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Slovo starosty obce
je havarijní stav, dalším je rozhodnutí zastupitelstva obce opravit místní komunikaci od hřbitova vč. parkoviště směrem ke
křižovatce a po dům pana Honce. V době
prací bude nutné obrnit se trpělivostí a
pochopením. Aby vše mohlo zdárně proběhnout, bude třeba některé dny parkovat
vozy u malého hřiště a k domům v Zákostelí se dopravit pěšky. Doufám, že několik
dnů nepohodlí se všem vyplatí.
Od srpna probíhají opravné práce na
střeše kostela, její havarijní stav se díky

Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou nejspíš definitivně za námi. Doufám, že jste tuto dobu
strávili podle svých představ a přání a do
všedních dnů v práci a školních lavicích se
vracíte odpočatí a plní elánu.
Dovolte, abych Vás v následujících řádcích
seznámil s aktivitami několika posledních
měsíců roku 2017.
Pokračujeme s druhou a třetí etapou hřbitova, na kterou nám byla přidělena další
dotace z Ministerstva zemědělství (700
000 Kč). Realizace druhé etapy proběhne
v měsíci září a říjnu a třetí se začne v březnu příštího roku. Na tuto akci bude dále
navazovat ve jmenovaných měsících oprava vodovodu v Zákostelí od křižovatky
(RD Plachých) směrem k rybníku a k malému hřišti. Jedním z důvodů této opravy

spolupráci s panem farářem S. Kovářem
a panem L. Poláčkem, kteří se podíleli
na přípravě řešení výměny střešních latí
a krytiny, brzy změní. I na tuto akci se
podařilo získat 700 000 Kč z Ministerstva zemědělství, další částku máme přislíbenou i z JMK. V neposlední řadě je i
obec připravena poskytnout částku, která
pomůže vyřešit finanční stránku opravy.
Kostel je dominantou obce, podpora jeho
zvelebení je tedy pro nás všechny velmi
důležitá.

Inženýrské sítě vč. nachystání kufru pod místní komunikací v lokalitě Padělky
www.lovcice.cz
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Stavby, které se podařilo od jara dokončit,
jsou sítě za velkým hřištěm a v trati Padělky vč. provedení a nachystání kufru pod
místní komunikací. Stavební místa jsou
přidělena a majitelé pozemků můžou začít projektovat a stavět. V lokalitě Padělky
jsou ještě dvě místa volná, jedná se o parcely č.7938/10 a 7938/11. Rozhodnutím
zastupitelstva byl opraven chodník u kostela a došlo k výměně úřední desky a nástěnek, které slouží pro naše obecní spolky
a organizace. Dále jsme opravili chodníky
u obecního úřadu a školy vč. vjezdu směrem ke dvoru a kotelně a také přepojili
kanalizaci. Na tuhle akci nám JMK poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč. V rámci
úprav kolem budovy obecního úřadu byla
odstraněna telefonní budka, která musela
být z důvodu bezpečnostního a zákonného přesunuta na stěnu kotelny.

Oprava střechy kostela

Čištění prameniště
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V měsíci září jsme se pustili do oprav a
pročištění prameniště, ze kterého teče naše
lovčická voda. Čistíme zářezy, vytahujeme
kořeny, na přivaděči přítoku do vodojemu
se mění staré protékající hydranty, uzávěry, vzdušníky a také se odstraňuje všechno
litinové potrubí, které zůstalo v zemi před
několika lety při výměně za plast. V rámci
této akce jsme nechali pročistit i celý přívodní řád, který vede od prameniště po
vodojem.
V tomto roce proběhla i jedna velmi milá
akce. Jedná se o Setkání rodáků, které se
za krásného počasí uskutečnilo v posledním červnovém týdnu. Akce byla plánovaná dlouho předem, aby se stihly zařídit
všechny náležitosti, od vydání knihy o
Lovčicích, přes zajištění upomínkových
předmětů, oslovení místních spolků a organizací ke spolupráci, sladění programu,

zajištění prostor, občerstvení, hudby atd.
Ohlas tohoto příjemného setkání je v obci
veliký. Někteří lidé na něj stále ještě vzpomínají. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se této významné kulturně
společenské akce účastnili. Občané Lovčic
svou přítomností přispěli ke zkvalitnění
společného soužití, rodáci, kteří přijeli
mnohdy z velké dálky, povzbudili všechny
spoluorganizátory akce v jejich úsilí, které
mělo smysl. Účast na všech částech programu byla hojná. Všude bylo plno milých tváří, všichni byli příjemně naladěni,
sváteční atmosféra zaplnila kulturní dům,
areál na malém hřišti, kostel, fotbalové
hřiště a přilehlé prostory a všechna místa
nejrůznějších výstav. Zajímavou atrakcí se
ukázal být Lovbus, který k prohlídce využili rodáci i nerodáci, místní i návštěvníci
obce. Za zmínku stojí také to, že při nedělním Petropavelském výletě proběhlo
na malém hřišti největší vystoupení krojovaných, jaké jsme v obci zažili. Účastnilo
se ho na 60 vystupujících, od malých dětí,
přes teenagery po zralé muže a ženy. Na
jednom pódiu se v několika případech
vystřídaly celé rodiny, děti i jejich rodiče. Folklor v naší obci žije, což dokázala i
závěrečná píseň sborově zazpívaná všemi
krojovanými a vytvořená speciálně u příležitosti společného setkání.
Velké poděkování patří spolkům a organizacím, které se na uskutečnění setkání
podílely, bez jejich pomoci by tak kvalitní akce nebyla možná. Tento projekt by
se neuskutečnil bez finanční podpory na
uspořádání akce a vydání knihy, z Jihomoravského kraje jsme získali dotaci ve
výši 200 000 Kč, i díky tomu bylo možné
stanovit cenu pamětní knihy na 250 Kč za
kus, což je velmi přijatelná částka. Kniha
byla vydána v počtu 700 kusů a v nákladu
531,30 Kč za kus. A pokud jste si ji nestihli
v červnu zakoupit, nezoufejte, stále ještě
máme dostatečné množství jejích výtisků
na obci.
A co nás v tomto roce ještě čeká? Do konce roku se uskuteční další kulturně společenská akce a tou je divadelní představení,
které bude ke zhlédnutí v sobotu 11. listopadu v kulturním domě. Podrobnosti o
představení budou včas známy z plakátů
a hlášení.
V listopadu jste všichni srdečně zváni na
připravovaný Jarmark, který tentokrát
proběhne v sobotu 25. listopadu v obvyklém čase na obvyklém místě. Sortiment
bude opět různorodý, vůně se budou linout ze všech koutů návsi a snad nebude
chybět ani doprovodný program, na který
jsme již zvyklí.
Do dalších dnů přeji všem hodně zdaru.
Václav Tvrdý, starosta obce

