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Slovo starosty obce
Stojíme na začátku roku a připravujeme
a vybíráme projekty pro schválené investiční akce. Jednou z nich je pokračování druhé etapy rekonstrukce vodovodu
v obci, na kterou nám schválil Jihomoravský kraj dotaci ve výši 2 328 500 Kč. Jedná
se o investiční finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje, Zvláštního účtu
pro vodní hospodářství JMK ve formě
dotace na realizaci akce „Lovčice - Rekonstrukce vodovodu“ pro lokalitu Zákostelí
a Dolní konec. Na jaře tohoto roku se zaza

Vážení a milí spoluobčané,
sotva skončila plesová sezóna, už vítáme
jaro a očekáváme Velikonoce. Uplynulý půlrok byl opět plný práce i zábavy.
O akcích společenských, kulturních či
sportovních píšou dále v Lovčických ozvěnách jednotlivé spolky. Za jejich aktivitu
jim patří poděkování - díky Habřékům,
Klubu dětí a mládeže, Sokolu Lovčice,
Hasičskému záchrannému sboru, Mysliveckému spolku, Mužskému sboru i chrámovému sboru máme během roku mnoho příležitostí pro kulturně společenské
a sportovní vyžití.
Půlrok uběhl, myslím, že nejen z mého
pohledu, jako voda, a tak se Vám hlásím
se svým příspěvkem, abych Vás informoval o dění v naší obci za uplynulých šest
měsíců.

čne od dolního ochodu Jednota po spodní bytovku. Dále bude navazovat lokalita
v Zákostelí od křižovatky u RD Plachých
po kostel.
V loňském roce se podařilo opravit místní
komunikaci za kostelem, která byla v dezolátním stavu a muselo dojít k odbagrování kostek, srovnání podloží, živičnému
postřiku a položení nové asfaltové vrstvy.
Totéž bylo realizováno i na a příjezdové
cestě ke hřbitovu a přilehlém parkovišti.
V letošním roce bude pokračovat rere

Rekonstrukce vodovodu v Zákostelí

Opravená vozovka po rekonstrukci vodovodu v Zákostelí
www.lovcice.cz

1

konstrukce obvodových zdí na hřbitově.
V nejbližší době nás čeká realizace přední
části, kde budou osazeny pilíře, spodní výplň a plotové dílce včetně dvou bran. I tato
etapa bude financována z dotace, o kterou
jsme zažádali.
V minulém čísle Lovčických ozvěn jsem
vás informoval o rekonstrukci střechy
kostela. Jsem rád, že vám mohu sdělit, že
celá akce vyšla tak, jak byla naplánována.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat vám
všem za štědré dary, kterými jste přispěli
k opravě. Dále musím poděkovat Jihomoravskému kraji, který schválil dotaci 400
000 Kč a Ministerstvu zemědělství za 700
000 Kč. Obec Lovčice schválila na tuto
akci dar v hodnotě 300 000 Kč, pro schválení daru hlasovalo celé zastupitelstvo bez
výhrad.
Už dříve jsem v LO informoval o rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Pro
realizaci tohoto projektu bylo třeba učinit
spoustu přípravných kroků (pasport VO,
projektovou dokumentaci se světelným
výpočtem v návaznosti na rozmístění
sloupů, zatřídění komunikací v obci a ná-

Rekonstrukce obvodových zdí na hřbitově

Rekonstrukce střechy kostela
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vrh výměny svítidel, energetický posudek
o hospodaření energií, vypsání a podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu). Dnes mohu informovat
o tom, že se podařilo všechny přípravné
kroky zajistit a díky tomu nám byla schválena dotace ve výši 1 147 231 Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a realizace se může v květnu
zahájit.
Některé projekty realizujeme už nyní.
Jedním z nich je „Lovčice polní cesta C
505“, jedná se o nově vybudovanou cestu
od hřbitova přes Nevosady a Hraničky na
Ždánice. Téměř celá cesta povede mimo
soukromé pozemky, je vyměřena v mezi.
Obec už zahájila jednání s majiteli pozemků a požádala o pozemkovou úpravu
v dané lokalitě, aby spodní parcela byla
dostatečně rozšířena. Pokud některému
z majitelů stávajících pozemků bude kvůli
plánované cestě zkrácena jejich výměra,
dojde hned k jejímu rozšíření tak, aby
měl majitel pozemek o stejné rozloze jako
dříve. Díky nové polní cestě budou zpřístupněny tamější pozemky všem jejich

majitelům, kteří doteď jezdili na svá pole
po soukromých pozemcích. Realizace samotné cesty by měla proběhnout v příštím
roce, bude vypadat podobně jako cesta za
velkým hřištěm.
Jedním z projektů, které se budou v obci
realizovat a o kterém se živě diskutuje, je
Vybudování přírodního hřiště a relaxačního centra obce Lovčice v oblasti Žégrut.
Pro vybudování pěkného prostředí v lokalitě přiléhající k obci máme zažádáno o dotaci, abychom splňovali plochy v územním
plánu Lovčic, který byl schválen 27. 12.
2012 a nabyl platnost 12. 2. 2013, a také
abychom do Žégruta vrátili to, co tam dříve bylo. Díky projektu budou moci všichni zkrášlený prostor navštěvovat, prostor
bude i nadále uprostřed přírody, nově se
zázemím pro stanování, venkovní vaření,
cvičení či táboráky se špekáčky, jak tomu
bylo i kdysi dávno. Přírodní hřiště mohou
využívat také příměstské tábory a budou
zde pořádány i akce pro veřejnost, jako
například soutěž ve vaření polévek, sportovní hry, Den dětí a jiné.
Projekt Vybudování přírodního hřiště
a relaxačního centra obce Lovčice v oblasti Žégrut obsahuje tyto prvky:
- bosá stezka – senzorický chodník
s několika prvky přírodních materiálů
pro chůzi bez bot,
- bludiště z vrby – zasazením a tvarováním vrby se vyrobí požadovaný
tvar „úkrytu“, který obroste lístky a je
vhodný jako dobrá schovávačka,
- pískoviště – nezbytné pro nejmenší
děti,
- dřevěná houpačka,
- ohniště – pro opékání špekáčků,
- posezení u ohniště – lavice pro pohodlné posezení při opékání,
- zatravněná plocha – zatravnění plochy v místě stanování, kolem ohniště
a mezi jednotlivými prvky v nezastavěné ploše,
- zastřešená pergola, 2 lavice, 1 stůl
– krytá část, kde se můžeme scházet
v případě nepříznivého počasí,
- zahrádka – bylinková, ovocná, zeleninová,
- sázení ovocných stromů – jabloň,
hruška, švestka, děti se budou podílet
na sázení a později na sklizni ovoce
a následného zpracování,
- vybudování prostoru pro stanování –
srovnání plochy vhodné pro stanování,
- WC – suchý záchod,
- uzamykatelná buňka (chatička) – pro
uschovávání věcí – nářadí, potřeby pro
táboření, stany,
- umělý kopec pro sáňkování – vybudování kopce pro sáňkování, bobování.
Pro kulturně společenský život v obci je

