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Slovo starosty obce

Veřejné LED osvětlení

Váž í spoluobčané,
Vážení
l bč é
čas prázdnin a dovolených nám všem
utekl jako voda a podzim se blíží mílovými kroky. Doufám, že jste si letošní léto
všichni pořádně užili, odpočinuli jste si
a načerpali síly a energii, byť ta velká horka byla mnohdy úmorná. Nedávno začal
nový školní rok a my vám přinášíme další vydání našich Loveckých ozvěn. Co se
tedy v naší obci událo?
Proběhlo dokončení Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci z dotačního programu EFEKT 2018, na které jsme dostali
dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu
1.147.231 Kč. Jednalo se o 181 svítidel silničních, 9 svítidel parkových, 2 rozvaděče a 820 metrů kabelu. Díky této rekonstrukci obec šetří 55 % energie. (Energie
za rok veřejného osvětlení stály kolem
200.000 Kč a za roční opravy jsme zaplatili
v průměru 85.000 Kč.)

Další důležitou rekonstrukcí je akce Energeticky úsporné opatření na KD Lovčice
200, jedná se o zateplení obvodových stěn
a střechy a dále o menší stavební úpravy, na
které nám byla schválena dotace z Ministerstva životního prostředí 1.630.513 Kč.
Obec Lovčice musí v příštím roce tuhle
akci realizovat, protože souhrn financová-

ní dle smlouvy je do 31. 12. 2019. Na tuto
plánovanou rekonstrukci budou navazovat další úpravy např. rekonstrukce elektroinstalace, která je celkově v dezolátním
stavu, který by další sezónu už nemusel
vydržet. Na práci na KD navazuje další
investice a projekt vedle KD, jak jsem se
zmiňoval již v minulých ozvěnách. Obec
koupila pozemek a dům rodiny Šprtových,č.p. 199, za částku 1.350.000 Kč. Stávající dům bude zbourán a na jeho místě
dojde k rozšíření prostranství kolem kulturního domu, bude vybudováno parkovací stání, které zde nyní chybí, a bude
postavena malá přístavba, která bude
sloužit jako místní knihovna a prostor
pro nejrůznější setkání, např. scházení se
seniorů a maminek s dětmi. Podrobnosti
o chystaném projektu můžete prostudovat
v přiložené vizualizaci.

Situační plánek přístavby KD Lovčice
www.lovcice.cz
www
lovciice cz
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Zpracovaná projektová dokumentace je ve
stupni studie, která bude předstupněm pro
následné dokumentace potřebné k podání
žádosti o dotaci ze státního programu pro
zamýšlený projekt výstavby společenského centra a knihovny v pasivním standardu na adrese Lovčice 199.
V rámci studie se konkretizuje záměr
a výsledkem bude řešení objektu včetně
přilehlých ploch.
Po vypracování studie pak bude třeba vypracovat dokumentaci pro stavební povolení, která je nutnou součástí žádosti
o dotaci, následně bude zpracována dokumentace provedení stavby, která je nutná
pro vlastní výstavbu.
Obec Lovčice nechala zpracovat projekt
Lovčice - odstranění dnových sedimentů
z poldru u myslivecké chaty. Jednalo se
o výškové a polohopisné zaměření stávajících mokřadů, vypracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace
prováděcí a oznámení udržovacích prací
na příslušný úřad životního prostředí. Po
doručení povolení ohlášené stavby se obec
může pustit do pročištění a vybagrování
dnových sedimentů, tato práce je naplánována na zimní období, kdy bude půda
kolem zamrznutá.
Zastupitelstvo obce Lovčice se rozhodlo
pro Digitalizaci protipovodňového plánu
a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému, bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a napojení na zadávací
pracoviště složek IZS varovný a informační systém obyvatelstva. Jedná se o nový
rozhlas v obci, který zpříjemní poslech
občanům, zkrášlí naše životní prostředí,
neboť dojde k odstranění rezavých sloupů a drátů. Digitalizace se momentálně
nachází ve fázi zpracování projektu a přípravy žádosti, která bude v říjnu letošního
roku doručena Životní prostředí. Rozpočet na tuto akci je 1.552.000 Kč, z toho asi
85 % bude financováno z dotace.
Parkoviště na komunikaci směrem do
Záhumení od RD Novákových, č. p. 135
je dokončeno. Tento projekt byl samostatným počinem obce a byl financován
z vlastních zdrojů s přispěním místních
živnostníků. Parkoviště má 280 m2 a rozpočet včetně bagrování a odvozu zeminy,
navážení makadamu, zhutnění drtě, dlažby, obruby, písku činil 200.700 Kč.
V průběhu prázdnin se budovalo také
v základní škole, kde byly zrekonstruovány dívčí toalety, které dovršily dřívější
rekonstrukce sociálního zařízení v celé
budově.
Dále se pokračuje v projektu Rekonstrukce vodovodu na dolním konci, v současné
době je zrekonstruován úsek od obchodu
Jednota až po most na dolním konci. Dále
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Vizualizace přístavby KD Lovčice

Opravené dívčí toalety v ZŠ
práce pokračují směrem k dolní bytovce.
V tomto úseku dojde následně k opravě
místní komunikace, předláždění chodníku zámkovou dlažbou. Finanční prostředky na tuto akci jsou již schváleny, opravy
proto mohou započít co nejdříve, neboť je
zde chodník i silnice ve špatném stavu.
Během příštího roku bude třeba obci završit rekonstrukci v části obce Zákostelí
od kostela po RD Plachých. Na vše jsme
získali dotaci z JMK, jak již bylo zmínění
v předchozích LO, tak je třeba vše řádně
dokončit a vyúčtovat JMK, aby nedošlo
např. k vrácení dotace.
Obec zakoupila pro místní jednotku SDH
novou výstroj a výzbroj. Konkrétně se jedná o helmy, obuv, zásahové obleky, kukly,
zásahové rukavice, pracovní oděv, zásahové hadice, svítidla a dýchací masky, to
vše za cenu 198. 000 Kč. Nově pořízené
položky nahrazují stávající, které již dosloužily. Věříme, že se s novým vybavením
bude naší jednotce lépe pracovat. Jedním
z větších počinů je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro místní
jednotku SDH. Aby mohl být nákup stroje
realizován, podávali jsme žádost o dotaci,
na jejíž potvrzení každým dnem čekáme.
Vše se jeví jako dobře nastavené, a tak se
mohou hasiči na nové zásahové vozidlo
těšit.
Náš hřbitov se dostal v letošním roce do
investice čtvrté etapy, která je nyní dokončena, zbývá etapa pátá, největší a nejsloži-

Rekonstrukce hřbitovní zdi-IV.etapa

Instalace kolumbária na hřbitově
tější, na kterou budeme také žádat o dotaci, která její realizaci umožní. V páté etapě
se počítá s výztuhou terénu, vytvořením
základů, zpevněním a bedněním svahu
proti pohybu a s výstavbou nových zídek
včetně obložení kamenem. V současné
době jsou zrealizovány 4 strany obvodové zídky, umístěno kolumbárium, najehož usazení bylo třeba pomoci jednoho
zastupitele, obecních pracovníků a dvou
živnostníků včetně starosty obce.
Víceúčelové hřiště v areálu původního
fotbalového hřiště bylo doplněno o workoutový kout. Jedná se o prostor, kde lze
posilovat a protahovat těla s vlastní vahou
na hrazdách, bradlech apod. Instrukce
o správném cvičení i věkovém omezení naleznete na informační tabule, která
je umístěna hned u kovové konstrukce.
Všem sportovcům přejeme, ať se jim nový
přírůstek do sportovního vybavení v obci
líbí.