ZŠ Lovčice
V hodinách slohu rádi hrajeme na „nekonečné psaní“. Principem hry je, že se řekne
téma a pak během časového limitu (cca 5
minut) nesmíte přestat psát, prostě pořád
píšete, že třeba už nevíte o čem psát, že
Kropáček se dloube během psaní v nose,
že na okno sedl vrabec… a pak vás zase
něco napadne k tématu, tak se vrátíte ke
psaní na dané téma… a pořád dokola, až
se řekne: „Odložte pera, stop!“ Neopravujeme chyby, jen se o nich pobavíme, aby
jich příště bylo míň, zajímá nás tok myšlenek a slohový náboj! Začátky jsou těžké,
opravdu se často objevovala věta „a teď mě

nic nenapadá“ nebo „a už nevím, co mám
psát“, ale děcka se vypracovala a na konci
školního roku jsme se těšili, až si budeme
předčítat. Například 1. června na Mezinárodní den dětí Vincenc Konečný napsal:

Bláznivý den
Já si bláznivý den představuju že
je všechno naopak že doma u televize sedí pět žiraf a lidi natahují
krky někde v savaně místo dětí ve
škole v lavicích sedí malé prasátka

a učí je paní učitelka velká prasnice a děti se rochní v chlívku. Ryby
chytají lidi do sítí. Lvi loví lidi a nosorožci lidem uřezávají nosy. Vlaštovky jsou někde v kině a lidi poletují a sedí na drátech, hmyz odhání
otravné lidi kteří sedají na ovoce a
štípou je. V továrně místo lidí pracují sovy a lidi sedí na stromech.
P.S. No řekněte, není to skvělé? K bezchybnému pravopisu se dopracujeme. 
-dus-

Tématem pro školní rok 2016/2017
byla místní řemesla
Už v některém z minulých čísel jsme se Vám zmiňovali, že se v naší Slovácka získali dva stromy vysokokmenných třešní, které jsme
škole věnujeme komplexnímu rozvoji dětí, tedy nejen výchovně- zasadili u dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Lovčicích.
-vzdělávací péči, ale začali jsme „tvrdě šlapat“ po polytechnické Takže jsme byli sadaři – tím naše sadařská činnosti skončila, provýchově. Tedy postaru – ruční práce. Nejen za účelem pocitu úspě- tože nám v dubnu všechno zmrzlo…
chu všech našich žáků, tedy nejen jedničkářů, ale i těch slabších, Nicméně jsme nezoufali a vyrazili dál. Touto cestou bych chtěla
kteří často bývají velmi zruční manuálně, leč v osnovách dnešních moc poděkovat paní Mileně Konečné s řemeslem „dámská a pánzákladních škol se nemají až tak velkou šanci ukázat. Dalším dů- ská krejčová“, dále Marii Konečné s řemeslem „cukrářka“, Karlu
vodem, proč jsme se tak zakousli do polytechnické výchovy, je Kovaříkovi s řemeslem „revírník“, Martinu Konečnému s řemessamozřejmě zachování řemesel, které v dnešním světě počítačů, lem „zemědělec“ a v neposlední řadě nás Kristýnka Fricová vzala
úředníků a dalších jsou tak nějak na ústupu. Možná si velmi naiv- domů na zahradu na pastvinu s ovcemi.
ně namlouváme, že si naši žáci budou pamatovat, jak v Lovčicích Suma-sumárum jsme tedy za minulý školní rok ochutnali šest růzřezali dřevo, stloukali ptačí budky, natírali plot, tkali, motali dráty ných řemesel. A v některých případech opravdu ochutnali, protože
na vánoční ozdoby a svícny, holky vyšívaly, háčkovaly…. Jasně že jsme poznávali nejen vizuálně, ale i chuťově – ať už v cukrářství u
ne! Málokdo z dnešních patnáctiletých přesně ví, čím jednou bude, Marušky, tak u jiných, kteří nám nachystali opravdu velké pohošale alarmující jsou prázdná místa na učilištích, zatímco „ajťáků“ tění. Všem moc děkujeme, snad naivně (ale přesto) věříme, že až
a „manažerů něčeho“ máme plno. Proto
nastane čas, děti si vzpomenou na povídání
jsme si v naší škole uvědomili, že chceme
v lese, o tom, jak se do klop luxusního pánnaše žáky prostřednictvím polytechnické
ského saka všívají koňské žíně, jaké to bylo
výchovy něco naučit, ale také jim chceme
sedět v traktoru, že ovečky jsou báječná
spoustu ukázat v duchu hesla PŘÍKLAzvířata anebo jak to krásně vonělo v cukDY TÁHNOU! Oslovili jsme tedy skvělé
rářství…. Prostě, že řemeslo v Lovčicích
místní lidi, kteří ovládají bravurně své řenikdy nezanikne. Ještě jednou všem, kteří
meslo, domluvili si schůzky a vyrazili. A
nás přijali, děkujeme a těšíme se v dalším
Návštěna dětí u dámské a pánské
která řemesla jsme si vlastně vyzkoušeli?
školním roce zase u někoho jiného.
krejčové
Hned v září jsme z projektu Kyjovského
-dus-