Žegrut

Žegrut

Žegrut

Žegrut

důležitý projekt na kulturním domě, jedná
se o snížení energetické náročnosti budov,
pro realizaci byla podána žádost o dotaci.
Jedná se o zateplení a novou fasádu, která je už v nevyhovujícím stavu. Zároveň
bychom rádi vyřešili i další problémy, které budova z 80. let minulého století má.
Budeme tedy současně řešit i okolní prostranství a možnost parkování, aby vše do
sebe zapadalo a působilo celistvě. Obci se
naskytlo odkoupení rodinného domu č.
p. 199 vedle kulturního domu včetně pozemků rodiny Šprtovy. Po půlročním jednání se zastupitelstvo obce rozhodlo RD
odkoupit a prostor využít pro zbudování
parkoviště a venkovního prostranství.
Projekt je v současné době ve fázi vizualizace, návrhů a řešení, do které dotační
výzvy bude zapojen.
Jednou z drobnějších, přesto důležitých
realizovaných akcí je vybagrování potoků
v celé obci pro případ velké bouřky, aby
nedošlo k přelití potoka a voda nezaplavovala okolí.
Na závěr připojuji informace o dotacích,
o které máme požádáno. Jedná se o rekonstrukci dívčího sociálního zařízení v ZŠ,
dovybavení JSDH Lovčice a cisternovou
automobilovou stříkačku pro JSDH.
Všemi realizovanými projekty se obec
Lovčice snaží zpříjemnit život v obci, ať
už dny všední nebo v rámci významných
událostí dny výjimečné.
Václav Tvrdý
starosta obce

Žegrut

Bagrování potoka
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Výše platby za vodu se v roce 2018 nemění a zůstává stejná, jako
v roce 2017.
Zastupitelstvo obce Lovčice rozhodlo a schválilo s účinností od 1.
1. 2018, že cena vodného a stočného pro rok 2018 bude činit 42

Oprava prameniště

Kč bez DPH za 1m3, z toho činí cena pro vodné 22 Kč bez DPH
za 1m3 a cena pro stočné 20 Kč bez DPH za 1m3.
Pár postřehů opravy prameniště a přívodu do vodojemu.

Oprava prameniště

Oprava prameniště

Karneval, masopust, olympiáda a Šalamoun
Kalendář ani příroda nám letos nechtěli
přát. Ale my jsme to vymysleli šalamounsky. Začnu však pěkně od začátku roku
2018.
Návratem do školy po Vánocích začalo
všemi učiteli obávané chřipkové období.
Děti lehaly, střídaly se doma na postelích
jak na běžícím páse. Proto jsme se v lednu

Olympiáda ve škole
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rozhodli, že posuneme dětský karneval
na později. Záchranou byly jarní prázdniny, ale ty nám zase vzaly masopust. Právě
v období šedivého nicnedělání – ani sníh,
ani led proběhly v Lovčicích ostatky, takže náš již pravidelný masopustní průvod
obcí se nekonal… a nedělali jsme ani karneval, protože již nastalo období půstu.

Ale jak jsem psala v úvodu, my jsme to
vymysleli šalamounsky. V mateřské škole
proběhl hned v lednu karnevalový týden,
s básničkami, písničkami, dováděním,
dokonce i masky byly - a tombola!
Ve škole jsme se pod vlivem zimních
olympijských her rozhodli pro sportovní
karneval. V pátek, kdy nad ránem znělo ze všech rádií, že naše Eva Samková
získala bronzovou medaili, objevila se
v tělocvičně její dvojnice Zuzka s pověstným knírkem a medailí na krku. Ovšem
nebyla sama! Čtyři fantastické bobistky z Jamajky, hokejisti, krasobruslařky,
snowboardisti, biatlonisti, rychlobruslař,
hráč curlingu, trenéři, maséři, fanoušci.
Všechno na jednom místě - u nás v tělocvičně (i Jágr přijel z Kladna).
Byla vyvěšena olympijská vlajka, sportovci dali svůj slib fair-play, doputovala
i pochodeň a po olympijském kvízu kolem 9. hodiny ranní vypukly první soutěže. Všichni sbírali body v pěti disciplínách – hokeji, biatlonu, curlingu, skoku
na lyžích a rychlobruslení. V polovině
zápolení bylo otevřeno olympijské „bifé“,
kde se hráči občerstvili a pokračovali dál.
Před obědem si všichni vybarvili a pově-

sili na krk zlatou medaili, ti nejlepší pak
dostali také diplom.
Původní plán byl, že bude odsportováno
za dvě hodinky a pak ještě půjdeme na
procházku k rybníku, abychom obkoukli bobří hrad. Kde ty věci! Byli jsme rádi,
že jsme to stihli do oběda. Děti zápolily

a fandily a závodily a fandily a fandily…
atmosféra jak v Pchjongčchangu.
Je vidět, že sport děti baví. Zkusme jim
tedy my dospěláci připravit co nejvíce podobných akcí a vůbec, pojďme se
rozhýbat s dětmi. Přijďte nám do školy
pomoci, hoďte nabídku na stůl, společ-

Bruslení na rybníku

ně to dokážeme. :-) „Šalamounské rozhodnutí je ustálené slovní spojení, které
vešlo do slovníku jako rčení. Vyjadřuje
zejména nečekané a moudré rozhodnutí ve zdánlivě neřešitelném sporu nebo
jednání.“
-dus-

Jídelna ZŠ

Mateřská škola aktuálně
Zdá se to neuvěřitelné, ale již máme více jak polovinu školního
roku za sebou. Z toho, co jsme již prožili, stojí určitě za zmínění
vánoční svátky.
Ve znamení klidu asi moc nebyly (alespoň přípravy na ně), ale o to
více nám ubíhalo samotné čekání. Nejprve jsme se museli připravit
na tradiční jarmark výrobou drobných předmětů k prodeji a také
nácvikem vystoupení a potom přišly ty pravé přípravy a těšení

v podobě plnění úkolů z adventního kalendáře, mikulášských her,
zpívání koled…. Za to vše jsme byli odměněni štědrou nadílkou
v podobě nové molitanové stavebnice, sedacích vaků, odrážecích
motorek, hudebních nástrojů a společenských her.
Nyní máme ještě plnou hlavu olympiády, kterou jsme vnímali
a prožívali. Ve školce jsme si společně zařádili při hrách na sportovce, soutěžili jsme ve družstvech, vytvářeli vlajky a pořádně fan-

Kurz Dobrý start s rodiči

Olympijský týden, tvoříme naši vlajku

Maškarní karneval ve školce

Práce u stolečků - předškoláci
www.lovcice.cz
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dili!
Aktuálně se naše pozornost zaměřuje na přípravu předškoláků.
V polovině ledna začal edukačně stimulační skupinový program
„Připravujeme předškoláky – Dobrý start“ + Grafomotorika. Co
si představit pod tímto pojmem? Hravou formou se upevňují
a zdokonalují schopnosti a dovednosti, které by měly děti zvládat
před zahájením školní docházky. Děti docházejí společně s rodiči
jedenkrát týdně do školky a mají tak možnost si procvičit např.
předmatematické dovednosti, zrakové rozlišování, sluchové vnímání, časoprostorovou orientaci, dále děti rozvíjejí řeč, slovní
zásobu a myšlení, schopnost koncentrace, respektování pokynů
a samostatnost.
Proč ale s rodiči? Vždyť tohle všechno je „úplně normální“ náplň
činností mateřské školy. Protože je to přínosné oběma směry. Rodiče nejlépe znají své dítě. Mají možnost být jen „ve dvou“, mají
možnost srovnání s vrstevníky. Sdílejí společně zážitky v prostředí
školy. Mají možnost se více poznat s učiteli svých dětí a pozorovat je při práci. Připravují se tak na novou situaci – domácí školní
přípravu. Naopak dítě je uklidněno tím, že učitel a rodič nestojí
proti sobě, ale spolupracují v jeho prospěch. Má možnost mít rodiče vymezený čas jen pro sebe, vidí rodiče zapojené do „dětských“
aktivit. Má radost z radosti rodiče, z jejich spokojenosti.
A také učitel může čerpat – má možnost spolupracovat s rodiči, ale
nepřebírá rodičovské kompetence. Může sledovat vzájemný vztah
rodičů a dětí, hledat nejasné důvody některých projevů chování
atd.
Pojem grafomotorika lze vysvětlit jako uvolňování horních končetin, kdy je cílem dosažení správného úchopu tužky, odstranění
tlaku při psaní, dosažení úspěchu při kresbě a celkové uvolnění