Workoutový kout
V rozpracovaném stavu se nyní nachází
akce opravy prostřední zastávky, na které bude provedena kompletní vyměněna
střechy, oprava fasády a jejího nátěru.
Jedním z míst, které v obci nepatří k nejupravenějším, je jistě sklep u rodinného
domu č.p. 50. I na toto místo v úpravách
myslíme. Právě jsme zde dořešili právní
vztahy pozemku tak, abychom na něm
mohli započít s úpravou a rekonstrukcí
přední zdi sklepa a přiléhajícího prostranství. Konkrétně dojde k posunutí zdi, rozšíření chodníku a upravení terénu z pravé
strany tak, aby bylo možné před sklepem
zaparkovat pro případ dovozu materiálu
k uskladnění. Objekt tak bude dále využitelný a jeho okolí nebude ostudou středu
obce.
Utěšeně pokračuje akce zástavby rodinných domů na Padělkách. V současné
době je zde jeden dům již postaven a zkolaudován, další čtyři jsou ve výstavbě
a čtyři jsou ve fázi přípravy projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Rodinné domy na parcelách za velkým
hřištěm jsou také ve fázi přípravy projektů
jednotlivých staveb, jeden z nich je již ve
výstavbě a další dvě stavební místa soukromých vlastníků pozemku jsou v řízení
stavebního povolení, další dva pozemky
jsou v jednání, tedy možná v blízké budoucnosti připraveny k zastavění. Obě
místa budou utěšeně zarůstat rodinnými
domy a to je dobře, je jasné, že se výkup
pozemků a budování sítí pro možnou výstavbu RD nerealizovaly zbytečně. O pozemky v obou lokalitách je zájem, obecně
lze říci, že je zájem stavět v naší obci, což
je patrné i ze současného nárůstu počtu
obyvatel Lovčic.
V uplynulém období se hodně budovalo,
některé projekty jsou ukončeny, jiné jsou
rozpracované nebo se teprve chystají.
K životu v obci ale patří i akce společenské, kulturní, sportovní atd., prostě takové,
při kterých jde o vzájemné setkání. Proto
bych rád poděkoval všem zástupcům spolků v obci za spolupráci a jejich snahu udržet určitý standard života v malé vesnici,
jakou jsou Lovčice. Děkuji všem aktivním
občanům za čas, který věnují obci v roz-

Vizualizace sklep

Letecký snímek - Padělky
voji folkloru, sportu, kultury…Děkuji za
práci v oblasti péče a rozvoje dětí, za obětavost dobrovolných hasičů, za existenci
mysliveckých sdružení apod. Práce všech
zmíněných spolků si obec váží, a proto
jejich zájmy také každoročně podporuje

a měla by v této činnosti vytrvat i nadále.
Podporu mohly tyto spolky pocítit v posledních letech také vyřízením a schválením dotací z JMK. Díky takto získaným
finančním prostředkům mohou lépe rozvíjet svoji činnost v obci.

Finanční prostředky roku 2015 včetně dotací
rok

rozpočet

dotace

celkem

31.12.2015

9 991 482,00 Kč

22 991 948,50 Kč

32 983 431,00 Kč

Souhrnný
h
dotační
d
vztah:
h
Zateplení budovy ZŠ a MŠ Lovčice:
Zázemí pro sportovce:
Kanalizační sběrač „A“ výtlak odpadních vod
Oprava havarijní střechy na KD v Lovčicích
Oprava stropu a střechy tělocvičny ZŠ Lovčice
zabezpečení akceschopnosti JSDHO – odborná příprava
Lovčice – rekonstrukce vodovodu
Nákup a rekonstrukce požární techniky

Kč 222.200,00
Kč 148.410,00
Kč 1.106.914,50
Kč 19.000.000,00
Kč 200.000,00
Kč 140.000,00
Kč 4.424,00
Kč 2.100.000,00
Kč 70.000,00
www.lovcice.cz 3

Finanční prostředky roku 2016 včetně dotací
rok
rozpočet
dotace
celkem
31.12.2016 10 533 995,00 Kč 27 653 900,00 Kč 38 187 895,00 Kč

Finanční prostředky roku 2018 do 31.8.
rok
rozpočet
dotace
celkem
31.12.2015 9 749 869,00 Kč 4 350 932,00 Kč 14 100 801,00 Kč

souhrnný dotační vztah:
Kč 220.900,00
oprava hřbitovní zdi:
Kč 700.000,00
dotace na volby do KZ a Senátu Parlamentu ČR
Kč 27.000,00
Dotace na kanalizační sběrač „A“ výtlak odpadních vod MZE
Kč 16.331.000,00
Demolice a výstavba skladu Lovčice
Kč 200.000,00
Oprava kuchyně v ZŠ a MŠ Lovčice
Kč 175.000,00
Lovčice – kanalizační sběrač „A“ výtlak odpadních vod Kč 10.000.000,00

Souhrnný dotační vztah:
Dotace na volbu prezidenta:
Oprava hřbitovní zdi
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce vodovodu:

Kč 164.560,00
Kč 26.237,00
Kč 700.000,00
Kč 1.131.635,00
Kč 2.328.500,00

Celkové finanční prostředky v létech 2015 - 31.8.2018

Finanční prostředky roku 2017 včetně dotací
rok
rozpočet
dotace
celkem
31.12.2017 14 374 956,00 Kč 1 112 825,00 Kč 15 487 781,00 Kč

rok
2015
2016
2017
2018
2015 - 2018

souhrnný dotační vztah:
Kč 233.200,00
dotace pro ZŠ MŠ Lovčice
Kč 536.534,00
volby do PS PČR
Kč 24.091,00
Setkání rodáků v obci Lovčice, spojené s oslavou 300 let založení
první matriky v Lovčicích a vydání knihy „Lovčice – Slovem i obrazem“
Kč 200.000,00
připojení kanalizace ZŠ a MŠ Lovčice
Kč 100.000,00
zkvalitnění služeb knihovny
Kč 19.000,00
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rozpočet (Kč)
9991482
10533995
14374956
9749869
44,65 mil.

dotace (Kč)
22991948
27653900
1112825
4350932
56,1 mil.

Milí spoluobčané,
v podzimních měsících končí volební období 2014 - 2018. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem kolegyním a kolegům zastupitelům za jejich věcné, smysluplné a rozumné hájení zájmů občanů Lovčic. Přeji všem především hodně zdraví
a štěstí do dalších let. A obci Lovčice přeji, aby její obyvatelé přistoupili v hojném počtu k volební urně a zvolili si svou čtyřletou
budoucnost podle svých představ. Máme všechno ve vlastních
rukou.
Václav Tvrdý