Kristýnka Fricová nás vzala domů
na zahradu na pastvinu s ovcemi

Řemeslo revírník

Pan Martin Konečný nás seznámil
s řemeslem zemědělec
www.lovcice.cz
www
lovciice cz
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Výuka programování není na prvním stupni základních škol v
České republice obvyklá. My na lovčické základce ale věříme,
že má smysl. V průběhu školního roku zařazujeme pro žáky
čtvrtého a pátého ročníku několik programovacích bloků. Začínáme hrami bez počítačů, postupně se seznamujeme s lehčími
programovacími aplikacemi, jako jsou code.org, Kodu, Scratch.
Od nadačního fondu Micro:la jsme obdželi velmi milý dárek: 10
kusů mikropočítačů BBC micro:bit (kapesní programovatelný
počítač se sensorem pohybu, zabudovaným kompasem a blu-

Microbit

etooth modulem). Jeho kouzlo spočívá v tom, že se jednoduše
programuje, lze jej propojit s dalšími zařízeními a nabízí celou
řadu možností: od jednoduchého prográmku, který na displeji zobrazí zprávu (“Kometa je nej!”), až po pokročilé využití v
robotice.
Ve školním roce 2017 / 2018 nabídneme našim nejstarším žákům kroužek Spies’ Club: angličtina, šifry, programování. V
tomto kroužku se budeme programování věnovat soustavně.
Michal Dušík

Mikropočítač BBC microbit

Výlety za poznáním ve školce pokračují
V měsíci květnu jsme pozvali do školky
maminky a společně jsme oslavili jejich
svátek krátkým vystoupením dětí a společným tvořením, při kterém vznikla krásná výzdoba šatny dětí v podobě barevných
dřevěných ptáčků na stromě. Děti si pro
maminky připravily i přáníčka a dárečky.
Vyjeli jsme si na krásný voňavý výlet do
Sonnentoru v Čejkovicích, kde nám připravili program týkající se výroby bylinkových čajů. Rádi jsme se v této oblasti
poučili, protože i my ve školce pěstujeme
bylinky, které využíváme na výrobu čajů i
k ochucení vody.
Další „velký“ výlet se uskutečnil společně
s rodiči, navštívili jsme Moravský kras –
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propast Macochu a Punkevní jeskyni. Počasí nám při obou výletech vyšlo na jedničku, máme krásné zážitky a vzpomínky.
A to stále ještě nebyl konec školního roku.
Začal červen a my jsme jej přivítali velkolepě oslavou Dne dětí – letos netradičně.
Slavilo se společně se školáky, kdy se celá
škola sešla a paní učitelky a učitelé si připravili malé vystoupení, které si děti s velkým nadšením užily. V rámci tohoto dne
proběhl i netradiční oběd na školní zahradě dle přání dětí - „poctivý hambáč“. Abychom zmírnili dopad tohoto nezdravého
pokrmu, součástí programu bylo i plnění
úkolů zaměřujících se právě na rozlišení
zdravých a méně prospěšných potravin.

Další červnovou oblíbenou akcí se stal
Den pro tatínka spojený s pasováním
předškoláků. I přes nepřízeň počasí tatínkové nezklamali a všichni nadšeně plnili
úkoly soutěžního sedmiboje a připravili
pro děti strašidelnou stezku odvahy, ti nejodvážnější strávili noc ve stanech na školní zahradě společně se svými dětmi.
Na úplný konec školního roku nás čekala
ještě poslední, o to náročnější, akce. Tím
byl letošní Setkání rodáků pořádané obcí
Lovčice. Naším úkolem bylo vyzdobit prostory školy, a tak děti malovaly významná
místa obce. Také jsme vystoupili s pohádkou Polámal se mraveneček v rámci sobotního programu v kulturním domě.

Když jsme si oddechli a vydechli, že máme
tuto krásnou, ale náročnou zkušenost za
sebou, vyrazili jsme na ÚPLNĚ poslední
odpočinkovou návštěvu do „Ráje sukulentů a zvířat“ k Honcům. Tímto děkujeme za vlídné přijetí a příjemně strávené
dopoledne.

V současné chvíli jsme po krátkém prázdninovém odpočinku opět v plném pracovním nasazení. Provoz MŠ začal již 21. 8.
2017. V letošním školním roce je zapsáno
27 dětí, z toho 15 dívek a 12 chlapců. O
děti se budou starat dvě paní učitelky a
jedna asistentka pedagoga.

Po pozvolném srpnovém začátku se už těšíme na malé nováčky, kteří k nám přijdou
poprvé, i na ostřílené „školkáčky“.
Tak vzhůru na nové zážitky a dobrodružství!
Andrea Bittnerová

