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Nový školní rok 2015/2016
… opět přinesl několik novinek. Určitě by
bylo dobré znovu poděkovat zřizovateli Obci
Lovčice za nemalé investice do naší budovy. Podle ohlasů žáků, rodičů a přátel školy
se nový kabátek naší školy povedl! A hlavně
se líbí dětem, což je nejdůležitější. Musím
kvitovat, že nakonec i havarijní stav střechy
nad tělocvičnou se podařil vyřešit do konce
prázdnin a v prvních zářiových dnech, kdy
děti mohly cvičit venku na školní zahradě, se
práce v tělocvičně jen dotáhly do „posledního máchnutí mokrým hadrem a bliknutí světel“. Opravdu moc děkujeme, byla to spousta
práce a peněz, které se do naší školy investovaly. Věřím, že příští generace dospělých,
kteří dostanou základní vzdělání v naší škole,
to budou moci obci jednou všechno vrátit.

K 1. září se do mateřské školy přihlásilo 23
dětí a do školy přišlo opět 43 žáků. Přestože
se nám jeden, respektive po prvním týdnu, dva žáci odstěhovali, přibyl nám nový
kamarád, který do naší školy dojíždí až
z Kyjova. Je to pro nás obrovská satisfakce
za práci, kterou již po léta v naší škole odvádíme. Nějak se to začíná úročit - o naší
rodinné škole, individuálním přátelském
přístupu k žákům se už ví i za hranicemi
katastru obce a našli si nás rodiče z Kyjova,
kteří zapsali své dítě k nám. Takže ve finále
je nás ve škole 42.
Program na letošní školní rok máme opět
nabitý! Těšíme se na setkání s Vámi v listopadu na jarmarku v našem školním krámku, zveme Vás poslechnout si andělské

13/2015
hlasy na kostelním kůru před Vánocemi,
v lednu na den otevřených dveří či na velké akci, kterou chystáme na květen k 700.
výročí narozeni Otce vlasti Karla IV. … a
další a další.
Ještě do 25. října se můžete zajet podívat
do Ždánic do zámecké vily. V galerii probíhá společná výstava výtvarných prací
žáků naší školy a žáků Základní umělecké
školy Ždánice s názvem Ždánický plenér
2015.
Podívejte se na naše webové stránky www.
zslovcice.cz nebo se přijďte za námi podívat do školy, kdykoliv jste vítání – nejen
rodiče žáků, ale úplně všichni. Opravdu
přijďte, máme Vám co ukázat.
Denisa Dušíková
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Slovo starosty obce

Vážení občané,
po letním období plném dovolených, které přinášejí zasloužený odpočinek, se opět
vracíme do běžných pracovních dní. Doufám, že jste si letošního léta, které bylo po
mnoha letech opravdu létem s letním počasím, mohli plně užít.
I když vše nebylo na první pohled vidět,
práce se udělalo hodně. Ve většině případů
se totiž jednalo o práce přípravné, jejichž
výsledky se začínají projevovat až nyní.
První velkou stavbou, která nejde přehlédnout a o které bych se chtěl zmínit, je stavba
Lovčice kanalizace ,,A“ výtlak odpadních
vod. Jedná se o stavbu odkanalizování obce
Lovčice přes čerpací stanici, která bude
umístěna pod bývalým JZD. Z tohoto místa budou odpadní vody přečerpávány do
Ždánic ČOV.
Zahájení výstavby a předání staveniště bylo
10. 8. 2015, kdy se začala stavět přečerpávací stanice a u Padělků se zahájila stavba
kanalizace směrem do Záhumení. Kompletní stavba musí být postavena do konce
září příštího roku. Jedná se o nejrozsáhlejší
stavbu, jakou kdy obec Lovčice realizovala
a samozřejmě i financovala. Financování

zahájení prací - kanalizace
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této důležité akce se podporuje Minister- venkovní fitness - zařízení COLMEX - pro
stvo zemědělství, které hradí 65 % způsobi- seniory a dospělé, konkrétně to budou rolých výdajů, další finance poskytla dotace z toped, elipsovité zařízení, procvičení pasu,
Jihomoravského kraje. Zbývající způsobilé bradla a šlapadlo, na jejichž pořízení jsme
výdaje a ostatní nezpůsobilé výdaje hradí dostali nadační příspěvek 106.406,- Kč od
obec ze svého rozpočtu. Je to historicky Nadace správného životního stylu a společnejvětší investice, kterou kdy obec Lovči- ností COLMEX s.r.o., celková hodnota toce uskutečnila, ale je odpovídající k rozsa- hoto projektu je 206.386,- Kč. To znamená,
hu výstavby. Celkové náklady stavby činí že obec Lovčice zaplatí jako spoluúčast 99.
44.980.483,- bez DPH. Ačkoli se jedná o 980,- za pět prvků venkovního fitness.
akci obrovských rozměrů, chci Vás všechny Dále pracujeme na vyřizování stavebních
ujistit, že zvládneme její realizaci i financo- míst na Padělkách, kde jsme velmi pokročili, a pozemky budou v dohledné době
vání.
Další stavbou bylo dokončení a předání ve vlastnictví obce Lovčice (jeden z nich
zateplení ZŠ a MŠ Lovčice, jejíž termín re- v článku nejstarší rodák). V příštím roce
alizace byl prodloužen kvůli havarijnímu počítáme se zpracováním geometrického
stavu stropu a střechy nad tělocvičnou. plánu a následně budou pozemky nabídnuRekonstrukce střechy a stropu tělocvičny ty k odkoupení na stránkách obce Lovčice a
byla provedena v červenci a srpnu tohoto v Lovčických ozvěnách.
roku za peníze ze získané dotace z JMK ve Ještě mi dovolte vzpomenout provedení
výši 140 000,- Kč. Kompletní cena zateplení rekonstrukce vodovodu. Zároveň děkuji
i s rekonstrukcí činila 488.988,55,- Kč bez občanům v části obce Skalka za trpělivost
při rekonstrukci. Také prosím občany, kteří
DPH.
Stejně tak byla dokončena stavba Zázemí bydlí u hlavní silnice, v části od kostela po
pro sportovce, které se již používá, a s potě- dům pan Mariánka, aby brali ohled na prašením mohu říci, že si nové zázemí pochva- covníky, kteří v současné době rekonstruují
lují všichni sportovci,
žáci i mužský A tým.
Na realizaci tohoto projektu nám Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy schválilo dotaci
50 % z celkového rozpočtu stavby, která činila 2.213.829,-Kč. Zázemí pro sportovce čekají
poslední (kosmetické)
úpravy, které je třeba
ještě provést. Posledním vybavením sportovního areálu budou
za zázemím pro sporoprava stropu a střechy tělocvičny ZŠ
tovce umístěny prvky