a využití energie, popř. odstranění nesprávných návyků.
Pracuje se na velkém formátu papíru a základní techniky jsou
práce s houbou a barvou, špejle a tuš, progressa. Optimální délka
setkávání je deset lekcí (deset týdnů), kdy je třeba zadané cviky
procvičovat i doma.
Jsme velmi rádi, že rodiče využívají tuto možnost pracovat se svými dětmi a věnovat jim tak svůj čas. Naším velkým přáním je, aby
cílem nebylo „jen“ vzdělávání, ale především společný čas naplněný hrou, setkáváním s vrstevníky a přátelské prostředí.
Přejeme všem předškoláčkům dobrý start nejen do školy, ale do
života vůbec.
Andrea Bittnerová

Tvoříme ovocný salát k tématu zdraví

Školní družina
Školní družina má za sebou další rok pod
mým (ne)vedením. Po náročném vyučování
většinou děti tráví odpoledne volnou hrou
a odpočinkem, ale před Vánocemi se mnou
zažívají doslova maraton… Již potřetí jsme
se letos zúčastnili lovčického vánočního jarmarku, kde máme svůj vlastní stánek a prodáváme naše skvostné výtvory. První rok
vydělané peníze použila družina, ale protože děti nepotřebují již více hmotných věcí,
nemohli jsme se pořádně ani dohodnout,
co koupit. Proto další rok vzešel nápad, že
peníze z jarmarku darujeme někomu, kdo je
víc potřebuje.
p
j Věnovali jjsme jje kojeneckému
j

Předvánoční jarmark

6

www.lovcice.cz
www
ww
w lovc
lovciice
ice cz

ústavu v Kyjově a sami tam s dětmi finanční
dar předali. Byl to super nápad, a tak jsme letos celou akci zopakovali a ještě přidali možnost finanční částku vylepšit penězi vybranými mezi Vámi, občany, v den jarmarku.
Navíc jsme měli stánek doplněný hromadou
křížal, které pro nás nasušila paní Božena
Kršková. Děti pracovaly pilně, prodalo se
hodně výrobků…nádoba na dobrovolné
příspěvky také často zacinkala, a tak se 2.
12. 2018 v naší kasičce urodilo 4157 kaček!
A to ještě není vše, vybíralo se ještě v budově školy a přispěl každý ze zaměstnanců. A
nakonec částku zaokrouhlil (ne)známýý dár-

Předání daru dětem v Kyjovské nemocnici

ce. V den „D“ jsme předávali paní ředitelce
kojeneckého ústavu částku 5500 Kč a bylo
z toho hodně radosti. Samotné setkání našich dětí s dětmi z kojeneckého ústavu bylo
krásnosmutné... Během chvilky se všichni
skamarádili. Holky se ihned začaly o všechny děti starat, chovat, nosit a kluci s nimi
hned začali hrát hry… bylo to úžasné..jako
by se znali odjakživa...při odchodu se některé děti rozplakaly a chytaly nás za nohy…a
naše děti by si je nejraději odvezly s sebou...a
tak jsme rádi, že jim můžeme alespoň materiálně trochu pomoci…i díky Vám 
Eva Stone

Sněhulák s dárkem pro
Kyjovskou nemocnici

Umění ve škole
Základní a mateřská škola v Lovčicích
je v mých očích naprosto neuvěřitelná
v kvalitě výtvarné výchovy. Škoda, že
nevidíte, jaké úžasné výtvory a výrobky
dokáží naše paní učitelky vymačkat ze
všech dětí, i z těch méně talentovaných.
Někteří znáte pěkné a nápadité práce ze
školky, ale věřte, že i o patro výš jsou zdi
neustále plné úžasných děl – umění jako
v galerii. I družina se snaží reputaci nepokazit a vyrábíme a tvoříme. V letošním
roce se prostory školní družiny jednou za

Děti ve výtvarném kroužku

dva týdny proměňují v dílnu, vznikl totiž
školní výtvarný kroužek a prostory družiny jsou pro tento účel nejvhodnější. Já
a paní učitelka Andrea Bittnerová se snažíme vymyslet pestrou nabídku činností,
při kterých si děti vyzkouší různé výtvarné techniky a naučí se základy kresby. Do
kroužku chodí 12 žáků různého věku. Od
října do dnešního dne si děti domů odnesly již několik velice vydařených děl.
Zkusily si ušít hračku, před Vánoci ozdobily dveře svých domů nádhernými

Práce dětí z výtvarného kroužku

adventními věnci a zapálily si svíčku ve
vlastnoručně malovaných dřevěných betlémcích. Také si vyrobily keramické domovní znamení, z papíru podzimní stromy a sovičky z přírodních materiálů. Také
se učí kreslit uhlem skutečné předměty,
jako například kouli, roličku, hrnek apod.
To jsou počáteční kroky, které je učí vidět
tvary, světla, stíny. Doufáme, že děti tento kroužek s námi baví a vyrostou z nich
nadšení umělci. Talent mají velký 
Eva Stone

Práce dětí z výtvarného kroužku

Klub dětí a mládeže – říjen až březen
Dílničky pro starší děti
V září jsme zahájili dílničky pro starší děti ve věku od 5 do 12
let. Tyto dílničky byly vždy předem ohlášené na klubovém FB,
rozhlasem a nově zřízených webových stránkách www.kdmlovcice.cz, kde bylo z kapacitních důvodů nutno se předem na tyto
akce nahlásit. Během roku jsme zvládli několik dílen: pískovací,
mýdlovou, vánoční, výrobu svíček. Zájem ze strany dětí byl velký. Ti nejmenší chodili za účasti rodičů, kteří si během čekání
mohli dát kafíčko a drobné občerstvení. Jsme rádi, že se další
naše myšlenka pro zábavu dětí podařila, a budeme se těšit na
další setkání.
Předvánoční jarmark
Předvánoční čas jsme s dětmi v kroužcích
strávili tvořením výrobků pro společný
předvánoční jarmark. Nadšení dětí i některých rodičů, kteří nám ochotně pomáhali, bylo velké, a proto jsme měli na
prodej připraveno spoustu krásných věcí
od vánočních ozdob a dekorací, koupelového zboží a různého občerstvení až
po domácí nudle. Děkujeme dětem i jejich rodičům za jejich nadšení při výrobě
a všem, kteří navštívili náš stánek, za přízeň vyjádřenou nákupem našeho zboží.

