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Školní rok 2016

Už podruhé jsme se účastnili
Ždánického plenéru
Tentokrát se vším všudy… i děti si totiž užily tvorby v přírodě na
„plné pecky“, když strávily tři úžasné dny v okolí zámku ve Ždánicích. V letošním roce se k žákům naší školy a žákům výtvarného
oboru ZUŠ Ždánice přidali i vzdálení přespolní. Přijelo šest dětí
ze ZUŠ Břeclav. Takže ve finále ve dnech 6. – 8. května 2016 se
v zámecké ubytovně sešla dvacítka mladých umělců se svými učitelkami Annou Horákovou, Denisou Dušíkovou a Andreou Vašíčkovou. Téma „Krása krajiny v nás a kolem nás“. Po celé tři dny
se kromě učitelek dětem věnovala také výtvarnice Denisa Belzová,
která provedla děti světem street artu. Během prvních dní si děti
odzkoušely drobné skicy v krajině a práci se šablonami. Páteční
večer jsme trávili promítáním fotografií a prohlížením inspirací ve
světě street artu. V sobotu odpoledne jsme se pak po jednotlivých
školách vrhli na společnou práci – velkoformátový obraz 1 × 2 metry s tématem krajiny, ale street artovou technikou. Nutno říci, že

Za naši školu se zúčastnily Ema Bittnerová, Eliška
Hrabcová, Markéta Müllerová, Beatrix a Maeveen
Stoneovy a Anna Vykoukalová
www.lovcice.cz
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všichni přihlížející dospěláci řičeli nadšením nad dětským vnímáním krajiny a jeho promítnutím do obrazů. Počasí vyšlo, práce se
zdařila a všichni si letošní plenér náramně užívali.
V závěru chci poděkovat Tomáši Prusenovskému za organizaci,
městu Ždánice za finanční podporu a panu Martinovi Kotíkovi
za vstřícnost při zajišťování zázemí v zámecké ubytovně. Na vás,
čtenáře, se těšíme v září na vernisáži v Laudonově vile. Pokud to

nestihnete, nevadí, v prosinci se můžeme potkat v Břeclavi nebo
v příštím roce v Radniční galerii v Kyjově.
Spolupráci s Denisou Belzovou jsme dokonce prohloubili: v době
letních prázdnin nám spolu se svým kolegou Lukášem Orlitou
vytvořili na hrací zdi na školní zahradě malé street artové dílo.
Až půjdete okolo, stavte se podívat.
-dus-

Ve školce to žije
Většina z nás má již školková léta dávno
za sebou, dovolujeme si tedy pár řádky seznámit širší veřejnost s tím, jak to u nás
v mateřské škole v Lovčicích žije.
V tomto školním roce je zapsáno celkem
26 dětí, z toho 18 chlapců a 8 dívek. Při
činnostech a hrách máme možnost využívat školní prostory, které prošly náročnou
rekonstrukcí. Díky vstřícnému přístupu
zřizovatele máme nové rozvody elektřiny,
vody, topení, podlahy a novou kuchyň.
Nemalé díky patří rodičům dětí a provozním zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravných a úklidových pracích
a opravdu si „mákli“. Ještě jednou všem
děkujeme!
A jak to tedy u nás žije? Kromě prioritní úlohy mateřské školy, kterou je první
odloučení od rodiny a navazování nových sociálních vztahů a kamarádství, se
děti formou her také učí dovednostem
a návykům. Aktivity jsou zaměřovány na
zvládání sebeobsluhy, správné stolování,
přípravu na školní docházku, klademe
také velký důraz na budování kladného vztahu dětí k přírodě. Máme mnoho
úkolů, a proto nezahálíme – cvičíme, ma-

lujeme, zpíváme, tvoříme, poznáváme,
zkoumáme přírodu, navštěvujeme různé
výstavy, muzea, účastníme se akcí společně se školáky.
Pro představu – v minulém školním roce
jsme navštívili kino Panorama v Kyjově,
připravili jsme si krátké vystoupení při
zahradní slavnosti s tématem Česnekový
král, byli jsme v muzeu ve Ždánicích na
výstavě historických hraček a také v Kyjově na Vánoční tvůrčí dílničce spojené
s výstavou Hračky ze staré půdy. Navštívili nás pejskové speciálně vycvičeni na
canisterapii. V prostředí mateřské školy
proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pod záštitou projektu
Prima Vizus. Děti zpívaly na Vánočním
jarmarku a na kúru v kostele společně se
školáky.
Dále také proběhly tvůrčí tematické dílničky. Cvičili jsme v kroužku „zumbička“.
Podíleli jsme se na organizaci Karnevalu.
Užili jsme si i tradiční masopustní obchůzku obcí. Den Země jsme oslavili v Kyjově v parku společně s dětmi z okolních
škol. Připomněli jsme si výročí Karla IV.
Přijelo k nám také mobilní dopravní hřiš-

Školka

Školka na výletě

Školka na procházce u rybníka

Děti na školní zahradě
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tě. Navštívili jsme zámek v Miloticích, kde
jsme absolvovali prohlídku v dobových
kostýmech. Ojedinělým zážitkem pro nás
byla návštěva paní praktikantky s živým
hadem.
Největší úspěchy zaznamenaly akce jako
každoroční výlet s rodiči (tentokrát na zámek v Lednici) a Sedmiboj tatínků (plnění
úkolů, stezka odvahy, nocování ve stanu,
pasování předškoláků na opravdové školáky). Mezi oblíbené činnosti u nás ve školce patří i různé „kuchtění“ - rádi pečeme,
vaříme a samozřejmě ještě raději ochutnáváme. Už jsme vyzkoušeli např. štrúdl
s jablíčky z naší zahrady, vánoční perníčky, hodové koláče, eskymáckou pomazánku, velikonoční perníčky a další.
Nevěnujeme se ale jen jednorázovým aktivitám. Pro předškolní děti probíhá v mateřské škole každoročně kurz Grafomotorika + Dobrý start do školy, který děti
navštěvují s rodiči.
I v letošním školním roce plánujeme
mnoho zajímavých akcí a těšíme se na setkávání jak s rodiči, tak i se širší veřejností.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Andrea Bittnerová, Petra Svobodová

