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Slovo starosty obce
Konec roku se přehoupl rychlým tempem.
Možná v nás ještě doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás
příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a
starostmi, a snad i zhodnotit uplynulý rok.
Dnes už ale stojíme pevně oběma nohama
v roce novém, do kterého Vám dodatečně
přeji vše nejlepší, hodně zdraví, lásky.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři Lovčických ozvěn,
v úvodu nového vydání našeho zpravodaje
začnu poděkováním. Děkuji za slova kritiky i uznání, kterých se dostalo všem, kteří
pracují pro Vás, pro rozvoj obce a Vaši spokojenost.
Poděkování patří také všem občanům, voličům Lovčic, za to, že přišli ke komunálním
volbám a rozhodovali. Jsem rád, že občané
voliči neztrácejí paměť a svým hlasem si
zvolili rozvoj obce. Stále je co zlepšovat, na
čem pracovat. A zároveň je jasné, že každý
vidí určité priority v něčem jiném. Nelze
se zavděčit všem, obec nemá neomezené
možnosti, přesto je nutné pokračovat v investiční výstavbě a zkvalitňování života v
obci. Děkuji také za nové tváře v zastupitelstvu. Z dosavadních jednání s nově zvolenými zastupiteli jsem nabyl přesvědčení, že
mají vůli spravovat obec zodpovědně. I já
Vám mohu slíbit, že se budu i nadále snažit
vykonávat funkci starosty jako poslání.

Obecní samospráva má i v těchto dnech
spoustu práce. Naše priority byly detailně
a racionálně projednány a jsou obsaženy
v programovém prohlášení obce Lovčice.
Je třeba zajistit zdárné pokračování dosud
nedokončených investičních akcí. U jejich
zrodu jsme stáli a jsme přesvědčeni o prospěchu, který z nich plyne lovčickým občanům.

12/ 2015
úpravy fasády, která je financována získanou dotací SFŽP z roku 2014. Jsme rádi, že
se akce chýlí ke konci a obec se bude moci
pochlubit krásnou historickou budovou
školy v novém kabátě.
V minulém roce, v listopadu 2014 jsme při
realizaci zateplení fasády školy narazili na
velký problém. Zjistilo se, že strop a střecha nad tělocvičnou jsou ve velmi špatné
stavu. Trámy, krovy a záklop (desky) jsou
shnilé, zkrátka katastrofální stav. Byl proveden průzkum, jak s našimi zastupiteli,
tak i se znalcem VUT, který vypracoval
znalecký posudek, v němž je potvrzeno, že
strop je v havarijním stavu a musí se opravit nebo zbourat. V současnosti řešíme,
jak nejlevněji v tomto roce tuto havárii
vyřešit, proto jsme také požádali Jihomoravský kraj o dotaci.
V nejbližší době přibude před obchodem
Hruška zábradlí z důvodu bezpečnosti občanů. Se zastupiteli jsme probírali varianty
ocelové a nerezové. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo pro variantu nerezovou, aby zábradlí bylo sladěno se zábradlím na návsi.

Pokračujeme s dokončením čelní fasády
budovy ZŠ Lovčice, která se v současné
době realizuje. Provádí se stavební práce - oklepání omítek, fasáda se nově nahodí omítkou, na kterou
se bude nanášet štuková
omítka, historické prvky včetně klempířských
prací a výměna vchodových dveří. Provedli jsme
úpravu vedení kabelů,
byly odstraněny stávající
rozvody elektřiny a telefonu ze sloupu na stěnu
budovy školy, nově nyní
vedou zemí.
Současné práce na budoŠkola - fasáda
vě školy jsou poslední fází
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V současné době se začalo také s realizací dalšího
úseku víceúčelového hřiště,
konkrétně objektu SO 01,
což je zázemí pro sportovce. V průběhu ledna bylo
vypsáno výběrové řízení a
byl vybrán nejlevnější zhotovitel stavby. Na toto akci
jsme vypsali žádost o dotaci na Ministerstvo školství
Fara
a tělovýchovy ČR. Věříme,
že stavba, která má na délku
28 m a šířku 8 m bude do jara zrealizována a naši občané a sportovci se mohou těšit
na pěkné nové zázemí, ve kterém budou 4
šatny, 2 sprchy, 2 WC. Při otevření tohoto
sportoviště bude zároveň uvedeno do provozu i dětské hřiště, které je vybudováno

Víceúčelové hřiště a dětské hřiště

Park náves
hned vedle víceúčelového hřiště. V současné době jsme požádali o nadační příspěvek
na pořízení venkovních cvičících a posilovacích strojů. Pokud se toto podaří, bude v naší
obci zajištěno sportovní vyžití pro všechny
věkové kategorie, od dětí až po seniory.
MND a.s. poskytly obci Lovčice
grand ve výši Kč 100.000 na hliníkové fotbalové branky a úpravu
střídaček, které už máme zakoupené, jen je zbývá osadit a namontovat. Touto cestou bych chtěl poděkovat vedení MND a.s. za poskytnutý dar.
Vážení občané, konečně jsme se
dočkali realizace rekonstrukce našeho vodovodu, který, jak víte, je
v havarijním stavu. Vše máme na-

chystáno, dotaci jsme dostali, práce začnou
koncem dubna. Chtěl bych Vás poprosit o
trpělivost a ohleduplnost pro dělníky, kteří
budou realizaci provádět, a samozřejmě i
pro občasné zastavení vodovodního řádu,
což je v tak rozsáhlé akci bohužel nezbytné. V první fázi se bude rekonstruovat
vodovodní řád na Hlavní ulici od kostela
směrem na Kyjov až k domu rodiny Mariánkovy, dále pak část obce zvaná Skalka,
Trávníky, o přesných krocích budete vždy
předem informováni.
ZO Lovčice rozhodlo s účinností od
1. 1. 2015, že cena vodného a stočného pro
rok 2015 bude činit 26 Kč / m3, z toho činí
cena pro vodné 22,11 Kč a cena pro stočné
3,89 Kč.
Václav Tvrdý

