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ÚVOD

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Strategické plánování není
pro obce závazné, ale významně pomáhá při dalším rozvoji obce. Smyslem tvorby bylo na
základě popsání situace v obci a názoru občanů formulovat představy o budoucnosti obce
včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy dosáhnout.
Tento dokument byl vytvářen během roku 2019 na období let 2020–2029.
Do procesu tvorby PRO byla také zapojena veřejnost, která se formou komunitního
plánování v únoru 2019 podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Lovčice jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 8 km severozápadně od Kyjova.
Žije zde 818 obyvatel (k 1.1.2019). Obec se nachází na jižním okraji Ždánického lesa.
Stékají se zde potoky Jordánek a Syslůvka a z obce odtékají jako Lovčický potok.
1. Území
Tabulka: Základní charakteristika obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

31. 12. 2019
Kyjov
Ždánice
Kyjov
Kyjov
Lovčice
1649,57
1
1
228
1131

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ

Historie obce
První stopy lidského osídlení v okolí Lovčic spadají do doby neolitu. V lokalitě Lovčic byly
nalezeny i další důkazy o životě z pozdní doby kamenné, z doby bronzové i z doby železné.
Je pravděpodobné, že se Lovčicím nevyhnulo ani slovanské osídlení, které navazovalo na
předchozí starší sídliště.
První zmínka o Lovčicích pochází z roku 1131. Lovčice byly původně zeměpanskou osadou.
První jejich známým držitelem byl Smil ze Střílek. Vlastnil však jen část osady. Sousední
osady Přestavlky a Tikov později splynuly s Lovčicemi. Část podílů Lovčic později přešlo na
cisterciánský klášter ve Vizovicích a klášter benediktinek v Pustiměři u Vyškova.
Oba kláštery své lovčické majetky pronajímaly. Dočasní držitelé se střídali. Nakonec roku
1548 Lovčice získal Jan Ždánický ze Zástřizl, a tím se staly součástí ždánického panství.
Roku 1622 se Lovčice spolu se ždánickým panstvím staly na tři staletí majetkem rodu
Liechtensteinů.
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znak

vlajka

Znak: V zeleném štítě vztyčená stříbrná lovecká kuše se zlatou povolenou tětivou a
červenou střelou, provázená vpravo vinným hroznem a vlevo žaludem, obojí zlaté a se
stopkou.
Vlajka: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený a bílý, v poměru 1:4:1. V zeleném pruhu bílá
lovecká kuše se žlutou povolenou tětivou a červenou střelou, provázená dole vinným
hroznem a žaludem, oboje žluté a se stopkou.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Graf: Vývoj počtu obyvatel, stav k 1.1.

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ

Nejvíce obyvatel měly Lovčice v roce 1910 (1381 přítomného obyvatelstva). Poté docházelo
k postupného stálému poklesu až do roku 2000 – nepravidelné kolísání mezi cca 780 a 800
obyvateli. Po druhé světové válce odešlo z Lovčic asi 15 rodin do pohraničí. Od roku 2008 (s
výjimkou přelomu let 2014/2015) počet obyvatel trvale mírně stoupá k současnému stavu
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818 obyvatel (k 1.1.2019).
Graf: Obyvatelstvo Lovčic podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 31. 12.)

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ

Počty obyvatel v základních věkových skupinách se ve sledovaném období 2013-2018 příliš
neměnily. Lze vysledovat postupný mírný nárůst počtu obyvatel ve věkové skupině 65 a více
let. Tento trend je patrný i v nárůstu indexu stáří. Hodnota indexu vyšší než 100 znamená, že
počet osob nad 65 let je vyšší než dětí. Tento index vzrostl v Lovčicích ze 119 (2013) na 131
(2018). Tato hodnota je lehce nad průměrem Jihomoravského kraje - 123 (2016). Nižší index
stáří mají v rámci kraje obvody v okolí Brna.
Graf: Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatel (1971-2018)
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Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ

V 80. letech minulého století byl přirozený přírůstek dlouhodobě v kladných hodnotách. Od té
doby nepravidelně kolísá mezi kladnými a zápornými hodnotami. V posledních letech se
objevuje pozitivní trend. Celkově mají hodnoty přírůstků menší rozptyl než v minulosti.
Vysoké hodnoty celkového přírůstku jsou obvykle způsobené migrací (např. rok 1988).
Tabulka: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání (rok 2011)
celkem
656

muži
320

ženy
336

bez vzdělání
základní vč. neukončeného

3
183

1
60

2
123

střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání

265
135
16
3

167
65
6
-

98
70
10
3

vysokoškolské

41

15

26

Obyvatelstvo 15 a více let

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 mělo v Lovčicích nejvíce obyvatel
středoškolské vzdělání bez maturity (256). Další následuje základní (183) a úplné střední
s maturitou (135). Vysokoškolsky vzdělaných bylo celkem 41, což je 6,3%.
Při sčítání lidu v roce 2011 se 41,3% obyvatel hlásilo k moravské národnosti a 39,7%
k české. Věřících bylo 50,1%, z toho k římskokatolické církvi se hlásilo 38,2% obyvatel,
k církvi československé husitské 0,3%. Bez náboženského vyznání bylo 16,2% obyvatel.
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Sociální situace v obci
V obci se nenachází jasně definovaná sociálně vyloučená lokalita. Jde spíše o jednotlivé
rodiny či jednotlivce v tíživé životní a finanční situaci. Obec v rámci možností a ve spolupráci
s Odborem sociálních věcí města Kyjova těmto občanům poskytuje pomoc.

Spolková, osvětová a informační činnost
V obci v současnosti působí několik tradičních spolků a spolková činnost je v Lovčicích velmi
dobře rozvinutá. V obci také fungují kroužky pro děti v rámci základní školy. Obec Lovčice
dlouhodobě poskytuje finanční pomoc spolkům a sdružením.
Habřéci, z.s.
Habřéci usilují o zachování tradic a folklóru v Lovčicích. Svou činností Habřéci plynule
navázali na zaniklý soubor Lovečan (v roce 1999) a převzali také péči o obecní kroje, které
byly pořízeny v 80. letech. Díky těmto krojům se daří udržovat folklor v obci na vyšší úrovni.
Spolek v obci tradičně pořádá třídění krojované hody (roznášení hodových věnců, pozvání
od krojovaných mužů na hody, průvod ke stárkům).
Folklorní soubor Lovečánek
Vznikl v roce 2003, hlavním posláním je zachování tradic (kroje, folklorní tance a zpěv). Děti
se účastní přehlídek a pěveckých soutěží a vystupují na různých akcích. Spadá pod Habřéci,
z.s.
Sbor dobrovolných hasičů
Velká členská základna (50), organizace kulturních akcí (Ostatky, Petropavelské slavnosti).
Mužský sbor Lovčice, z.s.
Mužské folklorní pěvecké sbory patří mezi jeden z fenoménů Slovácka, jsou nositeli a
udržovateli folklorních tradic, krojů, lidové písně, hudby a tradiční lidové kultury. Historie
mužského sboru v Lovčicích začala v roce 2010. V roce 2016 vznikl spolek se statusem
právnické osoby, což spolek opravňuje k pořádání veřejných akcí nebo např. čerpání dotací.
Mezi kmenovou činnost patří od roku 2011 pořádání letního „Posezení u cimbálu“. Dále
exkurze do profesionálního vinařství a obnovení tradice předvánočního a štěpánského
koledování, setkání u Végrova kříže.
Myslivecký spolek Lovčice
Péče o honitbu, v současnosti asi 16 členů. Spolek vlastní chatu v Žegrútě. V roce 2014 byla
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opravena a zvětšena. Slouží pro potřeby spolku a občanů.
Klub dětí a mládeže Lovčice, z.s.
Tvořivé, naučné a zábavné činnosti pro maminky s dětmi. Pravidelná setkávání, divadelní
představení, akce pro děti. Zaštiťuje aktivity kroužku Všeználek.
T. J. FK Sokol Lovčice, z.s.
Vznik 25. 10. 1994. Stálá členská základna (asi 100 členů), A mužstvo, mladší přípravka,
starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost. Pořádání kulturních a sportovních akcí.
V obci dále fungují:
SUKULENT Honc – Pěstování a prodej sukulentních rostlin, pořádání pravidelných výstav.
Chrámový sbor – Při farnosti v Lovčicích.
Auto moto veterán klub Lovčice – Podpora a ochrana zájmů motoristů, podpora a rozvoj
motoristického sportu i nemotorových sportovních disciplín, dosažení udržitelného a
společensky odpovědného rozvoje motorismu, snižování negativních vlivů motorismu na
životní prostředí, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, uchování památek dokladujících
historii a vývoj motorismu.
Přehled pravidelných akcí konaných v obci


