Slovo starosty obce

Vážení občané,
letní měsíce jsou za námi. Věřím, že jste si
během nich odpočinuli, načerpali novou
energii, prožili jste se svými rodinami hezké chvíle a děti krásné prázdniny.
V Lovčicích jsme v létě nejen odpočívali,
ale také pracovali. Co všechno se podařilo?
Na prvním místě bych chtěl zmínit, že jsme
v plánovaném termínu dokončili nejvýznamnější stavbu v naší obci za několik posledních desetiletí, a to Kanalizaci „A“ výtlak odpadních vod. Kolaudace proběhne
v prosinci 2016. Jak víte, jedná se o stavbu

odkanalizování obce přes čerpací stanici,
která přečerpává odpadní vody do ždánické čističky. Položili jsme nové potrubí,
vybudovali přípojky k rodinným domům
a na několika místech i odlehčovací komory, které budou sloužit při větším naplnění vodou, např. při dešti, a zajistí odtečení
přebytečné vody do potoka. Vybudovali
jsme příjezdovou komunikaci k přečerpávající stanici a udělali řadu dalších kroků,
které byly potřeba. Celkové náklady této
stavby činí 54 426 384 Kč včetně 21% DPH.
Ministerstvo zemědělství přispělo dotací
35 331 000 Kč, Jihomoravský kraj poskytl
10 000 000 Kč a obec Lovčice zaplatila zbývající spoluúčast 9 095 384 Kč. Věřím, že
tato stavba zvýší kvalitu životního prostředí
a úroveň občanské vybavenosti v obci.
Jsem také rád, že se nám podařilo dát do
sjízdného stavu místní komunikace a položit na ně nový asfaltový povrch v délce
cca 2,5 km i opravit stávající obrubu včetně
chodníčků. V některých místech, kde byly
nutné opravy, např. pod prostřední zastávkou a na křižovatce u bývalé autodílny
směrem do Záhumení a na Trávníkách, je
třeba po rekonstrukci vody dokončit chodníky. Děkuji všem občanům za trpělivost,
vstřícnost a pochopení, neboť v některých
místech stavba nepříjemně narušovala pro-

voz a zasahovala do pozemků v okolí rodinných domů. Rekonstrukce komunikace
posunula obec k dalšímu rozvoji, kterému
ukončení stavby rozhodně nebrání, i nadále budeme mít možnost čerpat dotace,
například na vybudování sítí k rodinným
domům v části Padělky.
Realizace projektu Kanalizace A pro obec
znamená hlavně to, že už nadále nebude
muset žádat o povolení odboru životního
prostředí k nakládání s odpadními vodami,
které spočívá ve vypouštění odpadních vod
do kanalizace pro veřejnou potřebu obce
do vodního toku Lovčický potok a Jordánek. Do budoucna by vyměřená paušální
částka za vypouštění odpadních vod byla
rozhodně vyšší, než jaký je předpokládaný
náklad stočného. Obec Lovčice aktuálně
řeší se společností VAK Hodonín přiměřenou výši stočného. Předpokládáme, že částka nepřekročí 20 Kč za m3, což by znamenalo, že odběr pitné vody včetně stočného
nepřesáhne hranici 50 Kč za m3.
Při porovnání s okolními obcemi, kde se
odběr vody pohybuje kolem 80 Kč a výše,
je jasné, že i tak máme nižní náklady díky
obecnímu vodovodu a prameništi, jež je
v naší správě (a jež pravidelně udržujeme
a rekonstruujeme). S rekonstrukcí je ještě
spojena výměna potrubí vodovodu z dů-

Opravují se také chodníky
Slavnostního otevření se zúčastnili vzácní hosté - premiér ČR
Bohuslav Sobotka, hejtman JMK Michal Hašek a místopředseda
senátu Zdeněk Škromach

Budování kanalizace prosinec 2015

Po opravě komunikace září 2016

Slavnostní přestřižení pásky
www.lovcice.cz
www
lovciice cz
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Hřbitovní zeď již potřebovala opravu
vodu
d h
havarijního
h stavu, a to v Zákostelí,
k l na
Trávníkách a od dolního obchodu k bytovce. Zbytek obce je kompletně nově opraven.
Zahájili jsme opravu a modernizaci hřbitova Lovčice. Začala první etapa, na kterou nám byla přidělena dotace Ministerstva zemědělství ve výši 700 000 Kč.
Z horní strany ze silnice se budují základy
a opěrné zdi, které budou držet místní komunikaci, aby v budoucnu zeď neujížděla
k hrobovým místům. Od pohledové strany budou zdi obloženy umělým kamenem,
který se v dalších etapách bude používat
na oplocení, aby byl vzhled po obvodu
hřbitova jednotný. V souvislosti se hřbitovem je třeba zmínit, že obec Lovčice má
nového místního hrobníka, pana Gustava
Poláka, kterého můžete v případě potřeby
kontaktovat na telefonu 775 209 719.
Co se týče zástavby rodinných domů Padělky, zadali jsme projekt na inženýrské sítě,
který je ve fázi územního rozhodnutí. Stavební povolení předpokládáme do konce tohoto roku. Obec Lovčice nechala vypracovat
geometrický plán na rozparcelování stavebních míst, na které již obec vypsala záměr o
prodeji. V současné době obec eviduje sedm
žádostí zájemců o koupi zmíněných parcel.
Vybudování inženýrských sítí plánujeme na
jaro 2017.

