jsou kroje k dispozici všem, kteří se chtějí do
folklorních akcí aktivně zapojit. Všem, kteří chtějí tradice nejen
udržovat, ale taky je rozvíjet. Skutečnost, že kroje v obci máme
a můžeme tak celkem pohodlně zapojovat další lidi do folklorního života, považuji za luxus. Pořízení nového kroje je drahá
záležitost. A cena není zdaleka jediná překážka. Sehnat šikovné
švadleny se zkušenostmi s šitím krojů není jednoduché. Nákup
materiálů vhodných pro naše kroje je dost choulostivá záležitost,
protože některé už se nevyrábí, jiné zase nejsou k sehnání. Podobné strasti zažíváme pravidelně při údržbě našich krojů, které
pocházejí z 80. let minulého století. Některé části jsme schopni
opravit nebo nové vyrobit svépomocí (například klobouky), většinu si ale musíme nechat vyrobit na zakázku. A samozřejmě ná-

ležitě zaplatit. V tomto kroku nám již několik let vydatně pomáhá
Jihomoravský kraj, díky jehož dotacím jsme už obnovili a rozšířili velkou část naší krojové základny. Za jejich finanční podporu
upřímně děkujeme.
V současnosti máme ve výrobě nové dívčí kordulky, mašle, zástěry a spodnice, chlapecké řemeny, košile a kalhoty. Naší snahou
je, aby byly kroje stále v reprezentativním stavu a aby se dostalo
na všechny naše členy i další zájemce o folklorní dění v Lovčicích.
Jsme velmi rádi, že naše mládež hrdě nosí kroj a dobře prezentuje
naši obec nejen u nás, ale i na různých přespolních akcích. Dlužno dodat, že ani ženáči nezaostávají a pořizují si kroje (ti už sami
za svoje) pro sebe i svoje ratolesti. Doufám, že zachováte přízeň
nejen nám Habřékům, ale i celému folkornímu dění v Lovčicích.
A že se setkáme, ať už na hodech (pokud situace dovolí), nebo
někde jinde, hlavně V KROJI...
Václav Duroň

Co se událo, děje a dít mělo v našem Klubíku
Rok 2020 je nejen pro nás rokem změn, ať
už pozitivních tak i negativních. Rádi bychom se s vámi podělili hlavně o to kladné,
co tento rok přinesl.
Letos v září je tomu přesně rok, co jsme
začali s obnovováním oddechového místa Žégrut v katastru obce Lovčice. V září
2019 jsme se vydali na procházku s kroužkem Šikovných ručiček a Všeználkem
(dnešním Chytrolínem) a společnými silami vysadili bylinkovou zahrádku, která
nemá být pouze ukázkou různých léčivek,
ale také místem plným užitkových bylin
pro další využití. Na jaře 2020 jsme zde
sklidili první úrodu a s dětmi v kroužcích
uvařili sirupy. Hned, jak to bylo možné,
pokračovali jsme ve zvelebování tohoto
prostoru. Snažíme se sem instalovat prvky,
které zapadají do rázu okolní krajiny, nenaruší jedinečnou atmosféru místa a ještě
splňují požadavky a přání dětí, které se podílejí na postupné proměně tohoto areálu.
Pokud tímto směrem vedou pravidelně

6

www.lovcice.cz

vaše kroky, máte jistě přehled o všem, co
se zde děje a tzv. z první ruky pozorujete
všechny změny. Pokud ale čtete tyto řádky a marně vzpomínáte, kdy naposled jste
na tomto místě byli, je na čase sem zavítat.
Procházka přírodou uprostřed babího léta
je sama o sobě balzámem pro duši, bonusem pro vás tedy bude přesvědčit se na
vlastní oči, jak to v Žégrutě dnes vypadá.
Celý areál doznává spoustu změn, které
jsou na první pohled patrné, přesto ještě
zdaleka nejsou konečné.
S hrdostí můžeme oznámit, že jsme sem
všechny nové prvky během roku zabudovali svépomocí. Velký dík patří vedoucím
kroužků, táborů a dětem, všichni přiložili
ruce k dílu a pracovali, kopali, sekali, řezali, natírali, vysypávali, ukládali, okopávali
a mnoho dalších činností vykonávali, aby se
neutěšený stav místa rychle měnil k lepšímu. Kromě bylinkové zahrádky jsme usadili dřevěnou perníkovou chaloupku, vytvořili chodníček „bosou nohou“, nainstalovali