kanalizační sběrač

vodovod v této části, s těmito pracemi souvisí i občasné zastavení vodovodního řádu.
Rád bych ještě zmínil některé projekty,
na kterých pracujeme. Vedení obce Lovčice schválilo zhotovení nových webových
stránek, které jsou v současné době v rozpracovaném stavu. Obecní stránky doznají
zásadních změn nejen po grafické stránce.
Nově zde budou zařazeny sekce jako mluvené slovo, verze pro seniory, životní situace, registr smluv apod.
Z důvodu havarijního stavu střechy kulturního domu, kam při deštích zatéká, jsme
byli nuceni tuhle záležitost také řešit. Proto jsme zažádali na JMK o dotaci ve výši
200 000,- Kč, které nám kraj poskytl. Oprava bude probíhat koncem září nebo začátkem října tohoto roku.
V letošním roce došlo také k pročištění
Lovčického potoka na dolním konci obce
z důvodu zanešení a hrozby zaplavení jeho
okolí při větším množství srážek. V návaznosti se řeší také stavba Lovčický poldr, pro
nějž je připravena stavební dokumentace.

V současné době čekáme na příležitost
ohledně podání žádosti o dotaci. Tahle
stavba má řešit zadržení 100leté vody, která
v 70. letech 20. století zaplavila celou obec.
V Lovčicích se ale jen nebuduje. Konají se
zde nejrůznější akce pod záštitou různých
spolků, některé jsou organizovány přímo
obcí Lovčice. Rád bych se vrátil k letošním
oslavám 70. výročí osvobození. Chtěl bych
znovu poděkovat všem, kdo se podíleli na
přípravách a realizaci této významné události. Stejně tak můj dík patří všem, kdo jste
projevili zájem a oslav se zúčastnili. Přispěli
jste tak k důstojnému připomenutí všech,
kdo položili život za naši svobodu.
Ne všechno ale v obci klape bez problémů.
Občas je třeba řešit i problematické záležitosti. Jednou z nich je parkování v obci.
Počet automobilů se v poslední době několikanásobně zvýšil. Dnes je již běžné, že
na jednu domácnost připadá hned několik
aut. Navíc je logické, že každý by rád parkoval svůj vůz hned před domem. Někde to
jde, jinde je to problematické. Volného ve-

řejného prostoru nepřibývá, spíše naopak.
Z důvodu nevhodného parkování občas
dochází k výraznému omezování jiných. V
některých případech jsou porušovány i dopravní předpisy, například nedovolené stání
na chodníku, kdy kolem auta není možné
projít. Byl bych nerad, kdybyste tuto záležitost brali jako útok na někoho konkrétního.
Nic takového. Apeluji na všechny, je třeba
myslet na bezpečnost silničního provozu, a
to jak těch na vozovce, tak těch na chodníku. Ohroženy jsou zejména matky s kočárky a děti. Milí řidiči, buďte k ostatním
ohleduplní nejen při parkování a snažte se
omezovat rizika nehod. Pokud budeme i
v této souvislosti myslet na ty druhé, věřím,
že se situace zlepší. I když jak praví přísloví,
není na světě ten, kdo by se zavděčil všem,
měli bychom se snažit, aby bylo i v tomto
ohledu co nejvíce lidí v Lovčicích spokojených. „A vo tom to je.“
Mějte se krásně a užijte pěkný podzim
v pohodě!
Václav Tvrdý

Oslavy 70.výročí osvobození naší obce
Rumunskou armádou
V neděli 26. dubna 2015 jsme si připomněli 70 výročí osvobození
naší obce Rumunskou armádou. Sešli jsme se na kulturním domě,
kde jsme spolu s pamětníky těchto událostí vzpomněli na tuto
dramatickou dobu. Dobové uniformy, výstroj a zbraně Rumunské
armády, ale také Wermachtu, byly středem zájmu nejen těch nejmenších, ale i těch později narozených Mohli jsme také zhlédnout
fotografie naší obce z této doby. Skupina vojenské historie nám také
okomentovala dokumentární film věnovaný Rumunské armádě
v době druhé světové války.