Obecní ples
Karneval pro děti
Ostatky
Motoplech
Přehlídka místních pracovních strojů
Ochutnávka vín
Letní posezení u cimbálu
Den dětí – Klub dětí a mládeže Lovčice
Petropavelské slavnosti
Letní noc
Setkání u Végrova kříže. Setkání farníků z Věteřova a Lovčic. Procesí k Végrovu kříži
v polích mezi obcemi a slavnostní pobožnost. Vystoupení mužských sborů z Lovčic a
Věteřova.
Krojované hody. Pořádá obec a místní mládež. Slavnostní stavění máje, krojovaný
průvod dědinou, večerní hodová zábava.
Rej čertů
Předvánoční jarmark
Zpívání u vánočního stromu. Společné vánoční setkání občanů. Vystoupení dětí,
sborů a zpěv koled.
Adventní koncert
Vítání občánků

Obec zveřejňuje informace pomocí obecního hlášení, na internetových stránkách obce a na
obecní vývěsce. Souhrn událostí a dění v obci přináší pravidelně vydávaný zpravodaj
Lovčické ozvěny (2x ročně).
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tabulka: Registrované ekonomické subjekty podle právní formy (k 31. 12. 2018)
v tom
Ekonomické
právnické
subjekty celkem
osoby
celkem
196

z toho

z toho
obchodní
společnosti

fyzické
osoby
celkem

živnostníci

zemědělští
podnikatelé

11

169

151

5

27

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ

Tabulka: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (k 31. 12. 2018)

Celkem

196

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
104

Zemědělství, lesnictví, rybářství

27

13

Průmysl celkem
Stavebnictví

23

17

48

32

Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba mot. vozidel

33

12

Doprava a skladování

6

3

Ubytování, stravování a pohostinství

7

1

Informační a komunikační činnosti

2

2

Peněžnictví a pojišťovnictví

10

2

Činnosti v oblasti nemovitostí

2

1

Profesní, vědecké a tech. činnosti

11

6

Administrativní a podpůrné činnosti

1

1

Veřejná správa a obrana; pov. soc.
zabezpečení

2

1

Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

2

2

.
1

.
1

Ostatní činnosti

15

9

Registrované
podniky

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ

K 31.12.2018 bylo v Lovčicích registrováno celkem 196 podniků, z toho 104 se zjištěnou
aktivitou. Z toho bylo 79 fyzických osob aktivně podnikajících dle živnostenského zákona a
17 aktivních právnických osob. V obci je registrováno 5 zemědělských podnikatelů (3
aktivní). Areál bývalého JZD – sídlo cca 5 podnikatelů (chov prasat, dílny, autoopravna,
sklady, plánuje se výstavba kompostárny).
V obci jsou nabízeny tyto služby: truhlářství, klempířství, tesařství střechy, malby a nátěry,
zemní práce, kadeřnictví a kosmetika, autoservis, zednické práce, kominictví, instalatérství,
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doprava, cukrářství, stavebnictví, vodotopo, hrobník, Velvet Bar, gastronomické služby a
catering, obchod Jednota a Hruška Lovčice, knihovna, pošta, pěstování sukulentů.
V obci je dostatečná nabídka základních služeb. Výhodou je možnost zaměstnání v obci
(LOVA spol. s.r.o.). Obyvatelé by uvítali v obci čajovnu či cukrárnu, vhodnou pro rodiny
s dětmi a starší občany.

