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Slovo starosty obce
V měsíci listopadu se zdemoloval starý
sklad na dolním konci, který byl v nevyhovujícím stavu. V zadní části byl vybudován nový základ a základová deka, na
kterou byl umístěn nový sklad.
Na základě žádostí o přidělení stavebních míst v trati Padělky se už rozdělilo
šest stavebních parcel. Obec je připravena na realizaci projektu INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ PRO RD LOK. LOVČICE – PA-

Váž í a milí
Vážení
ilí spoluobčané,
l bč é
nový rok je v plném proudu a my máme
za sebou první jarní den a čekají nás velikonoční svátky. Dny se prodlužují, příroda se probouzí, a i když nás zima letos
příliš nepotrápila, jsme rádi, že je za námi
a že se zase můžeme vrhnout do venkovních prací. Co nás v nejbližších měsících
v naší obci čeká? Je to především jarní
úklid. Spočívá hlavně v zametání ulic od
zbytků posypových materiálů a ve vysbírání odpadků povalujících se v zákoutích
naší obce a jejím blízkém okolí.
A jaké jsou poslední změny v obci?
Po dokončení stavby Kanalizace ,,A“ výtlak odpadních vod, která je po úspěšné
kolaudaci, jsme upravili terén kolem bývalé autodílny ve Skalce a směrem k Záhumení až na ul. Trávníky, ve které se
provedla rekonstrukce vodovodu a oprava
chodníků.

16/2017
DĚLKY. Projekt pro územní rozhodnutí, včetně územního rozhodnutí je proveden, projekt pro stavební povolení a
provedení stavby je také hotov. Čeká se
na stavební povolení a stavba inženýrských sítí se může zahájit. Stejná situace
je také v lokalitě U Hřiště, prodloužení
IS.
Z nejbližších investičních akcí v tomto
roce se o slovo hlásí pokračování stavby

Stavební parcely Pod padělky

Nově opravený chodník v části Trávníky
www.lovcice.cz
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na hřbitově druhé a třetí etapy, na kterou máme zažádáno o dotaci a kde jsme
zřídili k márnici přípojku NN.
Poslední novinky pro rok 2017 jsou patrné z usnesení zastupitelstva.
Pošta: Usnesení č. 722/16/Z29: ZO Lovčice schvaluje otevírací dobu pošty Lovčice, od 1. 4. 2017 bude otevřena dopo-

ledne od 8:00 – 11:00 hod., odpoledne
13:00 – 15:30 hod. a každou středu 13:00
– 17:00 hod.
Usnesení č. 716/16/Z29: ZO Lovčice
rozhodlo a schvaluje s účinností od 1.
1. 2017, že cena vodného a stočného
pro rok 2017 bude činit 42 Kč bez DPH,
z toho činí cena pro vodné 22 Kč bez

DPH a cena pro stočné 20 Kč bez DPH.
Usnesení č. 718/16/Z29: ZO Lovčice
schvaluje, že sazba poplatku dle čl. 4
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 2/2015 ve
výši 350 Kč se nebude zvyšovat a zůstane
pro rok 2017 ve stejné výši.
Václav Tvrdý
starosta obce

ZŠ Lovčice
Na školní zahradě se objevily dvě nové budky. Jedna je bílá,
vlastnoručně vyrobená žáky 4. a 5. ročníku, skrývá teploměr
se záznamem minimální a maximální teploty a slouží jako
meteorologická stanice. Druhá ptačí budka je tmavá a v koruně stromu není skoro vidět. My však díky kameře vidíme
dovnitř.
Obě budky hrají důležitou roli ve výuce předmětu Člověk a
jeho svět. V tomto předmětu zavádíme prvky badatelsky orientovaného vyučování, díky nimž si žáci mohou osvojit učivo
nejenom teoreticky, ale i prakticky. Děti se učí pracovat vě-

Děti ZŠ na školní zahradě

Malá ochutnávka nové rubriky: mezigenerační pohledy. Tato
rubrika vznikla úplnou náhodou.
Žáci 5. ročníku mají v českém jazyce učivo „věcné čtení a naslouchání“. V rámci podobného textu z učebnice jsem jim zadala přes
víkend domácí úkol - vyzpovídat své prarodiče - jen 3 otázky.
Klady dnešní mládeže, zápory dnešní mládeže, vzpomínka na
mládí (dětství) babičky-dědy:
Tak Vám v rychlosti přepíšu aspoň jeden z domácích úkolů:
DOMÁCÍ ÚKOL DIANKY KONEČNÉ
Klady: Není všechno špatné, mladí jsou víc odvážnější, snaží se
naučit cizí jazyky a to je dobře. Dostanou se víc do světa za poznáním a tam je každý sám za sebe.
Zápory: Dnes i mladí říkají, že mají právo na různé věci, ale
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decky: klást otázky, formulovat hypotézy a ověřovat je experimentálně či na základě pozorování.
V současné době pozorujeme proměny počasí v souvislosti se
změnami životních projevů rostlin (měříme a fotíme pupeny). Doufáme, že se nám do budky nastěhuje párek sýkorek a
budeme moci pozorovat i je.
V blízké budoucnosti bychom chtěli svá pozorování zpřesnit
a začít přispívat do mezinárodní databáze Globe, kterou nespravuje nikdo jiný než americká vesmírná agentura NASA.
Dušík

Meteorologická stanice ZŠ Lovčice

zapomínají, že je tu taky nějaká povinnost a taky za něco zodpovědnost. Vytrácí se úcta jeden k druhému. Přístup k velkému
množství informací na internetu jim dělá v hlavě zmatek, některé
ještě správně nechápou.
Vzpomínka: Babička vyprávěla: za našeho mládí v každé rodině
bylo malé hospodářství a i děti měly své povinnosti, které musely
napřed splnit. Potom se mohli jít bavit s kamarády a byli rádi, že
byli s nimi. Dnes je jiná doba, děti mají víc volna, ale tráví ho u
počítačů a hrou na mobilech, a to není dobře.
P.S. V příštích číslech budeme tisknout další domácí úkoly a právě mě napadlo, že k nim připojíme odpovědi našich dětí, jak ony
vidí své babičky a dědečky. Máme se na co těšit!
-dus-