Průvodem od kulturního domu na náves k pomníku padlých za 2.
světové války, položením věnců a slavnostní salvou jsme uctili památku všech, kteří položili životy za naši svobodu. Závěrečný ohňostroj za zvuku působivé hudby udělal dojemnou tečku za touto
oslavou, která se určitě po všech stránkách vydařila.
Při této příležitosti byla také slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná náves, se kterou nám pomohly dotace EU a která nahradila tu
starou, panelovou. Doufáme, že se stane místem, kde se lidé budou
setkávat, rádi si popovídají a budou se zde cítit dobře.
Antonín
ntonín Mlejnek
lejnek
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Fotbal v Lovčicích
Když Lovčické ozvěny, tak i sportovní rubrika. Když sportovní rubrika, tak populární sport, kterým je fotbal. Fotbal v Lovčicích byl
po dlouhá léta „pouze“ okresním formátem. V posledních letech se
však kopaná v Lovčicích dostala o stupínek výš a fotbal v Lovčicích
dostal přívlastek krajský.
Krajská soutěž se na úrovní mužské kopané začala hrát právě před
třemi lety. Stejně jako je tomu v současné době. Družstvo mužů si
vybojovalo účast v krajské soutěži po ročním působení v Okresním přeboru. Tuto soutěž vyhrály Lovčice s přehledem, i když se
nevyvarovaly některých zbytečných zaváhání v utkáních se Svatobořicemi, Mikulčicemi nebo Kostelcem v posledním utkání, ve
kterém ale už o nic nešlo, jelikož už bylo známo, že Lovčice jsou
postupujícím týmem.
Okresní přebor odehráli hráči A mužstva v „azylu“ v Bukovanech,
protože v Lovčicích se budovalo nejen nové hřiště, ale vlastně celý
sportovní areál i se zázemím pro sportovní akce. Lovčice se v Bukovanech cítily jako doma. Cítily podporu fanoušků Bukovan, kteří překvapili svým zájmem o celek z Lovčic. A tak se „azyl“ stal
opravdovým fotbalovým domovem v příjemném sportovním areálu. Na domácí půdu vykročily Lovčice utkáním se Ždánicemi, které
zahájilo „novou“ éru kopané v Lovčicích.
V současné době působí družstvo mužů v 1. B třídě skupině C a
jako nováček si nevede vůbec špatně. Pod vedením nového trenéra
Jana Ondry se nachází tým na druhé pozici a je nejlépe střílejícím týmem v soutěži, když v dosavadním průběhu nastřílel v pěti

„A“ mužstvo TJ Sokol Lovčice s hokejisty Komety Brno

utkáních úctyhodných dvacet branek. Lovčice si na hřišti věří, což
se projevuje na hře. Pokud Lovčice budou pokračovat v dosavadní
formě i nadále, může se stát, že se stanou vítězi celého ročníku jako
při první účasti v této krajské soutěži a tím donutí nejen starostu,
ale i vedení klubu k rozhodování, zda účast ve vyšší soutěži přijmout nebo ne. Ale vraťme se zpět v čase a nechme myšlenky na
časy budoucí plynout.
V Lovčicích rovněž působí mládežníci ve věku přípravkovém a žákovském a jako kolektiv tvoří tým, který se účastní utkání v Okresní soutěži. Tým pod vedením Ivo Šarmana a Stanislava Drozda si
vede vskutku dobře. V dosavadním průběhu soutěže se nachází
tento mládežnický oddíl na čtvrté pozici, když v dosavadním průběhu dokázal porazit celky ze Starého Poddvorova a Ježova. Bod získal v utkání proti silnému celku Vacenovic. Jedinou porážku utrpěl
v souboji s vedoucím týmem této soutěže, kterým je celek z Rohatce.
Kopaná v Lovčicích má svou historii, má nově postavené zázemí,
má podporu mnoha lidí ať už ve vedení klubu, v rámci sponzorů,
v rámci dobrovolníků, v rámci trenérů a dalších, kteří se snaží podporovat mladé fotbalisty v jejich růstu tak, aby se do budoucna stali
členy prvního týmu, ve kterém se momentálně nenachází nikdo,
kdo by pocházel z Lovčic. Všichni věříme, že se tohle změní a že
se v řadách prvního týmu začnou objevovat časem ti nejmladší. Ti,
kteří pocházejí z Lovčic.
Sportu zdar, fotbalu zvláště 
Výbor tj. Sokol Lovčice

žáci TJ Sokol Lovčice s panem premiérem a hejtmanem JMK

Habřéci Lovčice
Májová veselice
Letošní rok byl folklórními událostmi doslova nabitý.
Tradiční Májová veselice proběhla 23.
května ve Ždánicích za účasti výpravy
z Lovčic. Pro skalní přívržence této akce
nic neznamenalo ani počasí, které organizátoři trochu podcenili. I přes vytrvalý
déšť se Habřéci zúčastnili průvodu, jehož
součástí bylo i uvítací slovo pana starosty.
Kvůli počasí se všechny aktivity odpoledne soustředily na kulturní dům, což zna-
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menalo sice menší pohodlí, přesto přátelskou atmosféru.
V programu vystoupily děti z Lovečánku
s nacvičenou Hanáckou besedou. Vystoupení se moc povedlo a děti i jejich vedoucí
si zaslouží velký dík za reprezentaci Lovčic.
Také Habřéci předvedli svůj um a vystoupili s nacvičenou scénkou, jejímž námětem byl každodenní život v obci a s ním
spojené nesmrtelné překrucování skutečností, jak je tomu v dědinách zvykem.
Představení bylo složeno z tance, písně

a hrané scénky, která závisela na talentu
dvou hlavních hrdinů, Maři a Jožovi. Nutno říci, že oba protagonisté nezklamali a
diváci se mohli od plic zasmát.
Lovčice reprezentoval i mužský sbor, který
vystoupil s pásmem písní. Na dobrou úroveň jejich představení jsme již zvyklí, a tak
jsme rádi, že ani tentokrát nezklamali.