Ohlédnutí za činností mužského sboru
Přelom jara a léta bývá každoročně, díky mnoha folklorním udá- představila některé události v roce, na kterých se společně podílostem, velmi náročný. Na některých akcích navíc nepostačuje líme. Naše scénka se obecenstvu líbila. Dokonce natolik, že se do
naše pouhá účast, a tak jsou v řadě případů nutné dlouhé pří- ní chtěl zapojit i jeden z domácích, který ale bohužel neměl napravy. Letošní rok nejenže nebyl výjimkou, ale předchozí roky v cvičené dialogy, do scénky vnášel svou vlastní improvizaci, a tak
tomto ohledu hravě překonal. V období, které budu popisovat, jsme jej museli s díky odmítnout a z pódia vykázat. Po skončení
nastaly v krátkém sledu hned tři významné a náročné události.
programu v parku se někteří z nás rozhodli zůstat i na večerní
Začátkem května se ve Ždánicích, tak jako každý druhý rok, ko- zábavu, které se kromě nás a muzikantů účastnilo ještě dalších
nala národopisná slavnost obcí Ždánicka - Májová veselice, v níž patnáct lidí.
letos hrála naše obec významnou úlohu. Byla nám totiž přidělena Na přelomu května a června jsme se představili na setkání sborů
role „pořadatelské dědiny“, s čímž kromě pocty souvisely také ur- v Šardicích a zazpívali jsme si také v zámecké zahradě v Miločité starosti a povinnosti. Sobotní program Májové veselice jsme ticích. Tou dobou již byly v plném proudu intenzivní přípravy
zahájili účastí na „Matiné duchovní hudby“, kde jsme vystupovali na další z vrcholů letošního roku – Setkání rodáků. Tato udápo boku loveckého a archlebského chrámového sboru. Po jeho lost bude jistě v Ozvěnách popsána na více místech, a tak jenom
skončení jsme se vrátili do Lovčic, abychom připravili víno na v krátkosti zmíním programy, na kterých jsme se podíleli. Se
odpolední program, a pak jsme se s naším žebřiňáčkem vydali sborem jsme byli hned u zahájení programu, kdy jsme po boku
přes Hraničky do Ždánic. Již při představení obcí na náměstí mu- chrámového sboru zpívali při páteční mši. Pak jsme se přesunuli
selo být každému jasné, že Lovečáci nevzali Májovou veselici na lehkou váhu (ostatně jako vždy). I
přes řadu kolizí v termínech reprezentovalo naši
obec na šedesát krojovaných, což je úctyhodný
počet, za který by se většina okolních vesnic v regionu nemusela stydět ani na domácích hodech.
Po představení u městského úřadu jsme se přesunuli ke kulturnímu domu, kde jsme veleli stavění
„lovecké máje“ a společnými silami se také starali
o občerstvování přítomných krojovaných i civilních návštěvníků. Po úspěšném postavení máje a
ujištění, že ji letos určitě neshodíme a nenakrátíme na metry (ostatně jako vždy), pokračoval program vystoupením sborů a souborů v zámeckém
parku. Speciálně pro tuto příležitost jsme společně s mužským sborem z Věteřova vymysleli a
nacvičili scénku, která divákům vtipnou formou
Posezení u cimbálu
ukázala naše nadstandardní sousedské vztahy a
www.lovcice.cz 5

do kulturního domu, kde již probíhal košt vín. S Věteřáky, kteří
nás dojeli podpořit, jsme zopakovali naše představení z Májové
veselice a poté se starali o zábavu v dalším průběhu večera. Po sobotním obědě jsme z rukou starosty převzali ocenění za „rozvoj
a zachování lidových tradic v obci“ a individuálně jsme se pak
účastnili dalších sobotních programů. Přítomni jsme byli také na
nedělní mši a nechyběli jsme ani na průvodu obcí a následném
odpoledním pořadu na malém hřišti, kde se postupně vystřídaly
všechny folklorní složky obce. Oficiální část jsme pak zakončili
společným zpěvem písně „Dědina lovecká“, která k této speciální
příležitosti vznikla. Po celý víkend byly k dispozici nástěnky o
historii sboru a připravili jsme také podrobný článek mapující
historii kroje v Lovčicích. Kdo jste neměli možnost naše nástěnky zhlédnout naživo, máte možnost si článek přečíst na našich
webových stránkách.
Týden po setkání rodáků se ve Věteřově konal 11. ročník putovního Setkání mužských sborů severního Hanáckého Slovácka.
Při naší letošní premiérové účasti nám bylo nabídnuto pořadatelství ročníku následujícího, které jsme s vděkem přijali.
Hned následující týden jsme načali druhou pětiletku Posezení u
cimbálu. V letošním ročníku jsme na akci přivítali kromě stálic
z Věteřova, Šardic a Vacenovic také sbory z Archlebova, Kobylí
a Vlčnova a v programu se představili také domácí Habřéci. Na
akci si našlo cestu zhruba 400 účastníků, kteří mohli koštovat na
360 vzorků (z toho cca 80 vzorků profesionálních vinařských firem). Do noci nám ke zpěvu a dobré náladě vyhrávala cimbálová
muzika Kyjovsko. Je až k neuvěření, jak se vždy několikaměsíční
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přípravy přetaví v několik málo hodin zábavy, a než se člověk naděje, je další ročník minulostí. Jsme velmi rádi, že nás návštěvou
naší akce dlouhodobě podporujete a těší nás, že i my můžeme
přispět svou troškou do mlýna při rozšiřování množství kulturního vyžití v obci.
Týden po naší akci jsme zavítali pro změnu opět do Věteřova,
kam nás na své šedesátiny pozval kamarád Jožka Rynk, v dalším
týdnu jsme pak vážili cestu do Vlčnova na „Předhodové zpívání
v búdách“. Po návratu z Vlčnova jsme na měsíc pověsili pohárky
na hřebík a dopřávali si po předchozím maratonu zasloužilého
odpočinku. V každém roce se snažíme uspořádat děkovnou akci
pro všechny, kteří nám pomáhají s pořádáním Posezení u cimbálu. Letošní léto bylo ale tak nabité různými událostmi, že se nám
toto symbolické poděkování podařilo uspořádat až o posledním
prázdninovém víkendu.
V nadcházejícím období se tradičně vydáme na stavění hodové
máje do Ostrovánek a budeme spolupořádat Setkání u Végrova
kříže. Toto setkání občanů Lovčic a Věteřova se uskuteční v neděli 24. 9. od 15:00 a budeme moc rádi, pokud přijmete naše pozvání na tuto jedinečnou událost.
Více informací o naší činnosti můžete nalézt na našich webových
stránkách, nebo na našem facebookovém profilu.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz
Na přání autora byly bez úprav ponechány nářeční výrazy odvozené od názvů obcí.