Školka Lovčice
„Ať je leden nebo máj, ve školce
je přece fajn.“
Dobré ráno, dobrý den,
začneme jej s úsměvem.
Ať už slunce je, či není,
není důvod pro mračení.
Ať je leden nebo máj,
na světě je přece fajn.
Tohle je jedna z našich „vítacích říkanek“,
kterou začínáme každý den u nás ve školce. A je to moc fajn.....
V průběhu školního roku prožíváme
hodně zábavy a pěkných akcí. Hned jako
první proběhlo každoroční setkání na
školní zahradě, které je vždy tematicky
zaměřeno, letos s podtitulem „Koulelo
se, koulelo, červené jablíčko“.
V říjnu jsme navštívili výstavu Babiččina
kuchyně ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích, kde jsme nebyli poprvé, ale vždy se
rádi vracíme, je zde stále co objevovat.
Ve školce proběhl výukový program s názvem Odkud se bere jídlo, kde jsme měli
možnost zjistit, že není samozřejmostí
si pochutnávat na dobrém a kvalitním
jídle. Například jsme podojili kravičku,
utloukli máslo, umleli kávu i obilí….
Listopad byl ve znamení prevence rizikového chování a přijímání návykových
látek (kouření, alkohol, drogy). K tomuto
tématu jsme pozvali odborníky z organizace Krok v Kyjově, kteří preventivní
program zajistili.
V prosinci přišel Mikuláš, který nám připravil tajemnou stezku po škole. Cestou
za nadílkou plnily děti připravené úkoly.
Předvánoční čas jsme si zpestřili návštěvou tvořivých dílniček ve Vlastivědném
muzeu v Kyjově, výrobou drobných předmětů k prodeji na jarmarku a společně s
kamarády ze školy jsme zapěli v kostele
rodičům a veřejnosti. A potom už přišel
Ježíšek...
A když se vyměnil starý rok s novým,
zimu jsme užívali všemi smysly, dosyta
jsme se vyřádili na sněhu i ledu, a proto
jsme uvítali změnu v podobě malého výletu do kina v Kyjově na film Lichožrouti.
V únoru nás nadchla jedinečná interaktivní výstava s názvem Tajemné příběhy
Pavla Čecha na hradě Špilberk v Brně.
Výstava, na které se pouze nevystavuje,
ale je možnost si mnohé osahat, prozkoumat, postavit město z kostek, plnit úkoly,
je pro děti mnohem přínosnější a zanechává tak hlubší zážitky.

Školní Masopustní obchůzka obcí je už,
dá se říci, tradiční zvyk, který jsme si
nenechali ujít i letos. Výroba masek, dovádění, zpívání a v neposlední řadě připomenutí tradic, je jistě dalším interaktivním prvkem poznávání.
A to už nám na dveře zaklepal březen,
kdy jsme se mnozí sešli na Maškarním
karnevale. Ten byl letos pod taktovkou
pana žongléra, který nám připravil mnoho záludných pomůcek, měli jsme tak
možnost si vyzkoušet naši šikovnost.
Kromě těchto „zábavných“ aktivit pro
děti probíhají letos ve školce každý měsíc
diskuzní a informační schůzky pro rodiče týkající se edukačních novinek a výchovných přístupů. Již proběhla setkání
např. na témata: Hejného metoda výuky
matematiky, metodika splývavého čtení
Sfumato, Grafomotorika a Dobrý start. V
nejbližší době proběhne diskuzní beseda

s psycholožkou. Je tedy zřejmé, že nám záleží na spolupráci mezi rodinou a školou
a přáli bychom si, aby tato setkávání byla
zaplněna rodiči až do posledního místa.
V současné době probíhá v MŠ již zmiňovaný kurz Grafomotoriky a Dobrého
startu, ten je určen předškolním dětem
a jejich rodičům. Jeho cílem je uvolnění
horních končetin a tím lepší využití energie potřebné pro psaní, popř. odstranění
špatných návyků při držení psacího náčiní. Dobrý start obsahuje hravé činnosti
zahrnující celkovou přípravu na školní
docházku.
Je jasné, že aktivit je v mateřské škole
mnoho. A to zdaleka nekončíme...už teď
plánujeme další akční výlety za poznáním!
Za MŠ Lovčice
Andrea Bittnerová
Petra Svobodová

Děti MŠ Lovčice

Děti MŠ staví sněhuláka
www.lovcice.cz
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Podzim, zima s Habřéky
Hody jsme začali připravovat se zpožděním, ale o to intenzivněji. V polovině září jsme se sešli k výrobě růží, nácviku písní,
a dokonce i nových tanců. Rozhodli jsme se znovu po několika letech pozvat cimbálku, a tak se někteří (hlavně mladší)
členové museli učit také tancovat. Malování a balení srdíček
jsme si zpříjemnili malým občerstvením a dovoz chvojí se
kupodivu obešel bez vážnějšího zranění. V pátek se pověsily
věnce, vyzdobil kulturní dům a vše bylo připraveno.
V sobotu při zvaní na hody obešli krojovaní hoši dědinu v rekordním čase, jak jim bylo doporučeno, aby stihli muziku,
která začínala o hodinu dřív. Za to mají velkou pochvalu.
V 19:00 CM Cangla zahájila večerní zábavu. To byla chvíle pro habřécká mláďata, která předvedla skočnou, vrtěnou,
karičky a někteří odvážlivci i zacifrovali. Ve 20:30 se o slovo
přihlásila DH Galánka. Po nástupu krojovaných nám pan starosta povolil hody, ale stárkovské právo si nechal schované, až
se zase nějaký stárek najde. CM se přestěhovala do nové místnosti za podiem, kde pokračovala v hraní skoro do půlnoci a
po srdíčkovém sóle se znovu objevila na sále. Zbytek večera,
noci i rána proběhl klidně a jako poslední tentokrát opouštěli
KD přespolní hosté.
V neděli ráno jsme se zúčastnili hodové mše svaté v hojném
počtu, i když se mnohým vůbec nechtělo. Odpolední krojovaný průvod zamířil z KD zadem k hasičské zbrojnici. Přihlížející byli trochu zmatení, když se všechny krojované ženy

odpojily a šly čekat k hasičce, až jejich stárci dorazí delší cestou a zazpívají u hasičských vrat. Po tradiční písničce „Tluču,
tluču“, kterou zpívali všichni, jsme vynesli občerstvení připravené společnými silami. Hodový průvod dále pokračoval
k panu starostovi a na kulturní dům, kde starší Lovečánek zatančil Moravskou besedu a ti nejmenší přidali své nacvičené
tanečky.
Hon na svíčku byl tentokrát velice krátký. Když začali mezi
dětmi lítat střepy, rozhodli jsme se věnec vynést hned. Některým to ale bylo líto, a tak ještě párkrát utekli k zastávce
s tragačem na víno. Jinak si večer užili děti i dospělí.
Doufám, že jsme tímto přesvědčili všechny, kteří si mysleli,
že hody bez stárků nebudou stát za nic, že naše hody, ať už se
stárky nebo bez nich, VŽDYCKY STOJÍ ZA TO!
(A mimochodem, už teď máme místopřísežná prohlášení o
tom, kdo bude stárkovat příští rok)
Po hodech jsme se pustili do přípravy habřéckého stánku na
tradičním jarmarku. Rozdělili jsme úkoly pro přípravnou fázi,
rozebrali funkce při prodeji. Fronta u stánku byla důkazem,
že nasytit hladové a napojit žíznivé dokážeme.
O drobné občerstvení se tradičně staráme i při vánočním zpívání v kostele. Letos se zpívalo v pátek 30. prosince a na zmrzlé zpěváky i návštěvníky čekal teplý čaj i svařák hned před
kostelem.