Slovácký rok
Srpnový víkend 13. – 16. je pravým
folklorním svátkem. V Lovčicích to každý

dobře ví, a tak kdo má
ruce a nohy, obléká kroj
a pospíchá do Kyjova na
Slovácký rok. V letošním roce byl o to lepší,
že Habřéci vystupovali
hned dvakrát. V sobotu
ráno v 9 hodin jsme v naškrobených a nažehlených krojích zažili skoro
„předslováckou“ atmosféru. Komorní počet diváků v útulném zákoutí
dvora městského úřadu
okamžitě zahnal trému,
a tak si vystoupení užili
účinkující i diváci. Nutno
říci, že propozice k jedlovčická chasa na Slováckém roku v Kyjově
notlivým vystoupením
nezahrnují moc informaá k d
cí, a tak je vždycky trochu sázka
do llote- níí průvod
ů d obcí!
b í! B
l jsme jediná
d á dědina
děd
Byli
rie, jak bude všechno na place probíhat. na programu!!! Takové sólo nikdo z nás
Ozvučení sice nebylo příliš připravené na nečekal a nutno říci, že jsme ani nemězpěváky za scénou a dlažební kostky neu- li chuť pátrat, jak se to vlastně stalo. No,
možňovali dostatečné podupávání, přesto zase jsme jednou byli pořádně vidět a to
se dílo povedlo a my jsme odcházeli spo- je dobře.
kojeni, že jsme odvedli dobrou práci a Do průvodu dorazila posila dalších krojosklidili úsměvy a potlesk.
vaných, početná skupina Habřéků, LovePo pauze hodinu a půl jsme stoupali na čánku, ženáčů i zpěváků byla ještě doplpódium před kostelem, kde právě skon- něna vozem s koňmi a dechovou hudbou
čila prezentace různých krojů pro růz- Galánka, jejíž přítomnost nám zajistila
né příležitosti. Byly ohlášeny Lovčice se lukrativní místo v průvodu. Poprvé jsme
svým vystoupením o Maři a Jožovi. Vy- zažili pochod centrem Kyjova z přední listoupení jsme si náležitě užili, mikrofony nie. Vyšli jsme jako šestí a v parném letnastavili dle libosti a podlaha umožnila ním odpoledni nám to přišlo velmi vhod.
toužebný dusot našich kopyt…tedy cho- Utrpení ostatních krojovaných při čekání
didel. Představení se povedlo, diváci se na pochod jsme si mohli jen představovat.
během něj u nás zastavovali, aby zjistili, Ale nikdo z nás na ně nemyslel. Reprezenjak to všechno dopadne. Reprezentace tovali jsme Lovčice a na nic víc jsme nejedna báseň! Na závěr jsme sklidili za- pomysleli. Děkujeme všem, kteří se k nám
sloužený potlesk. Jaké však bylo naše pře- připojili a dali celému okolí vědět, že trakvapení, když jsme po odchodu z pódia dice se v Lovčicích stále drží. Děkujeme i
zjistili, že uvaděčka nevítá další soubor, těm, kteří nás přišli podpořit do obecenale zve všechny na odpolední slavnost- stva.

5B. popis … Habřéci na Slováckém roku v Kyjově

Prázdninová
á d
á letní
l í noc
Mezi „habřécké“ tradiční počiny patří i organizace letní noci, která se snaží upoutat
pozornost různých věkových skupin i hudebních nadšenců. Proto se občas návštěvníci dočkají tradiční „dechovkové“ akce,
jindy moderní diskotéky či diskoplesu.
Letos jsme chtěli zaujmout něčím výjimečným, a proto jsme oslovili hudební těleso
Juniorband, kde se pojí tradice a moderní
přístup do jednoho. Mnozí příchozí byli
zvědaví, jiní překvapení, většina během večera přešla k nadšení. Svěží, neotřelé rytmy
rozhýbaly kdekoho a bohaté občerstvení
tuhého i tekutého rázu dávalo možnost výběru pro všechny. Zkrátka pohoda na parketu, u stolu i u okýnka. Kdo přišel, ten se
bavil. Kdo si tuto příležitost nechal ujít, má
smůlu. Vždycky ale může doufat, že se na
další akci Habřéků dostane a užije si také.
Nedělní odpoledne nejen pro děti také patří k akcím, které Habřéci organizují už pravidelně. Termín akce byl ohlášen v předstihu, aby si každý mohl naplánovat
své prázdninové aktivity tak, aby
na odpoledne plné zábavy, legrace, tance a aktivit pro děti vyšel
čas. Bohužel se ale v poslední době
potýkáme s čím dál menší účastí,
a proto jsme nuceni uvažovat i o
variantě, že napříště akci pro děti
(bez dětí) vynecháme. Je nám trochu líto všech, kteří chodí a jsou
za nevšední odpoledne rádi, na
druhou stranu se tomu nejspíš nevyhneme. Zatím ale nic zásadního
hlásit nebudeme, čas ukáže, jak to
s létem 2016 ve skutečnosti dopadne. (Máte-li dojem, že bychom měli
akci zachovat, dejte nám to pocítit,
budeme za vaše ohlasy jen rádi.)
Za Habřéky Sylva Klimešová
www.lovcice.cz
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Mužský sbor Lovčice
Hektický „třičtvrtěrok“
Kdyby některá z lidových písní oslavovala výdrž, píli a úsilí, jistě
bychom si ji v těchto dnech notovali. Máme za sebou zatím nejhektičtější období v naší pětileté existenci, ale s hrdostí můžeme
říct: „podařilo se a stálo to za to“. Když jsme si začátkem roku začali do kalendáře značit jednotlivé události, které nás čekají, zjistili
jsme, že od května do konce září nemáme jediný volný víkend. Ne
že bychom snad každý víkend vystupovali, ale do těch mezer, kdy
jsme žádné vystoupení neabsolvovali, se nám vklínily nejrůznější
svíce, svatby, „povinné“ účasti na hodech, koštech, a taky zkoušky.
Hodně zkoušek. Drobné zárodky ponorkové nemoci, které se tu
a tam objevily, se nám podařilo utopit ve víně a jak praví jedno
staré moudro - co tě nezabije, to tě posílí. Rozepisovat se na tomto místě o všem, s čím bych se s Vámi chtěl podělit, není možné
a tak se alespoň pokusím vypíchnout nejdůležitější okamžiky z
uplynulého období očima našeho sboru. Zvídavý čtenář, kterého
by zajímaly detaily, nechť navštíví náš web www.mslovcice.cz, kde
se o všech aspektech našeho sborového života dozví více.