dlaždicového panáka na skákaní, či dřevěné hmyzí domečky. A pokud nám počasí,
zdravotní stav a celosvětová situace dovolí,
chystáme se na několik dalších úprav ještě
v tomto roce. Plány máme smělé a obáváme
se, že je bez pomoci nezvládneme. Kolem
celého areálu je třeba vybudovat oplocení.
Jedná se o vyhloubení jam, zabetonování
plotových kůlů a osazení pletiva. Všechno
se nám podaří jen ve spolupráci s obcí Lovčice, na jejímž katastru celý areál vzniká.
Další pozitivní zprávou letošního roku
bylo schválení projektu „Učíme se pro život”, do kterého jsme se zapojili s dalšími
neziskovými organizacemi z regionu pod
záštitou Kyjovského Slovácka v pohybu,
za jejichž spolupráci jsme velmi vděčni.
Peníze z dotace využíváme na realizaci
projektových dní v klubu i mimo něj, na
financování dalšího vzdělávání našich pracovníků a další akce, do kterých jsme se
hned v letošním roce naplno pustili. Velkou výhodnou projektu je to, že je rozplá-

nován do tří let, čímž jsme si zabezpečili
finanční prostředky na konání akcí pro
děti na dlouhou dobu dopředu. Pro lepší
představu o realizovaných projektech zmíníme např. výlet do Permonia v Oslavanech, do zábavních center Bruno a Bongo
a další. Na podzim nás čeká projektový
den na hvězdárně ve Ždánicích nebo Vida
centrum v Brně.
V lednu 2021 oslaví Klub dětí a mládeže
Lovčice 5 let existence. Možná vás napadne, že to není bůhvíjak dlouhá doba, ale
pro ty, kteří s námi začínali, je to kus práce,
ale hlavně pořádná dávka zábavy a srandy,
které zažíváme s dětmi, které naše kroužky
navštěvují, ať už jsou to miminka, před-

školáci nebo i školáci. Doufáme, že tuto
pro nás důležitou událost budeme moci
oslavit.
A jak to u nás funguje aktuálně? Brány
Klubíku se otevřely 7. 9. 2020. V novém
školním roce pokračují již zavedené dopolední kroužky (Mrňousci, Kuřátka,
Broučci), stejně tak jako časem prověřené kroužky odpolední (Šikovné ručičky,
Chytrolín, Sporťáček, Sborůvečky). Nově
jsme otevřeli odpolední kroužek Malý záchranář. Aktuálně jsou kroužky obsazeny
dohromady 132 místy - dětmi převážně
z Lovčic a okolních vesnic.
Do konce roku chystáme také dílničky,
které bývají hojně navštěvované. Připravu-

jeme rukodělné aktivity pro děti i dospělé,
převážně ženy. O každé chystané akci budeme předem informovat na našich stránkách i ve vývěsce Klubu.
Novinkou letošního roku je páteční dopoledne s liškou Bystrouškou, které budou
moci navštěvovat děti od 1 do 6 let bez
rodičů. Pokud byste měli o tento kroužek
zájem, volejte na tel. číslo 774636701.
Práce je před námi spousta. Odhodlání
máme veliké. Teď už jen stačí, aby nám nic
nepřekazilo naše plány a mohli jsme se bez
omezení setkávat na akcích pravidelných
i občasných.
Bc. Lucia Tvrdá, předsedkyně
Klubu dětí a mládeže Lovčice

všem, kteří se těchto akcí zúčastnili a podpořili nás v naší snaze o zpestření života
v obci.
V sobotu 5. 9. 2020 nás členové našeho
klubu reprezentovali na již tradiční akci Veteránfest ve Slavkově, kde zhlédli zajímavé
kousky auto moto techniky z dob více či

méně minulé.
Do budoucnosti plánujeme zopakovat doškolování řidičů s přednáškou o poskytování první pomoci při silničních úrazech
a uspořádat video reprodukci ze zákulisí
závodů Paříž – Dakar.
Předseda AMVK Josef Biegun