Jaro, léto s Habřéky
V současné době se chystáme na dvě
důležité akce v životě souboru. První
z nich je Májová veselice ve Ždánicích,
která se dnes řadí mezi tradiční folklorní
události, které Habřéci navštěvují. Letos
připadá veselice na 5. a 6. května. Do
programu veselice se zapojí děti z Love-

čánku i mladší Habřéci svým vystoupením o tom, jak dívky s chlapci trávívali
čas na poli a přesto spolu. Habřéci dále
pomůžou s občerstvením a tvořením atmosféry při stavění máje.
Druhou důležitou událostí je setkání
rodáků, které chystá obec Lovčice na

poslední červnový víkend. Tak velkou
akci je třeba realizovat ve spolupráci se
všemi spolky, a tak už teď šetříme síly,
abychom zvládly všechny úkoly přidělené panem starostou a zapojili se nejen
do kulturního programu akce.

Habřéci na Májové veselici
Víte, kolikátý ročník Májové veselice se
koná?
Kdy se konal první ročník?
Který rok se Habřéci postarali o nazdobení
máje?
Víte, kterou písničku jsme již dvakrát textově obměnili, aby zapadala do připravené
scénky?
Víte, kde Habřéci poprvé vystupovali s programem, který můžete v letošním roce na
Májové veselici shlédnout?
Dokážete-li na otázky správně odpovědět,
jste Habřéci nebo pravidelní návštěvníci
Májových veselic. Tak i tak jste dobří .
Sylva Klimešová
www.lovcice.cz
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Habřéci hody 2016

Chasa na hodech

Habřéci na Jarmarku

Klub dětí a mládeže Lovčice
I tento školní rok se současně se školními třídami otevřely brány našeho klubu. Za uplynulý půlrok jsme s dětičkami a také jejich rodiči stihli spoustu akci. Celý měsíc listopad jsme vyráběli
krásné ozdůbky a dekorace na Vánoce, které se pak prodávali
na Předvánočním jarmarku. Za peníze získané prodejem vlastních výtvorů plánujeme na jaře malý společný výlet.
Poslední listopadový týden se uskutečnily i Adventní dílničky

Adventní dílny s p. Dagmar Komárkovou

s paní Dagmar Komárkovou, květinářkou ze Ždánic, která si ve
svém nabitém předvánočním programu udělala čas na odpolední dílničku na faře. Účast na tvoření byla až překvapivě veliká,
paní Komárková vše zvládala s přehledem. Všichni zúčastnění
tak odcházeli domů s krásnými svícny, adventními věnci či jinými dekoracemi. Spolupráce dopadla na výbornou, a tak jsme
společně naplánovali další, tentokrát Jarní dílničky ve středu

Lampionový průvod

www.lovcice.cz
www
lovciice cz
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12. 4. 2017.
Na sv. Mikuláše byla na kulturním domě pro děti přichystaná
Mikulášská nadílka. Pro balíček si nepřišlo moc dětí, ale o to
lepší atmosféru jsme vytvořili při plnění různých úkolů. Na
akci se zahřáli jak děti, tak i rodiče. Podobná akce v Lovčicích
nebývala zvykem, přesto bychom z ní rádi udělali tradici.
V lednu jsme oslavili jeden rok existence našeho spolku, uspořádali jsme výroční schůzi a přibrali nové členy, za což jsme
moc rádi. Na začátku jsme pracovali s 19 dětičkami a teď je nás
bezmála 50, nárůst účastníků našich pravidelných kroužků je
důkazem, že jsme vykročili správným směrem a že aktivity podobného charakteru v obci opravdu chyběly.

Silvestrovská brigáda

Od nového roku máme novou hernu, kam mohou chodit i děti,
které pravidelně nenavštěvují naše kroužky. Cílem tohoto počinu je připravit pro děti aktivity, když je venku špatné počasí.
Chceme jim nabídnout alternativu k sezení u počítače či u televize, svůj volný čas tak mohou trávit u nás hrou s ostatními
dětmi.
V únoru se uskutečnilo velké stěhování. Prostory na faře jsme
vyměnili za zázemí ve Skalce v domě č. p. 10. Změna byla nutná
hlavně z kapacitních důvodů. V nových prostorách je více místa, a tak doufáme, že se i zde dětem bude líbit.
Aktuálně připravovanou akcí je Pyžamová párty (v sobotu 8.
4. 2017), kde je pro děti nachystaný skvělý program v podání vystoupeni klaunů, soutěže o nejlepší pyžamovou masku a
hlavně hodnotné tomboly, do které přispěla spousta podnikatelů a drobných živnostníků nejen z Lovčic. Za štědré dary velmi
děkujeme.
Práce s dětmi nás naplňuje a moc baví, proto jsme se rozhodli, že v létě uskutečníme v Lovčicích příměstské tábory
pro děti školní i předškolní. Celý projekt je ještě ve fázi příprav, ale pro bližší informaci můžete kontaktovat paní Plachou
nebo navštivte náš facebook (https://www.facebook.com/
groups/1024866160908731/). Projekt je vytvořen hlavně pro
rodiny, které přes léto nemají pro děti hlídaní, nebo pro také
děti, které chtějí zažít nějaké dobrodružství .
Náš záběr je široký a různorodý. Malí i velcí si v něm najdou to
svoje. Děkujeme všem, kteří s námi již spolupracují, a těšíme se
na všechny, které na svých akcích nově potkáme. Naše aktivita
má smysl, rozzářené oči dětí a široký úsměv na tváři jsou toho
důkazem.
Klub dětí a mládeže Lovčice

Adventní dílny s p. Dagmar Komárkovou.

Mikulášská nadílka
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Předvánoční jarmark

Ze života farnosti – od hodů až k půstu
Jako každý rok na hody, tak i vloni se krojovaná mládež zúčastnila v hojném počtu
hodové mše svaté. Mladí byli při ní doprovázeni také ženatými, a tak byl kostel krojovanými řádně zaplněn.
Přehoupnul se podzim a na sklonku adventu byl obecním úřadem a místními spolky
pořádán tradiční jarmark. Při něm děti na
místní faře vytvářeli adventní věnce, které
byly následně panem farářem Kovářem při
pravidelné měsíční návštěvě nemocných
(bývá to vždy 1. pátek v měsíci) předány
nemocným spoluobčanům. Malý dárek
všechny upřímně potěšil.
Jako již tradičně každý rok i tentokrát se
farníci o jedné adventní sobotě sešli brzy
ráno za tmy na „rorátech“ na mši svaté. A
po ní se šlo na snídani na faru v duchu hesla „sami sobě“. Tato mše byla doprovázena
zpěvem a hudbou místní scholy.
Poslední den před vánočními prázdninami navštívily děti z místní ZŠ a MŠ s uči-