Rodáci

Šardice

Veselice

Vlčnov

www.lovcice.cz

Lovečánek
Letní prázdniny nám začaly krásným, avšak
značně náročným víkendem se Setkáním
rodáků. Kromě výstavy na KD, kde jste si
mohli o nás přečíst zajímavé informace a
prohlédnout fotky z našich akcí, jsme se
zúčastnili krojovaného průvodu. Konal se
v neděli a kromě dětí jste mohli v krojích
vidět také Habřéky, ženaté i mužský pěvecký sbor. Díky velkému počtu krojovaných a
krásnému koni, který vévodil tomuto procesí, se bylo skutečně na co dívat.
Krojová družina se vydala od místní hasičské zbrojnice směrem na malé hřiště,
kde byl hlavní program. K tanci i poslechu
hrála jak dechová, tak i cimbálová muzika.
Diváci mohli zhlédnout asi třicetiminutové krojové pásmo. O začátek se postaraly
nejmenší děti z Lovečánku, pak navazovali Habřéci a vše završili nejstarší krojovaní
se zpěváky. Program byl připravený tak,
že nepotřeboval žádné uvádění, jednotlivé scénky na sebe navazovaly. Děj plynul,
jako by divák sledoval skutečný den ze života na vesnici. Vystoupení bylo zakončeno společným zpěvem písně, která vznikla
speciálně pro tuto příležitost.
Nálada na rodácích byla opravdu výborná. Muzikanti hráli skvěle, děti dováděly,
zpívaly, skotačily celé nedělní odpoledne.
Starší generace se dočkaly mnoha milých
a možná i překvapivých setkání s rodáky
Lovčic.
Eva Vykoukalová

www.lovcice.cz
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Fiktivní rozhovor o (skutečných)
hodech a tradicích
Možná vás v předhodovém čase napadají
otázky, které se týkají organizace hodů a
tradice jako takové. V následujících řádcích si třeba právě na ty vaše otázky najdete
odpovědi….
Dotaz:
Jak se ti líbí tradice třetí říjnové neděle pro
organizování hodů?

Odpověď:
Myslím, že je to termín pro Lovčice již tradiční. V kronikách se například o jiném termínu nedočtete. Navíc jsme si letos díky setkání rodáků všichni zkusili, jaké to je obléct
kroj ve třicetistupňových vedrech, a byli jsme
rádi, že hody bývají v chladnějším počasí.
Občas se objeví pár hlasů, které by chtěly
hodový víkend oslavit v době svátku pa-

tronů našeho kostela, tedy tzv. na Petra a
Pavla. V tomto termínu však probíhá jiná
oslava, která je velmi dobře zažitá, rovněž
tradiční a pořádaná jinou organizací. Myslím, že uspořádat hody v červnu by nebylo
dobré pro nikoho. Zbytečně bychom přišli o jednu pěknou kulturně společenskou
událost v roce.
Dotaz:
A neměli by hody podle tradice být slavené
tři dny?

Habřéci

Odpověď:
Je pravda, že dřív to tak bylo. Všechno ale
vycházelo z přirozenosti lidí scházet se a
bavit se. Hodové veselí byla jedna z mála
příležitostí se odreagovat, chvíli nepracovat a užívat si života. V dnešní době tato
touha ochabuje, protože mnoho lidí se
raduje a veselí jinak, způsobem, který je
odlišný od původních tradic, ale pokud
jim vyhovuje, není možné je násilím do
tradiční akce nutit. Jsme rádi, že hody u
nás zachováváme v co nejčistší podobě,
jak to jen jde.
Dotaz:
A co hody bez stárků? Není to ostuda?

Sjezd rodáků, představení Habřéků

Odpověď:
Otázka je, čí je to ostuda…. Ne náhodou
těch, kteří jsou ve „stárkovacím“ věku a tohoto privilegia se nechopí? Ne, teď vážně.
Znovu se vraťme ke kronikám, kde rovněž
najdeme zmínku, že i dříve se stalo, že stárci na hody nebyli, přesto bylo kronikářem
zaznamenáno, že hody byly pěkné. Hlavním smyslem této tradice je sejít se, zatancovat, pobavit se, popít, prostě se družit a to
jde i bez stárků.
Otázka:
Nebylo by řešením nabídnout stárkujícím
nějakou finanční odměnu? Jinde to tak
funguje…

Nedělní průvod - setkání rodáků
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Odpověď:
Na různých místech fungují různé věci.
Třeba někde hody organizuje obec, jinde
není žádný krojový fond, a kdo chce v kroji
chodit, musí si ho pořídit. Není ani výjimkou, že hody kompletně organizují stárkovské páry, mají na starosti celou akci od
začátku do konce, přes přípravu výzdoby,
shánění kapely, občerstvení atd., po hodech
si rozdělí zisk nebo doplatí dluh.

U nás mají stárci na starosti nachystat kroj,
pomoci s přípravou výzdoby, zazpívat před
domem, zatančit si se svým stárkovským
protějškem, vynést pár zákusků a chlebíčků, bavit sebe i ostatní na sále, účastnit se
srdíčkového sóla, zvládnout zaváďku a přijít v pořádku domů, aby se naplnilo heslo
Šohaj večír, šohaj ráno.
Otázka:
A jaké budou ty letošní hody?
Odpověď:
Děláme všechno pro to, aby byly řádně
připravené, proto už teď začaly pravidelné schůzky, kde se připravuje výzdoba.
Chceme, aby byly hody tradiční, proto
domlouváme stárky. A zajišťujeme vše
potřebné přes kapelu, cimbálku, občerstvení, průvod, sóla, zaváďku až po rozvezení zásob vína po dědině, aby bylo
na dolévání do bečky. (Mimochodem,
věděli jste, že v některých jiných obcích
získávají stárci víno na rozlévání tak, že
každý něco přinese a to se slije do bečky?