Habřéci - Konec roku 2014, začátek roku 2015
Druhá polovina roku bývá v životě Habřéků tradičně zaplně- zejména v rodičích přítomných dětí pocit, že napřesrok bude
na přípravou a realizací hodového veselí. Už jako rutinu bere- nutné loupeživé lapky svázat nějakým tím pravidlem. Konec
me výrobu růží z krepového papíru v dostatečném množství na dobrý, hody dobré.
stárkovský věnec i všechny věnce nad domovní dveře stárků i na Zimní období otvírá plesovou sezónu po celé Moravě. Proto je
výzdobu důležitých kulturně společenských center v obci, včetně třeba se s předstihem připravit na předtančení besedy, letos Českulturního domu zvnějšku i zevniř.
ké. Díky široké základně a přílivu nových mladých členů mají
Letošní hody trhaly rekordy co do počasí i počtu zúčastně- Habřéci letos k dispozici spoustu tanečníků besedy a potýkají
ných. Sluníčko svítilo, krojovaná chasa se usmívala a nejvíc se s problémem, jak všechny dostat na plesy, aby si každý z nich
stárek Václav Konečný, který do této čestné funkce dozrál jako mohl zatančit aspoň jednou besedu za Lovčice. Některé obce mají
víno. I stárka Martina Krupková si hody pochvalovala. Do krojované plesy ve stejném termínu, proto je třeba zvážit, kam se
průvodu se zapojila snad celá vesnice a velkou návštěvnost zaznamenal kulturní dům v sobotu večer i v neděli odpoledne. Dechová hudba Galánka
znamená jistotu kvality a navíc nepokazí žádnou
zábavu, a tak si tance i zpěvy užili všichni. Pro
zpestření odpoledne již tradičně vystoupili nejmenší krojovaní, děti z Lovečánku. Následovalo
také předtančení tradičního stárkovského tance
Zaváďky, tentokrát v odvážné choreografii se zapojením celé chasy na závěr. Tento společný tanec
jakoby dával všem vědět, že Habřéci jsou v zábavě
jednotní, bez ohledu na generace. Ať hoduje mladý i starý, zábava je pro všechny. Podvečerní pošťuchování o stárkovskou svíčku z věnce se obešlo
Hody 2014
bez zranění i újmy na oděvu, přesto vyvolával

2

www.lovcice.cz

vydat reprezentovat rodnou obec. Krojovaná chasa si letos zatančila v Šardicích a Dambořicích. Bohužel se letos nekonal ples mikroregionu Ždánicko, kde by se Habřéci také mohli prezentovat.
V Lovčicích je plesová sezóna chudší. Společenský či krojovaný
ples s dechovou hudbou je finančně i organizačně velmi náročný, navíc ne vždy hojně navštěvovaný. Proto se Habřéci rozhodli uspořádat oblíbenější Diskoples, který se uskutečnil v sobotu
31. ledna na kulturním domě. Návštěvníci si pochvalovali starou dobrou oldies party s tradičně zavedenými akčními cenami
vybraného alkoholu. Před půlnocí se všichni vytrvalci dočkali i
tanečního překvapení v podání Habřéků. Cílem vystoupení bylo
ukázat jednotu spolku v zábavě, stmelení generací nejen mezi
členy, ale i celkově, ale hlavně jsme všem přítomným chtěli tímto
způsobem poděkovat za přízeň.

Výhledově nás v novém roce čekají dvě důležité události. Jednou
z nich je Májová veselice, kterou pořádají sousední Ždánice. Nejvýznamnější akce pro každého folkloristu se ale chystá až v srpnu,
již teď je však třeba intenzivně se připravovat na vystoupení, kterým chceme obohatit program Slováckého roku v Kyjově. Určitě
opět vypravíme autobus a společně se všemi se uvidíme v tradičním průvodu krojovaných obcí centrem Kyjova. Pokud se budete
chtít přidat a reprezentovat společně s námi naše drahé Lovčice,
budeme jen rádi. Bližší informace se včas dozvíte.
Zkrátka je stále co podnikat, čeho se účastnit, jak reprezentovat.
Důležité je ale i to, že zájem o kroj neupadá a nové tváře v souboru jsou toho důkazem. Naše pomyslné dveře jsou stále dokořán.
Máte-li chuť, přidejte se k nám
Za Habřéky Sylva Klimešová

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2015/2016 – leden 2015
Již poněkolikáté se zápis do 1. ročníku naší
základní školy uskutečnil týden po dni
otevřených dveří „...aneb, jak se učí v Lovčicích“. Dveře jsme otevřeli nejen rodičům
stávajících žáků, aby se podívali na to, jak
jejich děti i učitelé pracují, ale především
rodičům nastávajících prvňáčků. Ti mají
možnost přijít do školy i se svými dětmi,
aby si pak následně mohli doma v klidu
popovídat. Rodiče si mohou také rozmyslet, zda jim vyhovuje náš styl výuky, zda
naše argumenty ve prospěch malotřídního
školství jsou oprávněné či nikoliv. Třídy se
zaplnily po 1. vyučovací hodině, největší

nával byl již tradičně v 1. ročníku. Můžeme s radostí konstatovat, že rodiče mají o
nás zájem, a já nyní mohu napsat, že dne
otevřených dveří se během dvou vyučovacích hodin ve třech třídách celkem zúčastnilo úctyhodných 35 rodičů a 6 dětí ze
školky.
Týden na to se dveře otevřely už jen pro
předškoláky a jejich rodiče. Se zápisem do
1. ročníku nám pomáhala tradičně naše
starší děvčata ze 4. a 5. ročníku. Letos se
celý zápis nesl v duchu hračkářství – na
děti čekali plyšoví medvídci, pejsci, králíčci … a bylo jich moc! Děti formou hry
nenásilně odpovídaly na otázky početní,
určovaly barvy, ale zaměřili jsme se i na
sluchovou analýzu slov, výslovnost, zkušenost se zavazováním tkaniček, stříhání
nůžkami, některé děti zpívaly písničky,
jiné recitovaly básně. Závěr patřil kreslení
postavy a obtahování jednoduchého obrázku, kde paní učitelka sledovala nejen
výtvarnou vyspělost, ale i správný úchop
tužky. Mohu vám tedy oznámit, že příští

rok do školy v Lovčicích přijde osm žáků,
kteří určitě opět vytvoří správnou partu
kamarádů. Moc se na ně těšíme!
Denisa Dušíková