telským sborem místní kostel, aby na kůru
přednesly své ranní zpívání a koledování.
Toto vystoupení si přišli poslechnout rodiče, prarodiče i ostatní občané.
Týden před Vánocemi se kostel „oblékl“ do
vánoční výzdoby, což obnáší složení betléma, postavení stromků, jejich osvětlení
a ozdobení. Tady patří poděkování všem,
kteří darovali smrky pro tuto výzdobu i
těm, kteří se na realizaci výzdoby podíleli.
Dne 26. prosince na svátek svatého Štěpána
prožili všichni účastníci mše svaté pěkný
zážitek. Celá mše se odehrála za doprovodu
zpěvem a hudbou scholy, kterou můžeme
pravidelně slýchat na pátečních dětských
mších.
Dne 30. prosince pořádala farnost v kostele
„Zpívání u betléma“. V pásmu písní, básní
a koled se představil dětský folklórní soubor Lovečánek, dětský národopisný soubor
Kyjovánek a Mužský sbor Lovčice. Po zahřátí na duši na všechny čekalo zahřátí těla

v podobě čaje a svařeného vína, o které se
postarali Habřéci. Účastníci programu byli
občerstveni na faře. Toto představení bylo
hojně navštíveno (nestačily ani lavice).
Dobrovolné vstupné bude použito na připravovanou opravu střechy kostela.
Po skončení vánočního období se z kostela odstranila vánoční výzdoba a následně
i betlém.
Všechno, co se v kostele děje, znamená
obětavou práci místních farníků. Nejedná
se jen o větší akce, jako například vánoční přípravy, jde také o činnosti pravidelné,
tiché, pro mnohé „neviditelné“ jako například pravidelný úklid, na kterém se podílí spousta ochotných farníků. V zimním
období ke všem činnostem kolem kostela
přibylo i časté odklízení sněhu, při kterém
pomáhali i pracovníci obecního úřadu.
Všem těmto pomocníkům patří upřímné
poděkování.
Lukáš Poláček

Hody - krojovaní v kostele

Vánoční koncert - děti

Vánoční koncert - mužský sbor

Hodový průvod v kostele
www.lovcice.cz
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Lovečánek
Doufám, že se také těšíte na jaro jako my s Lovečánkem. V
květnu se bude konat Májová veselice ve Ždánicích, a tak jsou
naše zkoušky nyní ve znamení tance a zpěvu o řemeslech, což je
společné téma pro všechny soubory z okolí. Velmi se těšíme na
spolupráci s dětskou cimbálovou muzikou ze Ždánic, která nám
přislíbila hudební doprovod. Pokud bude pěkné počasí, tancovat
se bude ve ždánickém parku, v případě deště se akce přesouvá

na kulturní dům. Pokud budete mít čas v sobotu 6. května 2017,
přijďte se podívat na moc pěknou akci se spoustou krojovaných
ze všech okolních vesnic.
Kromě Veselice se také připravujeme na vítání občánků. Učíme
se dvě zcela nové ukolébavky a kromě básniček do programu zahrneme i hádanky. Tak se miminka těšte .
Eva Vykoukalová

Děti z Lovečánku na hodech

Lovečánek hody 2016

Kluci z Lovečánku na hodech

Vystoupení Lovečánku na předvánočním koncertu

Ohlédnutí za činností mužského sboru
V minulém čísle Lovčických ozvěn jsme se loučili informací o starodávných vyšívaných košilích. Zmiňovali jsme, že kromě té, která se
stala předlohou pro rekonstrukci, máme informace o dalších dvou
dochovaných exemplářích. Během doby, která mezitím uplynula, se
Košile nalezená v Lovčicích, která se
stala předlohou pro rekonstrukci
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nám tyto košile podařilo získat, a tak vás s tímto nalezeným dědictvím
můžeme alespoň obrazově seznámit. O jejich výskytu v naší obci jsme
se bohužel prozatím nic nového nedozvěděli, ale věříme, že nám více
informací poskytnou odborníci, které se chystáme oslovit.

Košile nalezená v Lovčicích

Košile nalezená v Želeticích

Podzim se na Kyjovsku nese především
ve znamení hodů a tímto směrem se také
ubíraly naše kroky v závěru loňského roku.
Kromě domácích hodů jsme se účastnili
také hodů v Ostrovánkách, Věteřově, Vlkoši a svou stopu jsme zanechali také na
odehrávkách hodů v Krumvíři. Na hodech
v Ostrovánkách jsme byli přítomni při pátečním stavění máje, navíc jsme podpořili
našeho loveckého stárka (L. Jednovnický) i
v sobotním pokračování hodového veselí.
Hektický „václavský“ víkend jsme pak zakončili nedělním setkáním u Végrova kříže,
na kterém jsme se stejně jako v předešlých
letech organizačně i programově podíleli. Již
tradičně jsme přijali pozvání na „Martinské
prase“ do Věteřova a díky svátečnímu termínu jsme mohli přiložit ruku k dílu také při
samotné zabíjačce, která se konala o den dříve. Dvoudenní akci jsme si zopakovali také o
týden později, kdy jsme připravovali zabíjačkové pochutiny tentokráte pro náš stánek na
předvánočním jarmarku.
Nelenili jsme ani v období Vánoc, a tak jste
nás v rámci jednoho týdne mohli zahlédnout hned třikrát. Den před Štědrým dnem
jsme spolu s vámi na „setkání u vánočního
stromu“ přivítali koledami nadcházející vánoční svátky, o tři dny později jsme s koledováním pokračovali při štěpánské obchůzce a nadobro jsme se coby sbor rozloučili s
rokem 2016 dne 30. prosince vystoupením
v místním kostele. Při tomto posledním vystoupení jsme farnosti předali finanční dar
ve výši 2.700 Kč, který kromě příspěvků členů sboru sestával také z dobrovolných příspěvků vybraných na zmiňovaném setkání
u vánočního stromu. Vám všem, kteří jste
nám, a takto zprostředkovaně také na opravu střechy kostela, přispěli, za vaše dary i
podporu děkujeme.
Zimní spánek neměl pro náš sbor dlouhého
trvání. Hned 14. ledna jsme se starali o zábavu na jubilejním XX. ročníku koštu slivovice
v Bukovanech. Zde jsme kromě pěveckého
umu zúročili také naše letité zkušenosti s
alkoholem a odvezli jsme si (jmenovitě O.
Drozd) cenu za nejlepší vzorek koštu v kate-

Mužský pěvecký sbor na Vánoce v
kostele

gorii „trnka“. Také v únoru byla „trnka“ skloňovaným tématem, to když jsme ve velkém
stylu oslavili padesátiny druhého nejstaršího
člena sboru (Václava Trnky). V únoru jsme
se představili také na slovácko-záhoráckém
fašaňku v Žeravinách a na konci března jsme
pak zorganizovali veřejný zájezd na degustaci do profi vinařství Vladimír Tetur (Velké
Bílovice).
Z tradičních jarních akcí jsme v letošním
roce vynechali ostatkovou obchůzku. Od
účastníků průvodu jsme se dozvěděli, že
jsme některým z Vás chyběli, a tak nám dovolte, abychom se všem dotčeným alespoň
takto omluvili a poprosili vás o pochopení.
Věříme, že připravená slanina nepřišla nazmar a slibujeme, že pokud nastanou v příštím roce příznivější okolnosti, budeme se
opět
p rádi obchůzkyy účastnit.