Majstrštyk
podle slovníku cizích slov:
z němčiny 1) mistrovské dílo tovaryše vytvořené pro přijetí do cechu;
2) expresivně a slangově dokonalé, mistrovské dílo vůbec
A nám se takový majstrštyk podařil! Kde
se vzal? Přišel mi v obálce o prázdninách.
A teď mi dovolte podělit se s vámi o převelikou radost. Naše školní zahrada dostane
85% dotaci z hodnoty bezmála 280.000,Kč! Ale pěkně po pořádku:
V loňském roce byla vyhlášena výzva Státním fondem životního prostředí na budování a rekonstrukce zahrad s cílem vytvořit
dětem přirozené prostředí – tedy přírodní zahradu. Byť se naše školní zahrada již
tímto titulem pyšní, hrábli jsme po výzvě
a pustili se do čtení. Někdy na podzim jsme
se sešli s pár rodiči z MŠ i ZŠ, vytvořili pracovní skupinu a začali přemýšlet a navrhovat dle metodiky přírodních zahrad, co
bychom u nás potřebovali a našim dětem
chtěli dopřát. Z tohoto sezení vzešly podklady pro mě, abych sepsala projekt. Takže
jsem psala a psala, konzultovala se zřizova-

telem, firmami, stavebním úřadem …
až jsem se někdy v únoru dopracovala
k závěrečné verzi. Musím se přiznat,
že už když jsem obálku podávala na
poště, hlavou mi jela hříšná myšlenka „raději, ať tu dotaci nedostaneme“,
protože to BUDE TAKOVÁ SPOUSTA
PRÁCE! Mno a v červenci mi přišlo
domů tlusté psaní s razítkem SFŽP
Praha…. Co v něm bylo, už víte!
A co nás tedy čeká za spoustu práce?
Na zahradě se objeví nové hrací prvky –
houpačky, prolézačky, vše z akátového dřeva v kombinaci s kovem, obří pergola, v níž
si budou moci děti ze školky hrát i za deště,
dvě velké klády z lesa jako přírodní prolézačka a podzemní tunel s písečným bahništěm. Zní to divoce, že? Ale nebojte se,
vše je promyšleno, jen budeme potřebovat
spoustu rukou a dobrých lidí, kteří budou
ochotní nám pomoci. Projekt musíme zrealizovat do 31. 5. 2019, protože ke Dni dětí
slavnostně otvíráme!!!
Budeme opravdu rádi, když se najdou dobrovolníci. Většinu práce budou dělat stroje
a firmy, s tím se v projektu počítalo, ale ta-

kové
k é ty „dodělávky,
d dělá k piplačky,
l čk d
drobnosti“,
b
“ to
si budeme muset udělat sami – a do toho
samozřejmě spousta papírování. Jenomže my nejsme projektová agentura, my to
všechno budeme dělat za provozu a po práci, takže bych chtěla opravdu ještě jednou
požádat o pomoc s brigádami, které budeme vyhlašovat. Jedna se chystá už v říjnu,
protože budeme muset zahradu pořádně
uklidit a nachystat ji firmám na brzké jarní
práce. Jakmile sleze sníh, začínáme bagrovat.
Těšíme se na setkání se všemi dobrými lidmi. Přijďte nás podpořit.
Denisa Dušíková

Škola versus česko-rakouská
výtvarnice Irena Ráček
Šest výtvarně nadaných žáků naší školy se již po tři roky účastní
Ždánického plenéru spolu se ZUŠ Ždánice, ZUŠ Břeclav a poslední dva roky také ZUŠ Sekule (SK). Poslední dva ročníky se
uskutečnily pod vedením výše zmiňované Ireny Ráček, s níž jsme
navázali opravdu přátelství. Takže nejenže se setkáváme na plenéru, v galeriích Kyjovska na vernisážích, ale v říjnu loňského roku
k nám Irena také přijela do školy, aby se seznámila se všemi dětmi
u nás ve škole. Připravila si pro nás vyprávění o svých obrazech,
ilustracích dětských knih, o odchodu z republiky v roce 1968,
o životě v Rakousku. Beseda měla spád a děti byly zvědavé, takže padala spousta otázek. V závěru setkání nás paní Irena pozvala
k sobě! Takové pozvání se neodmítá, takže jsme změnili původní
plánovaný školní výlet a po souhlasu rodičů jsme v květnu vyrazili autobusem směr Znojmo a dál do městečka Sitzendorfan der
Smida. Irena nám připravila opravdu poutavý program. Nejdříve
jsme se všichni nacpali do jejich malého domečku ze 13. století,
kde jsme se nasvačili, osvěžili z cesty autobusem a pak jsme vyrazili do místních škol na návštěvu. V první škole nás uvítali šesťáci,
kteří měli zrovna hodinu dějepisu a předvedli nám scénku ze života Alexandra Makedonského. My jsme jim za to zazpívali naši oblíbenou písničku Statistika nuda je. Další zastávkou byla škola s prvním stupněm, kde jsme se naopak setkali s prvňáčky a vzájemně
jsme si zpívali anglické písničky. Na závěr jsme dali společný tanec
a pro inspiraci jsme si prohlédli celou školu. Nejlepší byla dlouhá
chodba, v níž se dalo jezdit na „ležací koloběžce“ - a neptejte se mě,
co je to za vozítko! Ptejte se našich dětí, ty vám to vysvětlí:-) Pak

Ždánický plenér 2018
www.lovcice.cz
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následovala polední pauza opět u Ráčků doma a na zahradě a výlet
do pralesa. Prošli jsme se jakousi naučnou, akční stezkou okolo
Sitzendorfu,na konci v lese v bývalé vinařské vartě nás čekal Irenin
manžel, spisovatel Milan Ráček, který nachystal dvě ohniště, a my
si opékali rakouský kabanos. Děti si dávaly do nosu! Z lesa jsme
zavítali do místního kostela, kde nám Irena povyprávěla o úžasném nálezu mramorové náhrobní desky v podlaze kostela. Rytíře
Hannse von Wulfenstorff jsme si pak ve škole také namalovali. No
a než jsme vyrazili zpět k domovu, zvládli jsme vykoupit místní
krámek potravin. Věřte, že takovou frontu u pokladny tam urči-

ZŠ spolupráce s rakouskou výtvarnicí Irenou Ráček

tě nikdy neměli. Domů jsme si přivezli spoustu krásných zážitků.
Na podzim jsme absolvovali ještě další setkání s paní Irenou, protože výsledky prací Ždánického plenéru se od 11. 9. prezentují
v Radniční galerii v Kyjově a pokud to nestihnete, určitě přijeďte za
námi do Ždánic do Seidlovy vily v zámeckém parku, kde 27. září
v 18 hod. proběhne vernisáž výstavy Ždánického plenéru. Naše
práce a obrazy tam budou viset ještě další měsíc, všechny práce
stojí za vidění, tak si udělejte čas a třeba si je někdy o víkendu zajeďte prohlédnout.
-dus-

ZŠ opékání rakouského kabanosu

Ani školní jídelna nezahálela
V tomto školním roce jsme si pro naše strávníky připravily gastronomický výlet po Evropě. Naplánovaly jsme několik zastávek ve
vybraných státech, jejichž tradiční kuchyní
se necháme inspirovat.
V září jsme ochutnaly slovenskou kuchyni –
tatranskou kyselici, nové brambory s brynzou a jako slaný moučník jsme měly bramborové pagáče. V říjnu jsme nakoukly pod
pokličku Maďarům – fazolovou polévkou,
segedínským gulášem a opět slaným moučníkem – langošem se sýrem a kečupem. V
listopadu, prosinci a lednu jsme měly pro
nemoc a účetní uzávěrku v cestování pře-

stávku. Pokračovaly jsme až v únoru. Tentokrát jsme si zajely na návštěvu do Rakouska.
Uvařily jsme hovězí vývar s celestýnskými
nudlemi, štýrský salát s pečeným kuřecím
masem a jako moučník jsme upekly tradiční
vanilkové rohlíčky. Při každé ochutnávce se
snažíme dětem vyzdobenou jídelnou přiblížit, jak se v které zemi vaří a co je pro danou
zemi charakteristické.
Pro velký úspěch budeme v cestování pokračovat, protože nejlepší odměnou pro
kuchařky je, když slyší od dětí „Děkuji za
výborný oběd.“
-dus-