Mikulášská nadílka
V prosinci náš klub pořádal na kulturním domě v Lovčicích akci
pro veřejnost s názvem „Mikulášská nadílka“. Měli jsme připravený bohatý program pro děti i rodiče v podobě různých soutěží, her a vánoční mini diskotéky. Hlavním bodem programu
byl Mikuláš, který k nám přišel se svojí družinou a dětem rozdal
balíčky se sladkostmi.
Vysoká návštěvnost akce nás opravdu moc potěšila a navíc nás
navnadila do další činnosti. Hned jsme se pustili do vymýšlení
další velké akce s programem pro děti. Tentokrát jsme si pozva-

Mikulášská nadílka
www.lovcice.cz
www
lovciice cz
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li profesionální hereckou dvojici, která dětem předvede krásné
divadelní představení – „Námořnickou pohádku“. Součástí programu budou opět různé hry a soutěže, proběhne losování o velkou tombolu a vyhlášení soutěže o nejhezčí námořnický kostým.
Akce proběhne v neděli 15. 4. 2018 od 15 hod. a pozvánku na
ni naleznete na naší nástěnce v obci, na FB i našich webových
stránkách. Už teď se na všechny námořníky a návštěvníky těšíme
a zároveň děkujeme všem, kteří nám přislíbili pomoc s tombolou či organizací akce.
Kroužek Kuřátek
Od nového roku jsme otevřeli nový kroužek pro nejmenší členy našeho klubu dětí, pro maminky a jejich miminka od narození do věku 1 roku. Do Kuřátek dochází 7 dětí a scházíme se
pravidelně 1x týdně. Nabízí se otázka, co s tak malými dětmi
v kroužku můžeme dělat? Zpíváme, učíme se krátké jednoduché
básničky, maminky si v druhé půlce hodiny něco kreativního
vyrobí, ale hlavně se sejdeme v jiném prostředí, než kde se děti
s maminkami běžně pohybují, zároveň se scházíme ve skupině
s těmi, se kterými si můžeme vyměnit své názory, zkušenosti
a rady v oblasti péče o děti. Velmi cenným bonusem našich setkání je i odreagování se od běžné denní rutiny.

Nově otevřený kroužek Kuřátek pro ty nejmenší členy
našeho Klubu dětí

A na co se s námi můžete těšit?
V červnu plánujeme hravé odpoledne pro děti „Den dětí“, zatím je akce v přípravné fázi, proto se bližší informace dozvíte až
z plakátů, veřejného hlášení, z FB či našich webových stránek.
Během prázdnin budou v našem klubu probíhat 3 týdny příměstských táborů pro děti od 3 do 12 let. V loňském roce jsme s touto
myšlenkou přišli poprvé a z důvodu velkého zájmu ze strany dětí
a rodičů jsme letos tábory rozšířili o jeden týden. Tentokrát budou tábory na téma Šmoulí párty, Trpasličí párty a týden s Harry
Potterem. Poslední volná místa jsou v týdnu s názvem Trpasličí
párty v období: 30. 7. - 3. 8. 2018, neváhejte se přihlásit.
Práce pro děti a s dětmi je náročná, ale velmi nás baví. Proto se
snažíme kromě zaběhnutých aktivit vymýšlet také akce nové, některé jsou dlouhodobé, jiné jednorázové, vždy se však snažíme
náplní všech našich počinů zaujmout co nejširší klientelu dětí
i jejich rodičů. Počet našich příznivců stoupá, což může být jasným znamením, že jsme se vydali správným směrem. Děkujeme
za přízeň a doufáme, že se spolu v budoucnu budeme i nadále
setkávat.
Monika Plachá

Předvánoční dílna pro veřejnost

Vánoce v Klubu dětí a mládeže (Broučci)
Děti z kroužku Sluníček

Kroužek Hvězdičky a Sluníčka na pohádce v kině
(Maxinožka)
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Předávání pololetního vysvědčení pro Sluníčka

Jak to vidí mladí Habřéci
Plesová sezóna tradičně znamená dobu
předtančení besed. Habřéci začínali svou
historii tak, že sami sebe učili tance besed, dokonce sháněli i nahrávky některých všude možně. V paměti několika
málo z nás je i originální nahrávání jedné
besedy přímo na kulturním domě v Lovčicích, škoda jen, že sami interpreti se
později postarali o to, aby byla celkem
nekvalitní, přesto pro nácvik tak důležitá nahrávka, sprovoděná ze světa. Za ty
roky se Habřéci vypracovali natolik, že
umí zatančit a jsou schopni nové členy
naučit besedu Hanáckou, Moravskou,
Českou i Slováckou.
V letošním roce naši obec reprezentovali
velmi mladí tanečníci, proto bylo na plesech v Dambořicích a Čejkovicích (krátká plesová sezóna) možné zaregistrovat
jednu zajímavost, na plesech své ratolesti
velmi často doprovázeli jejich hrdí rodiče.
Pro starší Habřéky téměř nepředstavitelný
úkaz, pro rodiče zasloužená pochvala.
A co si o besedách, tančení a habřéctví
myslí sami tanečníci? Odpovědi už dnes
známe díky malé anonymní anketě v jejich středu.

Jak dlouho ti trvalo, než ses naučil besedu?
Besedu, kterou letos tančili, se naučili
v rozmezí čtyř až pěti zkoušek, což sami
považují za relativně krátkou dobu. Jeden
z nich uvedl, že besedu znal od vidění,
a tak naučit se to v reálu nebylo těžké.

Kolik besed umíš zatancovat?
S ohledem na to, jak dlouho reprezentují
Lovčice na plesech, umí někteří besedy tři,
jiní dvě, všichni se shodují na tom, že aktuálně procvičovanou besedu umí nejlépe,
mají ji v paměti a dokázali by ji celou bez
problémů zatančit.

Nastupující generace tanečníků v Dambořicích
www.lovcice.cz
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Baví tě jezdit na krojované plesy a tančit
besedy? K čemu to vlastně je? Jak dlouho
předpokládáš, že budeš po plesech besedy tancovat?
Možná překvapivě zazněla jednohlasná
odpověď, že tančení je baví a nemají problém vyjet s besedou na krojovaný ples
do okolí. Velmi zralá je jejich odpověď
na otázku, k čemu to tančení vlastně je.
Někteří zmínili zábavu, radost, pobavení
s kamarády, ale mnozí se shodli na důležitosti zachování tradic a kulturním aspektu věci. Pochopitelně to některým z nich
přináší i těžkosti oblékání nepohodlného
kroje, ale jsou ochotni toto podstoupit
vyššímu principu. Proto také na otázku,

jak dlouho hodlají besedy tančit, odpovídali, že co nejdéle, jak jen to půjde, dokud
budou moct, dokud je někdo bude oslovovat, nebo než se ožení…. (A to jim přece
nebrání v dalším tancování besed...Stačí
ženáčský kroj a můžou pokračovat, že...)
Víš, kolik roků má nejstarší Habřék? Jak
dlouho budeš Habřékem ty? Budeš ve
folkloru podporovat i další lidi z okolí?
Proč? Chystáš se v životě stárkovat, proč?
I tyto odpovědi mohou být při zvážení věku
respondentů překvapivé. Nejstarší Habřék
je podle nich určitě starší než jsou oni, má
možná 35 nebo i přes 45 let. Sami se za
Habřéky považují už teď a tento stav podle

Nejmladší tanečníci v Čejkovicích s vedoucími

Mladí Habřéci umí nejen tančit ale i pochodovat
(Čejkovice)

nich potrvá dlouho, možná až do smrti.
Cítí totiž, že předávat folklorní tradice dál
je důležité, dokonce souhlasí s myšlenkou,
že oni sami budou tradice a lásku k folkloru
předávat svému okolí dál. A možná i proto spousta z nich hodlá stárkovat, někteří
to totiž považují za čest, jiní tuto aktivitu
berou jako samozřejmost, prý by si to měl
zkusit každý, ale někteří o tom zatím ještě nepřemýšleli a jiní si momentálně tuto
možnost nedokážou vůbec představit.
Jak naše pátrání vlastně dopadlo? Zajisté
pozitivně. Pokud se v naší obci nacházejí
teenageři, kteří smýšlejí protradičně, jak je
z ankety patrné, pak se o osud Lovčic nemusíme bát. A za to buďme všichni rádi.