Naše kuchařky v rekonstruované kuchyni
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První etapa opravy hřbitova

První etapa opravy hřbitova
Obec také řeší projekt na inženýrské sítě
pro zástavbu rodinných domů v lokalitě
u fotbalového hřiště, který je též ve fázi
územního rozhodnutí. Začátek realizace
projektu očekáváme na jaře příštího roku.
O letních prázdninách 2016 jsme opravili
kuchyň v ZŠ a MŠ Lovčice. Využili jsme
dotaci z Jihomoravského kraje ve výši

175 000 Kč a kompletně jsme zrekonstruovali elektroinstalace, topení, omítky, vymalovali jsme, pořídili nové obklady a dlažbu
včetně podlah. Nutnou rekonstrukcí dále
prošla šatna a mateřská škola, do kterých
byly přivedeny nové rozvody elektřiny.
Sklad Lovčice, který je v havarijním stavu
a obec jej původně chtěla opravit, bude
vzhledem k velké poruše konstrukce
zbořen a místo něj bude postavena nová
montovaná hala z pozinkovaného plechu.
Proto obec Lovčice zažádala JMK o změnu akce z neinvestiční na investiční ve výši
200 000 Kč. Realizace je naplánována na
měsíc listopad 2016.
V naší obci se stále něco děje. Rozvoj je
našlápnutý dobrým směrem a díky rozjednaným projektům se hned tak nezastaví.
Proto nás v brzké době čeká spousta další
práce, která ovšem má smysl, protože se
odráží na Vaší spokojenosti.
Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli či
podílíte na realizaci výše zmíněných aktivit a staráte se o to, aby život v Lovčicích
byl komfortnější a hezčí.
Václav Tvrdý
Starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
ve dnech 25. a 26. června jsme si u příležitosti oslavy svátku svatého Petra a Pavla připomněli 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lovčicích.
V sobotu 25. června proběhly u hasičské zbrojnice ukázky historické a současné protipožární techniky, kterými ohromili početné přihlížející publikum hosté bratrských SDH z Uherského
Brodu, Svatobořic a profesionálních hasičů z Kyjova a Hodonína. Také naše současná výjezdová jednotka a „koňská“ stříkačka
z roku 1896 předvedly úspěšný protipožární zásah. Všichni sklidili od přihlížejících diváků obdiv a uznání. Večer pak v areálu
malého hřiště proběhla Petropavelská letní noc za doprovodu
dechové hudby Vlkošáci. Počasí nám tentokrát přálo, takže zábava byla úspěšná.
V neděli 26. června nám pan farář při slavnostní mši v místním
kostele posvětil nový hasičský prapor. Odpoledne se uskutečnil
Petropavelský výlet opět za doprovodu dechové hudby Vlkošáci.
Program zpestřilo vystoupení půvabných mažoretek, Lovečánku
a hasičských veteránů z Nenkovic.

120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lovčicích jsme
oslavili důstojně. Děkuji všem členům SDH za jejich aktivní pomoc při přípravách a průběhu těchto oslav. Také chci poděkovat
zastupitelům obce v čele se starostou panem Václavem Tvrdým
a Jihomoravskému kraji za značnou finanční pomoc, bez které
bychom oslavy nemohli uskutečnit.
Josef Prygl, starosta SDH Lovčice

Ukázka historické hasičské techniky v akci

Členové SDH Lovčice

Re-Generace
V sobotu 13. srpna jsme se dočkali dlouho
očekávané nevšední akce v Lovčicích. Habřéci zorganizovali koncert rockové skupiny
Generace. Přípravy byly náročnější, organizační základna početnější, nákupy větší,
schůzky intenzivnější… Vše, co je třeba zařídit při běžné akci pro veřejnost, nabralo
gigantičtějších rozměrů. Poctivá práce ale
přinesla kýžené ovoce. Návštěvníci přišli,
parket se okamžitě zaplnil při každém songu
a občerstvovací stanice, rozmístěné na více
místech než obvykle, tak akorát stíhaly obsloužit koupěchtivé zákazníky.
Nutno říci, že rockový koncert byl pro nás
novou zkušeností. Díky návštěvníkům
a bezproblémovému plynutí večera byla tato

Koncert rockové skupiny Generace
www.lovcice.cz
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zkušenost maximálně pozitivní a občasné
názory na vylepšení večera z úst podnapilých tanečníků nikterak nezkazily pořadatelům dobrý dojem z pochvalných slov většiny
dobře naladěných.
Díky rockovému koncertu jsme v Lovčicích zažili tak trochu jinou zábavu. Zjistili jsme, že na rock přijdou lidé z blízkého
i vzdáleného okolí, všichni tančí (bez ohledu na věk) jak najatí od prvního hrábnutí

do strun, účastníci dávají přednost jiným
alkoholickým nápojům, po ukončení akce
se všichni ztratí jako mávnutím kouzelného proutku…
Přesto měl srpnový koncert něco společného se všemi dosud pořádanými akcemi.
Byla cítit radost ze všech přítomných. Radost mají návštěvníci a pochvalují si, že se
v Lovčicích zase něco děje, a radost mají
i Habřéci, kteří jsou rádi, že svou pořada-

telskou energií neplýtvali. A tak jsme se
společně na koncertě Generací pořádně
zregenerovali, a to tu šlo. Děkujeme všem,
kteří na naši akci zavítali, stejně tak patří poděkování širokému organizačnímu
týmu. Díky oběma skupinám vše dopadlo
tak, jak mělo. Proto už teď můžeme slíbit,
že to nebyla naše akce podobného duchu
poslední. Kdoví, co bude příští rok.
Sylva Klimešová

Habřéci v Miloticích
V sobotu 6. srpna 2016 odjeli Habřéci do Milotic, kde se zúčastnili
folklorního festivalu Milotice 2016. Setkání nejen krojovaných se
konalo v přírodním amfiteátru na Šidlenách. V rámci akce se dostali do programu s názvem Aj ženy, ženy, kde měli za úkol předvést, co zvládli nacvičit k tématu. Svým zpěvem a tancem vyjádřili
ve svém vystoupení to, že i když se vzájemně škádlíme, často je
to jen na oko a ve skutečnosti se jeden o druhého zajímáme. Při
vystoupení uplatnili Habřéci dřevěné hrábě a kosy. Zazněly písně
Mám já kosu, kosenku, Už je ráno, už je deň a Chlapci, chlapci. Poslední jmenovaná pochází z Lovčic (zapsal sběratel Jan Poláček).
Doprovod zajistila cimbálová muzika Cangla z Hovoran.