AMVK v akci
V posledním srpnovém víkendu uspořádali
členové Auto moto veterán klubu letní noc
s účastí dechové hudby Mistříňanka a následně dětský den, kde se dětem postarala
o zábavu ukázka techniky dobrovolného
hasičského útvaru z Lovčic, za což jim ještě jednou velice děkujeme. Děkujeme také

Mistříňanka

Veteran fest Slavkov

Ze života sboru
„Tento způsob roku zdá se mi poněkud nešťastným“, zapsal by jistě Vladislav Vančura do některé ze svých knih, kdyby měl možnost
sledovat s námi aktuální dění. Staré pořádky neplatí, nikdo neví, co
bude zítra natož za měsíc, ruší se tradiční církevní i světské tradice,
svátky, události, oslavy. Nic není předem dané a nic není definitivní,
z naprostých samozřejmostí se staly malichernosti. Do toho se občas
ozve se svou silou příroda a je tu rázem rok, který nepamatujeme.
Události letošního roku ovlivnily i náš sbor, byť ne vždy nutně negativně. Například tříměsíční prázdno, během kterého se rušila jedna
akce za druhou, jsme povětšinou uvítali - tolik volných pátků a sobot
jsme neměli snad od založení sboru. O něco horší situace byla ohledně plánování naší letní akce. Udělat, neudělat, babo raď. Když už se

začne nějaká větší akce plánovat, není možné ji jednoduše a bezbolestně zrušit. V průběhu jara jsme byli přesvědčeni, že se letos Posezení u cimbálu neuskuteční. S příslibem možného pořádání akcí
do pěti set účastníků jsme nakonec bouchli do stolu a rozhodli se,
že akci uspořádáme. To bouchnutí do stolu přišlo letos o dva měsíce později než v běžném roku, takže si dovedete představit následný
frmol.
I v krátkém termínu se nám podařilo akci dobře připravit - sehnali
jsme opět velké množství vzorků, domluvili účinkující sbory, které
byly ochotné na poslední chvíli akci naplánovat a zdálo se, že nás
nic nemůže zastavit. Každý dobrý skutek ale má být po zásluze potrestán. Po loňském pořádání akce na kulturním domě jsme dospěli
www.lovcice.cz
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k přesvědčení, že stůj co stůj musíme akci uspořádat v areálu u lesa.
Předpověď počasí bohužel nevypadala úplně růžově, a tak jsme na
poslední chvíli museli shánět stany, abychom mohli areál zastřešit.
Povedlo se, drobný májový deštík nás nemohl vyděsit. Stejné nadšení
pro věc nemělo ale počasí, které si na sobotu 11. července, kromě
20mm srážek připravilo také osvěžující odpolední teplotu 14°C. Celou situaci asi nelépe dokreslí fakt, že se spousta návštěvníků ptala
po svařáku, což je v půlce července tradičně velmi žádaný nápoj. Navzdory počasí se akce zúčastnil početný dav návštěvníků a na tomto místě všem ještě jednou moc děkujeme. V rámci programu jsme
v několika vstupech naznačili desetiletou historii našeho sboru, kvůli
nepřízni počasí jsme však bohužel nemohli prezentovat připravenou
výstavu. No co, deset let, to stejně nic není, pokud fotky nesežerou
myši, doplníme je a připravíme na dvacáté výročí.

Život se během letních měsíců začal vracet alespoň trochu do starých kolejí. Od června do září jsme se zúčastnili několika přespolních
událostí - byli jsme zpívat na Rudníku ve Vacenovicích, v Hroznové
Lhotě, ve vlkošských búdách a naposledy na zarážení hory v Bukovanech. Na svátek sv. Petra a Pavla jsme také zazpívali před kostelem
emeritnímu opatovi strahovského kláštera Michaelu Josefovi Pojezdnému.
Před námi je nyní svatováclavský víkend, kdy pátek tradičně trávíme
stavěním máje na hodech v Ostrovánkách a neděli setkáním u Végrova kříže. Snad se do té doby nezmění aktuálně opět vyhrocená
situace a obě události se uskuteční. Pokud ne, budeme se těšit na setkání s vámi v lepších časech.
Za Mužský sbor Lovčice
Petr Konečný