Mladí Habřéci pózují během krojovaného plesu
v Dambořicích

Mladí tanečníci přímo v akci (Dambořice)

Ohlédnutí za činností mužského sboru
V minulém čísle Lovčických ozvěn jsme ohlédnutí za naší činností
ukončili v polovině září, tedy v období, které je v našich zeměpisných šířkách spojeno především se začátkem hodového veselí. V
duchu ctění této tradice se ubíraly i naše další kroky, když jsme přijali pozvání na hody do Ostrovánek, na Hodové zpívání v Kobylí,
objevili jsme se také na hodech v Násedlovicích a samozřejmě také
na hodech v Lovčicích. Díky našemu panu faráři jsme vystupovali
v Moravské Nové Vsi, kde jsme gratulovali k 35. výročí tamního
sboru, a k dvojnásobku tohoto věku jsme gratulovali také Tomáši
Koláčkovi z Věteřova.
Vlivem počasí se v loňském roce bohužel nekonalo setkání u Végrova kříže. Spolu s Věteřáky jsme se na tomto místě sešli koncem
10 www.lovcice.cz

listopadu a vysadili jsme „stromy přátelství“, které jsme měli pro
původní termín připraveny. Na začátku prosince jste nás mohli
potkat u stánku na předvánočním jarmarku, v období Vánoc jsme
pak zorganizovali zpívání u vánočního stromu, štěpánskou obchůzku a vystoupili jsme na koledování v kostele. V lednu jsme
se představili na Předfašaňkovém setkání sborů ve Vacenovicích
a na začátku února jsme byli součástí ostatkového průvodu.
Faktu, že sborový život nepřináší jenom příjemné chvilky, jsme
okusili v neděli po ostatkách, kdy jsme se rozloučili s panem učitelem Jiřím Bábíčkem z Věteřova (původem z Milotic), který byl
mimo jiné zakladatelem věterského mužského sboru a jeho dlouholetým vedoucím.

Pokud se podíváme výhledově na akce, které nás čekají, pak
bych chtěl upozornit především na naši letní akci. Druhá červencová sobota, která v tomto roce vychází na 14. 7., bude i letos spjata s Posezením u cimbálu. Letošní VII. ročník akce bude
zároveň také XII. ročníkem putovního setkání mužských sborů

severního Hanáckého Slovácka. Budeme se jako vždy těšit na
vaši návštěvu.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný, www.mslovcice.cz
(Na přání autora článku i nadále ctíme tradiční hovorová pojmenování obyvatel a míst, jakožto názvů od nich odvozených.)

Hody Lovčice

Zpívání u jesliček

Zpívání u vánočního stromu

Ostatky

Z kroniky mužského sboru - září 2015
Koncem září sme byli pozvaní tradičně do
Ostrovánek na stavijání máje. Protože sme
se chtěli před ostatníma trochu vyšvihnót,
vymysleli sme, že na tóto akcu dojedeme na
voze. Ze začátku sme uvažovali, že nás tam
hodí negdo na traktoře, ale nakonec sme se
shodli, že bude vypadat líp, dyž dovalíme
s větrem ve vlasech na koňách jak Vinetou.
Enomže je tu jeden problém (né o ty vlasy
nejde). Aj dyž je nás jak do marijáša, neco
vážíme a existovala tak reálná šanca, že by
kobyla mohla zdechnót už v mírným stópání od hospody ke kulturáku. No ale že
my sme kluci chytří, nekdy dokonce až intelignentní, vymysleli sme, že nás na místo
činu doveze kobyla z Ostrovánek, kde nás
táto aji nabere. A tak sme aj udělali. U krchova, na nejvyšším místě Ostrovánek, sme
skočili na vůz a kobyla celá namotivovaná
tó tunó živýho masa za hrbem, se dala do
klusu jak Usain Bolt při rozcvičce. Ten deň

lilo jak z konve, ale teho si tá kobyla zřejmě
nevšimla a při odbočce z hlavní neenomže
nevyhodila blinkr, ale ani nepřibrzdila. Na
tým mokrým dostala smyk v kopytech a už
sme všecí viděli, jak náš velkolepé příjezd
končí v blacku mezi cibuló v zahrádce, na
keró sme se řítili. Z teho, že toto možete číst,

je jasný, že sme přežili, a dokonce sme se ani
nevysypali. Celá událosť měla nakonec pozitivní doplad - mohli sme se „na neco napit“.
Ostatní sbory asi taky potkalo velký štěstí,
protože slopali o dušu úplně stejně jak my...
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz

Hody Ostrovánky
www.lovcice.cz
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Ze života farnosti
Tentokrát od září 2017. Stejně tak jako každý rok se farníci zúčastňují pouti v Žarošicích k Panně Marii a to vždy třináctého
v měsíci v období od května do října. V
září minulého roku tuto tzv. “třináctku“
vedli Lovečáci. Krojovaní nesli v průvodu
kříž a sochu Panny Marie. A také čtení,
přímluvy a nakuřování byly v režii farníků
z Lovčic.
I říjen byl v naší farnosti poměrně bohatý.
V neděli 1. října po mši sv. jsme popřáli
panu faráři Kovářovi k jeho 65. narozeninám. Následující sobotu 7. 10. měla naše
farnost zásvětnou pouť do Žarošic, kde
byli lovčičtí farníci v roli spoluorganizátorů i účastníků zároveň. A tradičně jako každý rok na hody se i vloni zúčastnila mše
svaté krojovaná mládež i s ženatými.
Při příležitosti každoročního tradičního
jarmarku vyrobily děti na místní faře adventní věnce, které potom pan farář předal nemocným, jež každý 1. pátek v měsíci
navštěvuje.
A už tady byl opět Advent, ve kterém se
o jedné sobotě konaly ranní roráty, které zpěvem a hudbou doprovázela místní
schola. Poté se farníci sešli na faře u snídaně v duchu hesla „sami sobě“.
Koncem listopadu byla zdárně dokončena
oprava střechy kostela, která spočívala ve
výměně části uhnilých trámů, ve výměně
střešních latí a v položení nové krytiny. A
také ve výměně kompletní střechy nad sakristií, to znamená, že byla vyměněna celá

Hody 2017
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Pouť do Izreale
vazba a krytina. Tato oprava stála 2,2 milionu korun a z toho:
- 700000,- byly dotace z Ministerstva zemědělství,
- 400000,- dotace od Jihomoravského
kraje,
- 300000,- věnovala obec Lovčice,
- 92300,- bylo vybráno při veřejné sbírce
v obci,
- zbytek…707700,- bylo uhrazeno z finančních darů a ze sbírek v kostele.
Před Vánocemi 22. 12. si přišly na své
ranní zpívání a koledování zazpívat děti