Mladí Habřéci podali skvělý výkon, což mohou dosvědčit návštěvníci festivalu (a to nejen rodinní příslušníci vystupujících). Všichni si vysloužili pochvalu a uznání. Na podobné
akci jsme poprvé vystupovali s cimbálovou muzikou. Tato zkušenost se nám líbila, a proto hodláme v tomto duchu pokračovat.
Všimli si nás i dlouholetí folkloristé, kteří byli Habřéky příjemně
překvapeni.
Doufáme, že najdeme příležitost, abychom představení v nejbližší době ukázali i domácímu publiku, abyste všichni věděli, díky
čemu sklízíme „v cizině“ pochvalu.
Sylva Klimešová

Habřéci v Miloticích

Hody 2016
Hody byly, hody budó, zabijeme kozu chudó. Hojája – hojája - hojajája.
Zkontaktujem muzikanty, na zpěv namastíme panty. Hojája – hojája - hojajája.
Domluvíme páry stárků, dovezeme chvojí várku. Hojája – hojája - hojajája.
Nachystáme růží věnec, vypilujem polky tanec. Hojája – hojája - hojajája.
Zaváďku si nacvičíme, věnce na dům pověsíme. Hojája – hojája - hojajája.
Naplánujem průvod chasy, toto víno vezmem asi. Hojája – hojája - hojajája.
Napečeme, navaříme a Lovčice pohostíme. Hojája – hojája - hojajája.
Hody budou povoleny, artikule beze změny. Hojája – hojája - hojajája.
Užijem si hodování, stárkování, tancování. Hojája – hojája - hojajája.
V nedělu se popereme, díry v kroju zašijeme. Hojája – hojája - hojajája.
Přijďte, mladí, přijďte staří, ať se hodování zdaří. Hojája – hojája - hojajája.
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Kobylka Lajda, vodník Bublinka,
kuřátko Pipka
nebo motýlek Zatratílek
Znáte hrdiny z titulu tohoto
článku? Neznáte? Ani se nedivím. Je to nejspíš proto, že
jste nevyrůstali u nás doma,
kde malé děti slýchají pohádky s těmito postavami. Originální pohádky už nějaký ten
pátek kolují od úst k ústům.
Ti, kteří pohádky poznali coby děti, jsou už dávno
dospělí, na vypravování své

babičky či prastrýce ale nezapomněli.
A proč neuchovat zajímavé
příběhy i pro příští generace?
Tak nějak vznikla myšlenka na
sepsání pohádek s podobným
osudem. Pokud se Vám nápad
líbí a máte ve Vaší rodinné pokladnici zajímavá vyprávění,
můžete mi je poskytnout do
společné lovčické sbírky. Po-

dělte se o Vaše pohádky, ráda
jimi obohatím novou knížku.
Podobná knížka vznikla v loňském roce v Žarošicích ve škole v rámci projektu Pohádkáři
ze sedmičky. Práce to byla velmi zajímavá a výsledek každého mile překvapil. Proč si tedy
neudělat radost i v Lovčicích?
Příběhy můžete sami sepsat,
případně i ilustrovat, ale

budu i ráda, když mi je třeba převyprávíte ať už osobně
nebo prostřednictvím nahrávky, o ilustrace se potom
postarám.
Už teď se těším na vše, co
se nám společně podaří sesbírat. A doufám, že se brzy
budete moci začíst do naší
společné sbírky.
Sylva Klimešová

O kobylce Lajdě
(aneb pohádková ochutnávka)
Byl jednou jeden chlapec, který se nerad učil, nechtěl chodit do
školy. Měl kobylku Lajdu, o kterou se celé dny staral. Kobylka
dostala svoje jméno podle toho, že byla všude poslední, nic nestíhala, málo poslouchala. Každé odpoledne, když přišel kluk ze
školy, odcházel s Lajdou na pastvu, nechal ji na louce, hodil slabikář do křoví a utíkal za ostatními kluky si hrát. Večer šel do
křoví pro slabikář, našel na louce Lajdu a odvedl ji domů. Tak to
nějakou dobu chodilo.
Jednou, když zase hodil slabikář do křoví a utekl za ostatními,
pásla se Lajda nedaleko křoví, popocházela, žrala trávu, až narazila na slabikář. Pěkně voněl, a tak ochutnala první list, ale moc
dobré to nebylo. Přesto zkusila sežrat ještě pár dalších stránek,
nakonec snědla slabikář celý. Chtěla zařehtat, ale vyšla z ní hláska. Celá udivená otevřela tlamu znovu…tentokrát slyšela, jak
sama mluví! To bylo překvapení! Těšila se na večer, až novinku
řekne klukovi.
Nastal večer, přiběhl kluk a začal hledat slabikář. „Někdo mi ho
musel sebrat,“ řekl si, když už nějakou dobu bezúspěšně prolézal
křoví. „To jsem byla já,“ hrdě se k činu přihlásila Lajda. „Kdo???“
divil se kluk. „No, já, Lajda, sežrala jsem slabikář a teď mluvím….
To je bezva, co?“ Chlapec byl jako opařený, chvilku ze sebe nevypravil ani slovíčko a pak mu to začalo docházet. Lajda mu sežrala
slabikář a začala mluvit. Co teď? Lajda měla hned spoustu nápadů, chtěla se dostat do party kamarádů, všem chtěla tu novinu povědět.
Chlapec se ale rozhodl, že si vše řádně
promyslí. Když šli domů, oba mlčeli.
Když prošli kolem plakátovací plochy,
Lajda se znovu ozvala: „Viděl jsi tu pozvánku na dostihy? Já bych chtěla závodit….přihlaš mě!“ „Zbláznila ses?“
reagoval okamžitě kluk, „vždyť jsi ten
nejpomalejší kůň na světě, navíc se ti
nechce poslouchat, byla bys tam jen
pro ostudu!“ „Ale já mám plán a určiOriginální pohádky
tě vyhraju!“ trvala si kobylka na svém.