Posezení u cimbalu

Setkání sborů, Hroznová Lhota

Zpívaní s beranem Rúdnik Vacenovice

Zpívání ve Vlkošských búdách

Ze života farnosti
Minulý půlrok se i v naší farnosti nesl ve
znamení omezení způsobených obavami
z rychlého šíření koronaviru. Bylo utlumeno jak sloužení mší svatých, tak i činnost
farnosti. Největší církevní svátky, svátky
velikonoční bylo možné sledovat pouze
v televizi nebo na internetu, kdy byly mše
svaté slouženy nezřídka pouze pro televizní přenos za přítomnosti jednotek farníků.
Převážně nedělní mše svaté byly vysílány
nejen v TV, ale také i prostřednictvím rozhlasových vln. I 1. svaté přijímání čtyř dětí,
které se obvykle koná u příležitosti svátku
svaté Trojice v červnu, muselo být přesunuto až na říjen. Omezení konání mší svatých se týkalo také sloužení ve venkovních
prostorách, a proto se neslavily ani tradiční pobožnosti jako Boží tělo a Petr a Pavel
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před kostelem, resp. v areálu malého hřiště. V prázdninovém období byla uskutečněna
Od 11. května bylo omezení týkající se koná- jedna plánovaná technická úprava - v černí bohoslužeb uvolněno pro omezený počet venci byla provedena na kostele instalace
účastníků (max.100), a proto se u nás začaly venkovních ventilačních trubek, které jsou
sloužit v neděli 2 mše svaté. První pro farní- důležité pro správné odvětrání vlhkosti ze
ky z horního konce a Ostrovánek, druhá pak základů. Ale i jedna neplánovaná oprava.
pro farníky z dolního konce a Nechvalína. Navíc se ve středy začaly
sloužit mše svaté s intencemi z období omezení, aby bylo vyhověno
všem, kterým v době zákazu vyhověno být nemohlo.
Dne 29. června se konala titulární slavnost našeho kostela, který
je zasvěcen svatým Petru a Pavlovi. Tuto celebroval P. Pojezdný,
premonstrát a opat Strahovského
Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích
kláštera.

Srpnová bouřka poškodila na více místech
střechy kostela i fary. Vzhledem k výškovým pracím byla nutná oprava odbornou
firmou. Na přelomu srpna a září došlo také
na kompletní vyklizení farního dvora po
zbourání přilehlých hospodářských stavení
a na opravu odpadního potrubí z fary.
I přes pokračující omezení v souvislosti s koronavirem naše farnost uskutečnila
tradiční poutě. První víkend v červenci se
vydala parta poutníků pěšky na Velehrad,
aby oslavili výročí příchodu svatých Cyrila
a Metoděje. Mnozí ani při všech omezeních nelitovali času a námahy a absolvovali
tradiční pouť pěšky, ať už celou (z Lovčic)
nebo jen částečně (ze Stupavy či Buchlova).
Na stejnou oslavu, avšak na jinou lokalitu
– do Mikulčic, se ve stejném termínu také
vydali naši poutníci, někteří se tam dokonce přidali do ministrantských řad. Tradičně
i na svatý Hostýn byl letos zorganizován
poutní zájezd autobusem, a to dne 15. srpna. Na této pouti opět nechyběli ti poutníci, kteří na toto oblíbené místo každoročně
cestují vlakem.
Dne 26. srpna pak při mši svaté provázela
svým zpěvem Svatomichalská gregoriánská
schola z Brna. Její jádro tvoří bývalí ministranti z různých, nejen brněnských farností.
Po mši svaté zazpívali také nešpory, což je
odpolední či podvečerní pobožnost (součást denní modlitby). Pro naši farnost to
byla nezvyklá událost, a tak se kostel utěšeně zaplnil i ve všední den, kdy bývá účast na
mších více než skromná.
V neděli 20. září byla jako každoročně
sloužena mše svatá za úrodu. Během mše
jsou přinášeny dary úrody a jsou čteny
přímluvy za úrodu a lidi, kteří ji pěstovali

a budou konzumovat. Pro všechny je to tak
čas ohlédnutí za celým rokem a děkování za
dary, se kterými můžeme nakládat.
Všem, kteří se jakoukoli měrou podílejí na
zvelebování prostor nejenom kolem koste-

la, ale i na faře a jejím dvoře, stejně tak jako
těm, kteří pomáhají při chodu farnosti či
přispívají k důstojnému prožití mší svatých,
patří zde velké díky!
Za farnost Lukáš Poláček