ŠKOLNÍ FAŠAŇK – MASOPUST – OSTATKY
… říkejme tomu, jak se komu líbí. Hlavně že se nám líbí!
Schválně jsem počítala, kdy to bylo poprvé… tak to bylo, když Lubošek s Kamilkou
chodili do 4. ročníku a četli panu starostovi žádost o povolení chodit obcí. Bylo jim
tehdy 10 let, teď je jim 16? Takže po šesté?
A opět s velkou radostí a plnou parádou!
Slunce svítilo, v předzahrádkách se mezi
haldami zbylého sněhu rýsovaly květy sněženek… kulisa jak z obrazu Josefa Lady. Na
pochůzku jsme se připravili obzvlášť dobře,
protože nás celou cestu doprovázel pan kameraman! Dobrovolný svazek obcí Severo-

východ v rámci projektu “Ať tradice
žijú a lidé sú šikovní“ vytváří pásmo
filmů o tradicích, řemeslech a folkloru kyjovského regionu. Vznikají tak
filmy o Velikonocích, Vánocích, hodech, dětských hodech, masopustu,
no a my jsme poskytli materiál pro
dětský masopust. Až bude hotovo a
náš pětiminutový filmeček se objeví
na internetu, (některé filmy je už nyní
možné shlédnout na www.paletafilm.
cz) určitě Vám dáme vědět - můžete se
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na nás podívat. Zatím máme jen pár fotek na
webu školy (www.zslovcice.cz).
V závěru bych chtěla poděkovat dětem, že
se do letošní obchůzky obcí tak bezvadně
obuly, všem rodičům, že jim pomohli nachystat masky a kostýmy, všem přihlížejícím občanům, že nás podporovali, nadělili
nám do košíku spoustu sladkostí a dobrot
a neméně bych chtěla poděkovat panímámám, paní učitelce Dobromile Konečné,
Barunce Poláčkové, Mileně Konečné, že
oprášily své krásné kroje, oblékly si je a
pohostily nás opravdu stylově. Děkujeme
za slaninu, boží milosti (upekly nám je
paní kuchařky ve škole – taky děkujeme!),
koblížky, štrůdly, bramboráky, čaj, kávičky
pro dospěláky a hlavně ty všudypřítomné úsměvy. Myslím si, že to je ta správná
cesta, jak v dětech probouzet lásku k tradicím, ke své rodné obci, k lidem, ke kraji,
odkud vzešly. Neméně děkuji učitelům ze
školy i školky, že se dětský fašaňk stal již
samozřejmou únorovou akcí a jsou ochotní tuto tradici nadále v dětech upevňovat.
Díky patří také panu starostovi a místosta-
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rostovi, že nám dali povolení obec obcházet!!!
P.S. Slaninu a špek, které jsme na šavli dostali, zbaštili čtvrťáci a páťáci ve vyučování
angličtiny, kdy si s panem učitelem dali tradiční „English breakfast“ – slaninu s vejci….
Jojo, u nás ve škole totiž angličtina prochází
i žaludkem!
Denisa Dušíková

Z maminčiny kabelky vyskákaly pastelky…
Těmito slovy se první březnovou neděli v 15 hod v místním kulturním domě započal dětský karneval. Všichni učitelé coby pastelky uvítali naše děti na parketu a byl to opravdu rej masek! Děti
od úplných mrňousků – snad nejmladší maskou byl starostův
František (nejstarší byly pastelky). Nepředstavitelné množství
zvířátek, princezen, pirátů, vojáků, vosy… nevím, abych na něko-

ho nezapomněla! Děti si užily tance, soutěží a her, sladkostí, divočení, běhání…., v závěru si užili her i jejich rodiče. V osmnáct
hodin jsme zatroubili na ústup. Vzduch byl hustý dětskou energií,
že by se dal krájet jako dort. Kdo nezažil, neuvěří.
Díky všem, kteří přišli!
Denisa Dušíková

Vlajka pro tibet
Tak ta zavlála 10. března z okna školy již po sedmé. Další z tradičních projektových dní, který se nám líbí a ujal se na půdě naší školy.
Během dne se děti seznamují s pojmy jako lidská práva, chudoba,
nespravedlnost, nemožnost se vzdělávat… Snažíme se dětem jejich
formou chápání přiblížit zemi na Střeše světa v Himalájích, život
tradičních nomádů, zvířata, jako je například jak, tibetské mnichy,
jejich písmo a náboženství, tvoření mandal z písku. Ale hlavně je
učíme mít svůj názor, umět si jej obhájit, umět soucítit s těmi, kteří
se nemají tak dobře jako ony, pochopit jiný svět… Myslím si, že jsou
to dovednosti, které naše děti v životě určitě budou potřebovat.
Denisa Dušíková
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Mažoretky Dejna
Mažoretky DEJNA trénují pod záštitou
DDM Kyjov již tři roky. Děvčata se dvakrát týdně setkávají v Lovčicích a v Kyjově. Nyní jejich tříletá píle došla uznání
na evropské i světové úrovni.
Ve dnech 28. - 31. srpna 2014 se konalo
mistrovství Evropy a mistrovství světa v
chorvatském Poreči, kam se naše letošní
výprava tvořená kadetkami, juniorkami,
seniorkami, ale také našimi rodiči, vydala ukázat, že i v Kyjově jsou moc šikovné
mažoretky. Mimo velké formace kadetek a
seniorek jela zkusit své štěstí miniformace
kadetek, miniformace juniorek a Lenka
Mašindová, coby sólistka v kategorii seniorek.