Nakonec se domluvili, že si to oba nechají projít hlavou a závěr
řeknou až další den.
Odpoledne po škole hned Lajda vyzvídala, jak se kluk rozhodl,
pro jistotu mu i trochu pohrozila: „Když mě nepřihlásíš, řeknu
všem, že jsi ztratil slabikář…“ „No, tak já tě teda přihlásím, ale
běda, jak uděláš ostudu!“ uzavřel celou záležitost kluk.
Nastal den závodu a chlapec se svou kobylkou netrpělivě čekali
na startu. Kluk pořád ještě nevěřil, že Lajda závod může vyhrát,
ale neměl na vybranou. Závod byl odstartován, koně se dali do
běhu, jen Lajda si ještě prohlížela okolí. Všichni se smáli, co to
je za závodního koně. Kluk se červenal a dělal, že Lajdu nezná.
Po chvíli se dala do běhu i Lajda. Najednou se na trati ozvalo
prrrrrrrrrrr! Koně zastavili, jen Lajda běžela dál, až všechny
předběhla a dostala se na první pozici. Ostatní koně se po sobě
dívali, a když viděli, že Lajda běží, rozběhli se také. Za chvilku
Lajda opět za všemi zaostávala. Znovu se ozvalo hlasité prrrrrrr!
Koně se zastavili, Lajda je doběhla a předběhla. Koně se k ní přidali a hned byla Lajda poslední. Když se ozvalo prrrrrrrrrrrr!
potřetí, stihla Lajda všechny předběhnout a … zvítězit. To bylo
překvapení!
Všichni se divili, co to bylo za zvláštní závod, nikdo nechápal,
proč se koně třikrát zastavili. Lajda se tvářila jako mistr světa
a stupně vítězů si náležitě užívala. Usmívala se na všechny kolem.
Kluk, který stál opodál ale tak nadšený nebyl. Rychle mu došlo, že Lajda
vlastně podváděla a že to není správné. Když šli spolu domů, dlouho oba
mlčeli. Lajda se nakonec omluvila za
způsob, jakým se ke svému vavřínovému věnci pro vítěze dostala. A chlapec
slíbil, že se ve škole přizná, že slabikář
ztratil a bude odteď pilnějším žákem,
aby se co nejdřív naučil číst.
Vyprávěla Emílie Novoměstská,
přepsala Sylva Klimešová
www.lovcice.cz
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Klub dětí a mládeže Lovčice
Přišlo září. Prázdniny skončily a našim
dětem opět začaly povinnosti, návrat do
školky a školních lavic. Náš klub stejně tak
jako v loňském školním roce opět otevřel
zájmové kroužky pro děti. Jak kroužky stávající, tak nové. Většina dětí s námi pokračuje dále, ale přidali se k nám i další děti
s rodiči a to ne jen z Lovčic, ale i z okolních vesnic jako je Nechvalín, Ždánice
nebo Bučovice. Váš zájem nás moc těší
a budeme se snažit, aby byl program v jednotlivých kroužcích opravdu bohatý, pestrý, variabilní, naučný a hlavně zábavný.
Nově jsme otevřeli kroužek s názvem „Mrňousci“, který budou navštěvovat ti nejmenší občánci, děti do 1,5 roku se svými maminkami. Budeme si společně hrát, zpívat
a provádět jednoduché miminkovské cviky
s říkankami. Jde o to, aby se i maminky dostaly ze všedních starostí do kolektivu jiných
maminek, zabavily se u kafíčka, vyměnily si
své zkušenosti, rady, recepty a jiné, zatímco
si jejich děti budou společně hrát.
Nabídku jsme letos rozšířili o kroužky angličtiny. V angličtiěa pro děti „školkové“ ve
věku od 3 do 6 let se budeme učit základy
angličtiny formou hry. Aby i angličtinou nepolíbení rodiče mohli svým ratolestem s výukou pomáhat a nebyli pozadu, nabízíme
také kurz angličtiny pro dospělé začátečníky.
Začínáme v říjnu a nábor do kroužku angličtiny je stále otevřen. Přihlášky si můžete
vyzvednout na obecním úřadu nebo u vyučujících Lucie Tvrdé a Veroniky Konečné.
Mezi aktivity spolku nepatří jen pravidelné zájmové útvary, ale také občasné jednorázové akce. Poslední srpnovou neděli

Vedoucí zájmových kroužků
(zleva Plachá, Konečná, Tvrdá)
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Program pro děti připravili naši hasiči
proběhla první z nich - Dětský den. Dlouho jsme ho připravovali spolu i s Habřéky,
jenže náš prvotní záměr spojit dva spolky
a vytvořit něco hezkého pro děti ztroskotal kvůli špatnému počasí. Po přesunu
termínu jsme byli na počasí úspěšnější.
Akce vyšla na jedničku. I když to byla
jedna z nejteplejších srpnových neděl, na
fotbalové hřiště přišlo přes 100 návštěvníků a poslední prázdninovou neděli si s

námi užili. Pro děti byly připraveny různé
disciplíny, po jejichž splnění na ně čekala
sladká odměna. Děti lákalo také malování
na obličej, broušení do skla a tombola. Ti
nejmenší se vyskákali na skákacím hradu.
Pro nás pořadatele to bylo nádherné vyvrcholení něčeho, co jsme dlouho chystali a
pečlivě připravovali.
Naše práce je v letošním roce příjemnější díky dotaci z Jihomoravského kraje,

Závěrečné rozloučení s kroužky, rozdávání vysvědčení

Sluníčka a Šikovné ručičky - projížďka na koni
za kterou upřímně děkujeme. Pomoci se
nám dostává během roku z různých stran.
Proto bychom chtěli poděkovat i všem
maminkám – členkám našeho malého
spolku, které své odhodlání a nadšení pro
práci s dětmi uplatňují při organizování
našich aktivit nezištně. Děkujeme za čas,

který věnují dětem v kroužcích i při realizaci větších akcí. Děkujeme také dětem,
které nám projevují větší a větší náklonnost. V neposlední řadě děkujeme také
panu faráři za poskytnuté prostory fary,
které můžeme bezplatně pro naše účely
používat.