zpívání s beranem, Vacenovice

těchto slov, ale jedno je jisté – takováto pochvala je tím nejlepším
motorem, který nás žene k další činnosti a snaze se dále zlepšovat. A tak - pokud se napřesrok k našemu úsilí přidá opět i
přívětivé počasí, vaše podpora a několik set lahví vína, bude v
příštím pátém ročníku (jak ten čas letí!) opět veselo.
Jen co jsme se oklepali z naší úspěšné akce, začal na dveře klepat Slovácký rok. Vrchol roku 2015, jakkoli tento ještě neskončil, nastal v polovině srpna. Tuto akci jsme vyhlíželi s velkým
napětím a očekáváním, protože jsme věděli, že jakmile budeme
mít „splněno“, spadne z nás obrovský balvan a užijeme si následné zasloužené období klidu (až do Vánoc, říkali jsme si). Na
největší folklorní akci našeho regionu jsme se prezentovali hned
dvakrát – jednak bezprostředně po skončení krojového průvodu
v pořadu „Roztančené náměstí“ a také v programu mužských a
ženských sborů „Pod javorem pod zeleným“. Především účast v
pořadu sborů byla pro nás, vzhledem ke kvalitě a celkovému počtu dalších účinkujících, velmi prestižní. Bylo pro nás obrovskou
ctí moci se těchto pořadů zúčastnit a věříme, že se nám na takto
důležité a ostře sledované akci podařilo důstojně reprezentovat
jak náš sbor, tak také obec Lovčice.

Slovácký rok Kyjov

Pomyslným
P
l ý startovacím
í praporem roku
k 2015 se pro nás
á staly
l
ostatky, kde jsme, jako každoročně, se zástupem masek (letos obzvláště početným) a hasiči, obcházeli Lovčice a tančili fašaňkový
tanec „podšable“. V dubnu jsme přijali pozvání na vystoupení u
příležitosti 70. výročí osvobození obce a o měsíc později jsme se
účastnili průvodu a následného pěveckého vystoupení v rámci
programu na „ždánské“ Májové veselici. V červnu jsme vystupovali na folklorním festivalu v Šardicích, účastnili se soutěže verbířů na krumvířském „Kraji beze stínů“ a vystupovali, v pro nás
jjiž téměř domácím p
prostředí, na salaši Rudník ve Vacenovicích.

posezeni u cimbálu, Lovčice
Začátek července už tradičně patřil našemu „Posezení u cimbálu“ - krásné počasí, výborná Varmužova cimbálová muzika, devadesátka vystupujících krojovaných, zaplněný areál malého hřiště
a skvělá atmosféra – co víc si přát? „Taková zábava v Lovčicách
nikdá nebyla“, říkala nám při odchodu jedna z účastnic, která
už „leccos pamatuje“. Nemohu a ani nechci hodnotit pravdivost
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Po Slováckém roku nastal tedy kýžený odpočinek. Klidová fáze
netrvala nakonec do Vánoc, jak jsme si představovali, nýbrž necelých čtrnáct dní. Po této krátké době se nám kalendář začal
opět plnit a nyní už se připravujeme na další akce ve Vacenovicích (13.9.), Ostrovánkách (25.9.) a společné setkání s Věteřáky
u Végrova kříže (27.9.).
Zmiňovaný Slovácký rok, nebyl vyvrcholením pouze letošního
roku, ale končí jím symbolicky také jedna z etap našeho sboru
- etapa „novorozence“. Během pěti let naší činnosti, se nám z ničeho podařilo vybudovat fungující celek a vydobýt si svou pozici
mezi ostatními, o dost staršími, zavedenějšími a zkušenějšími
sbory. Neznamená to ale, že bychom nyní usnuli na vavřínech,
právě naopak – vždy je co zlepšovat a my jsme si toho dobře
vědomi.
Za mužský sbor Lovčice, Petr Konečný

Mažoretky DEJNA
23.8.2015 se Mažoretky DEJNA vrátily z
ME v Brně. Při účasti patnácti států jsme
snily o nějaké medaili, nebylo to však vůbec
jednoduché. Všechny jsme si to tajně moc
přály. Celý tábor jsme se pilně připravovaly a
zdokonalovaly. Haluzická hájenka při DDM
Ždánice byla pro nás místem trénování i odpočinku. Na ME se nám probojovaly sóloformace a skupiny kadetek a juniorek.
Ze šampionátu si odvážíme tato krásná

umístění: kadetky po defilé 3. místo, po součtu defilé + podiová sestava 4. místo, juniorky 7. místo, miniformace kadetek „Kalinka“
5. místo, duo Simonka Kršková a Zuzanka
Poláčková 6. místo.
Třešničkou na dortu byla naše sólistka Simonka Kršková, která předvedla skvělý a
ohromující výkon, kterým dokázala, že i
naše mažoretky DEJNA patří opravdu mezi
špičku. Vybojovala si titul II.Vicemistryně

Mažoretky DEJNA

Evropy a tím rozšířila naši řadu Evropských
medailí.
Všechny tyto choreografie vybojovaly postup na MS 2016 do Poreče.
A na závěr poznatek za celou sezónu ... Všem
patří velké poděkování - máme úžasná a
skvělá děvčata, podporující rodiče a milého
a trpělivého pana řidiče, který nás v pořádku
dovezl z nejedné cesty. Jsme super tým.
Jana Defeldová