Mozaika A. Kloudy u baziliky
Zvěstování v Nazaretě

a učitelský sbor z místní MŠ a ZŠ. A opět
za hojné účasti rodičů, prarodičů a dalších
příznivců.
Na sv. Štěpána 26. 12. byla sloužena mše
sv. místním rodákem p. Martinem Poláčkem a celou tuto mši doprovázela zpěvem
a hudbou schola pod vedením Mgr. Dagmar Selucké.
V neděli 30. 12. pořádala farnost v kostele
„Zpívání u betléma“. V pásmu písní, básní
a koled vystoupil dětský folklorní soubor
Lovečánek, skupina dětí z farnosti, místní chrámový sbor a také mužský pěvecký
sbor. Zaplněný kostel ukázal zájem občanů o takové koncerty. Po ukončení čekalo
před kostelem občerstvení v podobě horké zelňačky podávané panem starostou
a místostarostou a svařeného vína, o které
se postarali Habřéci. Dobrovolné vstupné
bylo věnováno na opravy kostela.
Rádi bychom také připomněli pouť s názvem „Putování svatou zemí s otevřenou
Biblí“ Izraelem, kterou zorganizoval pan farář Stanislav Kovář. Tato pouť se uskutečnila od 6. do 13. 2. 2018 a z Lovčic a Ždánic se
jí zúčastnilo 25 farníků. Celá skupina čítala
53 poutníků z různých měst Moravy. Při
našem putování svatou zemí jsme navštívili významná biblická místa jako Nazaret
– místo zvěstování, Kána – místo prvního
zázraku Krista, okolí Galilejského jezera,
kde působil Ježíš, Jardenit – řeku Jordán,
přístavní město Haifa, starou přístavní Jaffu v blízkosti Tel Avivu. V druhé polovině
pouti jsme se přemístili do Betléma, kdy se
nachází bazilika Narození Páně. Odtud byl
pak už jen kousek do Jeruzaléma se všemi nádhernými místy jako Getsemanská
zahrada, Olivová hora, Zeď nářků, místo

Poslední večeře, Křížová cesta, Golgota
chrám Božího hrobu a další. Poslední den
jsme se vydali pouští přes horu Pokušení,
město Jericho až k Mrtvému moři, kde
jsme se mohli díky slunečnému počasí, které nás doprovázelo po celý pobyt, i vykoupat. Každý den nám na těchto výjimečných
místech sloužil mši svatou a duchovně nás
doprovázel pan farář Kovář.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem,
kteří přispěli na opravu střechy kostela. Po
tomto náročném díle se začínáme znovu
skládat na další opravu a tou je zamýšlená
nová fasáda kostela a pročištění a úprava odvzdušňovacích kanálů kolem kostela.
Všechno, co se v kostele a kolem kostela
provádí a děje, představuje dobrovolnou
a obětavou práci farníků. Ať je to pravi-

Oprava střechy kostela

delný úklid v kostele, příprava vánoční výzdoby a následný úklid a mnohé další „neviditelné“ činnosti. V zimním období je to
také odklízení sněhu, kde nám pomáhají
i pracovníci obecního úřadu. Všem těmto
pomocníkům patří upřímné poděkování,
stejně tak jako těm, kteří darovali stromky
pro vánoční výzdobu v kostele.
Lukáš Poláček

Pouť v Žarošicích

Bilancování mysliveckého spolku
Lovčice za minulý rok
Pro myslivecký spolek Lovčice ještě neskončil myslivecký rok, který končí posledním březnem jako každý jiný rok, a přesto máme
všechny úkoly splněny.
V minulém roce jsme na několika společných akcích prořezali
a vyčistili od větví a keřů přístupovou cestu od Bořeckého až po
naši mysliveckou chatu v Žegrutě. Dále jsme opravili šest poškozených a postavili dvě nová krmná zařízení pro zvěř. Dále byly vybudovány tři přenosné posedy na odlov zvěře škodící myslivosti
a odlov zvěře černé, která je v dnešní době povolena lovit celoročně
bez ohledu na pohlaví a stáří zvěře. Každý ulovený či nalezený kus
podléhá přísným veterinárním opatřením na vyšetření na svalovce, ale především na africký mor. Je potěšitelné, že nebyl nalezen
ani jeden nakažený kus padlé černé zvěře. Taktéž ze střelených
kusů nebyl žádný nakažený, čímž je vyloučeno ohrožení domácích
chovů prasat.
V době letních prázdnin se naše činnost zaměřila na rozšíření dřevěného altánu vedle chaty. Zároveň zde byla vyměněna střecha,
zbudovány nové lavice se stolem. Celý komplex byl opatřen novým
nátěrem, aby zapadl do krásné lesní přírody.
Náš myslivecký spolek se řídí nejen právy, ale především povin-

Myslivci - vypouštění bažantích slepic

nostmi, které mimo jiné zahrnují chov a ochranu zvěře. Dobře
víme, že všude ubývá drobné zvěře, proto jsme koupili padesát bažantích slepic, jako v minulých letech, a tyto vypustili do honitby.
V měsíci srpnu se nám podařilo vybudovat do chaty vodovodní
přípojku, která byla dlouhé roky plánována. Zavedením pitné vody
do chaty se členům MS a všem ostatním návštěvníkům chaty velmi
ulevilo, že nemusí potřebnou vodu vozit v kanystrech. Všem, kteří
se na této akci podíleli, patří upřímné poděkování.
V dalších měsících začalo každoroční zimní přikrmování zvěře. V
měsíci září jsme nasypali do zásypů obilní posádek pro drobnou
zvěř. V říjnu jsme založili seno a obilí pro srnčí zvěř. Jsou místa
v honitbě, kde má srnčí i drobná zvěř oblíbená místa, tzv. stávaniště, kde musíme častěji přikrmovat, aby zvěř v zimních měsících
nestrádala. Tato činnost pro nás končí až příchodem jara, kdy provedeme jarní sčítání zvěře, na základě kterého pak vypracuje myslivecký hospodář „Plán chovu a lovu I. Zvěř srnčí“. V tomto období
jsou již naplánovány a probíhají další aktivity a práce, které jsou na
chatě a především v honitbě potřeba.
Myslivecký spolek Lovčice
Oldřich Krejčí st., Myslivecký Hospodář

Budování krmných stávanišť
www.lovcice.cz
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Kyjovské Slovácko v pohybu
Máte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci
spolek Kyjovské Slovácko v pohybu. Působíme v regionu již patnáct
let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli, či se jich přímo
účastnili.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři na Masarykově nám. 13 v Kyjově (vedle
lékárny „U zlaté koruny.), kde vás
rádi s naší činností seznámíme.
Aktuálně vyhlašujme dotační program na podporu Dětských skupin
a připravujeme další výzvy k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného
regionální operačního programu.
Připravujeme i zapojení se do Operačního programu Životní prostředí, abychom podpořili zeleň v obcích.

Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima.
Provozujeme Centrum služeb pro
obce a jsme zapojeni do Turistické
asociace Slovácko.
Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy, semináře, soutěže, konference. Publikujeme.
Více se můžete dozvědět na našich
webových stránkách www.kyjovske-slovacko.com.
Zapojit se můžete i prostřednictvím
našeho FB profilu - Kyjovské Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za společnou věc jejích obyvatel, tedy nás
všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka
v pohybu
Anna Čarková
Předsedkyně spolku

Teče potůček bublavý…
Během času se takový potůček zanáší, zarůstá a je třeba jej čistit, vyhazovat a upravovat, což není nijak lehká práce. A nastává starost,
jak se s tím poprat.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi, že nás letos tohoto úkolu zbavil a nechal potok Jordánek vyčistit pomocí techniky. Bohužel
se stroje nedostanou všude, a tak nelehký úkol čištění pod mosty zůstal na Petra Matyáše, který obul gumáky, vyzbrojil se rýčem
a motykou a pustil se do boje.
Velmi si cením jeho nasazení a trpělivosti při práci. A moc děkuji všem zúčastněným. A potůček může opět bublat…
Emílie Duroňová