Se svými aktivitami jsme stále ještě na začátku. Jsme plní elánu, odhodlání a píle.
Proto doufáme, že se spolu uvidíme i na
dalších akcích. A vzájemná spolupráce se
bude dále rozšiřovat.
Monika Plachá za spolek
Klub dětí a mládeže Lovčice

Lovečánek – Praha květen 2016
V letošním roce se Lovečánku naskytla nečekaná příležitost.
Díky našemu panu starostovi a paní starostce Vařechové z Žeravin jsme měli možnost si zatancovat v Praze. Naše děti spolu
s dětmi z Žeravin a Těmic vystupovaly na 3. nádvoří Pražského hradu. Za cestu autobusem, která trvala čtyři hodiny, si děti
zaslouží velkou pochvalu. Nikdo nezlobil, nevyrušoval. Všichni
vzorně seděli, povídali si a těšili se na to, co je v Praze čeká.

Na hradě se nás ujaly asistentky, které nás zavedly na Svářečský
dvůr, kde bylo připraveno hlídané zázemí pro účinkující. Zde
jsme se v klidu převlékli, najedli i napili.
Vystoupení se dětem velmi povedlo. I když nás zklamala technika (pravděpodobně z důvodu velkého horka), nezpanikařili jsme
a odtancovali celé pásmo. Místo hudebního doprovodu z CD
jsme si písně sami odzpívali, některé nám dokonce z patra zahrál

Před odjezdem do Prahy
www.lovcice.cz
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pan harmonikář z Žeravin. Podle hlasitého potlesku turistů soudíme, že vystoupení se líbilo, o čemž svědčí i zájem o společné
fotografie.
Po odtancování jsme se převlékli, vrátili se do autobusu a přesunuli jsme se k druhé části naší návštěvy Prahy, následovala slíbená prohlídka Senátu a Valštejnské zahrady.
Po celou dobu jsme měli velmi krásné počasí, takže jsme si výlet
opravdu užívali. Na zpáteční cestě jsme nemohli opomenout za-

Lovečánek v Praze na Hradě

Děti z Lovečánku v Praze
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stavení u McDonalda, kde jsme se po náročném dni občerstvili,
a vyrazili jsme k domovu. Návrat byl v pozdních večerních hodinách.
Příprava i samotný den byl velmi náročný, ale všichni jsme ho
perfektně zvládli, proto bych všem chtěla moc a moc poděkovat
za účast. Do budoucna doufejme, že takových výletů zažijeme
ještě více.
Eva Vykoukalová

Náš boj proti ponorce a staronové
vyšívané košile
Být členem folklorního pěveckého sboru má
kromě jistých sociálních výhod, o kterých
jistě netřeba dlouze psát, také své nevýhody,
a to především pokud se na problematiku
podíváme z pohledu volného času, který do
sboru každý z členů investuje. Páteční několikahodinové zkoušky, celodenní účasti
na akcích, účasti na významných událostech (zapíjení ratolestí, narozeniny, svíce,...),
přípravy a plánování vlastních akcí a další
související činnosti, mají za následek, že se
na nás občas podepisuje ponorková nemoc.
V rámci boje s touto zákeřnou chorobou
jsme se v období před Velikonoci rozhodli,
že se po celoroční námaze odměníme a vyrazíme na ozdravný pobyt. Snad náhoda
tomu chtěla, že jsme v tajném hlasování rozhodli, že za relaxem zamíříme do vinného
sklípku (konkrétně do Mikulčic), a abychom
naši tradiční sestavu zpestřili, pozvali jsme
na výlet také zpěváky z Ostrovánek a Věteřova. Velmi si vážíme toho, že i přes probíhající půst přijal naše pozvání také vážený host,
věterský otec Pavel Baxant, kterému jsme tak
mohli zapět a připít na zdraví k půlkulatému
jubileu, které o několik týdnů dříve oslavil.
Po Velikonocích nás čekal opět nabitý program, a proto jenom krátce, spíše pro účely
dokumentace, shrnu, že jsme vystupovali ve
Strážovicích při příležitosti 10. výročí zalo-

Posezeni u cimbálu
žení tamního mužského sboru, na kosení
trávy v Nové Lhotě (Horňácko), ve Vacenovicích při příležitosti 25. výročí založení
souboru Omladina a hned několikrát jsme
naši stopu zanechali v Želeticích, kde jsme
se kromě setkání sborů a zapíjení dcery jednoho z našich želeckých členů účastnili také
narozeninové oslavy druhého z našich želeckých členů a v hojném počtu také místního
hodového koštu vín.
Vyvrcholením uplynulého půlroku pak
bylo pořádání již pátého ročníku „Po-

sezení u cimbálu“, které se tradičně
uskutečnilo druhý červencový víkend.
V rámci letošního programu jsme kromě
cimbálové muziky přivítali, byť trochu
neplánovaně, rekordních 10 přespolních
sborů, k degustaci se nám podařilo sesbírat 360 vzorků vín a celkově se naší
akce zúčastnilo odhadem kolem 400 návštěvníků. Vaší přízně si nesmírně vážíme a Vám všem, stejně jako vinařům
a dobrovolníkům, ze srdce děkujeme za
podporu.