Zemědělství a řemesla
Lovčice byly vždy zemědělskou obcí. Pěstovalo se zde obilí, vinná réva, řepa, ovoce a
choval se zde dobytek. V okolí Lovčic se rozkládaly poměrně rozsáhlé vinice, které v
polovině 18. století zaujímaly plochu téměř 57 ha. Koncem 19. století však nastal úpadek
vinařství nejen v Lovčicích, ale i v celém jihomoravském regionu. Vinařství vystřídalo
sadařství, začaly se vysazovat pole i louky a úspěšně se rozvíjelo dobytkářství. V roce 1950
vzniklo za nepokojů místní JZD a došlo ke zcelování pozemků. V obci byl zřízen kravín,
vepřín a drůbežárna. Typickým řemeslem bylo tkalcovství, byla provozována výroba
dřevěného zboží a dřevěného uhlí, cihel, lihovin. V posledních letech je provozována
kovovýroba a zpracování plastů.
Pěší turistika
Mezi oblíbené cíle pěších turistů patří Ždánický les s několika značenými turistickými trasami.
Nejdelší z nich je modrá turistická značka z Kobeřic do Jestřabic procházející přes Lovčice,
dále je zde zelená trasa přes Lovčice na Ostrovánky. Ze Ždánic k vrcholu U Slepice a zpět
přes Lovčice vede naučná stezka zabývající se přírodou Ždánického lesa, ale i těžbou ropy a
historií oblasti. Hojně je též využívaná cyklostezka Ždánka, spojující Ždánice a Uhřice Janův
Dvůr. Obec plánuje vybudovat napojení na tuto cyklostezku.
Trh práce
V ekonomicky aktivním věku (15–64 let) bylo v obci celkem 513 obyvatel (k 31. 12. 2018).
Většina obyvatel musí za prací dojíždět. Data ze sčítání lidu z r. 2011 uvádí, že ze
787 obyvatel dojížděla do zaměstnání pětina ekonomicky aktivních obyvatel. Nejvíce
obyvatel dojíždělo do Kyjova (27), do Ždánic (25) a do Brna (19). Z odvětví ekonomické
činnosti převažuje průmysl, který má v Kyjově i Ždánicích svou tradici. Dalším významnějším
odvětvím je zdravotnictví a sociální činnost.
Do škol vyjíždělo celkem 43 žáků a studentů, nejvíce do Ždánic (17), Kyjova (6) a Brna (5).
Přibližně třetina obyvatel tráví dojížděním do 15 minut času, třetina do 30 min a třetina do 1
hodiny.
Tabulka: Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti k 31. 12. daného roku
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Uchazeči o zaměstnání Podíl nezaměstnaných osob
v evidenci úřadu práce
(%)
celkem

dosažitelní

celkem

muži

Období (k 31.12.)