V nadcházejících měsících se chystáme
na vystoupení v rámci Májové veselice ve
Ždánicích, na setkání sborů v Šardicích,
Věteřově, Miloticích, na „Hodové zpívání v búdách“ ve Vlčnově a objevit bychom
se měli také v rámci programu červnového
setkání rodáků. V současnosti již začínáme
pozvolna pracovat na organizačních záležitostech VI. ročníku „Posezení u cimbálu“ a
jako malé lákadlo mohu uvést, že nás letos
svou návštěvou poctí mužský a ženský sbor
z Vlčnova. Pokud se akce chcete zúčastnit,
poznačte si do kalendáře datum 8. července.
Více aktuálních informací o naší činnosti
můžete nalézt na našich webových stránkách, nebo na našem facebookovém profilu.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz

Mužský pěvecký sbor v Žeravinach

Mužský pěvecký sbor v Bukovanech

Mužský pěvecký sbor v Rohatci
www.lovcice.cz
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TJ FK Sokol Lovčice
Fotbalový klub Sokol Lovčice začal v jarní přípravě ve Ždánicích,
kde starší přípravka trénovala od února letošního roku a také se
zapojila do zimního turnaje, ve kterém skončila na čtvrtém místě
a fotbalistky a fotbalisti si odnesli spoustu medailí, pohárů a diplomů. V neděli 26. 3. 2017 zahrála mladší přípravka první mistrovské
utkání proti Bukovanům a Lovčice zvítězily 13:10. Od letošního

jara trénuje a hraje také tým starších žáků, který zahájil mistrovské
utkání v neděli 2. 4. 2017. Po zimní přípravě také naše první A mužstvo začalo mistrovské utkání, fotbalisti celkem odehrají 12 zápasů a
z toho 5 zápasů domácích. Výbor Sokolu Lovčice doufá, že všichni
jejich svěřenci úspěšně odehrají co nejvíce zápasů a jejich nasazení
vytrvá co nejdéle.

Rozpis jarních zápasů
Starší přípravka - jaro 2017
Kolo

Datum

Čas

Den

Zápas

13.

2. 4. 2017

11:00

Sobota

Sokol Lovčice - Sobůlky/Strážovice

14.

8. 4. 2017

10:30

Sobota

Vracov/Vlkoš - Sokol Lovčice

15.

16. 4. 2017

11:30

Neděle

Sokol Lovčice - Vacenovice

16.

23. 4. 2017

Neděle

Čejč - Sokol Lovčice

17.

30. 4. 2017

12:00

Neděle

Sokol Lovčice - Dambořice

18.

7. 5. 2017

14:00

Neděle

Kovo Ždánice - Sokol Lovčice

19.

14. 5. 2017

12:00

Neděle

Sokol Lovčice - Zemas Hovorany

20.

21. 5. 2017

Neděle

Volno

21.

28. 5. 2017

10:15

Neděle

FC Kyjov B - Sokol Lovčice

22.

4. 6. 2017

12:00

Neděle

Sokol Lovčice - Kostelec

12.

11. 6. 2017

10:00

Neděle

Bukovany - Sokol Lovčice

Starší žáci - jaro 2017
Kolo

Datum

Čas

Den

Zápas

13.

2. 4. 2017

13:00

Neděle

Sokol Lovčice - Slavoj Rohatec

14.

8. 4. 2017

13:00

Neděle

Mor. Násedlovice - Sokol Lovčice

15.

16. 4. 2017

13:30

Neděle

Sokol Lovčice - Baník Lužice

16.

23. 4. 2017

13:30

Neděle

Sokol Nenkovice - Sokol Lovčice

17.

30. 4. 2017

14:00

Neděle

Sokol Lovčice - Baník Mikulčice

18.

7. 5. 2017

12:15

Neděle

Zemas Hovorany - Sokol Lovčice

19.

14. 5. 2017

14:00

Neděle

Sokol Lovčice - Starý Podvorov

20.

21. 5. 2017

14:30

Sobota

Dolní Bojanovice - Sokol Lovčice

21.

28. 5. 2017

14:00

Neděle

Sokol Lovčice - Kovo Ždánice

22.

4. 6. 2017

14:15

Sobota

Podl. Prušánky - Sokol Lovčice

12.

11. 6. 2017

14:30

Sobota

Sokol Dambořice - Sokol Lovčice
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Muži - jaro 2017
Kolo

Datum

Čas

Den

Zápas

26.

26. 3. 2017

15:00

Neděle

Bukovany - Sokol Lovčice

15.

2. 4. 2017

15:30

Neděle

Sokol Lovčice - Archlebov

16.

8. 4. 2017

15:30

Sobota

Vřesovice - Sokol Lovčice

17.

16. 4. 2017

16:00

Neděle

Sokol Lovčice - Žádovice

18.

23. 4. 2017

16:00

Neděle

Žeravice - Sokol Lovčice

19.

30. 4. 2017

16:30

Neděle

VOLNO

20.

7. 5. 2017

16:30

Neděle

Bohuslavice - Sokol Lovčice

21.

14. 5. 2017

16:30

Neděle

Sokol Lovčice - Domanín

22.

21. 5. 2017

16:30

Neděle

Strážovice - Sokol Lovčice

23.

28. 5. 2017

16:30

Neděle

Sokol Lovčice - Želetice

24.

4. 6. 2017

16:30

Neděle

Ježov - Sokol Lovčice

25.

10. 6. 2017

16:30

Sobota

Sokol Lovčice - Ždánice B

Muži TJ FK Sokol Lovčice vs TJ Archlebov

Starší žáci TJ FK Sokol Lovčice

Starší přípravka TJ FK Sokol Lovčice
www.lovcice.cz
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V letošním roce plánujeme úpravu v areálu fotbalového hřiště. Vybudujeme opěrnou zeď podél starých šaten a plochu
upravíme zámkovou dlažbou tak, aby došlo ke zvětšení prostoru p
pro diváky.
y

Budování opěrné zdi ve sportovním areálu Lovčice.