Posezeni u cimbálu Lovčice
www.lovcice.cz
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Na „Posezení u cimbálu“ se náš sbor premiérově prezentoval v nově rekonstruovaných vyšívaných košilích, které se podle
pamětníků v Lovčicích a také ve Věteřově
dříve nosily. Kromě originálu, podle kterého jsme si nechali košile zhotovit, víme
ještě o jednom dochovaném exempláři
z Lovčic, jedna obdobná košile je uložena
také v muzeu v Želeticích a někteří starší
členové mužského sboru z Věteřova nám
potvrdili, že tento vzor nosili na košilích
coby malé děti. To vše nás, ruku v ruce
s informacemi od pamětníků, upevňuje
v našem přesvědčení, že tyto košile do naší
vesnice historicky patří, byť etnograficky
to tak na první pohled vypadat nemusí.
Vzor a způsob výšivky je totiž spjat především s Valašskem, odkud byly zřejmě
košile do našeho regionu v minulosti „dovlečeny“, nebo se tímto vzorem inspirovala některá ze švadlen, která kroje vyšívala.
I díky takové migraci ale v minulosti kroje
vznikaly, rozšiřovaly se a měnily a hovořit
by o tom mohla nejedna z velkých folklorních obcí. Pokud by kdokoli z Vás měl ke
košilím jakékoli další informace, historické fotografie, případně o některé dochované košili víte, budeme rádi, pokud nás
kontaktujete a pomůžete nám tuto etapu
historie naší obce zmapovat.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz
(Na přání autora příspěvku jsou v textu tolerována nespisovná vyjádření označující
obyvatele naší obce i obcí okolních, popř.
přídavná jména odvozená od názvů těchto
obcí, jakož i k nim příbuzná slova. - pozn.
redakce.)

Setkáni Želetice

Koseni Nová Lhota

TJ Sokol Lovčice

Starší žáci TJ Sokol Lovčice
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Žáci starší přípravka TJ Sokol Lovčice

Muži TJ Sokol Lovčice

Konec prázdnin, začátek fotbalové sezony
Konec prázdnin neznamená pro řadu
chlapců a děvčat z Lovčic jen začátek školy, ale také zahájení nové fotbalové sezony.
Opět začínají tréninky, zápasy doma i výjezdy ven.
V loňské sezoně hrálo naše mužstvo
okresní přebor mladších žáků a vedlo si
výborně. Celkově naši mladí fotbalisté
a fotbalistky obsadili 3. místo, když získali řadu cenných skalpů hlavně v jarní části sezony – např. vítězství nad týmy Nesyt
Hodonín (8:3) a Rohatec (3:2). Úspěch
s Rohatcem obzvlášť potěšil, neboť toto
mužstvo nakonec vyhrálo celý okresní
přebor.

Skvělým tahem se loni ukázalo nasazení
našeho dosavadního brankáře Mikuláše
Prygla do útoku. Tento všestranný fotbalista se zde velmi rychle zabydlel a začal
se i gólově prosazovat. V bráně Mikuláše
nahradil Michal Bureš, kterému tento post
také velmi svědčí.
Od letošního podzimu hraje náš tým
soutěž starších žáků, a to ve složení: Jan
Boháček, Michal Bureš, Adam Dlouhý,
David Gažák z Nechvalína, Radim Halačka, Tomáš Halačka, Eliška Kořínková
z Nechvalína, Anna Kuthanová, Jindřich
Poláček, Patrik Prokop, Mikuláš Prygl,
Tomáš Roštínský, Petr Selucký a Vikto-

rie Selucká.Všichni se musí vypořádat se
změnami, které tímto nastaly. Hřiště je
větší, i když hrajeme pořád v osmi, protihráči jsou často starší, vyšší a robustnější.
Přesto se všichni snaží a perou se o body.
Velké ocenění si zaslouží děvčata, která se
nebojí a do všech střetů jdou neohroženě
a nebojácně.
Nic z toho by však nešlo bez trenéra. Velké
poděkování patří panu Stanislavu Drozdovi, který svůj volný čas obětavě věnuje
našim dětem. Ty si pak jdou s chutí raději zakopat, místo aby věčně vysedávaly
doma u počítačů.
Bohumila Halačková

Rozpis podzimních zápasů
III.B třída muži – podzim 2016
Kolo

Datum

Čas

Den

Zápas

1.

7. 8. 2016

17:00

Neděle

Sokol Lovčice - Sokol Věteřov

2.

14. 8. 2016

17:00

Neděle

Sokol Archlebov - Sokol Lovčice

3.

20. 8. 2016

16:30

Sobota

Sokol Lovčice - Sokol Vřesovice

4.

28. 8. 2016

16:30

Neděle

Sokol Žádovice - Sokol Lovčice

5.

4. 9. 2016

16:00

Neděle

Sokol Lovčice - Sokol Žeravice

6.

18. 9. 2016

16:00

Neděle

VOLNO - Sokol Lovčice

7.

25. 9. 2016

15:30

Neděle

Sokol Lovčice - Sokol Bohuslavice

8.

2. 10. 2016

15:30

Neděle

FK Domanín - Sokol Lovčice

9.

30. 10. 2016

15:00

Neděle

Sokol Lovčice - Sokol Strážovice
www.lovcice.cz
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10.

9. 10. 2016

15:00

Neděle

Sokol Želatice - Sokol Lovčice

11.

15. 10. 2016

15:00

Sobota

Sokol Lovčice - Vlast Ježov

12.

22. 10. 2016

14:30

Sobota

KOVO Ždánice B - Sokol Lovčice

13.

30. 10. 2016

14:30

Neděle

Sokol Lovčice - Družba Bukovany

14.

6. 11. 2016

14:00

Neděle

Sokol Věteřov - Sokol Lovčice, předeh.

Starší žáci – podzim 2016
Kolo

Datum

Čas

Den

Zápas

1.

28. 8. 2016

10:00

Neděle

Baník Lužice - Sokol Lovčice

2.

31. 8. 2016

17:00

Středa

Sokol Lovčice - Sokol Dambořice

3.