mažoretky DEJNA patří opravdu mezi špičku

Ze života farnosti
Chtěli bychom naše spoluobčany v krátkosti seznámit s děním v naší
farnosti. Začněme měsícem květnem, měsícem Panny Marie, kdy
jsme se na jedné z májových pobožností setkali u kapličky v Kučích.
Poslední neděli v květnu přistoupilo 10 dětí k 1. svatému přijímání
v místním kostele sv. Petra a Pavla.
V měsíci červnu u příležitosti svátku Božího těla byla sloužena mše
svatá na malém hřišti u lesa za hojné účasti věřících. Průvodem se šlo
ke kostelu, kde bylo uděleno požehnání celé obci a slavnost byla zakončena v kostele. Na oslavu sv. Petra a Pavla byla sloužena mše svatá
ve farním kostele za přítomnosti členů místního hasičského sboru.
Na ukončení školního roku se uskutečnil táborák na farním dvoře.
Bohužel za malé účasti dětí.
Jako každý rok putovalo asi 30 poutníků pěšky na Velehrad na svátek
sv. Cyrila a Metoděje. Mezi těmito poutníky byl větší počet mladých.
Za dlouholetou tradici lze považovat srpnovou pouť na Hostýn. I letos v srpnu byl vypraven autobus s poutníky na Svatý Hostýn, kde se
sešli s poutníky, kteří jezdí na stejné místo, aby zde setrvali o den déle.
Mnozí farníci se účastní tzv.“třináctky“. To je pouť, která probíhá
vždy 13. den v měsíci od května do října v blízkých Žarošicích. Na
1. sv. přijímání

této pouti je sloužena mše svatá a následně se jde světelným průvodem obcí. A proč právě třináctého? Je to den, kdy si připomínáme
zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Všechny tyto akce a mnoho dalších vyžadují spoustu obětavé práce
místních farníků. Jedná se např. o úklid kostela a okolního prostranství, výzdobu kostela, údržbu zvonů, fary a spoustu další práce. Za
všechnu tuto pomoc patří každému upřímné poděkování.
V současné době probíhá na místní faře malování interiéru po předchozí montáži nových oken a parapetů. V plánu je také zboření zadní
verandy na faře a na jejím místě vybudování terasy pro letní využití,
posezení a setkávání občanů.
Plánované církevní akce v r.2015:
- Při adventním jarmarku dílnička pro děti a „zmrzlé“ spoluobčany
- Mikuláš v kostele
- Adventní tvoření
- Roráty a snídaně na faře
- Vánoční koncert – zpívání u jesliček
Lukáš Poláček
pouť na Velehrad

www.lovcice.cz
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Lovečánek
Lovečánek je dětský folklorní soubor, jehož členové jsou holky a kluci ve věku od
5 do 11 let. K dnešnímu dni sbor čítá 18
členů.
Děti z Lovečánku jste mohli v průběhu
minulého roku vidět na nejrůznějších akcích. Každoročně se účastníme Vánočního
zpívání v kostele, vítali jsme malé občánky, připojili jsme se k oslavě výročí 70 let
osovobození Lovčic. Na Májové veselici ve
Ždánicích jsme se prezentovali Hanáckou
besedu. Začali jsme nacvičovat i Moravskou besedu, jejiž část jste mohli shlédnout na tradičním Petropavelském výletě.
Nechyběli jsme ani na velkolepé události,
jakou je Slovácký rok, který se konal po 4
letech v srpnu v Kyjově. Vítali jsme předsedu vlády Mgr. Bohuslava Sobotku a hejtmana JMK JuDr. Michala Haška.
Nyní se již pilně připravujeme na letošní
hodové vystoupení. Pro naše pravidelné
zkoušky nám vedení školy umožnilo využívat tělocvičnu, za což jsme velmi rádi.
Vážíme se také podpory pana starosty,
který nám pomohl získat příspěvek na pořízení nových krojů pro děti.
Jestli jsou ještě další děti, které se chtějí
podílet na kulturním dění v obci, rádi tancují, zpívají či recitují, s radostí je přijmeme mezi nás. Setkáváme se vždy v pátek v
16.30h v již zmíněné tělocvičně školy. Tak
neváhejte a přijďte se podívat! Všichni jste
srdečně vítáni.
Eva Vykoukalová

děti z Lovečánku nacvičují ve školní tělocvičně

Lovečánek na Slováckém roku v Kyjově

Sbor dobrovolných hasičů Lovčice
Vážení spoluobčané, drahé sestry a bratři,
od posledního vydání Lovčických ozvěn
už uplynula nějaká doba, a tudíž se i v naší
obci a našem sboru událo mnoho významných, ale i smutných událostí. 10. dubna a
15. července nás navždy opustili naši drazí
bratři, dlouholetí zasloužilí členové pan Josef Jedovnický a pan Rudolf Šprta. Společně
jsme je doprovodili s hasičskými poctami na
jejich poslední cestě. Čest jejich památce.
Dále jsme v květnu uspořádali zájezd na
hasičskou pouť na Svatém Hostýně. Zde
jsme společně navštívili zdejší chrám a zúčastnili se hasičské mše svaté. Setkali jsme
se i s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, společně jsme podebatovali a vyfotili
se. Zájezd to byl opravdu zdařilý a vrátili
jsme se plni dojmů a hezkých zážitků.
V červnu sbor uspořádal tradiční dvoudenní Petropavelské slavnosti, které se po
dlouhé době skvěle vydařily. Jen si musíme
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trošku postesknout nad slabší sobotní návštěvností. Snad se to do budoucna zlepší.
Zásahová jednotka skvěle splnila své protipožární povinnosti, kdy několikrát zasahovala v době kalamitního sucha – díky
Bohu jen u několika menších požárů. Na
sportovních kolbištích naši hoši vzorně reprezentovali Lovčice v požárním sportu a
mohli se pochlubit prvními místy ze soutěží v Ostrovánkách a Věteřově a druhým
místem opět v Ostrovánkách.
Do konce roku už nezbývá mnoho času, ale
čeká nás ještě spousta práce. Myslím však,
že pokud nevzniknou nějaké mimořádné
události, zvládneme všechno díky obětavosti členů zásahové jednotky a výboru bez
ztráty kytičky. Můžeme jet dále k blížícímu
se 120. výročí založení SDH v Lovčicích,
které plánujeme oslavit v příštím roce.
S pozdravem „Ohni zmar!“ starosta sboru
dobrovolných hasičů Lovčice Josef Prygl