Habřéci - setkání rodáků
Známe i obce, kde krojovaná chasa chodí
po dědině bez vína a naopak si nechávají
nalít v domech…)
Ale o tom, jaké hody budou, jsme už napsali dost. Nejlepší je přijít se přesvědčit na

vlastní oči, zažít si hodové veselí, zapomenout na všední starosti, nechat se zlákat na
tanec a pohárek a relaxovat. A potom můžete přijít říct, jaké ty hody byly.
Za Habřéky Sylva Klimešová

Generace podruhé
Už podruhé se Habřékům podařilo zorganizovat letní noc s živou kapelou. Loňský debut s
Generacemi byl natolik úspěšný, že bylo jasné,
že program i organizace letošní akce bude v
podobném duchu.
Na akci takového typu je třeba začít s přípravou
dostatečně v předstihu, zajistit hlavně kvalitní
plakátovou výzdobu v širokém okolí a dohlídnout na to, abychom vyhráli případný boj s
konkurencí. Díky obětavé práci našich členů
se o pořádání koncertu dozvěděla veřejnost z
blízka i dáli a návštěvníci přicházeli v houfech
i jednotlivě. Celkově jich do areálu u lesa přišlo
moc, z čehož jsme měli upřímnou pořadatelskou radost.
Z loňského roku se nám podařilo vychytat
drobné nedostatky v logistice, tentokrát se netvořily žádné dlouhé štrůdly před prodejními
okénky, občasná delší fronta se vyskytla jen
před dámskými toaletami…
Všichni byli včas napojeni i nakrmeni, dostatečně ohlušeni množstvím decibelů i oslepeni
barevnými efekty. Generace se ukázaly být mezigeneračním fenoménem a spokojených návštěvníků bylo víc než škarohlídů, kteří počítali
kdejaký falešný akord, nevyzpívaný tón či přetaženou přestávku mezi jednotlivým hraním, o
chybějící pepsi nemluvě…
Habřéci se snažili, co jim síly stačily. Už teď přemýšlejí, zda novodobou tradici obmění, nebo ji
budou prozatím ctít. Nechte se překvapit.
Za Habřéky Sylva Klimešová

Habřéci - příprava Generace

Generace
www.lovcice.cz

9

Výsledky soutěže z minulého čísla
V minulých Ozvěnách jsme vyhlásili tipovací soutěž o lístky na letní noc se skupinou Generace.
Otázka zněla: Kolik štamprlí se vypilo na loňských „Generacích“?
Správná odpověď je 1086.
Výherní odpovědi jsme obdrželi dvě, lístky získali Denisa Dušíková a Antonín Sopouch se shodným tipem 1000.
Nejnižší odevzdaný tip byl 333 a nejvyšší 305 000 štamprlí.
Výhercům ještě jednou gratulujeme.

Klub dětí a mládeže od června do září
Konec školního roku 2016/2017 pro náš
klub znamenal rozloučit se s dětmi v jednotlivých kroužcích a zorganizovat další
aktivity pro dobu prázdnin.
Ještě v květnu jsme uskutečnili ve spolupráci s dalšími subjekty Den dětí. Sešli jsme se
poslední květnovou neděli společně s místními hasiči, Habřéky, myslivci a fotbalisty a

připravili dětem odpoledne plné her, úkolů
a zábavy. Děti obcházely stanoviště jednotlivých spolků či organizací a plnily zadané
úkoly. Po jejich zvládnutí obdržely razítko
do karty. Vyplněnou kartu vyměnilo každé
dítě za hezkou odměnu. Součástí programu bylo i klaunské vystoupení, fotokoutek
s paní Strmiskovou a květinové tvoření s

Příměstský tábor - Barevný týden, Zelený den

Příměstský tábor - Barevný týden, Zelený den
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paní Komárkovou. Akce byla povedená,
hojně navštívená dětmi i dospělými. Poděkování patří spoluorganizátorům akce i
samotným návštěvníkům.
V červenci jsme upořádali dva týdny příměstských táborů, kde se celkem vystřídalo
40 dětí. Jeden týden nesl název Z pohádky
do pohádky, druhý byl pojmenovaný jako
Barevný týden. Název týdne dává tušit, že
aktivity v něm připravené odpovídaly svým
zaměřením právě danému pojmenování.
První týden nám počasí přálo víc, a tak
jsme se s dětmi chodili koupat do bazénu,
zahráli jsme si minigolf na Bukovanském
mlýně, svezli jsme se na koni a v lese jsme
hledali perníkovou chaloupku. Druhý týden byl nejchladnější z celých prázdnin,
několik dní propršelo, a tak jsme museli
přizpůsobit program a věnovat se více tvoření na domečku, řádění ve školní tělocvičně (za využití těchto prostor bychom chtěli
moc poděkovat paní ředitelce Dušíkové),
také jsme navštívili Vrbasovo muzeum a
cukrárnu ve Ždánicích.
Každý den našeho příměstského tábora byl
jiný, originální a sestavený s ohledem na
věk přihlášených dětí. Tábor probíhal vždy
od 7:00 do 17:00 a kromě nejrůznějších
aktivit byly pro děti zajištěny také strava a
pitný režim. Na tomto místě je třeba poděkovat Obci Lovčice za přidělené dotace na
stravování.
Práce s dětmi byla náročná, přesto nás bavila a těšila. Proto i loučení na konci týdne
nebylo lehké a to nejen pro nás vedoucí,
ale také pro všechny zúčastněné děti, které
odcházely s mnoha novými zážitky, vzpomínkami i výrobky. I proto doufáme, že se
příští rok opět na příměstských táborech
setkáme.
Po prázdninách se rádi vracíme do našeho
druhého domova, Klubu dětí a mládeže.
Otevřeli jsme nový kroužek Hvězdičky,
který je určený pro děti od 3 do 5 let, pokračujeme v hernách* pro děti, které si mohou dojít pohrát na domeček Klubu dětí.
Máme otevřeno zpravidla dvakrát týdně
v dopoledních hodinách, událost je vždy

vytvořena na našich klubových facebookových stránkách týden dopředu a je nutné se
včas nahlásit. Z kapacitních důvodů přijímáme maximálně 6 dětí za doprovodu rodiče. Nejvíce je herna využívána v zimních
měsících. Maminky si odpočinou u kafíčka, zatímco děti si společně hrají. Přijďte
mezi nás, rádi uvidíme nové tváře!
Úplnou novinkou tohoto roku jsou dílničky pro děti od 5 do 12 let, které budou probíhat jedenkrát měsíčně. Dílničky nabízejí
aktivitu pro starší děti, aby se mohly kreativně vybít i sejít se svými vrstevníky jinde
než ve škole a školce. Tvořivé dílničky budou pokaždé na jiné téma, s jinou formou
práce tak, aby si co nejvíce dětí našlo to, co
je baví. O termínech i náplni dílen budete
informováni přes rozhlas a akce bude vypsaná i na stránkách fb. V září proběhne
písková dílna. Moc se na to těšíme a doufáme, že se mezi nás zapojí co nejvíc dětí.
V závěru kalendářního roku nás čeká loni
zavedená akce – Mikulášská besídka. I
když byla účast na prvním setkání nižší,
děti si akci moc a moc užili. Proto budeme
rádi, když tento rok se přijdete mezi nás
mrknout a společně si s dětmi užijeme tyto
krásné chvíle.
Monika Plachá