Ohlédnutí za předvánočním časem
slovem i obrazem

Předvánoční jarmark
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Předvánoční doba je v mnoha ohledech velmi uspěchaná. Proto
stojí za to, vynaložit nějaké to úsilí, abychom se zpomalili, na
chvilku snad i zastavili, abychom měli čas na své blízké, na přátele a na setkání s nimi. Proto je velmi cenné, že v naší obci vznikla
tak pěkná tradice, jakou je jarmark. Už jsme si všichni zvykli a s
napětím očekáváme, co nabídnou stánkaři tentokrát, jaké prověřené zboží si budeme moci zase koupit, jaké novinky letos objevíme, ale hlavně, koho na návsi potkáme, s kým si budeme moci
popovídat, zastavit se a zpříjemnit si den. Toto milé setkávání
bývá tradičně doplněno možností občerstvit se a zazpívat si, i to
je už očekávaný standard sobotních jarmarků. Stejně tak k této
události neodmyslitelně patří i tvoření na faře, vlastními výrobky
si díky tomuto počinu můžete vyzdobit své domovy, ale můžete

také nezištně potěšit mnohé starší spoluobčany, kterým
se dostávají do domovů společně vytvořené adventní
věnce. Umíte si jistě představit, jakou radost obyčejný
věneček těmto lidem udělá. Nevěděli jste o tom? Tak nezapomeňte příště zavítat i na faru a můžete se do tvoření
připojit. Určitě tam budete mít co dělat.
Dnes už tradiční jarmark by nebyl bez prvotního nápadu, ale hlavně bez lidí ochotných celou akci zorganizovat
a připravit. Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě
a realizaci akce. Je třeba však poděkovat i vám, kteří se
jarmarku účastníte, bez vaší účasti a pozitivního ohlasu
by žádná tradice nevznikla. Díky tomu všemu nadšení
se uvidíme i v tomto roce na návsi, u stánků i na faře.

Předvánoční jarmark

Mikuláš a ti druzí
V roce 2016 se v Lovčicích roztrhl pytel
s čerty. Maskovanými vládci zla se to tu tehdy jen hemžilo. Skupinu čertů, hrůzostrašných ďáblů, děsivých satanů i roztomilých
roháčů naštěstí krotil svou mocí Mikuláš…
I v roce 2017 si čerti udělali díru z pekla zrovinka v Lovčicích. Světla na návsi se zalila
doruda, ulice potemněly, napětí se stupňovalo, strach se šířil od jednoho k druhému,
ponurá atmosféra houstla…a v tom zpoza
zídky vyskočili z pekla první satanáši! Těch
bylo! Malí, velcí, chlupatí, vlasatí, rohatí,

špinaví a páchnoucí! Čistá hrůza! Naštěstí
i tentokrát je vedl Mikuláš, zklidňující síla,
jistota, útočiště. Všichni, kdo se přišli na
pekelníky i svaté bytosti podívat, se mohli
uklidnit. Vždyť nešlo o žádnou apokalypsu,
to se jen nadšenci domluvili a zopakovali
průvod čertů dědinou. Podívaná to byla
o to zajímavější, že byla doplněna ohňostrojem, a tak se návštěvníci měli opravdu
na co dívat.
Reakce na čertí rej jsou rozpolcené. Někteří
nadšeně přihlížejí a třeba i následují prů-

Čerti a Mikuláš v Lovčicích na návsi

vod, jiní se schovávají doma ve strachu, že
by je mohli čerti odnést do pekla. Pravdou
je, že tradičně patří Mikuláš s čerty i anděly
do domovů, mezi malé děti, do rodin, kde
si maminka s tatínkem udělají čas na své
ratolesti a stráví s nimi večer, při kterém své
děti ocení za všechno, co se jim daří, a třeba
i pokárají za to, co nezvládají.
Ať patříte do kterékoli skupiny, vždycky je
na vás, jestli na Mikuláše do ulic vyjdete,
nebo zůstanete doma ve svých rodinách.
A jak to bude letos? Nechte se překvapit.

Čerti a Mikuláš v Lovčicích na návsi

Vánoční koncert
V neděli 30. 12. jsme se sešli v kostele, abychom společně zažili vánoční čas. V zaplněném kostele začal
program vystoupením dětí z farnosti pod vedením
Lucie Duroňové, děti nacvičily scénku proloženou
koledami, po nich zazpívaly také děti z Lovečánku pod vedením Jany Konečné a Evy Vykoukalové.
Kostelem se rozezněl také zpěv místního chrámového sboru pod vedením Luboše Jedovnického a celý
program byl provázaný lidovými písněmi mužského
pěveckého sboru (s vedoucím Petrem Konečným),
jejichž zpěv se táhl celým koncertem jako mašle,
která se obtáčí kolem vánočního dárku. Pěkná podívaná, milé setkání, úžasný poslech. Láska, radost

Vánoční koncert
www.lovcice.cz
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a spokojenost naplnila všechna naše srdce. Rozněžněné duše všech
přítomných snad ani nepociťovaly chlad promrzlého kostelního
prostoru. Milou tečkou na závěr bylo občerstvení před kostelem
v podobě starostovské zelňačky a habřéckého svařáku či čaje. Toto
setkání už také patří mezi ta tradiční a vzhledem k množství návštěvníků i vyhledávaná. Snad se tedy i příště najdou ti, kteří se
ochotně postarají o to, abychom se i za rok o Vánocích v kostele
sešli.

Ostatky
– tradice, která žije, nebo přežívá?

Vánoční zpívání u Betléma - pohoštění před kostelem

Ostatková sobota je tradice, která se v Lovčicích dochovala z minulosti. Pochopitelně
bývala trochu jiná. Během své existence vystřídala několik pořadatelských organizací
a v současné době se o její existenci starají
hasiči.
Celodenní putování promrzlou dědinou je
samo o sobě dost namáhavé. K tomu je třeba
připočíst obtížnost hraní na hudební nástroj
za chůze (kdysi za pochodu), jste-li v průvodu muzikant, nebo obcházení jednoho
domu po druhém a zvaní na večerní zábavu,
jste-li v průvodě pořadatel.
Neméně obtížným úkolem je být maskou.
Tradiční strašáci, medvědi i drábi z lovčických ulic vymizeli, to ale neznamená, že
by byl průvod maškarádů chudobný. Od té
doby, co se mezi maskované připletly ženské,
není o zajímavé a originální kostýmy nouze.
Projít dědinu inkognito a vyřádit se nepoznán láká stále mladší ročníky, a tak i díky
tomu se tradice drží a je na co se dívat. Letos
do Lovčic zavítal šlechtický pár, banda mimoňů i zbrusu nové panenky barbie a mnoho dalších. Originál jeden vedle druhého.
Bohužel se počáteční nadšení postupem
času (a nejspíš i vlivem zvyšování množství
alkoholu v krvi) snižovalo, průvod se rozpadl na jedince potácející se bezprizorně ulicemi. Někteří si ještě pamatovali, proč se mezi
domy motají, jiní už ani to ne… o co horší

Ostatky v Lovčicích
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je, že si to nejspíš nepamatovali ani samotní
pořadatelé, protože přestali chodit dům od
domu a zvát všechny na večerní zakončení
plesové sezóny. (Vlastně bych jim za toto
mohla poděkovat, protože peníze připravené do kasičky jsem ušetřila.)
Letos byl po roční pauze průvod doplněn
i skupinou mužských sboristů, kteří vzkřísili
tradici šavlového tance a průvod tak oživují svým vystoupením. Pravdou však je, že
onen prvek zábavy zároveň celý průvod zpomaluje, a tak se stává, že samotní účastníci
průvodu mezi sebou bojují, jestli je dobře,
že se mužský sbor na ostatky do ulic vydává.
Tuto rozpolcenost cítí obě zúčastněné strany
i nezávislý pozorovatel.
Na kulturním domě se sešel jen skromný
počet těch, kterým se z vyhřátých domovů
zachtělo zavítat mezi lidi. Někteří návštěvníci patří mezi skalní příznivce ostatkové tradice, jiní jsou hasiči, takže se to od nich tak
nějak čeká, a další se snad došli podívat, jestli se nezdařený konec průvodu obcí dalším
programem v pozdějším čase zlepší, nebo
upadne ještě hlouběji.
I když se návštěvníci ze začátku trochu rozpačitě rozhlíželi po poloprázdném sále, zábava se rozproudila a nikdo si nenechal malou návštěvností kazit náladu. Horší to bylo
u okýnek s občerstvením, příjemná usměvavá obsluha bohužel nabízela sortiment zbo-