Po úmorné cestě, kdy některá děvčata naspala v průměru jen asi dvě hodiny, nastoupily ve čtvrtek na soutěžní plochu naše
sóloformace. Miniformace kadetek získala
5. místo z 16 soutěžících, a to jak v ME, tak
i v MS. Miniformace juniorek skončila na
17. místě z 22 v ME i MS a Lenka Mašindová obsadila 17. místo z 31 soutěžících, a to
také v ME i MS. Ale to zdaleka nebyl konec.
Po pátečním pochodovém defilé skončily
kadetky na 4. místě a seniorky na 17. místě. Tohle pořadí však nebylo konečné. Rozhodnout se mělo až v neděli po pódiových
skladbách. Obě skupiny podaly vynikající
výkon a po součtu bodů obsadily kadetky
krásné 5. místo z 15 soutěžících a seniorky
14. místo z 20 soutěžících v ME i MS.

Plné nadšení a úžasných vzpomínek jsme
se v neděli 31. srpna vracely domů, abychom 1. září mohly nastoupit do škol základních, středních a maminky do práce.
Naštěstí jsme měly úžasné pány řidiče
Jirku a Jirku, se kterými jsme svůj první
školní den stihly.
Navždy nám zůstávají vzpomínky na soutěžní atmosféru, napětí, nervy, ale i radost.
Nezapomeneme ani na teplé moře a sluníčko, které nás celým mistrovstvím provázelo.
Nakonec bychom chtěly poděkovat našim
sponzorům za příspěvky, které jsme použily na dopravu do vzdálené Poreče. Byli
jimi město Kyjov, Ždánice a obec Lovčice.
Lenka Mašindová

Mužský pěvecký sbor Lovčice, zpívali jsme z vesela ...
I když by se název článku zajisté hodil k leckterým událostem Téměř od počátku fungování našeho sboru patří mezi naši kmeživota v naší dědině, chtěl bych se v jeho obsahu ve stručnosti novou aktivitu pořádání letního „Posezení u cimbálu“. Při pořáohlédnout za uplynulým rokem 2014 z pohledu lovčického muž- dání loňského III. ročníku jsme se odhodlali k lehkému experiského sboru. Zřejmě nejdůležitější událostí, pokud pomineme mentu, když jsme se rozhodli akci obohatit o košt vína. Na ten se
fakt, že je náš sbor opět o rok starší, je příchod dvou nových nám podařilo, víceméně svépomocí, sesbírat 217 vzorků a všem
„přespolních“ zpěváků, kteří rozšířili počet členů našeho pěvec- vinařům tímto za jimi poskytnuté vzorky děkujeme. Zřejmě i díky
ko-degustačního uskupení na osm. Kromě naší účasti na tradič- této změně si na akci, včetně sedmdesátky členů pěti mužských
ních místních akcích (ostatky, hody) jsme se z „domácích
akcí“ v loňském roce „aktivně“ zúčastnili také zabíjačkových hodů na malém hřišti a setkání u Végrova kříže. Z
přespolních akcí jsme pak přijali pozvání na vystoupení
do Archlebova, Věteřova a Ostrovánek, zúčastnili jsme
se, byť neoficiálně, Setkání mužských sborů v Želeticích a
naši stopu jsme zanechali také na soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku regionu Hanácké Slovácko,
která se v loňském roce konala ve Ždánicích. Z nefolklorních akcí jsme se pak zúčastnili např. jarní brigády na faře.
Domnívám se, že se na tomto místě sluší lovčické farnosti
poděkovat za to, že nám pro potřeby zkoušek ochotně poskytuje prostory na faře, kterých využíváme především v
Vystoupení loveckého sboru na III. ročníku Posezení u cimbálu
zimních měsících. Děkujeme!
www.lovcice.cz
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a jednoho ženského sboru, našlo cestu 250
návštěvníků a podařilo se nám tak poměrně slušně zaplnit i tak velký areál, kterým
malé hřiště bezesporu je. Děkujeme Vám
všem, kteří jste nás svou přítomností podpořili - i Vy máte svůj podíl na tom, že se
nám podařilo pro všechny zúčastněné vytvořit velmi důstojnou atmosféru. Jejich
kladné ohlasy ještě půl roku po akci mluSbory z Bukovan, Lovčic, Vacenovic, Věteřova a Ždánic
ví za vše a jsou nejlepší odměnou za naše
na III. ročníku Posezení u cimbálu
snažení a také dobrou reprezentací naší
obce. I přes mnohem větší pořadatelskou
náročnost, kterou s sebou košt vína nese, se hodláme nastoupe- čujeme si jej poznačit do kalendáře. Na letošní posezení přijala
nou cestou vydávat i v následujících letech.
naše pozvání Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-MisTak jako každý rok jsme ten loňský zakončili nácvikem a zpěvem třína a těšit se opět můžete na vystoupení mužských a ženských
vánočních koled. Naše již tradiční zpívání v lovčickém kostele sborů (o účasti konkrétních sborů právě jednáme) a také na již
jsme loni rozšířili o zpívání u vánočního stromu v Ostrovánkách. zmiňovaný košt vína. Pevně věříme, že tato kombinace přiláká
Na obou těchto vystoupeních nás zpěvem doprovázely také lov- na akci podobné množství návštěvníků jako v minulém roce a už
čické zpěvačky, za což jim tímto ze srdce děkujeme a těšíme se na teď se těšíme na Vaši návštěvu.
naši další spolupráci.
V závěru článku bych se rád vrátil k počtu členů naší základny,
který není nikterak závratný. Pokud někdo zvažujete možnost
… z vesela zpívat budem
veřejně nastartovat nebo ukončit svou pěveckou kariéru a máte
blízko k lidové písni, rádi Vás v našem sboru uvítáme. Zkoušky
Do nového folklorního roku bychom měli už potřetí vkročit míváme téměř každý pátek ve 21.00, ale raději se před svou ná(nebo spíše vtančit) tancem „podšable“ při ostatkové obchůzce vštěvou informujte u některého z nás. S Vaší návštěvou neváhejte,
dědiny. Jaro a léto bude pro náš sbor, stejně jako pro téměř všech- bereme pouze prvních dvacet členů :-).
ny folklorní uskupení z blízkého okolí, poměrně hektické. Kromě
Za mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
„ždánské“ Májové veselice se letos po čtyřech letech opět koná
největší svátek všech folkloristů na Kyjovsku – Slovácký rok. Našemu mužskému sboru se dostalo velké pocty, když jsme byli z
téměř čtyřiceti sborů, působících na Kyjovsku, vybrání mezi desítku, která dostane prostor v sobotním podvečerním programu
v parku („Pod javorem, pod zeleným“), kde bude každý ze sborů
prezentovat svoji část regionu ukázkou historicky sesbíraných
písní. Pokud se budete Slováckého roku účastnit ať už jako diváci,
nebo jako jeho aktivní součást, budeme rádi, pokud nás přijdete
na naše vystoupení podpořit.
Generálkou před naším srpnovým vystoupením na Slováckém
roku bude červencové „posezení u cimbálu“, které se letos bude
konat 11. 7., opět na malém hřišti (snad počasí dovolí). Datum
je již stanoveno pevně, takže pokud nechcete o tuto akci přijít,
Mužsky pěvecky sbor - Ostatky 2014
například kvůli dovolené naplánované na stejný termín, doporu-