Příměstský tábor - z pohádky do
pohádky, výlet na Bukovanský mlýn

Příměstský tábor - z pohádky do pohádky, výlet na Bukovanský mlýn

Dění v naší farnosti - z období od Velikonoc…
Jako tradičně i letos bylo třeba před Velikonocemi provést jarní
úklid kolem kostela a následně v kostele. Tyto akce bývají co do
rozsahu práce poměrně obsáhlé a zúčastňuje se jich cca do 10
resp. do 15 farníků. Měsíc květen byl opět ve znamení májových
pobožností. V neděli 14. května v 15 hod se uskutečnila májová pobožnost u kapličky v Kučích za přítomnosti 41 farníků (viz
foto). A o týden později další pobožnost u kapličky, kterou si tentokrát vzali na starost děti pod vedením paní učitelky Dagmar Se-

lucké. Děti se toho zhostily velmi dobře a všem 46 přítomným
farníkům se pobožnost moc líbila. Květen ukončila dne 28. 5.
poslední májová opět u kapličky a to s panem farářem Kovářem,
také s velkou účastí 47 přítomných.
Měsíc červen byl v naší farnosti také naplněn událostmi. V neděli 11. června přistoupilo 5 dětí k prvnímu svatému přijímání.
Hned den poté byly z kostela uklizeny koberce, aby byl kostel
připraven na další velkou slavnost – Setkání rodáků. V úterý 20.
www.lovcice.cz 11

června proběhl velký úklid, jak v kostele, tak před ním. U příležitosti těchto oslav byl otevřen pro návštěvníky celý kostel, tedy i
s jeho věží, kam se každý běžně nedostane. Nutno podotknout,
že o tuto prohlídku byl nad očekávání velký zájem. U příležitosti
sjezdu rodáků byla farnost oceněna uznáním „za zachování duchovních hodnot v obci“, které převzal p. Kovář při slavnostním
setkání v kulturním domě.
Konec školního roku jsme jako každoročně oslavili táborákem na
dvoře místní fary za hojné účasti našich spoluobčanů (viz foto).
Jako každoročně se přes 40 poutníků vydalo pěšky na Velehrad u
příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Mezi zúčastněnými bylo
hodně mladých a mladších, takže v písni zpívané „dědictví otců
zachovej nám Pane“ se v naší farnosti naplňuje a udržuje.
Koncem července se v kostele zabudovalo do podlahy elektrické
vedení od zdí k topení v lavicích po obou stranách kostela. Po této
prašné instalaci byl opět kostel uklizen. Dne 11. 8. byl náš kostel
zasažen vichřicí, která poškodila střešní krytinu na třech místech
kolem věže. Díky následně svolané brigádě byla střecha ihned
opravena. Krátce na to (14. srpna) začala dlouhodobě plánovaná
generální oprava celé střechy kostela. Ta obnáší výměnu střešních
latí a krytiny. Opravu provádí odborná firma.
V sobotu 19. srpna se uskutečnila pouť na sv. Hostýn. Byl vypraven plný autobus a na samotném poutním místě se k poutníkům

Setkání rodáků - mše svatá na malém hřišti

z autobusu přidali další, kteří přijeli vlakem a pobyt u Panny
Marie si naplánovali na dva dny.
A jako každý rok se pravidelně vždy 13. v měsíci zúčastňujeme
v Žarošicích tzv. třináctek, přičemž 13. září patří organizačně
farnosti Lovčice.
Všem těm, kdo se podíleli na jakékoliv brigádě nebo akci, patří
upřímné poděkování.
Lukáš Poláček

Májová pobožnost u kapličky

Táborák na farním dvoře

„Kůrovci“ z Lovčic
Už je to nějakou dobu, co se naposledy
psalo o lovčickém chrámovém sboru, proto nebude na škodu trochu přiblížit dění z
posledních let. Je pravdou, že po nějakou
dobu náš sbor stagnoval, počet členů se sni-

Sbor ve Ždánicích
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žoval a nebylo jisté, zda nezanikne úplně.
Od roku 2013 se vedení ujal Ing. Josef Pelikán a jako varhaník i dirigent v jedné osobě
začal opět se sborem nacvičovat skladby
k různým příležitostem a svátkům. Začali

jsme opět pravidelně vystupovat o Velikonocích a Vánocích, i když jen s omezeným
repertoárem.
Čas ukázal, že by bylo lepší rozdělit vedení
mezi více členů. Od roku 2015 se u dirigentského pultu střídala Mgr. Dagmar Selucká s
Lubomírem Jedovnickým, varhany zůstaly
i nadále v kompetenci Ing. Pelikána. Mohly se tak začít nacvičovat složitější skladby,
přesto nebyla situace ve sboru jednoduchá.
Postupně celkové vedení i nacvičování přešlo do rukou Lubomíra Jedovnického a
vystupování po Velikonocích 2016 už bylo
pod jeho pevným vedením. Sbor začal opět
získávat na síle a na Vánoce už jsme přivítali
první nové členy. Začaly se nacvičovat úplně nové skladby, např. Alleluja od Gordona
Younga nebo Velikonoční motetulum od
ZD. Angelika Mičky, která jste mohli poprvé
slyšet na Velikonoce 2017. V květnu tohoto
toku jsme byli přizvání v rámci ždánické