Budování opěrné zdi ve sportovním areálu Lovčice

Z kroniky obce Lovčice
Dne 29. dubna 2017 si budeme připomínat 72. výročí osvobození obce. Vzpomeňme v této souvislosti na osud rodáka z Lovčic pana Josefa Müllera a osudy
dalších vlastenců, tak jak je zapsal do
kroniky Obce Lovčice kronikář, učitel
místní školy, pan Josef Hála.
Josef Müller, štábní kapitán dělostřelectva, po okupaci knihovník města Kyjova.
Na počátku války bydlie s rodinou v Nechvalíně, ovšem ani tu v ústraní neunikl psímu čichu gestapáků. Po marných
výsleších koncem roku 1939 byl tajně
fotografován gestapem, které asi poznalo vynikající kvality tohoto chrabrého
důstojníka republiky. Jeho činy, dokazující, že právě zde v rodném kraji byl
na svém místě, nebudou při jeho osobní skromnosti známy, prostě proto, že
se nerad svěřoval i lidem, kterým úplně
důvěřoval. Byl voják každým nervem a
rodná obec může na něj býti hrda. Hned
po okupaci zahájil boj. Razítka okresního úřadu na dosah, a tak bylo možno
opatřovati průkazy a prostředky našim
hochům k odchodu do zahraničí. Avšak
to byla maličkost. Bylo potřebí podporovati hospodářsky rodiny těch pražských
důstojníků, jejich živitelé odešli za svou
povinností do zahraničí. Tyto rodiny
byly ovšem vystaveny zuřivé persekuci gestapa. A gestapo bylo vynalézavé.
Trápilo rodiny hladem. Pomohl štábní
kapitán Müller tajnými dodávkami potravin, které obstarával za vydatné pomoci a podpory svých bratří z Lovčic.
Jeho zvědná činnost byla široce rozvětvena po celém území republiky, nevyjímaje Slovensko. Udržoval totiž styky se
zahraničím, kam zasílal fotografie důležitých vojenských objektů, vyrábějících
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válečný materiál pro německý válečný
stroj. Jeho dalším úkolem bylo přijímati z letadel shozené peníze, zbraně nebo
parašutisty podle známých tajemných
hesel londýnského rozhlasu („pole se
zelená“ aj.). Byla to činnost zodpovědná
a nebezpečná, neboť vyžadovala ustavičného, podezřelého cestování. Přijaté
parašutisty bylo nutno dobře ukrýti a živiti. Bohužel u českých lidí se nenalezlo
vždy dosti ochoty – a – jak mi lopotící
se voják prozradil – mnohé české dveře
zůstaly uzamčeny a nebylo otevřeno tlukoucím a prosícím bratřím.
Dveře ždánické fary k nim nepatřily.
Naopak ušlechtilý kněz P. Kostiha v dohodě s katechetou P. Františkem Vonešem rád poskytl útulku odbornému učiteli Žižlavskému z Koryčan, raněnému
při zatýkání gestapem na útěku. Učitel
Žižlavský byl v podezření se spojení se
svým bratrem parašutistou a byl na útěku střelbou vážně zraněn. K zraněnému
vyslal spojky kyjovský starosta Matěj
Urban (vyučoval také v Lovčicích). Když
byl raněný nalezen a poskytnuta mu
první pomoc, odvážil se štábní kapitán
Müller převézti zraněného na ždánickou
faru. Nebezpečný podnik se podařil a
zůstal dlouho utajen. Zraněného učitele
pak léčil MUDr. Dunděra, lékař z Kyjova, kterého sem dopravoval Müller –
často téměř veřejně – za pomoci svého
synovce Václava Müllera. Časté návštěvy
„pána s kufříkem“ vzbudily pozornost
konfidentky Pascherové, která na ně
upozornila – jak se prokázalo při líčení
u lidového soudu v Kyjově – gestapáka
Krauseho. Ale zrada pobytu Žižlavského a dalších 4 zde ukrytých parašutistů
(mezi nimi poručík Pechal) přišla odji-

nud. Ždánická fara poskytla ještě úkrytu
čtyřem dalším parašutistům, o jejichž
výživu se postaraly rodiny Müllerovy
z Lovčic a Kostihovy z Nechvalína. Prozrazení činnosti štábního kapitána Josefa Müllera se přičítá parašutistu R… .
Tento se hlásil u Müllera, opatřen řádnými doklady. Na Müllerův dotaz potvrdila Praha identitu a důvěryhodnost. R…..
byl skutečně nějaký čas v Müllerově domácnosti ukryt. Později však byl chycen
a pravděpodobně zlákán sliby gestapa
o ušetření života nebo ještě jinými, vše
prozradil. Dne 13. června 1942 byl zatčen štábní kapitán Josef Müller se svou
manželkou a pětiletou dceruškou Jituškou, dále nato kyjovský starosta Matěj
Urban se synem a dcerou, lékař MUDr.
Dunděra a řada jiných osob.
Josef Müller, statečný a hrdý voják svého lidu, padl v boji za svatá práva své
vlasti pod sekyrou gestapa 1. července
1942. S jeho poctivým jménem bojovníka bude vždy spojeno jméno jeho rodné
obce. Věčná mu paměť! Jeho manželka
Anna chotě dlouho nepřežila. Zemřela
brzy po popravě svého chotě v Osvětimě. Sirotek Jituška chodila do zdejší
školy v posledním roce 2. světové války
a byla žačkou pisatele těchto událostí.
Dne 21. června 1942 byli v souvislosti
s vlasteneckou činností Müllerovou zatčeni oba ždáničtí kněží, farář P. Kostiha
a mladý katecheta P. František Voneš.
Oba byli popraveni, ale nezradili. Jaká
hrozná muka prožil asi P. Kostiha, tento
ušlechtilý kněz. A přece nezakolísal. Gestapu prý tvrdil, že parašutisty i Žižlavského přijal na faru ze zištných důvodů
a bez vědomí svého mladšího spolubratra. Byla to nejopodstatnější a nejsvětější

lež, kterou tato šlechetná a vždy pravdomluvná ústa Kristova služebníka pronesla ve snaze o záchranu trpících spolubratří. Bohužel P. Voneše nezachránil.
Gestapo cítilo všude odboj (bylo to po
Heydrichově smrti) a rozlévalo krev. Lid
Ždánska zachová oba kněze ve svaté paměti.
Neméně chvály zaslouží i chudobná poklízečka na ždánické faře Josefa Kubatíková (rodem Kepáková z Lovčic), která
prý v Osvětimě prohlásila, že nic nepoví
„i kdyby z ní kůži po řemínkách stahovali!“ Statečná vlastenka!
Jak se však stalo, že se gestapo nic nedovědělo o stravování parašutistů ukrytých na ždánické faře, které obstarávaly
zdejší Müllerovy a nechvalínské Kostihovy rodiny, že na ně až do konce války nepadl ani stín podezření? O to se
zasloužila chudá posluhovačka Otilie
Knapilová, zdejší rodačka a občanka. Při
zatýkání katechety P. Voneše se podařilo
uprchnouti farské hospodyni sl. Hedvice
Hanzelkové, rodem z Bernatic u Nového Jičína. Po celý den (byla to neděle) se
ukrývala v lese a v obilí. Nebyla nalezena, třebaže gestapo zalarmovalo všechny okolní četnické stanice, ba i lesní
personál, tušíc, že útěkem Hanzelkové
mu unikají zároveň důležité doklady o
protiněmecké činnosti ždánických kněží
a snad ještě jiných Čechů z místa a okolí.
Za tmy téhož večera se vrátila Hanzelková odvážně do Ždánic a byla přijata
v rodině kominického mistra Františka
Rosůlka. Tu byla ošetřována a ukrývána
po 14 dní posluhovačkou Otilií Knapilovou z Lovčic. Místo azylu nezůstalo však
pro okolí utajeno a bylo nutno je změnit
pro nebezpečí prohlídky. Po marných
prosbách u sousedů vzala Knapilová
ubohou k sobě do Lovčic. Zde ji ukrývala v početné rodině a pečovala o ni po
celou dobu války vpravdě mateřsky. O
pobytu Hanzelkové v obci neměl nikdo
ani potuchy. Bylo to nutné, nemělo-li
býti vyvražděno několik rodin z místa
a okolí. Zmizení slečny Hanzelkové zavdalo podnět k nejrůznějším dohadům.
Tvrdilo se, že zešílela, že byla v tomto
stavu nalezena úplně vyčerpána, jiné
verze pečetila, že se oběsila, další pak,
že to byla konfidentka gestapa, která
kněze zradila, a její útěk prý byl předem
smluvenou komedií na oklamání českého lidu. Jediným faktem zůstane, že se
Hanzelková objevila živa a zdráva, ovšem znatelně vyčerpána duševně, v doprovodu své zachránkyně v neděli 29.
dubna na službách božích po průchodu
rumunské divize Lovčicemi.
Tímto statečným činem se zařadila Oti-