Tradiční ostatky - únor 2015
Začátkem února nám naši hasiči z Lovčic uspořádali tradiční ostatkovou veselici. Druhou únorovou sobotu prošel naší vesnicí bujarý a hojně maskami
obsazený masopustní průvod. Bavili se nejen účinkující, ale i přihlížející. Co
dodat? Jak dokládají fotografie, tradiční veselí se určitě vydařilo, děkujeme
všem, kteří se přičinili o zdárný průběh akce.
A.M.
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Předvánoční jarmark prosinec 2014
V prosinci minulého roku se konal již
druhý ročník předvánočního jarmarku.
Experimentální počin roku 2013 se zdařil
a zapsal se do povědomí našich občanů i
okolí. Druhý ročník jarmarku byl stejně
jako ten první hojně navštíven jak našimi, tak i přespolními občany. Prodávající
zde nabízeli vedle kulinářských specialit a
dobrého pití také vánoční dárkové zboží a
ozdoby. Sortiment se proti loňskému roku
malinko změnil, pro někoho to byla dobrá
zpráva, pro jiné zklamání, že nenašli svůj
oblíbený stánek. Byla připravena i zábava

pro děti, při níž se pobavili i přihlížející
dospělí. Akce se konala v čase předvánočním, v době relativně klidné, kdy je vítána možnost setkat se se
svými sousedy, společně
si popovídat v přátelské
atmosféře a odpočinout
si od každodenních starostí. Nálada byla výborná, počasí také vyšlo…
Všichni se těšíme na
další ročník, v němž jistě

opět nebude nouze o tovar ani o koupěchtivé zákazníky. A tak to má být.
A.M.

Učitel Vilém Krepl - Člověk, na kterého se nezapomíná
Vzpomínky na otce /1905 - 1971/
Prostějovský rodák, absolvent kroměřížské
pedagogické školy, učitel, později ředitel školy,
působil až na malou výjimku de facto celoživotně v Lovčicích, kde jeho silné pozitivní výchovné vlivy působí dodnes. Jako dcera, rovněž učitelka původně matematiky a zeměpisu,
později hudební výchovy, klavíru a zpěvu, na
něj vzpomínám jako na obdivuhodného člověka, kterému se jakoby zázrakem dařilo tolik
činností, které by bohatě stačily vyplnit několik úspěšných životů.
Kromě výuky, kterou uměl mnohostranně
zpestřovat a motivovat nás ke stále novému
poznávání, byl veřejným kulturním pracovníkem a pracoval pro obec, jako toho času
nikdo jiný. Byl správcem tehdejší OsvětoVilém Krepl
vé besedy, v hostinci u Píchalů a pozdějším
Domě kultury, kde organizoval pravidelné
promítání vybraných filmů. Ale zdaleka nejen to. Jako sokolský
cvičitel připravoval žáky a muže na sokolské slety, organizoval v
Lovčicích lékařské a jiné odborné přednášky, komorní koncerty,
dokonce Hervého slavnou operetu Mamzelle Nitouche s tehdejší začínající vynikající ždánskou zpěvačkou Jarmilou Krátkou, a
hlavně dlouhodobě vedl a režíroval místní ochotnickou skupinu, která předvedla, a to nejen v Lovčicích, celou řadu většinou