Kostel - odvětrání základů

Činnost zásahové jednotky obce
Za uplynulý půlrok se toho u nás událo spoustu. Od požárních
poplachů, školení a cvičení, přes soutěže v požárním útoku až
po ukázku techniky na dětském odpoledni na malém hřišti. Ale
všechno popořádku…
První požární poplach byl vyhlášen 11. dubna, když na místním
bývalém JZD hořely pořezané keře a větve stromů, proložené slámou a prolité olejem. Dotyční paliči situaci nezvládli, a tak jsme
byli přivoláni k likvidaci požáru.
Druhý poplach byl 2. června, kdy jsme byli u požáru v Ostrovánkách, kde hořelo dřevo uskladněné na dvoře u domu. Společně
s dalšími jednotkami jsme provedli uhašení požáru a rozebrání
prohořelého dřeva.
Třetí výjezd byl 28. července, kdy se naší obcí prohnala vichřice, která způsobila škody na několika domech, kde odletěly části
střešní krytiny. Majitelům poškozených domů jsme pomohli střechy opravit. Dále nás čekalo vyřezání spadlých stromů z potoka,
aby nedošlo k přehrazení potoka a zaplavení zahrad.
Abychom byli připraveni na nejrůznější druhy zásahů, pravidelně
provádíme školení všech našich členů. Každé školení je na kon-

krétní téma, které se podrobně rozebere a na ukázkách z videí si
ukážeme nejčastější chyby, abychom se z nich poučili. Povedlo se
nám uspořádat i taktické cvičení, zaměřené na vyhledávání pohřešovaných osob v zakouřeném prostoru. Tím prostorem byly
kabiny na fotbalovém hřišti, zakouření bylo simulováno černými,
částečně průhlednými sáčky, které si hasiči navlékli přes helmu
a masku dýchacího přístroje. Pohřešovanou osobou byla figurína,
kterou jsme si sami vyrobili, a aby byla simulace co nejreálnější,
figurína vážila 70 kg, aby představovala reálnou dospělou osobu.
Dále jsme byli požádáni od AMVK Lovčice, abychom na dětském
odpoledni připravili ukázku hasičské techniky a doplnili program
zábavy pro děti. Mimo statickou ukázku naší výzbroje a výstroje
jsme pro děti vyrobili velké množství tzv. lehké pěny, která byla
zábavou na více než hodinu pro malé i velké.
Velké úspěchy máme také v pohárových soutěžích družstev III.
okrsku v požárním útoku. Tuto soutěž se nám podařilo poprvé zorganizovat i u nás v Lovčicích. Počasí nám sice nepřálo, ale nakonec se vše podařilo výborně. V jednotce je nás dost na to, abychom
vytvořili dvě soutěžní družstva, která si rozhodně nekonkurují,
www.lovcice.cz
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ale naopak pomáhají, jsme přece všichni z jednoho sboru! Jedná
se o družstvo „DREAM TEAM“ složený ze starších a zkušených
závodníků a pak družstvo ,,mladých“ , kteří do soutěže přišli letos poprvé a po pouhých pěti trénincích. Ale pokud si myslíte, že
toto družstvo mladých je pouze do počtu a sbírá zkušenosti, jste na
omylu! Poprvé se představili před domácím publikem a bylo z toho
hned druhé místo. Další představení měli na soutěži v Ostrovánkách, kde za sebou nechali úplně všechna družstva a s přehledem
vyhráli. Úspěšné tažení zakončili na noční soutěži v Želeticích, odkud z dvanácti družstev dovezli pohár za druhé místo.
Výsledky DREAM TEAMU stojí také za zmínku. Na soutěži ve
Věteřově obsadili 3. místo, soutěž v Lovčicích jim přinesla 1. místo, soutěž ve Strážovicích 1. místo a soutěž v Želeticích 4. místo.
Všechny tyto soutěže se vyhodnocují nakonec dohromady, jedná
se o Pohár III. okrsku. V tomto celoročním hodnocení soutěží
jsme lépe už dopadnout nemohli. Pohár III. okrsku za celkové
první místo nám bude předán na výroční valné hromadě. Kluci
opravdu tvrdě trénovali a to za každého počasí. Díky tomu se dostali až na vrchol a po zásluze vyhráli.
Nyní již soutěžní klání skončila, ale zahálet se nebude! Mimo
další školení a přípravné kurzy se věnujeme úpravě naší hasičské
základny, kde nás čeká ještě spousta práce, jelikož se musí provést stavební úpravy budovy pro nové zásahové vozidlo. Již jsme
provedli výkopové práce okolo základů zbrojnice a na další úkoly
jsme připraveni v průběhu rekonstrukce.
Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají
nám v plnění všech našich úkolů. Do dalších dní a týdnů přejeme
všem spoluobčanům co nejvíce zdraví a co nejméně potřeb naší
pomoci. OHNI ZMAR!
Za zásahovou jednotku obce Lovčice, Hájek Filip, velitel jednotky