ženy

24

23

4,58

5,62

3,56

32
45

31
41

6,18
8,15

5,20
8,70

7,14
7,60

2018
2017
2016

40

39

7,65

8,85

6,40

2015

52

48

9,30

11,83

6,69

2014

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob zvolna klesal z 9,3 v roce 2014 k 4,6 v roce 2018. Pokles
nezaměstnanosti v obci kopíruje celkový pokles nezaměstnanosti v rámci ČR. Podíl
nezaměstnaných žen ve sledovaném období je výrazně nižší než mužů.
Podíl nezaměstnaných osob k 31.12.2019 činil 4,7%. Vzhledem k nabídce práce jde
zpravidla o dlouhodobě nezaměstnané osoby, u kterých je malá šance na návrat do
pracovního procesu. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce byl
24.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Silné stránky: Vlastní vodojem, zdroj a úpravna vody. Rekonstruovaný vodovod a kanalizace
v obci. Napojení na ČOV Ždánice. Plynovod.
Obecní vodovod zásobují zářezy, vybudované v údolí Lovčického potoka v letech 1946 až
1947, zachycující prameny vyvěrající ve svazích tohoto údolí. Zářezy pro jímání podzemní
vody se nachází v lesním masivu severně od Lovčic, v údolí Lovčického potoka. Kvalita
podzemních vod se mění v závislosti na poměrech v místě jímání, jedná se o podzemní vody
středně až silně mineralizované, tvrdé až velmi tvrdé s vysokým podílem vápníku. Místy se
vyskytují zvýšené obsahy železa. Jímací území vzniklo vybudováním tří zářezů a jedné
studny podchycujících pramenné vývěry v údolí horního toku Lovčického potoka. Práce na
zachycení vývěrů byly provedeny v letech 1946 až 1947. Byly vybudovány zářezy: „Pod
Vojáčkovým žlíbkem“, „Syslůvka“, „Pod Vápenkou“ a studna na prameni. V padesátých
letech byl vybudován zářez „Nový“, ležící v nivě potoka mezi Vojáčkovým žlíbkem a
Syslůvkou. Dá se říct, že vybudované jímací zářezy v údolí tzv. Lovčických pramenů jsou
dnes nejen technicky, ale i historicky cenné stavby.
V roce 1997 Obec Lovčice vystoupila ze společnosti VaK Hodonín, a.s. Na základě kupní
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smlouvy odkoupila Obec Lovčice od společnosti VaK Hodonín, a.s. systém vodovodního díla
zásobujícího obec Lovčice pitnou vodou, a to v rozsahu: prameniště Lovčice, vodovodní
přívod z prameniště po vodojem, vodojem a vodovodní rozvod po obci. Obec Lovčice se tak
stala majitelem a provozovatelem Vodovodu Lovčice. Obec Lovčice smluvně dohodnutého
odpovědného zástupce na provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, dále má uzavřeny
smlouvy na provádění služeb v souvislosti s opravou vodovodu a na provádění chemického
a mikrobiologického rozboru vody.
Plynofikace obce proběhla v letech 1992-1995. Rozvodná plynová síť je v dobrém stavu.
Trafostanice i distribuční sít nízkého napětí jsou v dobrém technickém stavu. Územní plán
nabyl účinnosti dne 12. 02. 2013.
Obec má zpracovaný pasport místních komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení
a kanalizace.
Individuální bytová zástavba je z hlediska zásobení teplem zajištěna různě. Obyvatelé staré
zástavby používají často kotle na tuhá paliva, ale většina domů má možnost využít různé
druhy energií – pevná paliva, plyn, elektřinu. Podíl se mění dle modernizace domácností i
cen energií. Novější zástavba většinou využívá plyn a elektřinu.
Obec je vybavena kontejnery na tříděný odpad. i odpadkovými koši. Kontejnery na tříděný
odpad jsou umístěny na 8 místech, z toho na dvou místech je možno odkládat textil pro
Charitu a na jednom drobný kovový odpad z domácností. Od jara do podzimu bývá jednou
měsíčně odvážen velkoobjemový odpad. Nebezpečný odpad odváží firma EKOR jedenkrát
ročně. Odběratelem směsného komunálního odpadu je firma EKOR, s.r.o. Kyjov. Odvoz SKO
se uskutečňuje jedenkrát za 14 dní. Odvoz bioodpadu se uskutečňuje taktéž jedenkrát za 14
dní. Firma EKOR, s.r.o. Kyjov rovněž zabezpečuje odvoz tříděného odpadu. Komunitní
kompostárna poblíž areálu bývalého JZD umožňuje občanům zdarma ukládat bioodpad.
Obyvatelé by uvítali více odpadkových košů podél hlavní silnice a pytlíky na psí exkrementy.
Dopravní infrastruktura
Po správním území obce prochází státní silnice I/54 a krajské silnice III/4301 a III/0549.
Obec se nachází mimo hlavní tah silnice I. třídy I/54. Silnice III/4301 v extravilánech mezi
obcemi Bukovany, Ostrovánky, Nechvalín, Lovčice a městem Ždánice byla zrekonstruována.
Plánována je rekonstrukce průtahu obce, kde je v současnosti položena kostková dlažba.
Obec zvažovala dvě možnosti – zrekonstruovat ji jako památku nebo dlažbu odstranit,
zpevnit podloží a vybudovat novou silnici. Obě řešení mají výhody a nevýhody. Občané
v referendu rozhodli o vybudování nové silnice. Místní a účelové komunikaci jsou postupně
rekonstruované.
13