zábavných her. Vzpomínám na Posledního
mohykána, ve kterém si dokonce s potěšením
zahrál hlavní roli. V lovčických análech jsou
jistě uvedeny další kusy, Šamberovo Jedenácté
přikázání, Ibsenova Nora. Jako host dokonce
jednou vystoupil přizvaný, tehdy ještě brněnský herec Martin Růžek, který vysoce vyzvedl
pro něj překvapivě vysokou úroveň místních
herců - amatérů, s nimiž se mu výborně spolupracovalo.
Otec byl výborný muzikant, často chodil do
třídy s houslemi, dodnes mám na památku
jeho dva Alšovy Špalíčky národních písní a říkadel, které tvořivě doprovázel nejen na kytaru, ale i na housle. Učil nás správně vyslovovat
a čistě zpívat, měl dokonce svoji vlastní logopedickou metodu, Recitací a zpěvem odnaučil
vadě řeči i žáka Jaroslava Roštínského, který
se později stal hercem a následně i ředitelem
Mahenova divadla v Brně. Dával nám příležitost k veřejné recitaci, vzpomínám si na osobní malou soutěž
s pozdější básnířkou J. Vetchou - Axmannovou, se kterou jsme
zvládaly cca polovinu Erbenovy Kytice zpaměti. Připravoval a organizoval pravidelná prosincová vystoupení pod vánočním stromem u pomníku před farou, ale i orchestrální smyčcové party
slavnostních mší (Rybovy, Marhulovy a dalších), které několikrát
ročně zaznívaly na kůru lovčického kostela. Tam sólově odehrál
www.lovcice.cz
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snad stovky krásných melodií na místních svatbách a pohřbech.
Realizoval se i jako sbormistr, byl zván i do okolních míst, např.
k vystoupení učitelského sboru ve Ždánicích. Léta spolupracoval
s Kyjovským kvartetem jako violoncellista. Na housle učil převážně ve skupinách, po dvou, třech, maximálně čtyřech žácích,
vychoval desítky místních mladých muzikantů, dnes už rodičů
svých následníků. Dnešní gymnazista a současně konzervatorista
Petr Šprta ze Ždánic na jeho koncertních houslích sklízí soutěžní
úspěchy doma i v zahraničí.
Nebyla to však jen hudba a divadlo, které podstatně vyplňovaly
otcův volný čas. Výborně mluvil, četl i tlumočil německy a latinsky, svého času mu bylo dokonce nabízeno místo výuky těsnopisu na střední ekonomické škole v Kroměříži. Toto nové místo
zvažoval, ale nechtěl opouštět Lovčice, kde byl plně vytížen.
Nás jako děti doma učil soustředění, umění správně se učit. Vštěpoval nám vědomosti snad všeho, co tehdy bylo možné. Od dětských a později společenských her, které zábavnou formou vedly
k rozvoji fantazie a kreativity, až k šachům, zajímavou formou
nás učil kurent, Morseovu abecedu i základy těsnopisu, stejně
jako jezdit na kole, lyžovat a plavat. Sám zamlada s přáteli vždy o
prázdninách projezdil na kole stovky kilometrů po vlastech českých a svému jízdnímu kolu zůstal dlouhodobě věrný.
Na školních sportovních vycházkách do okolních lesů s sebou
otec brával herbář, i když spoustu rostlin dokázal sám pojmenovat a charakterizovat, včetně hub. Znal drobné obyvatele dvou
místních toků Syslůvky a Jordánku, neváhal vzít do ruky hada
a zblízka ukázat užovku nebo slepýše, upozornil na nebezpečné
hnízdo zmijí v Ovesnisku.
Jeden z jeho pozorných žáků, lovčický spisovatel Miroslav Vízdal, na otce v tisku vzpomínal jako na moudrého „učitele na lavici“. Když se jako redaktor týdeníku Tvorba snažil vystopovat
počátek cesty, která ho přivedla ke spisovatelství, vybavil se mu
ve vzpomínkách živý obraz: „Učitel Vilém Krepl sedí ve třídě na

Vilém Krepl - školní rok 1946
první lavici a zaujatě čte, byly to samozřejmě vesměs příběhy s
didaktickým jádrem. Učitel je však dokázal tak podat, aby nás
naladil, že jsme jim vděčně naslouchali a poučení jsme bezděčně
spolkli. V těchto chvilkách se poprvé probudil můj zájem o literaturu. Knížky se pak staly mou celoživotní láskou, nikdy jsem
za ně nelitoval peněz.“ Díky moudrému učiteli mohl malý Miroslav uspokojovat svůj hlad po knížkách i za války, kdy musely být
všechny dobré knihy ze školní knihovny vyřazeny. Učitel dětem
oznámil: „Jsou na půdě, ne aby je někdo ukradl“. Od té doby jsem
tam chodil ještě s jedním kamarádem a lačně četl všechno, cestopisy, povídky i romány, ze kterých jsem nemohl mít ještě pojem.
(Citováno z Přílohy deníku Práce 20. 9. 1986, Setkání se spisovatelem Miroslavem Vízdalem - Občan světa a ti druzí, článek
Maryši Ginterové).
Vzpomínají i zde nejmenovaní bývalí žáci, že jim při otcově působivém čtení jemu i jim často ukápla slza. Nikdy se nešturmovalo, vždycky se vše stihlo, a hlavně do školy chodili rádi.
Co říci závěrem? Děkujeme za vše, čím nás připravoval pro budoucí život. Vděčně vzpomínáme.
Dcera, Alena Stříteská, roz. Kreplová

Zimní přikrmování zvěře s dětmi
Dne 31. 01. 2015 pořádalo Honební společenstvo Lovčice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením zimní přikrmování
zvěře. Na tuto akci byly pozvány všechny
děti z Lovčic i s jejich rodiči. Za krásného
slunečného odpoledne se u kostela sešlo
asi 20 dětí. Ty nejmenší doprovázeli jejich
rodiče.
Starosta Honebního společenstva pan Oldřich Krejčí všechny účastníky přivítal a

Zimní přikrmování zvěře
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seznámil s odpoledním programem. Poté
byli nejmenší účastníci akce naloženi do
auta i s jednou maminkou a vyrazili do terénu ke krmným zařízením, aby tak byly
malé nožky výletníků ušetřeny dlouhého
pochodu. Ostatní účastníci se do honitby vydali pěšky spolu se členy honebního
společenstva. V průběhu cesty účastníci
pozorovali ve sněhu stopy zvěře a děti spolu s rodiči se snažili rozpoznat, které zvíře
zde stopy zanechalo.
Cestou ke krmnému
zařízení do Sedlavinců byl terén obtížnější,
a proto některé děti
skončily na zádech či v
náručí rodičů.
U krmných zařízení
byli všichni účastníci
nadšeni množstvím
stop a ochozů, které
po sobě zvěř zanechala. Děti na oplátku
zvířátkům předloži-