ží, který byl aktuální tak před dvaceti lety.
Zákazník si neměl z čeho moc vybírat, pokud měl hlad, měl smůlu úplně. A to je přece škoda. Když už se na akci někdo vypraví, chce utratit nějakou tu korunu, ale když
nemá za co, je trochu rozčarovaný, nemluvě
o tom, že se to nakonec obrátí proti pořadateli, který mohl utržit víc…Něco málo snad
zachránila tombola, která se svou bohatostí
na ostatky perfektně hodila.
A tradiční pochovávání? Nejzábavnější částí
večera byl moment, kdy někteří chodili od
jednoho k druhému a všemožně každého
přemlouvali, aby šel do průvodu na pochovávání basy! Pokud jste této scénce přihlíželi,
pěkně jste se pobavili. Pokud ale přemlouvali i vás, moc vám do smíchu nebylo, protože
došlo i na nadávky či výhružky, pokud jste
trvali na svém, že jste na zábavu přišli jako
hosté, ne jako účinkující. Průvod se nakonec
podařilo zorganizovat. Basa byla pochována, i když poměr mezi diváky a truchlícími
byl 1:1.
Následovalo „válení dyní“. Část večera, kterou milují chlapi a ženské nesnášejí. Až podivuhodné bylo, kolik se letos válečů našlo
a do této aktivity zapojilo. Najednou byl sál
plný a zdálo se, že prostor někomu snad ani
nestačil.
Ať byla sobotní ostatková tradice letos jakákoli, stále platí, že kdo chce, baví se (a třeba
i mezi málo lidmi nebo na nedotažené akci).
Osobně patřím mezi ně. Na druhou stranu
patřím také mezi ty, kteří mají s ostatkovou
zábavou vlastní pořadatelskou zkušenost,
a proto vím, že to jde i jinak. Tradice tady
zatím je, ale pokud k ní budeme přistupovat
takto laxně, asi dlouho nepřežije. A to mě
trochu mrzí. Nepíšu tyto řádky proto, bych
někoho očerňovala nebo mu kazila jeho pořadatelskou náladu, píšu je proto, že se nenašel nikdo, kdy by za hasiče o ostatcích napsal,
a zároveň proto, že doufám, že by po přečtení těchto řádků mohlo dojít k zamyšlení a to
by mohlo vést k renesanci ostatkové zábavy.
A to je můj cíl. Ostatkům zdar!
Sylva Klimešová (a pár dalších)

TJ FK Sokol Lovčice
Milí sportovní přátelé,
i naši nejmenší hráči nám začínají dělat
radost. Přestože jsme nuceni naši starší
přípravku doplňovat hráči již od 5 let, je
nutno říci, že jsou všichni velmi snaživí a do hry jdou s velkým nasazením. Po
zimní přípravě věříme ve zlepšení herních
výsledků. I malé krůčky jsou důležité. Halové turnaje, kde nám konkurovaly týmy
Ždánic, Uhřic a Dambořic, jsme zvládli
obstojně. Největším úspěchem bylo druhé místo, které děti vybojovali na turnaji
ve Ždánicích. Jejich radost nás utvrdila
v tom, že společné fotbalové snažení má
smysl. Rádi bychom poděkovali rodičům,
kteří své děti vedou ke sportu už od útlého

věku. A těšíme se, že
se nás na hřišti sejde
ještě o něco více.
Mužstvo mladších
žáků se před jarní
sezónou
zúčastnilo několika zimních
turnajů, kde jsme
odehráli
spoustu
kvalitních
utkání,
Přípravka TJ Sokol Lovčice
které nám ukázaly,
kde a jak ještě zlepšovat naše kvality. Do začátku jarní sezony Těšíme se na vaši přízeň a podporu v jarzbývá jen několik dní, a proto nesmíme ní části soutěže. Níže se můžete seznámit
nic nechat náhodě, je třeba pilně trénovat s jarním kolem soutěže mužstev od neja odehrát pár přípravných zápasů.
starších až po nejmenší.

Pošta Partner Lovčice
Od 1. dubna 2017 patří pošta v Lovčicích pod obecní úřad, takový je do budoucna osud všech pošt u nás. I přes tuto změnu
zůstávají všechny poštovní služby zachovány. Oficiální název je
pošta Partner Lovčice a má nové telefonní číslo 518 634 288.
Mimo klasických služeb nabízí místní pošta k prodeji pěkné pohledy a přání, knihu a pohledy Lovčic, kalendáře a další zboží,
vše za nízké ceny. Nově se zde vybírají poplatky za odpad a za psy.

Od roku 2017 pracovnice pošty Parter Lovčice pracuje i pro
Správu majetku obce Lovčice-příspěvková organizace, vybíráme zde vodné a stočné, pořizujeme smlouvy, zálohy a vyúčtování.
V měsíci dubnu 2018 budeme provádět vyúčtování vodného
a stočného za rok 2017, splatnost faktur je do konce dubna 2018.
Jana Konečná
www.lovcice.cz
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Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni
v neděli 24. září 2017:
Jakub Šindelář
Viktor Hájek
Matouš Konečný
Filip Blahušek
Jan Kozák
Viktorie Rathouská

Jubilanti
Knapil Antonín

96 let

Esendrová Anastazie

95 let

Nováková Marie

93 let

Novoměstská Emilie
Michalcová Marie
Aufová Ludmila

92 let
92 let
92 let

Fránková Božena
Blatná Jiřina
Duroňová Marie

91 let
91 let
91 let

Lužová Eliška
Štrajtová Libuše
Fricová Marie
Seďa Jan

90 let
90 let
90 let
90 let

Duroňová Ludmila
Sedlák František
Zemanová Ludmila

85 let
85 let
85 let

Kořínková Marie
Prokopová Růžena
Pinterová Jiřina
Aufová Lidmila
Cibulková Štěpánka

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Poláčková Anežka
Jetelinová Marie
Krška Jiří
Vykoukal Petr
Šprta Jaromír
Novoměstská Miroslava
Jetelinová Marie

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Jubilantka Novoměstská Emilie
Všem uvedeným k jejich jubileu přejeme
pevné zdraví, štěstí, osobní pohodu a neustálý důvod
k úsměvu .

Z činnosti na úseku podatelny, matriky a evidence obyvatel
za rok 2017
K 1. 1. 2017 měla obec Lovčice 803 obyvatel ČR a 2 cizince s trvalým pobytem.
Během roku se:
- přihlásilo 11 občanů,
- odhlásilo 14 občanů,
- narodilo 11 dětí, z toho z toho 7 chlapců a 4 děvčata,
- zemřelo 5 občanů.

V roce 2017 byly v Lovčicích uzavřeny 4
sňatky.
K 31. 12. 2017 měla obec Lovčice 806 obyvatel ČR a 2 cizince s trvalým pobytem.
K 31. 12. 2017 byl průměrný věk občanů
Lovčic 42,10 roků.

Informace pro občany.
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 19. května od 9.00 do
11.00 hodin.

Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 29. března 2018, místo vydání Lovčice, počet výtisků 330ks
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