4. 9. 2016

13:30

Neděle

Sokol Lovčice - Sokol Nenkovie

4.

10. 9. 2016

14:00

Sobota

Baník Mikulčice - Sokol Lovčice

5.

18. 9. 2016

13:00

Neděle

Sokol Lovčice - ZEMAS Hovorany

6.

24. 9. 2016

14:30

Sobota

Starý Podvorov - Sokol Lovčice

7.

28. 9. 2016

17:00

Středa

Sokol Lovčice - Mor. Násedlovice

8.

2. 10. 2016

12:30

Neděle

Sokol Lovčice - Dolní Bojanovice

9.

9. 10. 2016

15:00

Neděle

KOVO Ždánice - Sokol Lovčice

10.

16. 10. 2016

12:00

Neděle

Sokol Lovčice - Podl. Prušánky

11.

22. 10. 2016

10:00

Sobota

Slavoj Rohatec - Sokol Lovčice

Starší přípravka – podzim 2016
Kolo

Datum

Čas

Den

Zápas

1.

4. 9. 2016

11:30

Neděle

Lovčice - Bukovany

2.

11. 9. 2016

10:30

Neděle

Sobůlky - Lovčice

3.

18. 9. 2016

11:00

Neděle

Lovčice - FKM Morava

4.

25. 9. 2016

10:00

Neděle

Vacenovice - Lovčice

5.

27. 9. 2016

17:00

Úterý

Kostelec - Lovčice

6.

2. 10. 2016

10:30

Neděle

Lovčice - Čejč

7.

8. 10. 2016

15:00

Sobota

Dambořice - Lovčice

8.

15. 10. 2016

10:00

Sobota

Lovčice - Ždánice

9.

23. 10. 2016

10:30

Neděle

Hovorany - Lovčice

10.

30. 10. 2016

11.

6. 11. 2016

Lovčice - volno
10:00

Neděle

V sezóně 2016/17 soutěží za TJ Sokol Lovčice celkem tři týmy.
Muži hrají III. tř. sk. B. Starší žáci a Starší přípravka jsou v základních skupinách žákovských soutěží. Přejeme všem co nejlepší umístění. Fotbalisté a fotbalistky jsou šikovní, snaží se
a bojují za FK Sokol Lovčice.
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Lovčice - Kyjov
Poděkování patří klukům, a to Martinovi Stoklasovi, Jirkovi Krškovi, Stanislavu Drozdovi, Alešovi Roštínskému a Lukášovi Barvovi,
Václavu Tvrdému a Pavlovi Novoměstskému, kteří se ve svém volném čase starají o veškerou přípravu, jak o hřiště, tak o fungování
klubu a naše lovecké fotbalisty, nejmladší přípravku, žáky a muže.
TJ FK Sokol Lovčice

Ze života farnosti
A to od doby postní po začátek nového
školního roku.
Tak jako každoročně v květnu, jsme se
dvakrát setkali na májové pobožnosti u kapličky v Kučích. V květnu také
přistoupily čtyři děti k 1. sv. přijímání
a 13. květnem počínaje až do měsíce
října, vždy 13. v měsíci, se zúčastňují
farníci tzv. Fatimské pouti v Žarošicích.
V červnu o svátku Božího těla byla sloužena mše svatá na hřišti u lesa - tentokrát
s oltářem na parketu. V neděli u příležitosti oslavy svátku svatých Petra a Pavla
byla kvůli nepříznivému počasí sloužena
mše svatá ve farním kostele, kde byl za
přítomnosti sboru dobrovolných hasičů posvěcen jejich nový prapor, vyrobený na památku 120. výročí založení
SDH. Školní rok byl ukončen dětskou
mší svatou a po ní se konal táborák na
farním dvoře. Na svátek Cyrila a Metoděje, jako každý rok, se vydali poutníci
na Velehrad. Někteří pěšky už z Lovčic,
někteří se přidali v Koryčanech nebo na
Stupavě a další na hradě Buchlově a odtamtud jich na Velehrad doputovalo 52,
a to od poutníků „školkou povinných“
až po poutníky více jak sedmdesátileté. V srpnu jel autobus plně obsazený
poutníky na svatý Hostýn, kde se k nim
přidali ti, kteří přijeli vlakem a kteří
zůstávají do druhého dne. První neděli
v září požehnal pan farář Kovář všem
žákům a studentům do nového školního roku 2016/2017 a při mši svaté také
proběhlo poděkování za úrodu v tomto
roce. V září opět začíná ve škole výuka
náboženství a tradiční páteční mše svaté
pro děti.
Lukáš Poláček

1. sv. přijímání

Třináctka v Žarošicích

Táborák na faře
www.lovcice.cz
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Anketa nové generace
Zajímalo by nás, jak vidí rozvoj obce nejmladší generace.
Proto jsme se rozhodli zjistit, co by chtěly děti v Lovčicích
vybudovat, zlepšit, postavit, zařídit, opravit... V nejbližších
dnech naše děti dostanou do rukou anketní lístek s otázkou,

co by chtěly v Lovčicích vylepšit. Po sesbírání lístků budou
zjištěné podněty zveřejněny v dalším čísle Lovčických ozvěn
a bude jen na nás, občanech, zda jejich přání vyplníme.
vedení obce

Blahopřejeme
Blahopřejeme - pět generací v Lovčicích, praprababička Marie Duroňová, prababička Marie Jetelinová, babička Marie Konečná, maminka Marie Gardášová, Dominik Gardáš.
Pět generací

Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni 5. června 2016:
• Lukáš Maňa
• Pavel Duroň
• Dominik Gardáš
• Štěpán Kotásek
Přejeme jim pěkné a bezstarostné dětství, plné lásky a rodinné pohody.
Soňa Konečná
ečná

Vítání občánků
Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 22. září 2016, místo vydání Lovčice, počet výtisků 320ks
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Evidenční číslo MK ČR E 18979
Tisk Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