ly přinesené suché pečivo a nasypaly ze
zásobníků obilný pozadek a kukuřičné
klasy. Po skončení přikrmování jsme se
všichni přesunuli na mysliveckou chatu
do Žégruta. Zde bylo pro všechny zúčastněné připraveno bohaté občerstvení.
Děti si společně s pány myslivci před chatou rozdělali malý ohýnek, na kterém si
opékali špekáčky. V průběhu odpoledne
si děti pochutnaly i na spoustě ovoce a
teplého čaje. Pro dospělé bylo povoleno
i něco ostřejšího na zahřátí.
Děti se během odpoledne také dozvěděly, jak se v honitbě chovat a co dělat, aby
zvěř neplašily a mohly ji pozorovat, jak se
myslivci o zvěř v průběhu zimních měsíců
starají a co mohou pro zvěř dělat i ostatní
občané. Diskuze a vyprávění probíhaly v
přátelském duchu, že se některým dětem
ani rodičům nechtělo domů. Z krásně
prožitého odpoledne jsme se rozcházeli do
svých domovů až za úplné tmy.
Oldřich Krejčí
Starosta Honebního společenstva Lovčice

Knihovna Lovčice
rok 2014 v číslech…
Počet akcí: 6 - většinou se jedná o práci s dětmi, čtení.
Výpůjčky knih celkem: 1398.
Dospělí
• naučná literatura: 58
• krásná literatura: 1118

Děti
• naučná literatura: 18
• krásná literatura: 204

Knihovnu navštívilo celkem 1726 lidí. Máme 63 platících čtenářů.
Máme webové stránky, na kterých bylo zaznamenáno 90 přístupů.
Je zde veřejný internet a v loňském roce jsme měli celkem 522 čtenářů na internetu.
Každým rokem máme 12 výpůjčních fondů, kde si půjčujeme knihy z městské knihovny v Hodoníně a jsme rádi, že nám půjčují
knihy pro naše čtenáře.
Knihovna je otevřená vždy ve středu od 15 - 17 h a v pátek od 17-19 h.
Nejstarším čtenářem je pan Jan Seďa.
Nejmladším čtenářem je Agáta Stoneová.
Ludmila Vajová

Vánoční zpívání
u jesliček
Vánoční čas jsme si vlastními silami zpříjemnili společným zpíváním u jesliček. V místním kostele se rozezněly nejrůznější vánoční melodie, které navodily správnou vánoční atmosféru. O
program se postaraly malé děti, které předvedly, jak zvládají hru
na hudební nástroje, i skupinky dětí, které kostel oživily svým
mnohdy dojímavým zpěvem. K milé atmosféře přispěla také
místní schola, závěr odpoledne patřil vystoupení místního mužského sboru, který byl doplněný několika zpěvačkami.
Odpoledne se vydařilo, každý z návštěvníků se mohl v klidu ponořit do známých i méně známých písní a skladeb a díky úžasnému kulturnímu zážitku pookřát na duchu.
Všem, kteří koncertní odpoledne připravili, děkujeme. Už nyní
se těšíme na další podobné pohlazení. A pokud se chcete i vy
stát aktivní součástí vystoupení, ozvěte se například paní Barboře
Poláčkové.
A.M.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka pořádaná Diecézní charitou proběhla v naší
obci v sobotu 10. ledna 2015. Koledovalo 5 skupinek dětí po 3
kolednících. Pro potřebné se v naší obci vybralo 18 188 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Soňa Konečná

Tříkrálová sbírka
www.lovcice.cz
www
lovciice cz
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Památná místa v okolí Lovčic

Památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna
Památníky, které máme na mysli, byly postaveny v roce 1898 jako
připomínka výročí 40letého panování knížete Jana II. z Lichtenštejna. Vybudoval je někdejší lesní personál v lesních revírech na
všech lichtenštejnských panstvích. Památníky měly podobu kamenných desek s českým, německým nebo latinským nápisem.
Tyto desky byly původně zazděny do jakýchsi „mohyl“ postavených z neopracovaných kamenů. Okolo památníků byly vysazovány jubilejní dubové háje.
Pamětní kameny se do dnešní doby dochovaly pouze v devíti
lokalitách. Vzpomínka na uvedené památníky se nachází i v katastru obce Lovčice. Pamětní kámen z roku 1898 se nedochoval.
Památník tvoří pouze doplňková pamětní deska z roku 1908,
která měla připomínat 50. výročí vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna. Nápis na kameni zní: L jähr. Reg. Jubil. MCMVIII, což
v překladu znamená 50leté výročí vlády 1908. Tuto kamennou
desku zhotovil spolu s jedenácti dalšími hostěnický kameník Jan
Šlof. V blízkosti památníku stojí několik dubů, které byly součástí
pamětní výsadby.

Památník knížete Jana II. z Lichtenštejna
Pokud budete hledat tento památník, udělejte si procházku silnicí za lovčický rybník a po necelém půl kilometru na něj určitě
narazíte.
Josef Prygl

Na kyjovsku začalo hledání nových
ložisek ropy, tedy i v lovčicích
Geofyzikální průzkum, který začal v loňském roce, bude končit v březnu 2015.
Na povrchu vybraných pozemků byly
nebo jsou dočasně ručně položeny telemetrické kabely v odstupu dvou set metrů a to na dobu tří až čtyř týdnů, v některých oblastech i opakovaně. Jaký je účel
seismického měření? Účelem měření je
získání obrazu geologického podloží.
Geofyzikální měření je v současné době
hlavní metodou, kterou lze zjistit bez
zásahu do pozemku, tedy bez hloubení
velkých vrtů, jak jsou uloženy vrstvy pod
zemským povrchem. Měření spočívá v

tom, že je jedním nebo několika měřícími vozy vyslán do země seismický signál, tedy záchvěv v délce několika sekund, v jehož blízkosti lze pociťovat slabé brnění. Takto vyslaný paprsek se odráží od rozhraní vrstev
s různou rychlostí, např. pískovců a vápenců. Doba, za kterou se vlna
vrátí na povrch, je měřena velmi citlivými senzory v geofonech, které
jsou propojeny kabely. Odborníci tak získají trojrozměrný obraz podloží do hloubky až sedmi kilometrů. Tímto tak vyhledávají struktury,
které by mohly představovat ložiska ropy nebo zemního plynu. Bude-li
někdo negativně dotčen při činnostech tohoto průzkumu (jedná se o
poškození vlastního majetku), může se ozvat na tel.č. 604 413 665 nebo
na 732 628 735.
Václav Tvrdý
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Z činnosti na úseku podatelny, matriky
a evidence obyvatel za rok 2014
Evidence obyvatel