Obec plánuje obnovit některé polní cesty a vybudovat cyklostezku mezi Lovčicemi a
Ždánicemi, kde začíná cyklostezka Ždánka vybudovaná na části bývalé trati Čejč – Ždánice.
Tato cyklostezka je obyvateli i turisty hojně využívána. Je vybavena odpočinkovými místy a
odpadkovými koši.
Dopravní obslužnost
V obci je dobré autobusové spojení do okolních měst a obcí. Veřejné služby v přepravě
cestujících jsou zajišťovány formou Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje. Významné přepravní proudy do regionálních středisek Kyjov a Ždánice, dále do Brna.
Jde o pravidelné cesty do zaměstnání a také studentů do škol.
V pracovní den jede na Kyjov celkem 23 přímých spojů. Do Ždánic jezdí v pracovních dnes
24 spojů. O víkendu jede do Kyjova i Ždánic přímých 10 spojů. Při cestách do Brna je možno
využít spoje IDS s přestupy nebo v Bučovicích přestoupit na vlak. V obci jsou 3 kryté
zastávky (dolní a horní zastávka a zastávka na kopci).
5. Vybavenost
Bydlení
V obci se nachází celkem 380 rodinných domů, nad OÚ jsou nabízeny 4 nájemní byty.
Občanská vybavenost je kumulována v centrální části obce (škola, školka, OÚ, pošta,
obchod, hřiště). Děti by uvítaly hřiště i v Dolním konci obce. V budově OÚ se nachází také
obřadní síň. Dále se v obci nachází sportovní areál, dětské hřiště, fotbalové hřiště, kaple,
kostel, hřbitov, hospoda, kulturní dům, knihovna. Problém s dlouhodobě neobydlenými a
chátrajícími domy soukromých majitelů.
Kulturní dům
V kulturním domě Lovčice jsou během roku pořádány různé kulturní akce a je zde umístěna
obecní knihovna.
Například – taneční zábavy, divadelní představení, koncerty, výstavy, besedy, kurzy a jiné
akce. Kulturní dům nabízí pronájem prostor na firemní večírky, schůze, přednášky, rodinné
oslavy apod. V roce 2019 proběhlo rozšíření KD, s úpravou okolí a vybudováním
parkovacích míst. Kapacita (celý KD 120, kavárna 20 osob). Je potřeba nová
elektroinstalace.
Malé hřiště u lesa
V klubovně a areálu na malém hřišti u lesa v Lovčicích, lze během roku pořádat různé
kulturní akce a oslavy. Areál, ale zejména klubovna, nabízí pronájem prostor na schůze,
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přednášky a rodinné oslavy. Kapacita (areál 120, klubovna 20 osob).
Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště lze využívat celoročně denně od 8:00 do 20:00 a v měsících červen,
červenec, srpen do 21.00 h, mimo hodin určených školnímu vyučování a trénování žáků a
přípravky TJ FK Sokol Lovčice. Užívat hřiště lze pouze k povolené sportovní činnosti, a to ke
všem druhům kolektivních i individuálních míčových her (volejbal, basketbal, badminton,
házená, nohejbal, tenis, malá kopaná apod.).
Školství a vzdělávání
Podle školní kroniky byla v Lovčicích vybudována škola dříve než kostel. Snad první budova
školy stávala pod nynějším kostelem. Roku 1836 byla postavena nová budova školy na
místě bývalého hřbitova. Současná budova školy, jak ji známe dnes, pochází z roku 1900 a
patří k významným stavbám obce. Je v ní umístěn první stupeň základní školy, mateřská
škola a pošta. Zřizovatelem školy je Obec Lovčice. Součástí školy jako příspěvkové
organizace je: mateřská a základní škola, školní družina a školní jídelna. Ve škole jsou 3
třídy (1. a 2. ročník, 3. a 5. ročník a 4. ročník). Škola má 12 pracovníků.
Vzdělávací program: "Tradice, ekologie a otevřenost" - v 1. až 5. ročníku. Škola je
vyhledávaná pro rodinný přístup, vhodná pro žáky, kterým vyhovuje klidnější prostředí malé
školy. Nabízí několik různě zaměřených kroužků. Druhý stupeň základního vzdělání zajišťují
školy ve Ždánicích, Archlebově, Žarošicích nebo v Kyjově. Další stupně vzdělání jsou rovněž
zajišťovány v okolních městech (Kyjov, Bzenec, Brno, Klobouky, Hodonín).
Zdravotnictví
Praktičtí lékaři, dětský lékař a ordinace zubních lékařů jsou ve Ždánicích a Archlebově. Do
obce dojíždí mobilní služba Homedika s.r.o. domácí péče, která zajišťuje domácí lékařskou
péči pro dlouhodobě nemocné. Další lékařská péče je zajištěna ve spádovém městě Kyjov,
kde je krajská nemocnice, poliklinika i ordinace specializovaných lékařů.