Naše kuchařky ve školní jídelně

Plavba Vodní příšerky
Na začátku školního roku 2017/2018 jsme s žáky zhlédli dokument o množství plastového odpadu v oceánech. Kromě plovoucího ostrova odpadků se v něm objevili i dobrodruzi brázdící
hladinu moře na člunech postavených právě z PET lahví. To byla
jasná výzva. Dokážeme podobnou loď postavit i my?
Děti začaly sbírat lahve a hromada na půdě utěšeně rostla. Na
jaře jsme pak měli spoustu “petek”, ale jen malou představu, jak
z nich sestavíme funkční člun. Osvědčil se postup metodou pokusu a omylu a nakonec byla loď na světě. Pro její stavbu jsme
použili lepicí pásku, elastickou manžetu na svazování vánočních
stromků, motouz a dlouhé jehly.
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Vodní příšerka vyplouvá

V červnu 2018 Vodní příšerka vyplula na rybník. Nepotopila se
a v pohodě uvezla až čtyři malé námořníky.
V novém školním roce se budeme ve škole snažit co nejvíce
omezit používání plastů a chránit tak oceány a životní prostředí.
Letos rozjíždíme dlouhodobý projekt KONEC DOBY PLASTOVÉ, přidáte se k nám?
Michal Dušík

Vodní příšerka vyplouvá

Červen se červená po malinách
V červnu dozrávají některé druhy ovoce
a dozrává také školní rok, to je vždy pro nás
učitele a zejména pro děti příznivá skutečnost. Vzhledem k „únavě materiálu“ je potřeba tento čas oživit výlety a odměnit děti
za celoroční práci.
Hned začátek měsíce nám k tomu dal dobrou příležitost. Mezinárodní den dětí jsme
oslavili výletem do Ostrovánek. Navštívili jsme naši milou paní školnici Lidušku,
u které jsme posvačili, poté jsme otestovali
místní hřiště a také jsme okoukli malou farmu s domácími zvířaty. Když jsme se vrátili
do školky, čekal nás netradiční oběd v podobě hamburgeru podávaného také netradičně
na školní zahradě. Tento oběd nám kuchyně
připravila pro velký úspěch stejně jako v loňském školním roce, ale nikdo nemusí mít

obavy – vše bylo upečeno v troubě z čerstvých surovin a k tomu kopa zeleniny. Takže
žádný přepálený tuk ani polotovary. Mňam!
Další odměnou nám byl výlet do Kovozoo
ve Starém Městě. Měli jsme připraven edukační program na téma recyklace a třídění
odpadu, svezli jsme se vláčkem po celém
areálu. Naskytla se nám tak možnost nahlédnout přímo pod ruce zaměstnancům
třídících a likvidujících nejrůznější odpad.
Poté nás čekala prohlídka samotného ZOO
vytvořeného ze železa, kde bylo opravdu co
obdivovat. Nakonec jsme vyběhli na pirátskou loď, nakoupili suvenýry a alou zpátky
do školky.
A samozřejmě v červnu nemohlo chybět
Pasování předškoláků spojenése Dnem pro
tatínky. Děti tentokrát pasoval místní rytíř

Ondra, rozloučili jsme se s odcházejícími
„absolventy“ malým dárkem (i slzou), opekli
si špekáčky, poseděli a příjemně strávili odpoledne. S blížícím se večerem nám šikovní
tatínkové předvedli své dovednosti. Tentokrát například jak umí uvázat kravatu, nasekat dřevo, nakreslit obrázek křídami nebo
namíchat chutný nápoj ať už pro maminku
nebo pro sebe… Dokonce zvládli zorganizovat stezku odvahy pro děti jako zlatý hřeb
večera. Pak měli možnost strávit noc ve stanu na školní zahradě spolu se svými dětmi.
Všechny tyto zážitky jsou všem zúčastněným příjemnou vzpomínkou. Toto cestou
rodičům i dětem za úspěšně zvládnutý rok
a do nového školního roku přejeme hodně
sil a radosti z poznávání všeho nového.
paní učitelky Andrea a Petra

Školka - výlet do Ostrovánek

Školka - hamburger na školní zahradě

Výlet do Kovozoo ve Starém Městě

Pasování předškoláků
www.lovcice.cz
l
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Ohlédnutí za činností mužského sboru
Přestože máme čtyři roční období, které
většinou vyjmenováváme počínaje jarem,
a přestože máme v roce řadu významných
dní (rovnodennosti, slunovraty), kalendářní rok nám dle gregoriánského kalendáře začíná v průběhu zimy naprosto
obyčejným a ničím nezajímavým dnem.
Obyčeje našich předků byly spjaty především s vypozorovaným chováním přírody, kdy konec zimy dělal pomyslnou čáru
za obdobím minulým a počátek jara byl
předzvěstí nového života. Po zimním půstu přicházel jarní blahobyt a veselí. Toto
chápání roku je patrné i z tradic a zvyků, z nichž některé se nám dochovaly do
dnešních dnů. Osobně jsem si toto období
od jara do jara pojmenoval jako „folklorní rok“, a to především proto, že mě zatím
nic výstižnějšího nenapadlo. V duchu zachování odkazu tohoto „folklorního roku“
zřejmě kráčí i Lovčické ozvěny, u nichž se
pravidelně loučíme v době ostatků a další
dokumentární cyklus „Ze života sboru“
pak načínáme po období půstu.
Začátek nového folklorního roku náš vždy
zasáhne plnou silou a nejinak tomu bylo
i letos. První akcí, které jsme hned ze startu čelili, byla nevinně se tvářící oslava padesátin Jury K., kam byl pozvaný kromě
našeho sboru i sbor z Bukovan. Na narozeniny chodíme rádi, je to jedna z mála
příležitostí, kde si můžete od srdce a nestrojeně zazpívat a není potřeba se na ně
nijak dlouze připravovat. A tak nějak se
stalo, že jsme si bez tréninku, „pouhým“
zpěvem jubilantovi, vyzpívali účast na festivalu v Miloticích. Účastníkem narozenin
byl totiž i Pavel Petržela (vedoucí Bukovanského sboru a velká folklorní osobnost
z Vracova), který měl na starosti přípravu
několika festivalových pořadů, a my jsme
mu padli do ucha.
Ještě nám po Velikonocích nestihly ani
uschnout pruty v „žilách“ a už jsme za
sebou měli účast ve dvou Mekkách sborového zpívání a folkloru obecně, tedy ve
Svatobořicích – Mistříně a v Dubňanech.
Důležitost našich cest po regionu Slovácka, myslím, nejlépe vystihla moderátorka
ve druhé ze jmenovaných destinací, která
se v programu přenášeném na TV NOE,
přiznala, že „ani neví,kama by do tech
Lovčic jela“. Protože jsme gentlemani, řekli jsme jí, aby si z toho nic nedělala, že „aj
my sme museli jet podle navigace“.
Květen pro nás bývá tradičně jedním z nejhektičtějších měsíců, ale v letošním roce
nastala zřejmě zvláštní konfigurace planet,
protože jsme, k našemu velkému potěše-

8

www.lovcice.cz

Dubňany

Dambořice
ní, nezaznamenali jedinou čárku v našem
nabitém folklorním kalendáři. Abstinenci
(folklorní) jsme utnuli v červnu, kdy jsme
se představili na Rúdníku ve Vacenovicích
a vystoupili také na folklorním festivale
v Dambořicích. Zážitky jsme si obohatili účastí na svatbě kamaráda z Věteřova,
kterému jsme spolu s Věteřáky zazpívali
u kyjovské radnice.
V červenci pak úspěšně proběhl již sedmý
ročník našeho Posezení u cimbálu. Vzhledem k hojné účasti místních i přespolních,
za kterou ze srdce děkujeme, není, myslím,
třeba tuto událost nijak sáhodlouze popisovat, proto jen shrnu, že se letošní akce
zúčastnilo celkem 11 sborů a souborů (z

toho dva místní), k poslechu hrála cimbálová muzika Hradisko ze Ždánic a na košt
vína se nám podařilo obstarat 333 vzorků,
z nichž téměř čtvrtinu tvořily vzorky profesionálních vinařství. Nejdál to do Lovčic
měly sbory z Moravské Nové Vsi, obce,
kterou s Lovčicemi spojuje osoba našeho
pana faráře Kováře, který zde před příchodem do Lovčic působil.
V srpnu jsme se představili na již zmiňovaném festivalu v Miloticích, kde jsme
vystoupili ve vojenském programu konaném na počest 160. výročí úmrtí maršála
Radeckého. Zajeli jsme si zazpívat také na
druhý konec okresu Hodonín, do Hroznové Lhoty. Na přelomu srpna a září jsme ab-

solvovali trojboj narozeniny (Franta K.
z Věteřova), „svíca“ a svatba (náš člen
Norbec).
V letošním roce jsme se také pokusili
žádat o dotace – vypracovali jsme dva
projekty a v obou případech jsme byli
úspěšní. Od Jihomoravského kraje jsme
obdrželi v rámci programu Podpora
rozvoje v oblasti kultury a památkové
péče v roce 2018 dotaci ve výši 54.000
Kč na spolufinancování zhotovení
a obnovy krojů (50% z celkové částky).
V současné době máme již zhotoveny
dva kožichy dubeňáky (pořizovací cena
60.000 Kč), ve kterých se vám poprvé
představíme o letošních Vánocích.
Druhou z dotací se nám podařilo získat
z grantu Malé věci okolo nás 2, který
vyhlašoval Vetropack Moravia Glass,
a kde se nám v nemalé konkurenci podařilo uspět s projektem Zbudování
posezení u Végrova kříže. Na tuto aktivitu jsme obdrželi grant ve výši 10.000
Kč a i tato činnost je z naší strany již
v plném proudu. Když už zmiňuji Végrův kříž, dovolte mi, abych vás tímto
pozval na tradiční Setkání u Végrová
kříže, které se bude, v případě dobrého
počasí, konat v neděli 30. září.
A když už jsem nakousl počasí, rád
bych se ještě krátce vrátil k letošnímu
Posezení u cimbálu. Právě vrtkavé počasí nám připravilo řadu vrásek na tváři, a nechybělo mnoho a mohlo během
několika desítek minut zcela zničit naše
několikatýdenní přípravy a zmařit naše
vynaložené úsilí. Počasí se naštěstí pět
minut po dvanácté umoudřilo, ale i tak
jsme obdrželi důrazné varování, že je
nutné se do budoucna na tyto situace
lépe připravit. Pokud je nepříznivé počasí dlouhodobě očekáváno, přichystá
se mokrá varianta, která sice není ideální, ale akce se alespoň uskuteční. Problémy ale způsobují náhlé změny počasí, které je složité dopředu odhadovat,
a stěhovat již nachystanou akci „do
sucha“ není možné. Tento problém se
samozřejmě dotýká nás všech, kteří se
snažíme venkovní akce pořádat, nebo
se jich účastnit. Po vzájemné diskuzi
jsme přišli k závěru, že se pokusíme na
další roky zajistit pořízení zázemí (party stanů), které by dokázaly rozmary
počasí alespoň částečně eliminovat.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz
(Na přání autora článku nepodléhají místopisné názvy a slova od nich
odvozená jazykové korektuře, což platí
i v následujícím příspěvku o hovorových
a nářečních výrazech.)

Posezení
Dubňanyu cimbálu

Festival Milotice

Posezení u cimbálu
www.lovcice.cz
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– svěcení Végrova kříže a první Posezení u cimbálu
K dalšímu utužování našich vztahů s Věteřákama dopomohla, kromě nekolika
odrůd révy vinné, aji událost, o kerésme
věděli zhruba od dubna 2012, a to sice
plánovaný svěcení rekonstruovanýhoVégrovýhokříža, keré stával mezi Lovčicama a Věteřovem. Byla to společná událosť
lovecké a věterské farnosti a po vysvěcení
kříža se měli všichni přesunót na bohoslužbu do loveckýho kostela, kde sme měli
dohormady s Věteřákama zpívat. Táto
událosť, kerá byla plánovaná na 29.9.2012,
nám hrála do našech not. Delší dobu sme
plánovali v Lovčicách udělat nejakó zábavu s cimbálem a dyž už teda měli byt Věteřáci v Lovčicách, řekli sme si, že zabijeme
dvě muchyjednóranó a uděláme cimbálku
jako pokračování slavnosti svěcení. A to
sme aj přesto, že nám každé řekl, že cimbál

u nás néni zvykem a že tam nikdo nedojde, udělali.
Eštěsme ani nestihli pořádně zapit, že
nám deň před akcó mocipáni zrušili prohibicu na tvrdé alkohol, a už sme měli
v rukách kose, hrabě a smetáky, abysme
vyčistili zahrádku za hospodó. Plac sme
nachystali, dovézli jídlo a pití a honem
se všecípřesléct do kroja, vyšlápnót nad
Lovčice vítat Věteřáky. Teda všecí až na
jedného, kerézustal na místě a měl speciální úkol – rozdělat oheň v udírně. To, co
by měl bévalé člen pionýra zvládnótlevó
zadní, se ale ukázalo jako neřešitelné problém, oheň sviňa ani po hodině né a né
hořet. Dyby se Staňa uměl modlit, určitě
by využil aji této možnosti, ale všecí svatí byli stejně tódobó u Végrovýhokříža,
tož by mu to stejně asi nebylo nic platný.

Pomoct musel až náhodné kolemdócí,
keré se nemohl na trápení teho nebožáka
už víc dívat, vzal kus papíru, zapálil ho
a hodil do udírny přes komín. V udírně
se hneď objevila půlmetrová liša, na keróStaňa čučel s otevřenóhubó jak husa na
eroplán. My sme tam teda nebyli, ale tak
nejak si to představujeme - on se nám totiž s tótohistorkó pochlubil,hneď jak sme
došli z kostela, protože nám musel nejak
taktně vysvětlit, proč só klobásky eště napůl zmrzlý.
Protože sme nevěděli, co máme od akce
očekávat, dali jsme jí poetické název „Posezení u cimbálu“ a tento nakonec akci
zustalaji do dalších roků, kdy se akca rozšířila do úplně inéch rozměrů.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz

Lovečánek
Letošní Petro-Pavelský výlet jsme, jak je již spoustu let zvykem,
oslavili tancem. Počasí nám přálo, a tak mohly větší děti z Lovečánku zatancovat na hřišti u lesa Českou besedu, za což je velice chválíme. Pásmo zatancovali bez chyb a díky dlouhodobému
a pilnému nacvičování byly jejich kroky jisté, pohyby rytmické
a celkový dojem působil velmi povedeně. Víme, že zkoušky byly
občas až příliš náročné, ale myslíme, že se to vyplatilo a děti předvedly pěkné vystoupení. Menší děti se ukázaly s tanečky jako je

Lovečánek na Petro-Pavelském výletě
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Cib, cib, cibulenka nebo Už ty pilky dořezaly. Velkou pochvalu si
zaslouží za odvahu. Tancovat a přitom zpívat před tolika lidmi a v
tam raném věku, je obdivuhodné. Velkou výhodou byly reproduktory a mikrofony, díky nimž bylo vše pěkně slyšet po celém
areálu, a tak i ti nejvzdálenější návštěvníci si mohli vystoupení
užít. Moc všem děkujeme za čas, který věnovali nácviku a těšíme
se na další spolupráci.
Eva a Jana

Pracovitý Klub dětí a mládeže
Již v minulém čísle Lovčických ozvěn
jsme vás informovali o naší činnosti
v průběhu roku, i tentokrát se dočtete,
jaké pravidelné i jednorázové akce jsme
připravili pro naše členy i pro veřejnost.
V neděli 15. dubna 2018 jsme na kulturním domě zrealizovali námořnickou
pohádku,, kde vystupovala herecká dvopohádku
jice „Hubert s Olinkou“, kteří vtáhli děti
do děje pohádky různými hrami, cvičením a společným vystupování na pódiu.
Měli jsme připravenou bohatou tombolu
o hodnotné ceny, za něž patří všem dárcům velké poděkování. Děti mohly dojít
v námořnických maskách a každá taková maska dostala milou odměnu. Kdo
přišel, byl nadšen. I když prostory KD
nepraskaly ve švech, všichni přítomní si
akci náležitě užili.
Ve středu 2. května 2018 si pro naše
kroužkové děti připravili program na
celé odpoledne dobrovolní hasiči
hasiči.. Děti
i rodiče si mohli prohlédnout hasičskou
zbrojnici a vyslechli si krátkou přednášku
od velitele jednotky: Venku pak děti vytvořily týmy podle věku a soutěžily mezi
sebou v hašení. Všichni se tak na krátký
okamžik stali malými hasiči, běhali na
čas a zápolili s hasičskou hadicí. Děti za
svou snahu byly odměněny diplomem
a medailí na památku. Měli jsme možnost
svézt se v hasičském autě a celý program
jsme zakončili společným opékáním špekáčků. Na tomto místě je třeba upřímně
poděkovat všem dobrovolným hasičům
za pěkně připravený program pro děti.
Kdyby byla nastavená spolupráce realizovatelná i do budoucna, budeme moc rádi
a s námi i všechny děti, které v kroužcích
sdružujeme.
Společně se ZŠ a MŠ Lovčice jsme pro
veřejnost připravili akci s názvem Pohádkový les
les.. Účast byla opravdu velká!
Na trase pohádkovým lesem jste mohli
potkat Sněhurku, Amálku, mravenečky,
Boba s Bobkem, včelího medvídka, Křemílka s Vochomůrkou, vodníky, babky
kořenářky, hajného Robátka a čerta s andělem. Na každém stanovišti děti splnily úkol, dostaly razítko do své kartičky
s mapou pohádkového lesa a na konci
trasy byly všechny děti odměněny milou
cenou. V cíli na děti čekaly další aktivity:
skákací hrad, malování na obličej, diskotéka, bohaté občerstvení a osvěžení od
dobrovolných hasičů, které bylo pro děti
závěrečným překvapením. Poděkování
patří všem, kteří se na akci podíleli!
Ukončení školního roku a rozloučení

Námořnická pohádka

Hasičské odpoledne

Pohádkový les
www.lovcice.cz
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Ukončení kroužků
se zájmovými
á
ý
kroužky
k žkk proběhlo
b h spoběhl
lečně na malém hřišti u lesa ve středu
20. června 2018, kde děti dostaly vysvědčení a na památku knihu s věnováním. Pro děti byl mimo jiné připraven
skákací hrad, opékání špekáčků, diskotéka, malování na obličej a možnost vyfotit se u šikovné fotografky paní Krejčí,
kterou mohli všichni během programu
navštívit a pořídit si památeční nebo rodinnou fotografii.
Zájmové kroužky jsou hlavní náplní naší
práce, s dětmi i rodiči se scházíme pravidelně 1x týdně na domečku a podle stoupajícího počtu členů je vidět, že se Vám
s námi a nám s Vámi moc líbí a že naše
kroužky navštěvujete rádi. Děkujeme za
Vaši přízeň a milé dárečky k zakončení
školního roku.
Během letošního léta jsme v rámci našeho
Klubu dětí pořádali 3 týdny příměstských
táborů, tentokrát na téma: Šmoulí párty,
Trpasličí párty a týden s HarryPotterem.
V rámci jednotlivých týdnů jsme dětem
připravili bohatý program na dané téma,
absolvovali jsme různé výlety, např: projížďka na koních v Nechvalíně, návštěva
Sokolíčku v Kyjově, návštěva Bukovanského mlýna nebo základní školy v Žarošicích. Sportovali jsme, hráli různé hry,
koupali se v bazénu, hledali poklad, atd.
Zkrátka jsme si to společně do sytosti
užili. Hlásily se k nám děti nejen z Lovčic, ale i z okolních vesnic jako jsou Ždánice, Bukovany, Nechvalín, ale zavítaly
k nám také i dvě děti z Prahy. Obsazenost
táborů tak byla opravdu vyčerpána a moc
nás Váš zájem těší. Všechny děti byly
moc hodné, sportovně nadané a kreativně šikovné, velcí pomáhaly malým, všichni byli moc fajn a doufáme, že příští léto
se k nám na příměstské tábory do Lovčic
mnozí rádi vrátí!
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Příměstský tábor - Harry Potter

Příměstský tábor – Šmoulíci

Krásné a tento rok i dlouhé léto
pomalu končí a my jsme se začali opět setkávat v našem klubíku. Ve školním rok 2018/2019
jsme otevřeli nejen kroužky pro
malé děti, ale také pro školní
děti a mládež. Rozdělili jsme
je podle možnosti návštěvnosti
na kroužky dopolední a odpolední. Dopolední kroužky jsme
rozšířili o nejmladší skupinku
našich občánků, o skupinu Mrňousků (děti od 0 do 1 roku).
Aby se i tak malé děti společně se svými maminkami nejen
v zimním období mohly setkávat v kolektivu dalších mrňat,
občas si něco hezké vytvořily
a maminky si mezi sebou mohly předávat své zkušenosti s výchovou svých ratolestí.
Příměstský tábor na výletě v Kyjově
Dále tento rok pokračujeme
s kroužkem Kuřátek (děti od
1 do 2 let) a taky s Broučky (děti od 2 do tit v našem klubu tyto kroužky: vaření,
4 let). Se staršími dětmi zpíváme, cvičí- ping pong, florbal, gymnastika, zálesák
me, vyrábíme různé jednodušší výrob- v kombinaci s místopisem, hasič.
ky tak, aby děti zažily pocit úspěchu při Od září se mohou děti ve věku 7 až 13 let
zvládání různých úkolů. V současné době hlásit do kroužku Vaření, který bude prose zaměřujeme na rozvoj jemné i hrubé bíhat vždy ve středu od 17:00 do 18:010
motoriky a dalších vjemů. Když je hezky, hodin pod vedením paní Jany Konečné
chodíme i ven, občas s dětmi uskutečňu- a Kristýna Procházkové.
jeme i drobné výlety. Práce s tak malými Dále pro tyto děti nově zajišťujeme kroudětmi je nádherná o to víc, že s nimi za- žek ping pongu. Přihlášených dětí je
žíváme jejich životní kroky - první zoub- kolem deseti, zajistili jsme pro ně stůl
ky, krůčky, slova a nakonec i odchod do i prostor, kde se bude kroužek odehrávat.
školky. Díky našim setkáním jsou děti na Už chybí jen doladit na první schůzce
kolektiv připravené a přechod do školky začátkem října den a čas kroužku. Ponení pro ně stresová záležitost. Tento sledním zádrhelem je vhodný trenér, pro
rok už nastoupily do školky první děti, začátečníky to nemusí být žádný mistr
které jsme přes naše kroužky „vychova- světa, stačí najít někoho, kdo by měl troli“. Poptávka po kroužcích malých dětí je chu času a chuť dětem něco málo z vlastvysoká, což nás velmi těší, a doufáme, že ních zkušeností předat. (Nejste to právě
pro ty, kterým jsme z kapacitních důvodů vy?) Věříme, že tento poslední zádrhel co
nemohli vyhovět, připravíme atraktivní nevidět vyřešíme a můžeme se pustit do
sportování.
nabídku od nového roku.
Nejen přes zimní období plánujeme ote- Nově začíná také fungovat Hudební
vřít také již zažité herničky, aby děti měly kroužek pro děti od 4 do 13 let, ktezměnu a mohly strávit příjemné odpole- rý bude probíhat v pondělí od 15:30 do
dne s kamarády. Od měsíce října chystá- 16:30 pod vedením paní Evy Rohleder.
me novinku, o které budete informováni Po první hodině je jasné, že se kroužek
předem na našich facebookových strán- bude orientovat na menší děti. Pokud se
najdou zájemci z řad starších, budeme
kách.
Také pro větší děti se od září 2018 snaží- s kroužkem myslet i na ně.
me zajistit různorodé aktivity. Po sesbí- Pokud patříte mezi děti, které více než
rání nápadů, které proběhlo přes anketní sport zajímají věci kolem dokola, přilístky přímo mezi školními dětmi, jsme hlaste se do Lovčického všeználka, neboli
získali základní informace o tom, jaké „loveckýho chytrolína“. Tento kroužek
kroužky bychom mohli v našem klubu kloubí vědomosti se zábavou, přírodu
nabídnout. Ne vždy jsou to aktivity ne- s pokrokem, historii se současností. Určináročné na odborné vedení, a proto nelze tě si tak přijdete na své. Pro tuto aktivitu
začít provozovat všechny najednou. Přes- je předem stanovený den i čas schůzek,
to můžeme předem informovat o tom, že jedná se o pondělí v době od 17.00 do
bychom měli do budoucna zájem zajis- 18:00 hodin. Kroužkem vás bude prová-

zet Sylva Klimešová, Jiří Vykoukal, Karel
Kovařík a do budoucna počítáme se spoluprací dalších jednotlivců tak, aby byl
kroužek co nejatraktivnější. První schůzku máme úspěšně za sebou a nutno říci,
že se všichni zúčastnění aktivně zapojili
do úkolů, které byly tentokrát převážně
teoretické. To praktické (výšlapy, práce,
pátrání, zjišťování, organizace…) nás ale
co nevidět čeká také.
Co se atraktivity týká, největší zájem je
mezi dětmi o kroužek Hasičský. Z vlastních kapacit jej však nemůžeme sami zajistit už proto, že se tento druh aktivity
úzce pojí s jinou organizací v obci – SDH
Lovčice. Rádi bychom však touto cestou
apelovali na ty, kteří by malé hasiče v obci
vést mohli. Všichni dobře víme, že hasičská základna je v obci dost početná. Ti ve
věku mezi 25 a 35 lety (a možná i starší) si jistě dobře pamatují na dobu, kdy
se smutným výrazem pozorovali, jak se
hasiči svolávají k zásahu, jak rychle jsou
schopni a ochotni vyjet pomáhat druhým. Sami totiž chtěli do skupiny patřit.
Když se jim vlastní sen patřit mezi tuto
elitní skupinu splnil, hrdě se mezi hasiče
hlásí. Bohužel se v tomto ale historie opakuje už poněkolikáté. Stále máme v obci
spoustu malých hašeníchtivých dětí, které jsou odsouzeny k tomu, aby si na svůj
sen roky počkaly. Nedá se s touto situací
něco udělat? Nenajde se někdo, kdo by
mohl vzít osud malých hasičů do vlastních rukou? Za klub nabízíme pomocnou
ruku. Sami se ale do této aktivity pustit
nemůžeme. Nejsme totiž hasiči.
Za Klub dětí a mládeže
Monika Plachá, Lucia Tvrdá,
Sylva Klimešová
www.lovcice.cz
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Ze života farnosti – od Velikonoc
Před Velikonocemi se za velké účasti hlavně žen provedl generální úklid kostela před svátky. Tato jarní úklidová akce bývá ve velkém rozsahu - tentokrát se umývala i veškerá mozaika v kostele,
tohoto úkolu se ujali převážně muži.
Každou neděli v měsíci květnu se uskutečnily májové pobožnosti
u kapličky v Kučích nebo v kostele, vždy dle počasí a za hojné
účasti farníků.
V červnu na svátek sv.Trojice přistoupilo v našem kostele 5 dětí
k 1.sv.přijímání (stejný počet jako v minulém roce).
Školní rok byl ukončen táborákem na farním dvoře a odměňováním těch, kteří navštěvují mše svaté poctivě a pravidelně.
Poslední neděle v červnu u příležitosti svátku sv.Petra a Pavla se

Farní táborák
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uskutečnila mše svatá na malém hřišti u lesa za přítomnosti uniformovaných členů místních hasičů.
A jako každý rok se i tentokrát vydalo přes 40 farníků (mladých,
mladších i dříve narozených) pěšky na pouť na Velehrad na svátek sv.Cyrila a Metoděje.
Protože náš kostel trápí vlhké zdivo, proběhlo jednání s příslušnými odborníky na plánovanou akci – odvlhčení zdí. Akce je
nyní ve fázi přípravy projektové dokumentace. Výhledově se plánuje také nová fasáda kostela.
V sobotu 18.srpna byl vypraven plný autobus poutníků na
sv.Hostýn, kde se k nim připojili ti, kteří přijeli vlakem a pouť
u PannyMarie si prodloužili i na neděli.

Mše sv. Petr a Pavel

Pouť na Velehrad

Pravidelně se farníci zúčastňují tzv. třináctek – tj.poutí vždy 13.
den v měsíci v Žarošicích, jedná se nejen o mši svatou, ale také
světelný průvod obcí.
Do konce srpna se také odevzdávaly přihlášky na svátost biřmování, které p. farář Kovář organizuje a plánuje na červen příštího
roku v kostele v Lovčicích (společně i pro ždánickou farnost).
Příprava na biřmování započne již v září.
V neděli 2. září proběhla děkovná mše svatá za úrodu za asistence
dětí, které přinášely vzorky všeho, co se na polích i zahradách
urodilo. Tuto mši sv.doprovázela schola. Nutno ocenit nádhernou výzdobu kostela orientovanou na téma úmyslu této mše svaté.
Upřímné poděkování patří všem, kteří se podíleli na jakékoliv
brigádě nebo přípravě akcí, které ve farnosti proběhly.
Ing.Lukáš Poláček

První svaté přijímání

Habřéci v jednom kole
Druhá polovina roku je pro Habřéka ta aktivnější část roku. Již tradičně totiž organizujeme letní noc a hody, obého se pak také
hojně účastníme (s nemalou podporou
místních i přespolních).
Na letní noci jsme už potřetí za sebou přivítali mezigenerační seskupení s příslušným názvem. Skupina Generace a její fanouškovská základna už si jednou provždy
zapsaly Lovčice do svých letních destinací.
Akce se zažila a zvyšující se počet návštěvníků dává Habřékům tušit, že to byl krok
správným směrem.
Letošní návštěvníky čekalo příjemné překvapení v podobě kávového panáka hned
u vstupu, nezletilí, řidiči a abstinenti si pro
změnu odnesli malý suvenýr – nafouknutý balónek. A protože kapela byla letos
v plné sestavě, bez zdravotních potíží a se
stoprocentním nasazením, všem rýpalům
a škarohlídům vykouzlila úsměv na tváři
už s první sadou. Stejně jako loni jsme na
parketu mohli zaznamenat rockera „jaksepatří“, který své nadšení z akce projevil tancem na place hned při prvním hrábnutí do
strun. Nedlouho po jeho nástupu se parket
zaplnil a tak to zůstalo až do konce akce.
Počasí akci přálo, autobusy sváželi návštěvníky ze všech stran a pravidelné linky si narychlo zařadili do jízdního plánu i zastávku
U Kostela. Akce plynula, občerstvení vše-

Habřéci - Letní noc se skupinou Generace

ho druhu lákalo ke konzumaci a tak pivo
i limo teklo proudem… což mělo za následek tzv. spodní proudy, kvůli kterým bylo
občas těsno před kabinkami pánů i dam,
a tak si mnozí přítomní posteskli, že by zásadní rekonstrukce areálu (čítající pochopitelně i revitalizaci WC) byla celkem na místě. Na druhou stranu je třeba říci, že jsme se
na malé hřiště všichni v klidu a míru vešli
Bdělé oko Policie ČR kroužilo kolem a návštěvníci byli navíc pod dohledem místních
spoluobčanů, kterým zvědavost a možná
i decibely hrnoucí se jim do ložnic nenechaly spát, nenastala žádná výtržnost, nikdo se nepral, nikdo nepotřeboval akutně
zachraňovat a jediné, co jsme řešili, byla
neustálá kontrola občanských průkazů, neboť žízeň měli i nezletilí…
Když se to vezme kolem a kolem, byla to
povedená akcička. Kdo se chtěl bavit, ten
si přišel na své. A vy co jste letos nepřišli,
nezoufejte, příští rok si to zopakujeme! Tak
přijďte, stejně spát nepůjdete.
V září má od Habřéků každý spoluobčan
pokoj. V této době se totiž scházíme bez
účasti veřejnosti, i když nejde o nic tajného.
Začínáme se chystat na hody – „šóláme“
růže, chystáme kroje, přesvědčujeme mladé, aby šli stárkovat a i aktivní „nehabřéci“
mají u nás dveře dokořán. Všichni se můžete připojit do hodových příprav, jejichž

velikost se odvíjí hlavně dle počtu stárkovských párů, i zde je zatím místa dost. A co
nás letos na hody nepřekvapí? Dechová
hudba, kterou jsme již léty prověřili a kterou rádi zveme znovu a znovu, třeba už
všichni začnou konečně vnímat, že se jmenují Galánka (a ne žádná zdrobnělina od
tohoto slova odvozená).
A po hodech bude každý správný Habřék
už myslet na leden. V tomto měsíci totiž po
několikaleté odmlce budeme pořádat krojovaný ples. Napište si do diářů, kalendářů
a za uši, že si máte udělat čas a přijít oslavit
lovčické tradice na kulturní dům v sobotu
19. ledna 2019, kde se o zábavu postará dechová hudba Vlkošáci, cimbálová muzika
„Zatímnevímskama“, Habřéci a hosté (jmenovitě Lovečánek a mužský sbor z Lovčic).
Akce tohoto typu už v Lovčicích dlouho
nebyla, a tak doufáme, že potěšíme všechny
skalní příznivce folkloru a zároveň i všechny ostatní, kteří rádi tráví čas v kruhu svých
přátel a zábavy netelevizního charakteru.
Už teď je jasné, že se máte v programu na co
těšit, a zbytek večera si užijete podle svého.
Při každém našem počinu myslíme na naši
cílovou skupinu, na vás, návštěvníky. Myslete na nás stejnou měrou a na každé akci se
potkáme. Už se těšíme.
Za Habřéky Sylva Klimešová

Habřéci - vystupování na Posezení u cimbálu
www.lovcice.cz
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Habřéci - vystupování na Posezení u cimbálu

Habřéci Hody - průvod krojovaných

Budoucnost s kabelovou optickou sítí
Pokrok zastavit nelze, výdobytkům moderní doby se lze jen přizpůsobit. Proto jdeme s dobou i v naší obci.
V současné době je vypracovaná projektová dokumentace na
vybudování kabelové optické sítě v celé obci. Na začátku tohoto
roku bylo položeno páteřní vedení ze Ždánic do Lovčic a rozvod
je proveden v trati Trávníky a U Vodojemu. V letošním roce se
bude výstavba optické sítě realizovat na dolním konci obce v okolí
Lovy. Pro výstavby nových rodinných domů se počítá s připojením
zdarma.
A co to vlastně ta kabelová optická síť je? Jedná se o internetové
připojení celé vaší domácnosti. Přes jedno optické vlákno můžete
pracovat po internetu na několik způsobů současně, můžete zároveň sledovat televizi, zálohovat svoje data, či hrát online hry. Další

možností, jak optický kabel využít, je pořídit si chytrou kabelovou
televizi Kuki.
Optická síť zajišťuje vysokou kvalitu připojení a kapacitu, která na
mnoho let dopředu pokryje Vaše požadavky na rychlost a přenos
internetu. Zní to jako reklama, ale opravdu věřím, že nebudete muset v nejbližších letech řešit problémy s připojením a jeho rychlostí či
s výpadkem signálu. Přenosová rychlost dat přes optický kabel může
být až 1Gbit. Síť z optických vláken je velmi stabilní a spolehlivá a na
rozdíl od bezdrátových technologií nepodléhá rušení signálu.
Věřím, že realizací tohoto projektu můžeme snížit negativní stánku
bydlení na vesnici, a tou nedostupnost sítí a jejich signálu bezesporu je.
Václav Tvrdý

Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni
22. dubna 2018:
Josef Müller
Stanislav Hradil
Martin Tvrdý
Rosie O Connor
Vojtěch Konečný
Marie Krejčí
Přejeme jim pěkné a bezstarostné dětství plné
lásky a rodinné pohody.

Zpráva z evidence obyvatel od 1. 1. 2018 do 14. 9. 2018:
Narodilo se 7 dětí.
Zemřela 1 občanka.
K trvalému pobytu se přihlásilo 22 občanů.

Z trvalého pobytu se odhlásilo 12 občanů.
Počet obyvatel obce Lovčice k 14. 9. 2018 je 823.
Soňa Konečná

Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 26. září 2018, místo vydání Lovčice, počet výtisků 350 ks
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