lie Knapilová mezi bojovníky za svobodu
národa. Bohužel, její nervy, bičované po
celá 3 léta válečnými událostmi a zprávami o hrozném gestapáckém řádění, o
hrozných trestech za přechovávání cizích „říši nepřátelských osob“, tak mučené nervy povolily po převratu, a když
se pak k celkovému nervovému vyčerpání přidala chřipka, podlehlo zeslabené
tělo nemoci. Otilka Knapilová patří dnes
k padlým rodákům Lovčic v boji za naši
svobodu.
Další obětí germánského běsnění byl
odborný učitel Václav Bumba, rodák
z Lovčic, synovec V. Bumby. Vyučoval
na měšťance ve Ždánicích a byl starostou
tamního Sokola. Byl zatčen 28. dubna
1942 pro nehlášení dopisu, propagujícího podzemní činnost. Byl vězněn v Kounicových kolejích a popraven 18. června
1942 za stanného práva po odstřelení
vraha českého lidu Heydricha.
Josef Pintera, drážní zaměstnanec v Brně,
syn Jakuba Pintery z Lovčic a žák zdej-

ší školy byl zatčen 1. června 1942 pro
schvalování atentátu na Heydricha a popraven 3. června téhož roku.
Jindřich Pintera, bratr předešlého, obchodní příručí firmy Lamplota v Brně,
pilot – amatér byl zatčen 18. dubna 1941
na udání, že s 10 jinými kamarády chtěl
odletěti do Anglie. Byl popraven 12.
června 1943 asi v Berlíně.
Michal Gardáš, dělník, syn Michala
Gardáše, dělníka z Lovčic. Byl zavlečen
do koncentračního tábora v Berlíně pro
pracovní sabotáž a „zastřelen na útěku“
v roce 1943.
Z místních rodáků, vězněných v německých koncentračních táborech byl neúmyslně opomenut žák zdejší školy Jaroslav Pernica. Jako zásadní komunista a
známý přítel Sovětského Ruska byl zatčen
gestapem v roce 1943 a vězněn do konce
války. V roce 1942 zemřel v osvětimském
koncentračním táboře František Sklenář
zatčený gestapem v roce 1942.
Soňa Konečná

Památník obětí II.sv. války
www.lovcice.cz
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Ohlédnutí za kulturními událostmi v
Lovčicích
Předvánoční jarmark, tradiční setkání občanů Lovčic a okolních
obcí o prvním adventním víkendu.

Čerti v Lovčicích
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Předvánoční koncert, na kterém vystoupil dětský folklorní soubor
Lovečánek a Olinka Baričičová.

Tradiční ostatkyy s p
průvodem masek p
po vesnici
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Vážení spoluobčané,
v tomto roce plánujeme v naší obci důležitou událost, a tou je Setkání rodáků.
Pro uskutečnění tohoto významného kroku právě letos hovoří několik důvodů. Letos je to 300 let od založení první matriky, 300 let
od obnovení duchovní správy, 225 let od založení první kroniky
v Lovčicích. U této příležitosti bude vydána kniha „Lovčice - Slovem i obrazem“.
Protože je náš kostel zasvěcen patronům Petru a Pavlovi, rádi bychom naše setkání rodáků uskutečnili právě 23 – 25. června 2017,
kdy se v naší obci tradičně konají tzv. malé hody pořádané SDH
Lovčice. O tomto víkendu se do Lovčic již po generace do našich
rodin sjíždějí příbuzní a známí.
Jelikož není v našich silách rozeslat všem rodákům z Lovčic pozvánku na naše společné setkání, obracíme se na Vás. Byli bychom
rádi, kdybyste nám pomohli dovést náročné přípravy ke zdárnému

průběhu akce. Jistě máte ve své rodině spoustu lovčických rodáků, a
proto by bylo od Vás milé nahlásit počet osob, jména bývalých občanů, kterým jste ochotni poslat pozvánku s vrácenkou. Tu si můžete
vyzvednout na obecním úřadě v termínu od 20 do 30. dubna. Vyplněné vrácenky pak doručíte opět na OÚ do 15. Května, abychom
měli přehled o počtu rodáků, kteří mají zájem do obce přijet.
Bude-li třeba, obec je schopna domluvit rezervování pokojů k ubytování, konkrétně ve Ždánicích v hotelu Radlovec nebo na Bukovanském mlýně v Bukovanech. Ubytování nebude hrazeno obcí.
Abyste mohli své blízké informovat, přikládáme Vám návrh programu:
Ve dnech 23. 6. – 25. 6. 2017 se v obci Lovčice uskuteční setkání
rodáků, které bude spojeno s připomínkou několika výročí z historie naší obce. Zároveň bude veřejnost seznámena novou knihou
„Lovčice - Slovem i obrazem“.

Návrh programu:
Pátek 23. 6. 2017
16:00 hod. - Mše svatá za všechny živé i zemřelé rodáky z Lovčic
17:00 hod. - Vernisáž výstavy fotografií a obrázků v prostorách
OÚ a KD
17:00 hod. - Vernisáž výstavy fotografií a obrázků, Habřéci
Lovčice a Mužský pěvecký sbor Lovčice na KD
18:00 hod. - Cimbálová muzika HUDCI a Mužský pěvecký sbor
Lovčice, s prezentací místních vinařů v KD
20:30 hod. – Divadlo Habřéci
Sobota 24. 6. 2017
Výstavy: 09:00 – 11:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.
• Ve škole: historie a současnost školy výstava kreseb dětí na
téma matriky, kroniky, sjezd rodáků
• V obřadní místnosti OÚ: historie a současnost, kroniky
• Ve vedlejších prostorách OÚ: současné Lovčice
• Prohlídka chrámové lodi a věže kostela
• Na faře: historie a současnost farnosti
• Na KD: Habřéci Lovčice, folklor
• RD č.p. 10: Klub dětí a mládeže Lovčice v prostorách (pod
prostřední zastávkou)
• Hasičská zbrojnice: historie a současnost SDH
• Fotbalové hřiště: TJ FK Sokol Lovčice, historie a současnost
• Fotbalové hřiště: Myslivecký spolek Lovčice
• Prohlídka mlýna u dolní zastávky
09:00 – 12:00 hod. vyhlídkové okruhy „Lovbusem“ po trase KD
– fotbalové hřiště - chaloupka v Žégrutě – vodojem – letiště –
Dolní konec – náves - parkoviště u rybníka – KD
12:00 hod. - Zahájení setkání rodáků na KD, vystoupení žáků
ZŠ a MŠ Lovčice, Klubu dětí a mládeže
Slavnostní oběd pro hosty, možnost zajištění obědu v KD pro
občany a rodáky za 100 Kč.
Projev starosty obce a hostů.
Prezentace knihy „Lovčice - Slovem i obrazem“, prodej knihy,
DVD a předmětů o obci.
Ocenění občanů za rozvoj obce Lovčice.
14:00 hod. - Sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti

přípravka Lovčice – Bukovany
starší žáci Lovčice – KOVO Ždánice
Menšíkova 11 – Výběr Lovčice
A mužstvo Lovčice – Věteřov
20:00 hod. - Petropavelská letní noc na Malém hřišti u lesa, DH
Žadovjáci
Neděle 25. 6. 2017
09:15 hod. - Mše svatá na Malém hřišti u lesa
09:00 – 12:00 hod. - vyhlídkové okruhy „Lovbusem“ po trase
KD – fotbalové hřiště - chaloupka v Žégrutě – vodojem – letiště
– Dolní konec – náves - parkoviště u rybníka – KD
10:00 – 11:30 hod. – Výstavy:
• Ve škole: historie a současnost školy výstava kreseb dětí na
téma matriky, kroniky, sjezd rodáků
• V obřadní místnosti OÚ: historie a současnost, kroniky
• Ve vedlejších prostorách OÚ: současné Lovčice
• Prohlídka chrámové lodi a věže kostela
• Na faře: historie a současnost farnosti
• Na KD: Habřéci Lovčice, folklor
• RD č.p. 10: Klub dětí a mládeže Lovčice v prostorách (pod
prostřední zastávkou)
• Hasičská zbrojnice: historie a současnost SDH
• Fotbalové hřiště: TJ FK Sokol Lovčice, historie a současnost
• Fotbalové hřiště: Myslivecký spolek Lovčice
• Prohlídka mlýna u dolní zastávky
14:00 hod. - Krojovaný průvod od Hasičské zbrojnice na Malé
hřiště
14:30 hod. - Tradiční Petropavelský výlet na Malém hřišti, DH
Žadovjáci
• Cimbálová muzika HUDCI a Mužský pěvecký sbor Lovčice
• Taneční vystoupení Habřéků, Lovečánku
21:00 hod. - Závěr

Dále bychom rádi oslovili ty z Vás, kteří máte doma nějaké ukázky starých ručních prací či jiné zajímavé předměty, týkající
se všech zmiňovaných výstav. Pokud byste byli ochotni zapůjčit tyto cennosti do naší společné výstavy, byli bychom velmi
potěšeni. Předměty k výstavám na setkání rodáků prosíme doručit na OU nejpozději do 15.6.2017. Případně můžete volat
na tel. 777 636 621.
Děkujeme za vaši ochotu a těšíme se na další spolupráci.
Václav Tvrdý, starosta obce
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Z činnosti na úseku podatelny, matriky
a evidence obyvatel za rok 2016
Evidence obyvatel
K 1. 1. 2016 měla obec Lovčice 799 obyvatel ČR, navíc jsou
v obci evidováni 2 cizinci s trvalým pobytem.
Během roku se:
- přihlásilo 17 občanů
- odhlásilo 10 občanů
- narodilo 7 dětí, z toho 4 kluci a 3 děvčata
- zemřelo 10 občanů
V roce 2016 byly v Lovčicích uzavřeny 3 sňatky.
K 31. 12. 2016 měla obec Lovčice 803 obyvatel ČR, plus 2
cizince s trvalým pobytem.
Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2016 byl 42,39 roků.

Czech Point
Výpis z Trestního rejstříku - vyřízeno 15 žádostí
Výpis z Katastru nemovitostí - vyřízeno 23 žádostí
Výpis z Obchodního a veřejného rejstříku - vyřízeno 10 žádostí
Výpis z Živnostenského rejstříku - vyřízeny 3 žádosti
Výpis z bodového hodnocení řidičů - vyřízeny 4 žádosti
Výpis z insolvenčního
h rejstříku - vyřízena 1 žádost

Matrika a podatelna
Bylo vyřízeno:
- spisy úmrtí 1
- dodatečné zápisy do matričních knih 1
- rozhodnutí o změně jména, příjmení 0
- spisy manželství 3
- oznámení o rozvodu manželství 1
- žádost o zápis do zvláštní matriky 0
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 0
- druhopisy matričních dokladů 0
- osvědčení o sňatku s církví 2
- určení otcovství 1
- zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro 5 občanů
- povolení pro 1 hrací přístroj
- celkem - 165 ověření podpisů a listin
- vyvěšeno a sňato 77 vyhlášek a různých podání na úředních deskách (elektronické i klasické)

Habřéci – soutěž
Byli jste loni na koncertě skupiny Generace? Bavili jste se dobře?
Nebo jste o koncertě slyšeli a chtěli byste takovou akci navštívit? Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu! V letošním roce k nám do
Lovčic opět Generace přijedou, a to 12. srpna. Pro příznivce této
akce jsme připravili malou tipovací soutěž: Dokážete odhadnout,

kolik se při loňském koncertu vypilo štamprlí? Pokud ano, napište na lístek svoje jméno, příjmení a telefon, připište svůj tip a lístek
vhoďte do schránky, která je umístěna na poště. Nejpřesnější tip odměníme dvěma vstupenkami na letošní GENERACE. Správnou odpověď a jméno výherce zveřejníme v příštím čísle Lovčických ozvěn.

Co by si přály naše děti - anketa
Před časem jsme v Lovčických ozvěnách
informovali o tom, že nás zajímá, jak
vidí investice do obce naše nejmladší
generace. Děti dostaly možnost navrhnout, co by v obci chtěli mít. Zpět se
k nám dostaly zajímavé návrhy. Spousta dětí by si přála v Lovčicích mini zoo,

třeba na školní zahradě. Mezi dalšími
nápady nechyběly zajímavé lanovky,
trampolíny, skluzavky a další atrakce
pro děti. Překvapil nás například návrh
kina, domu hrůzy, krytého bazénu nebo
velkých kolotočů. Mezi opravdu konstruktivní nápady patří oprava zídky u

hřbitova, vybudování cyklostezky. Náměty dětí byly různorodé. S některými
z nich se můžete sami seznámit na jedné
z výstav u příležitosti Setkání rodáků.
Všem dětem, které se aktivity zúčastnily, děkujeme.
Obec Lovčice
www.lovcice.cz
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Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 7. dubna 2017, místo vydání Lovčice, počet výtisků 350ks

20
2
0

www.lovcice.cz

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