Obě naše družstva po soutěži v Lovčicích

DREAM TEAM po soutěži ve Strážovicích

Lehká pěna pro děti

Průběh taktického cvičení s již zachráněnou figurínou

Pokračování pohádky z minulého čísla

Bublinka ve mlýně
Mlýn se Bublinkovi velmi líbil. Chvilku se
díval, jak mlýnské kolo žene vodu a pak se
mu zachtělo se na kole svézt. Skočil tam
a sjel jako na skluzavce do vody, to byla
paráda. Chtěl to zkusit ještě jednou, a aby
nemusel pěšky na hráz, obrátil vodu a vyvezl se po kole nahoru. Co to ale udělalo ve
mlýně, zatím ani netušil. Mouka se vracela
do zrní, stárek nechápal, co se děje. Hleděl
na to boží dopuštění jako při zjevení, ale
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mlynář měl hned jasno. Vzal lýčený provaz
a běžel ven přímo ke kolu.
Chvilku Bublinku pozoroval, pak se rozpřáhl, vodníka čapl a už ho měl v lýku. To
se Bublinka lekl! Hned mu bylo úzko. Mlynář byl na něj pořádně naštvaný, a tak ho
uvázal ke kamnům v kuchyni, aby seschl
a bylo po něm.
Bublinka své dovádění na kole ale nemyslel zle, byla to jen zábava, nechtěl mlynáři

škodit, ale žádné vysvětlování nepomáhalo. Mlynář byl rázný, všem zakázal se
k Bublinkovi jen přiblížit a sám odešel do
mlýnice spravit, co vodník natropil.
V kuchyni chystala oběd panímáma, a tak
se Bublinka všemožně snažil si ji udobřit.
Omluvil se, že to tak nemyslel, a sliboval,
že už to víckrát neudělá. Byl na suchu
a slábl a slábl a prosil a prosil. Vtom se
vrátil pantáta mlynář a Bublinkovi znovu

pohrozil: „Zůstaneš tady, a až uschneš úplně, hodíme tě do kamen!“ To bylo něco
na vodníka!
Jakmile pantáta odešel, začal prosit o to víc,
že bude sekat dobrotu, nikomu neublíží
a všemožně bude pomáhat. Panímámě se
ho zželelo a nakonec ho pustila. Bublinka
byl tak rád, že slíbil, že se v rybníku nikdo
neutopí a bude pomáhat, jak to jen půjde.
Bublinka uměl taky předpovídat počasí.
Dokonce s přesností na čtrnáct dní dopředu. Skamarádil se s pantátou mlynářem
a radil mu, kdy je dobré jít na pole, kdy je
třeba sklidit úrodu, kdy bude sucho a seno
pěkně oschne, kdy naopak bude pršet a je