Májové veselice na Matiné duchovní hudby
v tamním kostele. K této příležitosti jsme
se rozhodli nacvičit známé skladby, jako
Nabucco od G. Verdiho, Tebe poem od D.
Bortnianského a Largo od A. Dvořáka. Na
pomoc jsme si přizvali členy chrámových
sborů z Archlebova a Žarošic a také Mužský
sbor z Lovčic. Při vystoupení nás doprovázel
Michal Závodný na elektrické piáno.
Zanedlouho následovalo naše letošní zatím
poslední vystoupení a to u příležitosti Setkání rodáků v Lovčicích. Náš zpěv při mši
svaté opět podpořil Mužský sbor a členové
již zmíněných sborů. Za tuto spolupráci
jsme velmi vděčni a doufáme, že bude pokračovat i nadále.
V nejbližší době nás čeká vystoupení v Žarošicích a pomalu se začínáme připravovat
na svátky vánoční. Základna sboru není veliká, proto mezi sebou rádi přivítáme nové
členy, kteří budou mít chuť se k nám přidat.
Bc. Kateřina Synková

Sbor ve Ždánicích 2017

Setkání rodáků
Ve dnech 23 až 25. června 2017 se v Lovčicích uskutečnilo Setkání rodáků, které bylo spojeno s oslavou 300 let od založení první
matriky v Lovčicích a vydáním knihy Lovčice - Slovem i obrazem.
Program těchto tří dnů byl velmi pestrý. Setkání v pátek zahájila
mše svatá za všechny živé i zemřelé rodáky z Lovčic. Na obecním
úřadě a ve vestibulu a zadních prostorách kulturního domu probíhala vernisáž výstavy fotografií a obrázků Habřéků, Lovečánku
a Mužského sboru Lovčice. Večer pak na KD proběhla prezentace
vín, ke které zahrála cimbálová muzika Hudci. O kulturní program se postarali svým vystoupením Mužský sbor Lovčice a Habřéci, kteří za své představení sklidili velký úspěch.
V sobotu a v neděli probíhaly další výstavy a prohlídky, kvůli kterým byla otevřena škola, obecní úřad, kostel, fara, prostor Klubu
dětí a mládeže v domě č. p. 10, hasičská zbrojnice, prostory velkého hřiště, kde měl kromě TJ Sokol výstavu i myslivecký spolek
Lovčice. Zajímavou atrakcí byla prohlídka mlýna, jehož majitel
Pavel Műller všechny návštěvníky prostorami mlýna ochotně provedl. Pro zájemce byly zajištěny vyhlídkové okruhy Lovbusem se
zajímavým výkladem k jednotlivým památkám a místům obce.
Lovbus se ukázal jako originální nápad, ohlas na tento počin byl
ryze pozitivní, komentovanou projížďku obcí rádi absolvovali
místní občané i rodáci žijící mimo naši obec.
V sobotu proběhlo slavnostní setkání na kulturním domě, ve12:00
hodin byla akce zahájena kulturním programem, jehož se nejprve
ujaly děti místní mateřské školy, poté vystoupili žáci základní školy, program završily svým vystoupením maminky s dětmi z Klubu dětí a mládeže. Po slavnostním obědě pro hosty a rodáky byl
připraven projev starosty a hostů. Starosta obce poděkoval všem,
kteří se podílí na zvelebování naší obce, a vybraným spolkům, organizacím i jednotlivcům udělil ocenění za přínos pro obec a její
rozvoj. Zajímavá byla také prezentace knihy Lovčice - Slovem i
obrazem, kde starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na jejím
vzniku. Kniha je ohlednutím do minulosti, připomínkou důležitých historických dat, ale i obyčejných každodenní drobností, které do života obce patří. Důležitou součásti knihy jsou fotografie,
které dokumentují minulost, ale i současnost Lovčic.

Mše svatá za všechny živé i zemřelé rodáky
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Ve 14:00 hodin začalo na fotbalovém hřišti sportovní odpoledne.
Sehrála se tři fotbalová utkání, nejzajímavějším z nich byl zápas
Výběru Lovčic proti Menšíkově jedenáctce. Toto exhibiční utkání
přineslo mnoho divácky zajímavých momentů, nezapomenutelný
byl i výkon komentátora celého zápasu. Odpoledne plynulo v duchu sportu i zábavy současně. Návštěvníci i fotbalisté na hřišti se v
příjemném červnovém odpoledni dobře balili.
Sobotní nabitý program pokračoval večerní zábavou na malém
hřišti. Setkání rodáků bylo naplánováno v době tradičních Petropavelských oslav, a tak byl sobotní večer organizačně svěřen do
rukou místních hasičů, kteří zajistili letní noc v obvyklém duchu,
k tanci a poslechu zahrála DH Žadovjáci.
V neděli ráno proběhla na malém hřišti u lesa mše svatá za přítomnosti krojovaných i uniformovaných hasičů. V průběhu dne probíhaly opět výstavy a vyhlídkové okruhy Lovbusem. Odpolední
program byl zahájen slavnostním průvodem (nejen) krojovaných
od hasičské zbrojnice na malé hřiště. Za zmínku stojí vystoupení
krojovaných napříč všemi generacemi, od dětí z Lovečánku, přes
Habřéky a ženáče po mužský sbor. Všichni se společně podíleli na
zpříjemnění nedělního odpoledne, na závěr vystoupení účinkující
zazpívali píseň Dědina lovecká, která zazněla poprvé, neboť k této
příležitosti vznikla. Petropavelský výlet hudebně doprovodila DH
Žadovjáci a CM Hudci, celým odpolednem zněl zpěv Mužského
sboru Lovčice a návštěvníci si pochvalovali počasí, příjemné prostředí i množství příležitostí k poklábosení.
Antonín Mlejnek

Výběr Lovčic vs. Menšíkova 11

Lovbus

Nedělní slavnostní průvod

Prohlídka mlýna v Lovčicích

Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni v neděli 23. dubna 2017.
Leona Svobodová, Vanessa Horák, Jeremiáš Poláček, Ema Marušková, Sára Snášelová
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Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 22. září 2017, místo vydání Lovčice, počet výtisků 350ks
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