hasiči z Lovčic na Petra a Pavla

Návštěva premiéra ČR a hejtmana JMK v naší obci
Koncem srpna jsme přivítali v naší obci významnou návštěvu.
Pana premiéra ČR Bohuslava Sobotku a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Po krátkém přivítání a schůzce na
místním obecním úřadě oba vzácní hosté navštívili naší ZŠ, kde
je provedla paní ředitelka Denisa Dušíková. Na návsi vystoupil
dětský folklorní soubor Lovečánek, a poté měli občané možnost
popovídat si s premiérem ČR a hejtmanem JMK. Nezapomněli jsme se také pochlubit novým sportovním areálem, který naši
hosté v závěru navštívili. I zde se povídalo a diskutovalo s místními občany. Tato významná návštěva nás potěšila a doufáme, že
se jim u nás líbilo.
Antonín Mlejnek

návštěva si prohlédla ZŠ Lovčice

vystoupení Lovečánku při návštěvě pana
premiéra a hejtmana JMK

děti nezapomněly na památníky

pan premiér pohovořil s občany Lovčic

návštěva sportovního areálu

Příspěvek paní Blatné - Vzpomínejme
Chtěla bych seznámit mladou generaci
s tím, jaká byla situace kolem vzdělávání
v minulých letech, a zároveň jí poblahopřát, jaké mají v současné době výhody
k rozvíjení svých vědomostí a znalostí
oproti rokům předchozím. Dříve také bylo
tak jako i dnes mnoho nadaných a houževnatých studentů, ale neměli tu možnost své vědomosti dále rozvíjet, pokud
nekráčeli ve šlépějích tehdejšího režimu.

Jejich cíl, pokračovat ve studiích, byl osobním posudkem „nevyhověn“ znemožněn.
Dosavadní píle a snaha byly neuváženým
rozhodnutím zmařeny. Byly doporučeny
práce podřadné, ponižující, pro studenty stresující. Ti, kdož měli pevnou vůli,
se rozhodli, své studie dokončit později.
Tím už ale utrpěli různé újmy, jak finanční, tak i morální. Tatáž situace se rovněž
týkala mnoha zkušených řemeslníků, kteří
si chtěli založit podnikání. Ve velké vět-

šině jim to bylo znemožněno. To rovněž
poznamenalo celou jejich rodinu, a to jak
materiálně, tak i zdravotně. Proto volám
k mladé generaci a zkušeným řemeslníkům, nebojte se jít vstříc do otevřené náruče naší svobodné vlasti. Předávejte své
vědomosti a zkušenosti svým potomkům.
Nikdy nezapomínejme! Uchovejme si stále v srdci vzpomínku na nelehký a tvrdý
život našich předků.
Jiřina Blatná
www.lovcice.cz
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Slavnostní otevření sportovního areálu
Od letošního roku mají i Lovčice svůj sportovní areál, za který se
rozhodně nemusí stydět. I zde nám finančně pomohla Evropská
Unie, ale i Jihomoravský kraj. Možnost sportovního vyžití zde
máme všichni, od těch nejmenších až po seniory.
O poslední červencové sobotě jsme tento areál slavnostně otevřeli. Na zajímavý program se sešlo několik stovek diváků. V úvodu
náš žákovský fotbalový tým porazil v přátelském utkání žáky ze
Sobůlek. Poté mažoretky DEJNA vystoupily se svým perfektně
podaným vystoupením. Všichni jsme se těšili na příchod fotbalové
Bolkovy 11, která je nabita sportovními a kulturními osobnostmi.
Proti těmto velikánům nastoupil výběr Lovčic. Na ostřílené borce
z Bolkovy 11 jsme ale nestačili, zejména v závěru se projevila větší houževnatost a touha po vítězství Bolkových šampionů a po 90
minutách jsme odcházeli s prohrou 5:7. V závěru oslav předvedlo
naše A mužstvo TJ Sokol Lovčice svoji dobrou formu, a v přátelském zápase s TJ Tatranem Kohoutovice jsme přesvědčivě vyhráli
5:2.

Zpestřením programu byla autogramiáda hráčů HC Komety Brno,
se kterými si mnozí z nás pořídili hezkou vzpomínku prostřednictvím fotografie. Děti se pobavily na skákacím hradu HC Komety
Brno. Vybrané dobrovolné vstupné bylo předáno dětskému oddělení Kyjovské nemocnice.
Antonín Mlejnek
j

autogramiáda hokejistů Komety Brno

vše je připraveno

Bolkova 11 & Výběr Lovčice

Nejstarší rodák z Lovčic
Při řešení majetkoprávních vztahů byl nalezen pozemek, který byl v nedořešeném
dědictví psán na paní Marii Svobodovou. Dlouhodobým pátráním přešel případ přes notářku v Kyjově k Okresnímu
soudu Hodoníně, který danou věc předal
Okresnímu soudu v Opavě. Pan Kyslinger
z Kyjova, se kterým se řešil prodej pozemku v naší obci, při rozhovoru po pozůstalosti o pozemku Marii Svobodové začal
vzpomínat. S manželkou začali procházet
archivované dokumenty a zjistili, že paní
by měla mít žijícího vnuka. Pan Kyslinger
nám poskytl smuteční oznámení po Marii
Svobodové z roku 1975, která zesnula ve
věku 93 let v Krnově. Za truchlící rodinou
jsou uvedeni dcera Marie, syn František
a syn Miroslav. Po pátrání na Městském
úřadě v Krnově bylo zjištěno, že poslední bydliště paní Svobodové bylo na ulici
Opavská. Danou adresu jsme navštívili
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a začali jsme pátrat po pamětnících paní bývalé masny, ve kterém prodával. Vyučit
Svobodové. Obyvatelé bytu byli ale pol- se slévačem a jeho velkou zálibou je maské národnosti. Náhodou nás zaslechl lování obrazů. Pan Kyslinger se dokonce
postarší soused a poradil nám, že jeden (při jedné z dalších návštěv) poznal na
ze synů by měl ještě žít v sídlišti Pod Cvi- jednom z obrazů pana Svobody, který na
línem. Obcházeli jsme postupně všechny obraze zachytil chlapce v kroji z Lovčic.
domy a hledali jsme dané jméno.
Po náročném několikahodinovém
obcházení zvonků a několika shodách příjmení jsme pravého pana
Svobodu konečně nalezli. Zeptali
jsme se pana Svobody, zda mu něco
neříká obec Lovčice. Pan Miroslav
Svoboda nás s otevřenou náručí
přivítal a pozval nás dovnitř. Sdělil
nám, že mu je 94 let a je tak patrně
jedním z nejstarších rodáků obce.
Pan Svoboda bydlel na dolním
konci, v místě, kde se dnes nachází
obchod Jednota. Rád vzpomínal na
lovčický rodák pan Svoboda
Lovčice, na obchod v prostorách