třeba rychle sena svézt do stodoly. O jeho
umění předvídání počasí se vědělo široko
daleko, a tak chodili na radu i ostatní sedláci. Vodník byl dobrý, pomáhal, kde mohl
a nikomu pomoc neupřel.
Jak slíbil, hlídal taky, aby se v rybníku nikdo neutopil. Byla to ale velmi náročná
práce. Děcka věděla, že se jim nic nestane, a tak se hrnula do vody hlava nehlava. Bublinka pak měl plné ruce práce, aby
všechny stihl zachránit. Byl z toho tak
unavený, že ani na pokuřování dýmky na
rybníku neměl chuť.
Jednou ho ale napadlo, jak to všechno vyřeší. Nechal vybubnovat, že se budou kluci

učit plavat. Všichni se museli shromáždit
na hrázi, Bublinka jim nejdřív řekl jak
a co dělat, potom je také poučil, co se dělat
nemá, a poté šli kluci do vody. Za týden
plavali všichni jako rybičky. Další týden se
učily plavat holky. Po čtrnácti dnech měl
Bublinka klid.
O té doby sedával na vrbě, podřimoval
a odpočíval, jindy bafal z dýmky a pozoroval děti, jak si užívají vodní radovánky.
Někdy měl trochu práce, když přišel někdo z vedlejší dědiny, takový návštěvník
ale prošel plaveckým rychlokurzem a Bublinka zase mohl na všechny jen dohlížet
z vrby.

TJ FK Sokol Lovčice zahájila sezónu 2020/2021
Po dlouhé vynucené fotbalové přestávce,
kterou zapříčinila pandemie Covidu 19,
se vracíme zpět na trávník k tréninkům
a zápasům. V letošní sezóně 2020/2021
jsme přihlásili do okresních soutěží čtyři
mužstva. Tradičně jako vždy byl přihlášen
A-tým, který se účastní III. B třídy mužů,
a vede si zatím velmi dobře, po šesti odehraných utkáních má zatím šesté místo
v tabulce po jedné výhře, třech remízách
a dvou prohrách. Celkem mužstvo mužů
odehraje v podzimní části soutěže jedenáct
zápasů, věříme, že se bude dařit i nadále
a po zimní přípravě bude vše ještě lepší.

Samozřejmě se věnujeme i mládežnickým
kategoriím, do soutěží byla přihlášena
celkem tři mužstva - dorost, mladší žáci
a starší přípravka. I tyto týmy mají odehráno již několik zápasů. Tým dorostu má
na svém kontě zatím dvě prohry a jedno
vítězné utkání. Celkem kluky čeká osm
utkání. Výsledky dorostu jsou hodně závislé na kompletním sestavení kádru do
zápasů, tato kategorie je problematická,
kluci nastupují na střední školy, procházejí pubertou, ale myslím, že to společně
zvládneme. Mladší žáci si vedou zatím
v zápasech dobře, zaznamenali jsme jednu

prohru a dvě výhry, celkem kluky a holky
čeká devět utkání na podzim a v zimě snad
nějaké halové turnaje, když to okolnosti
dovolí. Starší přípravka, ta je zatím stoprocentní, po třech výhrách vede tabulku soutěže a čeká ji celkem dvanáct utkání. Každé
mužstvo trénuje dvakrát týdně, takže náš
program je docela nabitý, ale vše zvládáme
díky dobré spolupráci všech členů FK Lovčice. Budeme velmi rádi, když nás přijdete
na hřiště podpořit, ať na domácí tak i venkovní zápasy.
Sportu zdar
TJ FK Sokol Lovčice

Muži TJ Sokol Lovčice

Dorostenci TJ Sokol Lovčice

Starší přípravka TJ Sokol Lovčice

Žáci TJ Sokol Lovčice
www.lovcice.cz
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Noví občánci byli přivítáni 21. června 2020

František Snášel

Jan Krejčí

Marek Kozák

Sabina Šindelářová

Stela Marušková

Jáchym Hradil

Michal Matyáš

Eliška Janíková

Matěj Gardáš

Přejeme jim pěkné a bezstarostné dětství plné lásky a rodinné pohody.
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