Matrika a podatelna

K 1. 1. 2014 měla obec Lovčice 807 obyvatel.
Během roku 2014 se:
• přihlásilo 9 občanů,
• odhlásilo 23 občanů,
• narodilo 7 dětí,
• zemřelo 5 občanů.
K 31. 12. 2014 měla obec Lovčice 795 obyvatel, z toho:
• 396 mužů,
• 399 žen.

Bylo vyřízeno:
• spisy úmrtí 0,
• dodatečné zápisy do matričních knih 2,
• rozhodnutí o změně jména, příjmení 0,
• spisy manželství 0,
• oznámení o rozvodu manželství 2,
• žádost o zápis do zvláštní matriky 1,
• vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 0,
• druhopisy matričních dokladů 1,
• osvědčení o sňatku s církví 0,
• přiznání otcovství 3,
• zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro 1 občana,
• povolení pro 1 hrací přístroj,
• celkem - 239 ověření podpisů a listin,
• vyvěšeno a sňato 87 vyhlášek a různých podání na úředních deskách (elektronické i klasické).

Uvnitř obce se přestěhovalo 10 občanů.
V roce 2014 žádný z občanů neuzavřel sňatek.
Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2014 - 41,70 roků.

Czech Point
Výpis z Trestního rejstříku: vyřízeno 11 žádostí.
Výpis z Katastru nemovitostí: vyřízeno 10 žádostí.
Výpis z Obchodního rejstříku: vyřízeno 5 žádostí.
Výpis z Živnostenského rejstříku: vyřízeno 2 žádosti.
Výpis z bodového hodnocení řidičů: vyřízeny 4 žádosti.

Soňa Konečná

Informace o odpadech – vyúčtování
odpadového hospodářství za rok 2014
Poplatek za odpad v roce 2015 zůstává
stejný 350 Kč za osobu na rok. Poplatek
lze uhradit ve dvou splátkách, a to do 31.
3. a do 30. 9. 2015. Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu nebo převodem na účet 8821671/0100,
variabilním symbolem je číslo popisné.
Vážení občané, věříme, že i nadále budete svědomitě třídit nejen bioodpad, ale
i ostatní odpady a obec nebude nucena
navýšit poplatek. Kontejnery na tříděný
odpad jsou umístěny u prodejny Jednota, na parkovišti za Hasičskou zbrojnicí,
na parkovišti u Malého hřiště, ve Skalce u
autodílny a u Kulturního domu. Na parkovišti za Hasičskou zbrojnicí a na parkovišti
u Malého hřiště jsou umístěny i kontejnery na nepotřebný textil pro Charitu. Také
bychom Vás chtěli poprosit, abyste tříděný odpad nenechávali zbytečně v pytlech
u kontejnerů, protože se potom odpad z
pytlů roztahuje po celém okolí.
Od ledna 2015 máte možnost každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00
hodin uložit velkoobjemový odpad do
kontejneru, který je přistaven v areálu bývalého JZD. Odpad v tuto určenou dobu

Výdaje
na odpad celkem
477 578 Kč

Komunální
odpad
320 635 Kč

za odpad celkem
326 423,50 Kč
Doplatek obce

74 427
192 882
30 803
22 523
35 605

Tříděný odpad
Nebezpečný
odpad
BIO odpad

Příjmy

za občany
za uložení a dopravu – vývoz popelnic
velkoobjemový odpad
kontejner u hřbitova

16 046
za občany
za uložení a dopravu – vývoz popelnic

74 427
30 865

Za prodej
známek

272 795

Za tříděný
odpad

53 628,50

bude přebírat pracovník obce. Nebezpečný odpad můžete celoročně bezplatně
odevzdat do firmy Ekor.
Pro vaši potřebu jsme přiobjednali další popelnice na bioodpad. Máte-li zájem,
přihlaste se o ně na obecním úřadě. Bioodpad většího objemu můžete vyvést na
komunitní kompostárnu, která je umístěna za areálem bývalého JZD. Odpad na komunitní kompostárně bude také přebírat
pracovník obce v sezónu každou druhou

151 154,50
sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin,
vždy po odvozu bio popelnic. V loňském
roce obec provedla odvodnění cesty, takže
je kompostárna přístupnější.
DĚKUJEME VŠEM, KDO TŘÍDÍ ODPAD A PŘISPÍVAJÍ TAK K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
MÁ TO SMYSL, TŘÍĎTE ODPAD.
Soňa Konečná
www.lovcice.cz
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INFORMACE
pro ty, kteří budou mít zájem si zasportovat na víceúčelovém hřišti
v Lovčicích. Kontaktujte prosím Ivo Šarmana, tel. 725219377.

Jaro se blíží
mílovými kroky!!
OS Jordánek
vás všechny
zve na

Jarní a velikonoční výstavu.
Výstava proběhne v neděli
22. března 2015
od 15 – 18 hod.
v prostorách OÚ Lovčice.
Můžete si prohlédnout paličkované a šité výrobky místních šikovných rukou,
dále své práce vystaví děti
z MŠ a ZŠ Lovčice.
Na zahájení vystoupí děti z místní školy.
Vstupné dobrovolné. Přijďte nás podpořit!
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Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úpravu textů provedla Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 13.března 2015 v počtu výtisků 300ks
Tisk Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz

