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Slovo starosty obce

Váž í spoluobčané,
Vážení
l bč é
dovolte mi, abych začal poděkováním. Děkuji všem, kteří se účastníte života v naší
obci, všem, kteří se umíte ozvat a sdělit svůj
názor, všem, kteří se podílíte na rozvoji obce
a tím i spokojenosti jejích obyvatel. Děkuji
všem voličům Lovčic za jejich politický názor a jeho sdělení prostřednictvím účasti
v podzimních komunálních volbách. Jsem
rád, že jsme společnými silami dali dohromady zastupitelstvo, které bude pracovat
k obecnému prospěchu, i když je jasné, že
nelze uspokojit vždycky všechny. Naší snahou bude pokračovat v investiční výstavbě
a zkvalitňování života v obci. Věřím, že další
čtyřleté období budu pracovat v plném nasazení nejen já, ale i ostatní zastupitelé, neboť svou funkci bereme jako poslání a naši
obec chceme spravovat zodpovědně.
Naší momentální prioritou je investice Protipovodňová opatření obce Lovčice – roz-

hlas, digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému, na který jsme žádali o dotaci na
OPŽP. Celkový rozpočet akce je 1.725.130,Kč, z toho nám byla schválena 80% dotace.
V dohledné budoucnosti nás čeká vyhotovení digitálního povodňového plánu, znamená to zajistit a aktualizovat podkladová data
a textové části, prolinkovat a propojit textové
části s mapou, zpracovat mapové části, naplnit databázové části, zrevidovat datové části
a dále vyhlásit VŘ pro zbudování rozhlasu.
Dlouhodobou akcí je oprava chodníků
v celé obci. Čerstvě je dokončena část chodníku naproti dolního obchodu od kopečku
po dolní most. Renovací prošla prostřední
zastávka, kde je kompletně nová střecha
vč. oplechování, dále bude následovat fasáda. Velkou změnou prochází bezprostřední
okolí kulturního domu, na vedlejší dům č.
p. 199 je vyhotoven projekt pro odstranění
stavby, čeká se na povolení pro demolici,
abychom mohli přistoupit k přípravě plánovaného projektu pro Objekt občanské
vybavenosti v obci Lovčice - přístavba sálu
a knihovny ke KD vč. prostranství.

Právě probíhající akcí je Energeticky
úsporné opatření - KD Lovčice, stavební práce byly zahájeny v polovině března. Dojde k zateplení obvodového pláště,
střechy, a k její izolaci, dále budou staženy
věnce, opraveny atiky a veškeré klempířské prvky. Na tuto část budou navazovat
zemní práce, které již budou směřovat
k dokončení akce.

Zateplení KD Lovčice
A co nás čeká v tomto roce nově? Několik
akcí je schváleno, naplánováno, ve fázi zažádání o dotaci či očekávání přísunu dotačních peněz.
- Oprava místní komunikace u kostela
v obci Lovčice – Obec Lovčice zažádala
o dotaci, v současné době čekáme na konečné vyjádření.
- Příprava stavby pro kulturní centrum
u KD v obci Lovčice – Obec Lovčice zažádala o dotaci, v současné době je dotace schválená.
- CAS – Obec Lovčice zažádala o dotaci,
která byla schválena, v současné době
čekáme na pořadník.

Oprava chodníků v obci
www.lovcice.cz
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Vodohospodářské opatření v k. ú.
Lovčice poldr v trati Sedlavince, Žleby - Obec Lovčice zažádala o dotaci,
v současné době čekáme na konečné
vyjádření.
Digitalizace povodňového plánu
a vybudování sítě varovného systému - Obec Lovčice zažádala o dotaci,
v současné době je dotace schválená.

Obec Lovčice každoročně finančně podporuje místní spolky. Konkrétní výše
a účely všech těchto dotací jsou k nahlédnutí v tabulce.
Mezi nedávné počiny zastupitelstva patří schválení koupě RD č.p. 101 pana
Františka Světlíka, který se prodával od
Realitní kanceláře LENS reality. Dům
byl v prodeji kvůli zástavnímu právu
exekutorskému podle § 69 a exekučnímu řádu. Koupě obsahovala RD č.p. 101
na pozemku KN par.č. 763 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 361 m2 a KN
par. č. 764 ostatní plocha o výměře 189
m2. Cena nemovitosti byla 509 000,-Kč.

Jméno spolku
Myslivecký spolek
Lovčice
Mužský sbor, z.s

Výše dotace
9.500 Kč
12.000 Kč
12.000,- Kč

HABŘÉCI, z.s
12.000,- Kč
TJ FK Sokol
Lovčice z.s.
Klub dětí a
mládeže Lovčice
z.s
Sbor
dobrovolných
hasičů obce
Lovčice

110.000 Kč

Účel dotace
provozování myslivecké činnosti, ochranu a
péči o zvěř, nájem a nákup krmiva pro zvěř
financování hudební produkce (cimbálová
muzika, ozvučení) při pořádání VIII. ročníku
Posezení u cimbálu s koštem vín pro rok 2019
financování dechové hudby na hody 2019
financování dechové hudby na krojovém plese
2019
provoz a činnost fotbalového klubu TJ FK
Sokol Lovčice, z.s., na rok 2019

27.000 Kč

na provoz a činnost Klubu dětí a mládeže na
rok 2019

12.000 Kč

pořádání Petropavelských slavností v obci
Lovčice v roce 2019

Obec Lovčice objekt zakoupila s možným záměrem vybudovat zde místní
muzeum. V případě, že se pro tento účel
najde lepší místo, mohla by být zakoupená nemovitost využita pro vybudování
startovacích bytů pro mladé rodiny.
starosta obce, Václav Tvrdý

Dům č.p.101

Vodovod Lovčice
Během na dlouhou trať by se dala nazvat rekonstrukce místního vodovodu.
Konečně jsme se dočkali jejího dokončení. Jak jistě víte, vodovod byl v celé
obci v havarijním stavu. Začátkem toho
to roku byla dokončena poslední etapa
v Zákostelí, dále jsme prodloužili vodovodní síť od Malého hřiště k márnici
na hřbitově a v bývalém JZD od brány
k váze, aby byla zajištěna vlastní přípojka soukromých subjektů. V šachtě
u bývalého JZD je rozděleno potrubí vč.
vodoměrů pro dvě odběrná místa, další rozdělení je v šachtě nahoře. Rozvod
v této části obce byl zastaralý, nevyhovující, voda se ztrácela, tím způsobovala celkový úbytek vody, a dále prosakovala do spodních vrstev.

Rekonstrukce místního vodovodu
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S vodovodem souvisí i rozhodnutí ZO
Lovčice, které s účinností od 1. 1. 2019
schválilo, že cena vodného a stočného
pro rok 2019 bude činit 42,- Kč bez
DPH za 1m3, z toho činí cena pro vodné 22,- Kč bez DPH za 1m3 a cena pro
stočné 20,- Kč bez DPH za 1m3. Vodné a stočné zůstalo ve stejné výši jako
v předchozím roce a do budoucna by se
tato skutečnost neměla měnit.
Vody ve vodojemu je momentálně dostatek, proto žádám všechny majitele
bazénů, aby si vodu do nich napouštěli
v měsíci dubnu a květnu a ne až v první
vlně veder, kdy voda ubývá. Pro informaci o množství ve vodojemu a možnosti napuštění vody bazénu volejte na
můj telefon 777 636 621. Všem děkuji
za ohleduplné jednání v této věci.
A jak je to v naší obci s odpadem?
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily 402.027,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 402.027,- Kč
___________________
898

= 447,69 Kč

(823 počet osob s pobytem na území obce
+ 75 počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba)

Z výsledné částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 350,- Kč na osobu.
ZO Lovčice schválilo, že sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
č. 1/2017 ve výši 350 Kč se nebude zvyšovat a zůstane pro rok 2019 ve stejné
výši.
Děkuji všem, kteří třídí odpad, díky
této aktivitě není třeba navyšovat poplatek za sběr TKO a může zůstat ve
stejné výši.
V sobotu 30. 3. 2019 proběhla společná
netradiční brigáda členů zastupitelstva,
členů místních spolků a dobrovolníků. Jednalo se o výsadbu stromů v naší
obci, konkrétně v částech na Rovinách,
v Žégrutě, na Velkém hřišti, v Záhumení, na krajině u JZD a u hřbitova.
Brigáda byla navržena a odsouhlasena
na jednání zastupitelstva s podmínkou
účasti zastupitelů a 2 členů za každý
spolek v obci. Jednalo se o ozelenění
a vysázení ploch, na kterých něco v minulosti rostlo např. jabloně, hrušně,
topoly, třešně, trnky, olše, smrky, lípy,
ořešáky. Všem zúčastněným děkujeme
za ochotu a pomoc. Tříkrálová sbírka
v Lovčicích, vybralo se 17.536 Kč, děkujeme všem za finanční příspěvky.
starosta obce, Václav Tvrdý

Sázení stromků

Předvánoční jarmark

Vánoční koncert - Horňácká kapela

Fašanek, fašanek, dlouhá noc bude...
Letošní masopustní obchůzku našich Lovčic, dříve Velkých a nyní
ještě větších, nám pan starosta povolil na Tučný čtvrtek a přidal i pěkný kus slaniny. Veselý průvod se za zpěvu fašaňkových písní doprovázených harmonikou vydal koledovat v pátek 1. března.
Medvědi, vojáci, lišky, kostlivci, babky s nůšemi, stavbyvedoucí, potápěči, čarodějnice, princezny a mnoho jiných masek po obci chodili, nikomu neškodili, koledovali, zpívali a tancovali. Hned u školy se
k nám připojily maminky s kočárky a dostali jsme první výslužku.
Celý průvod se vydal kolem hasičské zbrojnice k paňmámě Milušce Konečné. Ta pro nás měla nachystané skvělé rohlíčky, chleba se
slaninou a zahnala i naši žízeň. Ono takové koledování v sychravém
počasí umí vyčerpat. Pak si ještě paňmáma skočila v kole s medvědem a šli jsme zase o dům dál. Na konci Skalky nás čekaly maminky
z Klubíčka a opět vynikající pohoštění, milostě od našich kuchařek,
zelné placky paní Poláčkové, teplý čaj a dáreček pro každého. Opět
jsme potancovali a zazpívali a poté jsme se vydali vrchem (ulicí Nad
Zahradou) kolem domu Baťových, dále hlavní silnicí na skok do obchodu a závěrečný tanec u fary. A těch sladkostí a výslužky, co jsme
po cestě vykoledovali! Moc děkujeme všem, kteří nás vyšli pozdravit,
odměnit a podílet se tak na uchování veselé a krásné tradice.
D. Valentová

Vynikající pohoštění od našich kuchařek

Fašank ZŠ Lovčice

Veselý průvod Lovčicemi
www.lovcice.cz

3

Průtah obcí Lovčice, silnice III/4301 aneb kostky, nebo asfalt
Vzhledem k neutěšenému stavu vozovky na hlavní silnici obce
jednáme již nějakou dobu o jejím osudu. Kvůli tomu připravuje
obec Lovčice při volbách do Evropského parlamentu, které se
budou konat od 24. do 25. května 2019, Referendum, ve kterém
se mohou občané Lovčic vyjádřit k otázce zachování současného povrchu vozovky či vybudování nového průtahu obcí Lovčice. Průtah obcí by znamenal několikaetapovou akci: objednání diagnostiky vozovky, investiční záměr JMK SÚS, projekt
a realizaci. Akce by stála přes 60 mil. Kč. Jelikož není vozovka
majetkem obce, jednalo by se o investici JMK. Než se ale do této
varianty pustíme, je třeba mít jasno, zda si občané Lovčic nový
průtah obcí přejí.
Co bude znamenat, když se průtah bude realizovat:
Odbagrování kostek, vytěžení starého jílu – hlíny do hloubky
cca 1 metr, odvoz hlíny, sanace podkladu po vytěžení, návoz
a zhutnění podkladních vrstev, nové obruby pro chodníky v celém průtahu po obou stranách, (tzn. po obou stranách vozovky
i nové chodníky z finančních prostředků obce, popř. z dotace),
nový asfaltový povrch.
Co bude znamenat, když se průtah nebude realizovat:
Vozovka i chodníky zůstanou ve stavu, v jakém se nyní nacházejí.
ZO Lovčice schválilo vyhlášení místního referenda podle § 14
zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů k vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce Lovčice.
ZO Lovčice schválilo dle § 10 náležitosti návrhu přípravného
výboru:
a) označení území, na němž se koná místní referendum:
obec Lovčice v k. ú. Lovčice u Kyjova
b) znění otázky, popřípadě otázek, navržených k rozhodnutí
v místním referendu:
Jste pro rekonstrukci silnice III/4301 průtahu obcí – výměnu
stávajících živičných kostek a konstrukčních vrstev vozovky
za nový asfaltový povrch vč. obrub?
c) odůvodnění návrhu:
Obec Lovčice chce do takového záměru zapojit své spoluobčany, protože se jedná o zásadní rozhodnutí, na kterém by se
měli obyvatelé obce podílet.
d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu
a způsob jejich úhrady: 2.500,- Kč hrazených z rozpočtu obce.

Asfaltová silnice versus kostkový povrch: výhody a nevýhody
Asfaltová silnice
Výhody
Nevýhody
Bude svádět k rychlejší
nižší úroveň hluku
jízdě, což je problém hlavně
v nepřehledných úsecích.
podle norem bude užší
plynulejší jízda
vozovka
akumulace tepla – V zimě
při poklesu teploty pod bod poškození solí ze zimního
mrazu nevzniká tak snadno období
náledí.
Zmizí kus Lovčic, dědictví po
modernější vzhled
našich předcích.
Kostkový povrch
Výhody
snadná opravitelnost při
poškození či výkopech
Po celá extrémní léta
neakumuluje teplo, je vlažná
tehdy, kdy je povrch z asfaltu
a zámkové dlažby teplý až
horký.

Nevýhody
hluk
snadnější a častější vznik
náledí

zdravotně zcela nezávadná

absence pořádného
podkladu – jíl

Voda spárami vsakuje do
spodních vrstev.

hrboly a vlnitá místa

Je to kus Lovčic, dědictví po
našich předcích.

Mizivá šance na budoucí
opravu - Kostky se už
nedělají, nejsou dlaždiči,
kteří by práci zvládli.

Vážení občané, prosíme vás, abyste přišli vyjádřit svůj názor ve věci
budoucnosti povrchu hlavní silnice v obci ve dnech 24. a 25. 5. 2019
v Referendu v obci Lovčice k Průtahu obcí Lovčice, silnice III/4301.
Otázka:
Jste pro rekonstrukci silnice III/4301 průtahu obcí – výměnu
stávajících živičných kostek a konstrukčních vrstev vozovky
za nový asfaltový povrch vč. obrub?

ANO

-

NE

Pokud budete souhlasit, zakroužkujete ANO a škrknete NE.
Pokud nebudete souhlasit, zakroužkujete NE a škrknete ANO.
List k referendu dostane každý občan společně s volebními lístky
do Evropského parlamentu.
starosta obce, Václav Tvrdý

Školní zahrada
Než se dostanu k naší Přírodní a ukázkové zahradě, nabízím trošku zajímavých informací… Také máte začátek
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jara spojen s datem 21. března? Tak to
ale bylo naposledy v roce 2011 a znovu
se tak stane až v roce 2102. Astronomické jaro (jarní rovnodennost) nejčastěji
začíná 20. března a bylo to tak i letos,
přesně ve 22 hodin a 58 minut…. A s ja-

rem vylézají ze svých příbytků zahradní skřítci, aby se vrhli do zahradních
prací. Nejčastěji oděni do slušivých
tepláků, zástěr, na začátku prací ještě
i mikin, které během chvíle odkládají
na ploty…, šátků či kšiltovek, protože

vzduch je ještě chladný. Ano, zase jsme
se po zimě dočkali a hurá do práce!
Naše školní zahrada letos uvítá (až budete číst tyto řádky, pevně věřím, že už
uvítala) spoustu zahradních skřítků, kteří nám pomohli a ještě budou pomáhat
s již v létě avizovaným čtvrt milionovým
projektem „Další desetiletka pro naši přírodní zahradu“. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem dobrým lidem, kteří se

zapojili a ještě zapojí do zahradních prací, ať už jsou to děti, všichni zaměstnanci
školy či rodiče, přátelé školy, kamarádi,
zaměstnanci obce, pan starosta. Moc
díky! Věříme, že projekt dotáhneme do
zdárného konce a budeme se moci setkat
v sobotu 1. června na oslavě Mezinárodního dne dětí právě na naší staronové
školní přírodní zahradě.
-dus-

Školní zahrada

Demokracie v nás
V rámci naší účasti v projektu „Demokracie v nás“ jsme uspořádali již tradiční školní volby do obecního zastupitelstva. Žáci
a žákyně ze čtvrtého a pátého ročníku vytvořili své politické strany, zamysleli se nad tím, jak by se dal život u nás v Lovčicích zlepšit a následně vytvořili své volební programy. Voleb se účastnili
všichni žáci, učitelé a letos jsme měli možnost přivítat i opravdovou celebritu: volební lístek vhodil do urny i pan starosta. Zvítězilo uskupení DaFaMaKa s velmi zajímavým programem. Uvádím
pár bodů, se kterými se pokoušeli nalákat své voliče: Fotbalové
branky do tělocvičny, větší tělocvičnu, hrazdu, nové lavice pro 1. 4. třídu, hrací místnost na přestávky, větší šatny, kluziště, koupaliště, víc dnů volna, čtyři měsíce prázdnin, víc stromů do zahrady,
novou družinu, betonové stoly na ping-pong, kostru do prvouky
a do času, novou knihovnu ve škole, cyklostezku do Ždánic...
Volební plakáty jsme předali také na Kyjovské Slovácko v pohybu, které před školními volbami uspořádalo komunitní plánování v Lovčicích. Celý projekt žáky vždycky velmi baví, úžasná je
vždycky závěrečná debata po skončení voleb, škoda, že se nemůžete zúčastnit. Závěrem jen mohu dodat, že projekt je určitě přínosný i do budoucna.
Michal Dušík

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od začátku školního roku se v naší školce
mnohé událo a spoustu jsme toho zažili….
Těší nás, že děti chodí do školky rády, vítají nás s úsměvem a jsou spokojené, což
je pro nás největší ocenění. Naším úsilím
je nabídnout dětem pestrý program, který
děti rozvíjí všemi směry a zároveň je baví.
První letošní akcí se stala tradiční zahradní slavnost na téma Zelí. Receptů, pochutin i výtvarných dílek k výzdobě zahrady
se sešlo opět dostatek. Takže pohodové
odpoledne, kde se šlapalo zelí, ochutnávalo, zpívalo, tvořilo i jen tak povídalo, se
vydařilo.
V říjnu k nám zavítala hudebnice paní Eva
Rohleder se svým pásmem Z pohádky do
pohádky. Zhudebněnými pohádkami od
Františka Hrubína nás provedla v doprovodu violoncella a ukulele. Tyto neobvyklé hudební nástroje děti velmi zaujaly,
a proto se rády zapojily hraním na drobná

„cinkátka“ a „ťukátka“, prostě jsme si to
všichni užili! Věříme, že toto vystoupení
nebylo posledním v tomto školním roce,
a těšíme se na další spolupráci.
Dále u nás proběhl edukační program na
téma života včel s názvem Včelka Bělka.
I tento program byl pojat zábavně – děti
aktivně krmily včelí larvičky, nosily pilová zrníčka, zpívaly a měly možnost si vyzkoušet různé interaktivní pomůcky a hry
k tomuto tématu.
V listopadu jsme se vydali na tradiční návštěvu Vrbasova muzea ve Ždánicích, kde
probíhala výstava panenek. Některé vypadaly opravdu jako živá miminka, jiné byly
v retro stylu.
Od podzimu jsme se připravovali na jarmark výrobou drobných výrobků a nácvikem básniček a písniček. Je pravda,
že nám opět pomohly šikovné maminky
a babičky svým voňavým cukrovím, kte-

ré jde přímo na dračku a je vždy ze všeho
nejdříve vyprodáno.
Jarmarkem nastal adventní čas plný příprav a hlavně dětského „těšení se“ na Vánoce. Tento hezký čas vyvrcholil malým
koncertem v kostele, aby na nás dýchla ta
pravá vánoční atmosféra a Vánoce mohly
začít.
Po krátkém vánočním odpočinku jsme se
opět vrhli do práce. Již na začátku února
proběhl dětský Karneval. Tentokrát jsme
se režiséry staly my, paní učitelky školy
i školky, a vtrhly jsme na parket divokým
tancem čarodějnic, kde se k nám postupně přidaly i děti v různých maskách.
Nechyběla oblíbená tombola, díky níž si
každý odnesl pěkný dárek. Věříme, že si
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to všichni přítomní užili a strávili s námi
a hlavně se svými dětmi příjemné odpoledne.
V době od ledna do března probíhal kurz
Grafomotoriky a Dobrý start do školy,
který je určen pro předškolní děti a jejich
rodiče. Tento kurz si u dětí i jejich rodičů
získal velkou oblibu. Rodiče tak získávají
povědomí o tom, jak se aktivně podílet na
vzdělávání svého dítěte.

V neposlední řadě si Vás dovolujeme
informovat, že
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
proběhne 14. května 2019
od 16 do 17 hodin ve třídě školky.
Nezapomeňte si s sebou vzít svého drobečka a jeho rodný list.
Můžete se u nás zdržet a chvíli si pohrát.

Děti, které ještě nechodí do školky, ale jejich maminky mají zájem o to, aby adaptace na nové prostředí proběhla co nejlépe,
nás mohou se svými maminkami navštěvovat každý den na školní zahradě s výjimkou pátků, kdy vyrážíme do okolní přírody. Zahrada se sice bude v nejbližší době
rekonstruovat, ale v červnu už by mělo být
hotovo a od té doby jsou maminky se svými dětmi opět vítány. V čase zhruba od 10
do 12 hodin (dle počasí), si mohou přijít
s námi pohrát.
Školní rok ještě zdaleka nekončí a my už
teď máme naplánovaný školní výlet do
Kněždubu, kde se budeme učit péct „béleše“, také se těšíme do divadla v Brně, na
oslavu s maminkami i tatínky…..ale o tom
zase příště.
Tak nám držte pěsti, aby vše vyšlo, jak má
a děti měly na co vzpomínat.
p. uč. Andrea a Petra

Pečení na zahradní slavnost
Muzeum Ždánice - výstava panenek

Návštěva včelky Bělky

Podzimní vycházka

Muzicírování s Evou Rohleder
Mikulášský den
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Krojovaný ples
Letošní plesová sezóny byla pro naši obec
zajímavější než jindy. Po několikaleté odmlce Habřéci uspořádali Krojovaný ples.
Tradičním programem bývá pozvání jiných
folklorních souborů a společné předtančení
jedné z besed. Naším cílem bylo ale hlavně
oslavit významné životní jubileum v životě
našeho souboru a to jde nejlépe v kruhu těch
nejbližších, proto jsme se rozhodli uspořádat ples mezi svými bez zvaní přespolních.
Zábava tentokrát začala netradičně hned
v 19:00 a to hlavně kvůli nejmladším návštěvníkům, dětem z Lovečánku, které svým
pásmem tanců započaly program večera.
Dvacetileté působení v obci i okolí jsme
oslavili společným tancem Hanácké besedy,
kterou nacvičili děti z Lovečánku, mladí Habřéci i zasloužilí matadoři souboru, ženáči.
O zábavu se starala cimbálová muzika společně s dechovou hudbou, bohaté občerstvení (včetně řízků s bramborem) a přebohatá
tombola, za kterou ještě jednou děkujeme
všem štědrým sponzorům.
Zajímavým bodem programu bylo narozeninové přání v podání místního mužského
sboru, jehož členové kromě audiodaru přinesli i věcnou památku. Na zdraví!
I když byl ples připraven v duchu sami sobě,
dočkali jsme se i dobré návštěvnosti z řad
tzv. civilistů. Za odměnu jsme je o půlnoci
naučili alespoň pár folklorních tanců. Možná jsme tím nalákali budoucí členy souboru
ke společnému soužití mezi Habřéky. A pokud ne, věříme, že i tak to bylo příjemné
zpestření večera, soudě podle nabitého sálu
a prázdných stolů a židlí kolem tanečního
parketu i na obou balkonech. Zase jsme si
jednou dokázali, že pokud se host na plese
chce bavit, stačí k tomu drobná příležitost
a pěkný večer je tu!
A pokud se snad na plese vyskytli i tací, co
se chtěli něco dozvědět, měli k tomu příležitost na nástěnkách ve vestibulu KD. Zde
byl umístěn i hojně navštěvovaný tematický
fotokoutek, současný trend veškerých zábav.
Mladí na plesech
Zimní období znamená pro
folklor spoustu tance, společného setkávání a zábavy.
I letos jsme mohli předvést
naše „besedové“ umění na
několika místech. Dokonce
se organizátoři krojovaných
plesů sami o naši přízeň hlásili a zvali náš soubor k účasti
na slavnostním předtančení
právě u nich. Stalo se tak,
že jsme museli některé ví-

kendy volit mezi různými možnostmi, na
všech plesech prostě být nelze. Objeli jsme
Dambořice, Čejkovice a Šardice, nedostali
jsme se například do Násedlovic a dalších
obcí. Nácvik na letošní plesovou sezónu byl
náročnější než obvykle. Mladí tanečníci se
zvládli naučit Moravskou, Českou i Hanáckou besedu. K tomu všemu se ještě pomalu,
ale jistě začínají orientovat v cimbálových
tancích, které se postupně učíme, protože
cimbálová muzika je poslední dobou stále více v kurzu. Všude jsme hrdě naši obec
reprezentovali a bez ostudy se vrátili domů.
Na co se můžete letos těšit?
Letošní rok úspěšně začal Krojovaným plesem, kde jste měli možnost vidět další část
omlazených krojů. Tato činnost je pro nás
velmi důležitou součástí práce souboru, je
nezbytné, aby naše kroje sloužily co nejdéle
v co nejlepším stavu.
V současné době se už připravujeme na
Slovácký rok, který proběhne 15. - 18. srpna v Kyjově. Náš soubor se zúčastní krojové
přehlídky v sobotu 17. srpna dopoledne na
kostelních schodech. Naše část přehlídky má
téma Pěší pouť do Žarošic. Další možnost vidět naše členy v akci bude v parku také v sobotu dopoledne v rámci pořadu PARKet,
kde vystoupíme s tančením pásmem. Přijďte
ohodnotit naše snažení :-). Poté se připojíme ke krojovanému průvodu, který letos

odstartuje v 15.00. Tam už budeme za celou
obec a věříme, že se k nám přidají všichni,
kteří mají doma kroj. Po skončení této velké folklorní události se vrhneme do příprav
oblíbeného koncertu kapely Generace, který
letos proběhne 24. srpna na malém hřišti.
Hody letos připadnou na 19. a 20. října. Už
teď se na ně těšíme a věříme, že se na nich
potkáme s vámi všemi.
Tradičně nebudeme chybět na jarmarku ani
při zpívání v kostele.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň. Budeme rádi, když nám ji i nadále zachováte.
Vaši Habřéci

Tančí mladí i starší

Lovčická chasa

Krojovaný ples Habřéků

Habřéci a Mužský pěvecký sbor Lovčice
www.lovcice.cz
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Lovečánek
Ještě než se pustíme plně do jarních akcí
a prací, pojďme si zavzpomínat na zimu
a období Vánoc. Zima byla krásná, plná
sněhu, tak doufejme, že i nadcházející jaro
bude tak pěkné.
Se závěrem roku jsme se rozloučili pěkně zvučně v kostele. Společně s mužským
sborem a paní Evou Rohleder jsme prožili vánoční odpoledne plné zpěvu, milých
melodií a krásných slov. Zazněly koledy
všem známé i úplně nové. Atmosféra byla
jako vždy kouzelná. Lovečánek měl na starost tříkrálový průvod s písní a s nesením
darů Ježíškovi. Králové si dali na sobě záležet. Měli krásné kožíšky, stejné červené
pláště a samozřejmě nechyběl i značně začerněný Baltazar. I koruny jim velmi slušely. Ostatní děti měly také oblečení perfektně přizpůsobené dané události. Tímto
bychom jim chtěly ještě jednou poděkovat

za účast a rodičům za perfektní přípravu.
V sobotu 19. ledna jsme oslavili 20. výročí
Habřéků. Nejprve jsme vystoupili s připraveným sólovým pásmem tanečků a poté
jsme si jsme spolu s ženatými i svobodnými
krojovanými zatancovali Hanáckou besedu. Děti za odměnu dostaly bohaté balíčky
se zajímavými věcmi. Kdo chtěl, mohl v zábavě dle libosti rodičů pokračovat.
Týden na to, v sobotu 26. 1. 2019 jsme přijali pozvání do Žádovic na dětský krojovaný ples, za což jsme s odstupem času moc
rádi. Byla to zajímavá zkušenost a potěšení ze setkání bylo na obou stranách. Vyrazili jsme ve dvě hodiny odpoledne, a i když
nám počasí moc nepřálo (sněžilo, foukal
vítr, tvořily se závěje), naštěstí jsme cestu
tam i zpět v pořádku absolvovali. Ples
začal tradičním průvodem v pochodovém rytmu a my jsme si mohli prohlédnout kroje všech
zúčastněných tanečníků. Děti se díky
veselým a rychlým
tónům dechové ka-

pely tanečně naladily. A mohlo následovat zatančení Hanácké besedy. Dětem se
vystoupení velmi povedlo, o čemž vypovídal i nekončící aplaus. Po programu měli
účinkující možnost zakoupit si losy do
speciální dětské tomboly. Velmi sympatické na ní bylo, že vyhrával každý los. Nebyly to velké ceny, spíše různé drobnosti, ale
všichni byli spokojení, protože neodešli
s prázdnou (a to je zvláště u malých dětí
důležité). Dále následovala volná zábava.
Té jsme si moc neužili, neboť při představě zpáteční divoké jízdy na sněhu jsme se
raději vydali pomalu, ale jistě k domovu.
To bylo ohlédnutí do zimních měsíců
a nyní se můžeme začít ladit jarně. Připravujeme se na další vítání občánků, které by
mělo proběhnou v dubnu, Májovou veselici ve Ždánicích, jak jinak než v květnu,
na tradiční Petropavelský výlet na začátku
léta a letos i po dlouhých čtyřech letech na
Slovácký rok v Kyjově.
Přejeme Vám příjemné prožití jara a snad
se někde potkáme.
Na viděnou Jana a Eva

Vystoupení Lovečánku

Příprava na vystoupení

Lovečánek na Tři krále
Děti Lovečánku
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Ostatky
Předpověď počasí na sobotu 2. 3. 2019
naštěstí nevyšla. Avizovaný celodenní
déšť, který děsil nejednoho hasiče (jindy by byl přínosem), se nekonal. Místo
toho se rtuť teploměru zastavila sice těsně, ale přece na příjemných plusových
hodnotách a množství mračen na obloze
se nezračilo ve tvářích pořadatelů.
Ostatkový průvod byl zahájen v 11:00
a tradičně prošel obcí společně s kapelou, což bylo v okolních dědinách zaznamenáno jako nedosažitelný luxus. Dá se
říci, že včasná příprava a dohoda s kapelou se vyplatily. Muzikantům tentokrát
dělaly společnost odvážné školačky, bojovník sumo, jeptišky, motorkář a nepřeberné množství alkoholu…tím nechci
upozorňovat na něčí pitný režim, jenom
zmiňuji několik jedinců maskovaných
jako lihové nápoje.
Večerní zábava byla zahájena sice ostýchavě, přesto dobře. Návštěvníci akce si
nejspíš špatně nařídily budíky, nakonec
přišla bezmála stovka nadšenců ostatkové zábavy. Obálky tomboly byly prodány s takovou rychlostí, že se někteří ani
nedostali k šanci něco si domů odnést
(snad kromě opičky, dráčka apod.). Občerstvení nabízelo různorodé produkty
k jídlu i pití, jak hlásaly počítačem zpracované ceníky. Návštěvník tedy mohl
být spokojen, potěšení těla i duše bylo
zajištěno.
Ostatkový smuteční průvod je zlatým
hřebem večera, na který každý netrpělivě čeká. Někteří se na poslední chvíli
ještě nechali přemluvit a z řad diváků
se přesunuli do řad smutečních hostů.
Průvod byl omlazen, texty oprášeny,
a pokud jste se nezúčastnili, můžete se
pomodlit k base soukromě:

OCHRAŇUJ NÁS, BASO:
Od velkéch bóřek, mrazu, horka a sucha,
ať nežereme mrtvýmu z ucha
Od zavřenýho baru a zábavy zmaru
Od neplacení přesčasů a neplatících vagasů
Od Brexitu a zavření hranic, to by cestování bylo na nic
Od dalších sociálních sítí a kopanců do řiti
Od střídání ministerskéch křesel a novéch
pinů, passwordů a hesel
Od prasečího moru a puberťáckýho vzdoru
Od zbytečnýho placení a dotací vrácení
Od žulové kostky na silnici a ročních
oprav na dálnici
Od morálních úpadků a smutnéch ostatků
Při všem temto strádání: DOPŘEJ NÁM,
BASO:
Dostatek vody ve
vodojemu, ať je na
bazén mě i jemu
Ať je velká úroda
a bečky se hrnó do
dvora
Nový členy do hasičskýho sboru, ať
nemáme problémů
horu
Aby Ždaňaři s Nechvalákama trávu
často pálili a my
si po zásahu kapsy
mastili
Ať další kněz se tu
vysvětí, ať modlí se
za nás do smrti

Ať o stárky na hody není nouze, ať nehledajó se dlouze
Ať akcí v dědině přibévá, ať nikdo smutné
nebévá
Aby všecí zastupitelí byli vstřícní a veselí
Ať klepny nemajó řečnit o čem, ať nemáme tělo prolezlý červotočem
Vstřícné na úřadech personál a aby teho
hodně vykonál
Ať nejen náš starosta na akce chodí za
hosta
Ať neklesá nám hladina, ať nésme bez
vína
Aby nám doma bez chlastu nedrželi
a naše opilecký scény vydrželi
Aby nás v kocovině nechali odpočívat povinně
Aby se ostatková tradice v Lovčicách udržovla velice
Aby se dyně válely řádně a na ženy se myslelo každopádně
Ať neznáme, co je hněv, místo něho raděj
zpěv
A jestli nejste hasiči, ale chtěli jste zjistit,
jak by vám to při hašení slušelo, mohli
jste se zvěčnit ve fotokoutku s helmou
i proudnicí. Takové to tu letos bylo. Škoda všem, kteří nepřišli.
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Klubíčko slaví 3. narozeniny
Školní rok 2018/2019 se nese v duchu mnoha změn. Od září se rozběhly kroužky dopolední i odpolední, které se těší čím dál větší
oblibě školáků. Děti mají na výběr z mnoha
kroužků širokého spektra, od sportovních
aktivit, přes vaření, hudbu až k všeobecnému vědomostně zaměřenému kroužku
Všeználka.
Zdokonalit se v kulinářském umění chodí
7 dětí do kroužku Vaření a nejsou to jen holky - kuchařky, ale i kluci - kuchtíci. Hlavním
šéfkuchařem kroužku je paní Jana Konečná.
Ti, co se potřebují sportovně unavit, rádi
navštěvují kroužek Stolního tenisu pod vedením Ondry a Jindry Poláčkových, kde
momentálně dochází 10 dětí.
Hudebně nadané děti se pravidelně scházejí
s paní Evou Rohleder v Hudebním kroužku,
v současné době sem chodí 5 dětí. Hodiny
jsou koncipované tak, aby si děti osvojily
rytmus, jednoduchou hru na hudební nástroje a samozřejmě si něco hezké zazpívaly.
V neposlední řadě je zde skupina 9 zvídavých dětí, které společně s paní Sylvou Klimešovou, panem Jiřím Vykoukalem a občas
i dalšími objevují svět kolem sebe v kroužku
Všeználek.
Nesmírně nás těší obrovský zájem o nabízené kroužky, které takzvaně praskají ve švech
s ohledem na prostory, kde se aktivity odehrávají.
Alternativou pro malé děti, které se už letos
z kapacitních důvodů do kroužků nedostaly
nebo si chtějí občas něco pěkného vytvořit,
jsou herny, které jsou pořádány pravidelně
každý týden.
Od druhého pololetí jsme rozšířili i nabídku dopoledních kroužků. Pro velký zájem
maminek s dětmi jsme kroužky Mrňousků,
Kuřátek i Broučků rozdělili do dvou skupin.
Nejmladší členové klubu navštěvují kroužek
Mrňousků (děti od narození do 1 roku),
kde se ve velkém počtu 19 dětí pravidelně
scházejí pod vedením paní Lucie Tvrdé.
V kroužku Kuřátek (děti od 1 roku do 2 let)
máme 13 dětí, kterým se věnuje paní Lucie
Snášelová. Nejstarší děti dochází do Broučků (děti od 2 do 4 let), kde tráví společný čas
s paní Barborou Poláčkovou. Na domečku
se pravidelně scházíme s dětmi vždy jednou
týdně. Hodiny jsou různorodé, plné zábavy
a nových zážitků jak pro děti, tak i jejich maminky. Snažíme se dětem stále nabízet nové,
pro ně možná neznámé aktivity. Básničky,
tanec a zpěv nechybí v žádné hodině. Nově
zařazujeme do kroužků i heren aktivity
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s Montessori tématikou, která sklízí úspěch
u dětí i maminek. S dětmi také navštěvujeme s laskavým svolením paní ředitelky jednou měsíčně tělocvičnu, kde si děti protáhnou svoje tělíčka, procvičí rovnováhu nebo
si jen tak s ostatními zařádí.
V tomto školním roce jsme si začali pohrávat s myšlenkou hlídání dětí, což jsme nakonec zrealizovali ve formě heren pod názvem
Zvládneme to i bez maminky. Chtěli jsme
tak vyjít vstříc maminkám, které obtížně
shánějí občasné hlídání pro své ratolesti.
Tuto službu je možné využít každou středu
od 9:00 do 12:00 hod po předcházejícím přihlášení dítěte.
Další novinkou jsou dílničky pro maminky,
které bývají jednou do měsíce pokaždé na
jiné téma. V březnu to byla dílnička Výroba
pedigového košíku. V dubnu náš čeká Výroba lapače snů a Kurz šití. Tyto dílničky jsou
vždycky vypsané na facebookových stránkách klubu, kde se na ně můžete přihlašovat.
S přicházejícím jarem se těšíme na realizaci
projektu Rosteme venku, do kterého jsme se
jako klub zapojili. Realizace projektu je podmíněna časem tráveným venku, kde budeme nejen poznávat krásy přírody, ale i plnit
mnoho zajímavých úkolů. Proto máme radost, že je jaro už tady my se můžeme pustit
do naplánovaných venkovních aktivit. Do
venkovního projektu jsou zapojeny kroužky
dopolední i odpolední, děti mladší i ty odrostlejší.
V lednu tohoto roku byly vypsané termíny
pro již dobře zavedené příměstské tábory,
které budou v době hlavních prázdnin realizovány během 4 týdnů. Každý týden je jinak

tematicky odlišen. Už dnes jsou tábory plné,
zajednané, ale pro pár posledních jedinců
by se místečko ještě našlo. My sami se léta
už nemůžeme dočkat a doufáme, že si spolu
užijeme spoustu legrace.
V únoru Klub dětí a mládeže Lovčice oslavil své 3. narozeniny. A proto jsme se rozhodli udělat mu oslavu, kde se předvedou
všechny naše kroužky s dětmi v kratičkých
vystoupeních, abychom ukázali, co s dětmi
v hodinách děláme a jak s nimi pracujeme.
V neděli 17. 3. jsme se od 15:30 sešli na kulturním domě na Hudebním odpoledni. Dopolední kroužky se představily v tanečních
vystoupeních, hlavní program měla na starosti paní Eva Rohleder a pomyslnou tečku
programu udělaly děti z kroužku Všeználka, které si připravily různé hry pro menší
děti. Zaplněný sál by pro nás signálem, že se
opravdu setkáváme se zájmem dětí i jejich
rodičů, a to nejen z naší obce.
A co plánujeme do budoucna? Další akcí
je Pohádkový les, do kterého bychom měli
vkročit dne 26. 5. 2019. Bližší informace o
akci budou včas oznámeny.
Za tři roky krásné práce s dětmi bych chtěla
moc a moc poděkovat všem, kteří za chod
spolku mohou. Děkuji Obci Lovčice za každoročně poskytnuté dotace, různým malým
sponzorům, kteří naši činnost podporují
dary nebo finančním příspěvkem, všem vedoucím kroužků a dalším spolupracujícím
lidem, rodičům, kteří posílají do kroužků
své děti, a dětem, které kroužky rády navštěvují. Děkuji všem, kteří nám fandí, zúčastňují se našich akcí a projevují nám tak svou
důvěru. Moc si toho vážíme.

Broučci s maminkami
vyrábějí betlémek

Děti z kroužku Všeználek
vyrábějí budky ptáčkům

Vánoce s kroužkem Kuřátka

Dílničky pro maminky na
téma Přírodní kosmetika

Hudební odpoledne
na kulturním domě

www.lovcice.cz

11

Schůzující všeználci
V pondělí 25. února se konala pracovní
schůzka pro všechny obyvatele Lovčic.
Partnerem akce bylo Kyjovské Slovácko
v pohybu a cílem bylo zjistit od veřejnosti, jak se žije v Lovčicích, čeho si tu vážíme, co nám tu chybí, co by se dalo vylepšit,
změnit, vybudovat. Jednalo se spíš o takový přehled nápadů, postřehů a myšlenek.
Naši malí všeználci se schůzky zúčastnili
také. Jejich cílem bylo zjistit, jak to na takové akci chodí. Jak byli překvapení, když se
z nich alespoň na část programu stali rovnocenní partneři ostatních spoluobčanů…
A tak i jejich nápady se počítají. A co by
tady tedy děti změnily? Co jim v Lovčicích
chybí? Posuďte sami:
- obchod s pyrotechnikou,
- obchod s rybářskými potřebami,
- víc ryb v rybníku,
- free style park pro koloběžky, kola a prkna,
- hřiště s průlezkami na Dolním konci,
- solární panely do všech domů, zálohovou baterii,
- vnitřní posilovnu pro děti,
- označení křižovatek (u pyramidy),
- koupaliště, aquapark,
- ordinace, dětský lékař,

-

KFC, McDonald‘s, restaurace, cukrárna,
kavárna – místo zavřené hospody,
- asfaltová silnice místo kostkové,
- motokrosová trať v areálu bývalého JZD,
- obchod s hračkami,
- kroužek parkouru s pořádným trenérem,
- větší tělocvična do školy,
- jump aréna,
- větší knihovna.
Už zbývá jen vymyslet, co bude v Lovčicích
vybudováno jako první.
Všeználci pořadatelé
Ve středu 20. března proběhlo společné setkání kluků všeználků a pozvaných hostů,
převážně šlo o babičky dětí. Kluci si zahráli na číšníky, uvařili návštěvě čaj, připravili
jednohubky jako občerstvení, ale hlavně si
nachystali zábavu v podobě netradičního
učení a plnění úkolů.
Nejdříve jsme se pokusili naučit babičky
a ousedky nějaké to anglické slovíčko. Sami
kluci byli překvapeni, že některé babičky
na anglickém poli docela válely. Další úkol
byl o postřehu. Kluci postupně představili
a zakryli několik karet s obrázky a zkoušeli
seniorky, jestli si zapamatovaly, co kde leží.

Překvapením pro kluky bylo, když také je
začaly babičky zkoušet. Tento neplánovaný
souboj by se dal charakterizovat výsledným
skóre 1:1.
Následovala společná mírumilovná aktivita,
luštění rébusů, což chytlo obě věkové skupiny a všichni byli zvědaví, jaké je řešení všech
zadaných úloh. Paměť a pozornost jsme poté
společně potrápili šifrováním vzkazů, což
možná více bavilo kluky, rozené dobrodruhy. Poslední bod programu by se dal nazvat
domácím úkolem. Rozdali jsme formuláře,
jejichž vyplněním bychom mohli získat cenné informace o tom, jaké aktivity starším
spoluobčanům v obci chybí.
Babičky si podvečerní hodinu strávenou
v Klubu dětí a mládeže Lovčice pochvalovaly, kluci také, v roli organizátorů se jim líbilo natolik, že se těší na další podobnou akci
stejně jako naše milá návštěva. A aby ostatní nepřišli zkrátka, zkusíme do budoucna
naplánovat akci pro širší veřejnost. Vše ale
záleží na tom, co se k nám dostane v odpovědích na anketní otázky. Pokud se chcete
do ankety také zapojit, můžete si na místní
poště vyzvednout formulář a vyplněný vrátit zpět. Za Vaše postřehy a nápady předem
děkujeme.

Anktea - Jaké aktivity v obci máme, jaké postrádáme?
Druh aktivity

Poznámka
- známkujte, jako ve škole, nebo přidejte svůj
komentář:
1 – je dost a často
2 – je dost, ale mohla by být častěji
3 - je tu, ale špatně fungující, nefungující
4 – je tu, ale ne pro naši věkovou skupinu
5 – není tu

Divadelní představení
Sedánky s čajem a kávou
Výukové kurzy
Tvořivé kurzy
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Mám zájem, nemám zájem o tyto aktivity

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KROUŽKŮ, ÚČASTNÍKY KURZŮ, WORKSHOPŮ, HEREN
1. Kroužky vedou dobrovolníci ve svém
volném čase, za svou práci nejsou placeni.
2. Pokud je kroužek zrušen pro nemoc
vedoucího a není možné hodinu zajistit náhradním vedoucím, hodina se
nenahrazuje.
3. Děti, které navštěvují kroužky, platí tzv. kroužkovné, ze kterého jsou
hrazeny pomůcky na tvoření, drobné
dárky či občerstvení pro děti, cestovné při výjezdech apod.
4. Velká část celkových nákladů na provoz Klubu dětí a mládeže Lovčice
(energie, údržba prostoru, pořízení
nábytku, hraček) je pokryta dotací

Obce Lovčice a dary sponzorů.
5. Po každém kroužku či herně pomáhají (po dohodě s vedoucím) návštěvníci s úklidem hraček v herně a učebně,
není placena žádná pracovní síla na
úklid.
6. Do kroužků i heren chodí jen zdraví,
nenachlazení návštěvníci, všichni berou ohled na zdraví své i ostatních.
7. Svou nepřítomnost na kroužku je třeba předem nahlásit, aby bylo jasné,
v jakém počtu se kroužek odehraje.
8. Ke všem věcem v prostorách klubu
se každý návštěvník chová pěkně, k
ostatním návštěvníkům je ohleduplný
a slušný. Pokud návštěvník něco roz-

bije nebo poškodí, nahlásí tuto skutečnost vedoucímu a společně s ním naplánuje řešení dle závažnosti situace.
9. Jestliže je organizován kurz nebo herna přes facebook a je třeba se do akce
přihlásit, přihláška „Zúčastním se“ je
závazná. Nahlášenou účast lze zrušit
24 hodin před akcí, později už ne. Pokud akci na facebooku účastník okomentuje slovy „Zajímá mě to“, nebere
se jeho zájem jako závazná přihláška.
10. Účastník kurzu nebo herny platí poplatek za materiál i v případě, že se
přihlásí, ale nezúčastní. Vždy je možné za sebe poslat na kurz nebo hernu
náhradníka.

Plynutí času očima mužského sboru
Při psaní příspěvků do Lovčických ozvěn nás, který podporuje zajímavá a nepříliš
vždy s povděkem zjišťuji, že čas neplyne známá místa v našem regionu, a napadlo
tak neúprosně, jak se povídá. Vždy, když nás, že bychom se mohli zúčastnit jejich
se probírám událostmi uplynulého půl- výzvy. Sepsali jsme tedy projekt na zburoku, jsem překvapen, co vše se v tomto dování přírodního posezení a přihlásili
relativně krátkém období událo. Ze ško- jej do grantového programu. S projektem
ly víme, že vnímání času je relativní a na jsme uspěli a kromě splněného cíle into naše má jistě vliv i to, že se
za celý rok téměř nezastavíme.
Všechny krásně prožité chvíle
se stanou vzpomínkami, sebeintenzivnější zážitky jsou
vytlačovány novými a za těmi
starými zůstane jenom malá
tečka v kalendáři, několik fotografií a zmínka v Lovčických
ozvěnách. Chcete-li, pojďte se
s námi na plynutí času očima
mužského sboru podívat.
V minulém vydání jsme se
loučili na začátku září a tímto
obdobím budeme také v našem
Koledování v domu pro seniory, Stavěšice
putování časem pokračovat
- konkrétně v okolí Végrova
kříže, které se v tomto měsíci
stalo téměř naším druhým domovem. Jak jistě víte, snažíme
se zde každoročně spoluorganizovat setkání s našimi sousedy z Věteřova. Kromě toho
zde pořádáme i neveřejná,
převážně pracovní setkání, při
kterých se staráme o údržbu
celého prostranství. Aby naše
snahy nevyšly vniveč, dali jsme
si v loňském roce za cíl toto
místo dostat do povědomí široké veřejnosti. Dozvěděli jsme
Koledování u vánočního stromu, Lovčice
se o projektu Malé věci kolem

formovat veřejnost se nám dostalo i daru
ve výši 10.000 Kč, který nám pomohl
pokrýt část nákladů. Na stavbě posezení
jsme intenzivně pracovali celé září a dva
dny před setkáním – na den Sv. Václava se nám podařilo práce zdárně dokončit.
I díky krásnému počasí se o dva dny později mohla stavbou pokochat téměř stovka návštěvníků setkání.
O stejném víkendu jsme
stihli ještě další dvě akce,
když jsme asistovali u odhalení soch na Bukovanském mlýně a následně se
přesunuli na hody do Ostrovánek. Začátkem října
jsme zorganizovali sborové vinobraní a některé
výsledky našeho snažení
jste mohli okusit už na domácích hodech, na kterých
jsme samozřejmě nemohli
chybět. V listopadu jsme
zavítali na zabíjačku do
Věteřova a začátkem prosince jsme se starali o vaši
i naši závlahu na tradičním jarmarku.
Loňský vánoční program
odstartoval již v polovině
prosince dvou-vystoupením v Ostrovánkách a Bukovanech, kde jsme se poprvé představili v našich
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dvou nových kabátech – dubeňácích. Den
před Štědrým dnem jsme zpěvem koled
rozdávali radost v domě pro seniory ve
Stavěšicích a ve stejný den jsme zorganizovali také domácí Setkání u vánočního
stromu. Na tom jste loni poprvé mohli
kromě nás vyslechnout koledy také od
přespolních sborů (konkrétně z Věteřova
a Vacenovic) a z reakcí přítomných bylo
patrné, že je to cesta správným směrem.
Na Štěpána jsme podnikli tradiční štěpánskou obchůzku a jsme opravdu nadšeni
z toho, kolik z vás na naše koledování čekalo. Někteří jste nám připravili doslova
gastronomické hody, u některých domů
nastávaly boje o to, kdo nás pohostí, jiní
pro nás neváhali dojít v pantoflích i přes
značný kus obce. Každý rok kvůli nabi-

tému kalendáři zvažujeme, zda „Štěpána“ nevynechat, ale po loňské zkušenosti
víme, že to zase příště nějak uděláme.
Stejně jako každý rok jsme netrpělivě
vyčkávali na zpívání v kostele. Jednak
proto, že zpívání před zaplněným kostelem má vždy svou neopakovatelnou atmosféru a také proto, že jím vždy končí
jedno z nejnáročnějších období roku.
Rok 2018 byl pro nás velmi intenzivním,
zúčastnili jsme se 28 akcí, čtyři z nich
jsme sami organizovali. Kromě jiného se
nám podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje, díky které jsme si pořídili
některé nové krojové součásti.
Nový kalendářní rok se naštěstí rozbíhá
o něco pozvolněji. V lednu jsme byli na
krojovém plese gratulovat Habřékům

k jejich 20. výročí, po boku sboru z Věteřova jsme se v únoru účastnili koštu
slivovice v Bukovanech a v březnu jsme
pak zorganizovali exkurzi do Blatničky
do tamního vinařství Víno Hruška.
V následujícím půlroce se mimo jiné
představíme na putovním setkání mužských sborů v Žarošicích, pojedeme kosit trávu do Bulhar, zazpíváme na otevřených sklepech v Šardicích a zúčastníme
se také sobotního a nedělního programu
na Slováckém roku. Samozřejmostí, na
kterou se všichni těšíme, je letní Posezení u cimbálu, které se letos bude konat 13. července a všechny vás na něj již
nyní co nejsrdečněji zveme.
Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz

Setkání u Végrova kříže

Setkání u Végrova kříže

Štěpánská obchůzka, Lovčice

Zpívání u jesliček, Lovčice

Vánoční koncert, Bukovany

14

www.lovcice.cz

Z análů mužského sboru –
Zabíjačka Věteřov (listopad 2014)
V listopadu sme se ve Věteřově zjevili znova v rámci zabíjačkovéch hodů.
A tótu akcu je potřeba proprat detailně
hneď z nekolika stran. Měl sem nahlášenó absencu od našeho želeckýho kamaráda (Honza) a tož ve stylu oko za oko, zub
za zub - šak Želečáci só taky lidi - sem
oslovil našeho druhýho dobrýho známýho Želečáka Pavla Zelinku, že esi by
s nama nechěl na této akci zpívat. Ten se
vám tak dušoval že nikdá, že to néni pro
něho a že on néni žádná folklorní konkubína... no co, slova se mluvijó, voda teče,
víno se pije - o pár dní poslíš už Pavel
sedí s nama v autě do Věteřova. No tož
perzonální otázka by byla vyřešená, ale
zustával nám problém číslo dva – Ždaňaři, keří měli na akci taky vystupovat.
Nemusím tu asi dlóze popisovat nejakó
mezidědinovó rivalitu ani to, že sme se
samozřejmě chtěli ukázat v co nejlepším světle. Nachystali sme si naše névětší
pěvecký trumfy - a zároveň takový, kerý
znal aj Pavel, čemž sme se dostali na výběr celéch tří písniček. No co, aj se třema písničkama se dajó udělat divy, lepší

jak mokrým hadrem po čuni. Chvilku
po začátku se Ždaňaři, přestože nebyli
domácí, jaksi chopili organizování celé
akce, ale tož nech. Stáli sme v kolečku a
každé sbor že zazpívá nejaký písničky, a
ostatní se barjak přidávali, tož sme dali
k dobru ty naše tři nachystaný trumfy
a uculovali sme se, že jak nám to pěkně
šlo, div sme se nepleskali po ramenách,
načež naši némiléši sósedi říkajó: „tož
sme si pěkně zazpívali šecí spolem a včíl
teda vystópíme každé sám za sebe“. Smrť
v očách, sucho v krku, křeče v břuchu.
Za minutu už tahneme Peťu na vozíku
po schodech z věterskýho kulturáku,
abysme mohli natrénovat nejaký další
písničky, kerý bude znat hlavně Pavel a
nebudó ohraný jak desky Jožky Černýho.
Pár nejakéch se nám podařilo z néhlubších závitů mozkovéch vydolovat a tož
už se zase uculujeme a štrádujeme si to
zpátky na kulturák a vidíme, jak za nama
ide Jara Homola a říká: „Hoši, esi zazpíváte dobře, nechám vás příští rok zpívat
na Slováckým roku, mám tam na starosti
program sborů. Musíte ale zazpívat neja-

ký písničky tady z regionu“. Dyby se dala
atmosféra v tu chvílu krájet, mohli sme
ju naporcovat a narvat na talířek mezi jitrnice a tlačenku. O minutu poslíš už zas
tahneme Peťu po schodech pryč z kulturáku a deme trénovat další písničky. No
nebudu to protahovat - nakonec sme cosi
zazpívali, ale aj tak sme potajmu všecí
záviděli té svini praseti, na jejíž počest
se akca konala, že už to má za sebó a my
tu mezitým skládáme maturitní zkóšku
a dófáme, že to bude aspoň za štyry.
O dva tédně pošlíš se pak konala schůza ohledně Slováckýho roku a tož sme
nominovali Staňu a řekli sme mu, že ať
nás nikam velice necpe, že si s vystupováním počkáme až na další Slovácké
rok za štyry roky. Zdůraznili sme mu
to asi tak dvanáckrát, šecko odkéval
a ze slovama „nésu blbé“, vyrazil. Dyž
se z delegace vrácel, tak mně volá:
„Domluvil sem teda, že budeme zpívat
v tem hlavním programu sborů v parku a měli eště volno v programu na náměstí, tož sem nás tam nezávazně taky
napsal“. Amen.

Ze života farnosti
Začínáme od října 2018, a to přesněji od
6. října, kdy se uskutečnila každoroční
zásvětná pouť lovčické farnosti k Panně
Marii do Žarošic. Mši svatou sloužil pan
farář Kovář a čtení přímluv a nakuřování
bylo v režii farníků z Lovčic. Do Žarošic
jsme zavítali pak ještě 13. října, kdy byla
poslední loňská „třináctka“. Mši svatou při
ní sloužil českobudějovický biskup Mons.
Posad.
Hned následující den jsme se sešli na pozvání farníků z Věteřova u Végrova kříže.
Toto setkání po promluvě a modlitbě věteřovského pana faráře Baxanta zpestřily
svým zpěvem mužské sbory z Věteřova
a Lovčic. Nechybělo také pohoštění, které
připravili farníci z Věteřova.
Dne 4. listopadu přijel na naše pozvání
a mši svatou sloužil pan děkan Zouhar.
Pozvali jsme ho u příležitosti 75. výročí
jeho narození a zároveň 50. výročí kněžství. Při návštěvě mu byl také předán finanční dar od místních farníků. Jistě jej

potěšila také blahopřejná báseň, kterou
pro něj složila paní Sylva Klimešová dle
vzpomínek, které na pana faráře chovali
ti, které učil a duchovně formoval, když
působil v Lovčicích.
A už tu byl Advent a s ním v kostele i adventní věnec – tentokrát jubilejní třicátý,
který každoročně (opravdu od prvního až
do posledního) zhotovuje paní Marie Jetelinová. A také děti společně s dobrovolníky zhotovily na faře při jarmarku adventní
věnečky, které pan farář Kovář předává při
svých návštěvách nemocným.
Dne 7. prosince po mši svaté navštívil náš
kostel svatý Mikuláš a těm nejmenším
předal dárky. Čtvrtou adventní sobotu se
uskutečnily roráty, které zpěvem a hudbou
doprovázela schola. Poté se farníci opět
sešli na faře u snídaně. V adventní době
proběhla v naší farnosti soutěž pro děti
i dospělé na téma konání dobrých skutků. Účastníci si při každé návštěvě kostela
mohli vylosovat lístečky s úkoly a za každý

splněný a odevzdaný zpět „rozkvetla“ ratolest na stromě v herním poli přímo na
nástěnce v kostele. Množství úkolů bylo
volitelné každým hráčem, vše záviselo jen
na touze konat dobro a rozdávat radost
kolem sebe. Výsledky byly vyhodnoceny
a nejaktivnější účastníci z řad dětí i dospělých byli oceněni odměnou (adekvátní
věku) po skončení Adventu o vánočních
svátcích.
A znovu, stejně jako každý rok, připravili
obětaví farníci v kostele krásnou vánoční
výzdobu včetně postavení betlému. Tradičně před Vánocemi si přišly zazpívat do
kostela děti z místní MŠ a ZŠ spolu s učitelským sborem. Opět byl kostel zaplněn
rodiči, prarodiči a dalšími příznivci. Dne
30. prosince se uskutečnilo oblíbené zpívání u jesliček. V pásmu zpívání a koled
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vystoupily děti a mužský pěvecký sbor.
Před kostelem čekalo všechny občerstvení
ve formě zelňačky vařené panem starostou a podávané farníky a také svařák od
Habřéků. Zaplněný kostel ukázal zájem
návštěvníků o takovou akci. Dobrovolné
vstupné bylo věnováno na opravy kostela.
Vánoční výzdoba byla po Vánocích odklizena opět díky nápomocným farníkům.
Betlém byl uschován až těsně před Hromnicemi.
V únoru se započalo s odvlhčením zdí
uvnitř kostela a to tak, že do obložení zdí
bylo vyvrtáno na 300 otvorů (vždy v dolní
a horní části mramorového obložení) kvůli proudění vzduchu. Otvory jsou zakryté
plastovou mřížkou. Tuto práci provedla
odborná kamenická firma za 19 600 Kč.
V březnu pak byla následně vyměněna

čtyři stropní světla, cílem výměny bylo
lepší a jasnější nasvícení kostela. Navíc
toto LED osvětlení přinese úsporu asi poloviny elektrické energie. Výměna přišla
na 32 000 Kč. Obě tyto akce byly financovány z darů farníků.
V období od 10. 3. do 20. 4. byla v naší
farnosti vyhlášena soutěž Postní dobou
přes Lovčice, která na způsob geocachingu každou z šesti postních neděl odhalí
pomocí fotografie jedno z míst (lovčické
boží muky, pomníky a sochy svatých),
kde se nachází schránka obsahující část
textu. Soutěžící mají za úkol tuto schránku najít, vyčíst z ní text, který je třeba
doplnit v soutěžním formuláři. Soutěž
bude na konci období vyhodnocena. Dle
počátečního nadšení farníků lze očekávat
velkou účast.

Setkání u Végrova kříže

p. Zouhar a p. Kovář - současní ministranti

Předvánoční zpívání dětí v kostele
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Všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli
na spolupráci při pořádaní farních akcí
a příprav na důstojné prožití církevních
událostí, patří velké poděkování, neboť
bez obětavé pomoci by nebylo možné veškeré přípravy, úklid kostela a prostranství
kolem něj uskutečnit a tím by bylo slavení
všech duchovních svátků a prožívání farních akcí ochuzeno.

Nová LED světla v kostele

p. Zouhar a p. Kovář - současní
a bývalí ministranti

Zpívání u betléma

Komunitní plánování pro Program
rozvoje obce Lovčice
Komunitní plánování v obci Lovčice se
uskutečnilo v pondělí 25. 02. 2019 od
17:30 hodin na obecním úřadě. Občané
byli o akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel obce
včetně zastupitelů obce, z toho 10 dětí
z kroužku Všeználek.
V úvodu setkání starosta obce Václav
Tvrdý přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací
v obci a potřebou strategického dokumentu. Komunitní plánování vedl tým
Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla
zajištěna objektivita diskuze.
Přítomní byli seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami
žití v obci. Občané mohli následně tyto
silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty, případně je i proškrtat. Dále pak
občané vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.
U slabých stránek a vize byly určeny
priority občanů mezi všemi zjištěnými
silnými a slabými stránkami. „Priorita“
určuje počet občanů, kteří vidí danou
slabou stránku jako největší problém
z určených slabých stránek. Dále své návrhy – co v obci chtějí, představily i děti
z kroužku Všeználek. Děti se nedržely

zpátky a kromě
obchodu s rybářskými potřebami
či motokrosové
trati by v obci
uvítaly například
kavárnu s cukrárnou nebo solární
panely na domy.
V poslední fázi
komunitního plánování byly na
základě
priorit
občanů vybrány
největší problémy obce a bylo
společně hledáno jejich možné řešení.
Občané se velmi aktivně zapojovali do
celého procesu komunitního plánování a vytvořili podmětné prostředí pro
získávání námětů do Programu rozvoje
obce. Za důležité přítomní občané například považují vybudování cyklostezky do Ždánic, vybudování dětského hřiště na dolním konci obce a dokončení
silnice v části obce Padělky.
V závěru komunitního plánování jsme
nejvíce preferované náměty občanů seskupili podle podobnosti a vzájemného
vztahu do oblastí:

• Příroda, krajina
• Život v obci
• Infrastruktura, vybavenost obce
V rámci těchto oblastí občané skupinově
vymýšleli již konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby došlo ke zlepšení života v obci.
Všechny výstupy budou podrobně shrnuty v aktualizovaném Plánu rozvoje obce
Lovčice, který bude před schválením zastupitelstvem obce pro občany k dispozici na stránkách obce. Všem, kteří se přišli
podělit o svůj názor, děkujeme.
Kyjovské Slovácko v pohybu
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Informace o odpadech – vyúčtování
odpadového hospodářství za rok 2018
Výdaje

Komunální odpad

poplatek za občany

Kč 149.056,-

na odpad celkem

(netříděný odpad)

za uložení a dopravu – vývoz popelnic
a velkoobjemový odpad

Kč 218.888,-

Kč 478.311,-

Kč 402.645,kontejner u hřbitova

Kč 34.701,-

tříděný odpad

Kč 21.520,-

nebezpečný odpad

Kč 22.990,-

bioodpad
Příjmy
za odpad celkem

poplatek za odpad
od občanů
za tříděný odpad

vývoz biopopelnic

Kč 31.156,-

350,-Kč/rok /osoba

Kč 278.713,-

odměna od firmy EKO-KOM

Kč 99.030,50

Kč 377.743,50
Doplatek z rozpočtu obce
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, v ulici na Trávníkách, na parkovišti za Hasičskou zbrojnicí, u školy, na parkovišti
u Malého hřiště, ve Skalce u autodílny,
u Kulturního domu a na Rovinách. Na
parkovišti za Hasičskou zbrojnicí a na
parkovišti u Malého hřiště jsou umístěny i kontejnery na nepotřebný textil
pro Charitu. Za Hasičskou zbrojnicí je
i kontejner na drobné kovy z domácnosti
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Kč 100.567,50
jako jsou konzervy a plechovky např. od
nápojů a další. Také bychom Vás chtěli
požádat, abyste tříděný odpad nenechávali v pytlech u kontejnerů, protože se
potom odpad z pytlů roztahuje po celém
okolí. Pokud je kontejner plný, můžete
odpad přinést k jinému sběrnému místu
či vyčkat na pravidelný svoz. Svým ohleduplným chováním jistě inspirujete další spoluobčany. Plasty se vyváží každé
pondělí a papír každou středu. Rovněž
připomínáme, že kontejner přistavený
u hřbitova je určený pouze pro odpad
z hrobů.
Od března do října budete mít zase mož-

nost každou poslední sobotu v měsíci od
8.00 do 11.00 hodin uložit velkoobjemový odpad do kontejneru, který bude
přistaven na dolním konci obce u plechového skladu. Odpad v tuto určenou
dobu budou přebírat zaměstnanci obce.
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 25. května dopoledne u
Hasičské zbrojnice firmou Ekor Kyjov.
Celoročně můžete nebezpečný odpad
bezplatně odevzdat do firmy Ekor.
DĚKUJEME VŠEM, KDO TŘÍDÍ ODPAD A PŘISPÍVAJÍ TAK K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
MÁ TO SMYSL, TŘÍĎTE ODPAD.
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Vítání občánků
Noví občánci byli přivítáni
7. října 2018:
Sofie Krejčí
Maia Boháčková
Maxmilián Dvořák
Přejeme jim pěkné
a bezstarostné dětství plné
lásky a rodinné pohody.

Zpráva z evidence obyvatel
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 byl 822.
V roce 2018 zemřelo 5 občanů a narodilo se 10 dětí.

K trvalému pobytu se přihlásilo 24 občanů
a z obce se odhlásilo 13 občanů.

Občasník obce Lovčice
Sestavil Bc. Antonín Mlejnek, úprava textů Mgr. Sylva Klimešová.
Vyšlo dne 5. dubna 2019, místo vydání Lovčice, počet výtisků 350 ks
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