Pan Miroslav nám sdělil, že je nejmladší
syn po Marii Svobodové, která měla celkem 4 děti. Sestra Marie provdaná Řihošková byla bezdětná a zemřela v roce 1990.
Bratr František, který měl dceru Emilii
provdanou Vybíralovou, zemřel v roce
1984. Posledním sourozencem byla Emilie Svobodová, která měla syna Ladislava
Svobodu, který dodnes žije v Krnově ve
věku 82 let.
Diskuze s panem Svobodou byla velmi
příjemná. Vyprávěl nám své zážitky z dětství a projevil stesk po rodném kraji. Dokonce ani nechtěl, abychom ho opouštěli.
Václav Tvrdý

rodina pana Svobody

Zpátky
do knihovny!
v chlapeckých letech v kroji

Kde jsou ty časy, kdy děti četly jednu knihu za
druhou. Knihovny byly plné malých čtenářů, kteří utíkali domů s knihami v náručí a těšili se, až
je otevřou a budou číst a číst. Takové bylo dětství
mnohých z nás.
Změnilo se toho hodně. Děti místo knihy sáhnou
po televizi, počítači, rodičům na četbu nezbývá čas.
Přibývá dětí, které mají vady výslovnosti, malou
slovní zásobu, problémy se soustředěním. Rodiče
si mnohdy neuvědomují, jak důležité je najít si čas,
vzít knihu a společně s dítětem vklouznout do světa pohádek, příběhů a to už od jeho raného věku.
Prostřednictvím knihy můžeme budovat vztah s dítětem a prožívat s ním nezapomenutelné okamžiky.
To vše je důvodem, proč přivést děti zpátky k četbě.
A jak jsme to chtěli dokázat v naší škole? Vyhlásili
jsme celoroční soutěž „O největšího čtenáře školy“.
Soutěž má také několik podkategorií. Úkolem je
přečíst knihu a přinést ji ukázat do školy spolužákům. Poté bude štítek s názvem knihy a jejím čtenářem vlepen do papírové knihovny umístěné na
chodbě školy. Na konci školního roku ty nejlepší
oceníme.
V úterý 15. září jsme díky vstřícnosti paní Vajové
mohli navštívit knihovnu, kde se někteří z našich
žáků ocitli dokonce poprvé! Byli velmi překvapeni,
jak krásnou knihovnu Lovčice mají a ihned se začetli do nejrůznějších knih. Zjistili, že jsou k mání nejenom knihy, ale také časopisy a komiksy. K velkému
překvapení a radosti nás všech knihovnu ve středu
odpoledne zaplnily davy dětí. Paní Vajová nestíhala
registrovat nové čtenáře a zájem o knihy vzrostl rapidní rychlostí. A o to nám šlo. Přitáhnout děti zpátky ke knihám a četbě. Přejeme si, aby dětem tento
zájem o knihu dlouho vydržel.
Mgr. Jana Lungová

pan Svoboda rád maluje

INFORMACE
Zastupitelstvo obce Lovčice schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lovčice č. 1/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná
vyhláška má toto znění: Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně závaznou
vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění. Podmínky spalování
suchých rostlinných materiálů: (1) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období od pondělí 00:00 hodin do pátku 12:00
hodin, v pátek od 19:00 hodin do soboty 07:00 hodin, v sobotu od 12:00 hodin do 24:00 hodin. Suché rostlinné materiály dle
čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích v době od 00:00 do 24:00 hodin.
www.lovcice.cz
l i

11

TŘETÍ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V LOVČICÍCH
V sobotu dne 28. listopadu 2015 se uskuteční již třetí předvánoční jarmark v Lovčicích, který se bude konat na návsi obce od 14:00
hodin. Všichni, kdo můžete přispět svými výrobky k rozšíření sortimentu prodeje, přijďte se domluvit do 31. října 2015 na obecní
úřad. Rádi bychom nabídli zajímavé produkty přímo z Lovčic. Vítáme i spoluobčany z okolí, kteří by chtěli přispět zajímavým
zbožím. Zisk z prodeje připadne prodejci. Obec nebude požadovat žádnou provizi.
Nabídněte svůj um, abychom si společně užili pestrý jarmark na úrovni a vykročili tak do letošního adventního období.
Srdečně zve obec Lovčice

Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni
12. dubna 2015
• František Tvrdý
• Šimon Konečný
• Josef Poláček
• Kamila Drozdová
• Anežka Müllerová
• Andrea Pažičanová
• Natálie Plachá
Do života jim přejeme bezstarostné
dětství, plné lásky a rodinné pohody.
Soňa Konečná

vítání občánků Lovčice
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Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úpravu textů provedla Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 24. září 2015 v počtu výtisků 320ks
Tisk Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