Sociální péče
Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v terénní formě.
Zajišťují ji Oblastní charita Hodonín, Charitní pečovatelská služba Ždánice, DPS ve
Ždánicích a ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. V obci nejsou žádná zařízení
sociálních služeb pro seniory či zdravotně postižené. Tyto služby jsou nejblíže dostupné ve
spádovém městě Kyjově. Také osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají
sociálních služeb v Kyjově.
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Kultura
V obci je dostatek prostoru pro venkovní i vnitřní kulturní akce (kulturní dům, venkovní
prostor se zpevněnou plochou a altánem a zázemím poblíž lesa na okraji obce).
Památky, válečné hroby a pietní místa
Pomník Petra Jeteliny
Drobný pomník padlému v 1. sv. válce ve tvaru kříže, pod kopcem na rozcestí hlavní silnice
od Nechvalína a odbočky na vedlejší cestu ke hřišti; pod lipami u domu č.p. 319.
Pomník Benedikta Blatného
Hrob padlých rumunských vojáků
Hrob 2 padlých rumunských vojáků na místním hřbitově.
Pomník obětem 1. sv. války
Kamenný pomník obětem 1. sv. války na návsi poblíž budovy fary.
Kaple Panny Marie v Kučích, socha Panny Marie za hřištěm, socha sv. Jana Nepomuckého,
6 křížků, hřbitov.
Obec pravidelně udržuje a opravuje.
Végrův kříž
Významný památník stojící na hranici katastru obcí Věteřov a Lovčice. Rodina Végrů zde
dala postavit na památku provdání jejich dcery do Věteřova. Jako důkaz spojení obou rodin i
farností. Originál Végrova kříže dnes stojí u věteřského hřbitova. Nový kříž byl postaven na
původním místě v polích a slavnostně vysvěcen v r. 2012. Jednou ročně probíhá ke kříži
procesí z obou farností a společná bohoslužba se společným vystoupením mužských sborů
z obou obcí. Bylo zde vybudováno odpočinkové místo a byly vysazeny stromky.
Farní kostel sv. Petra a Pavla
Postaven v letech 1803 – 1805 v empírovém slohu podle projektu, který zpracovat vídeňský
architekt Laurent – Benoit Dewez. Na věži jsou umístěny tři zvony. V letech 1913 – 1914 byla
postavena výstavná jednopodlažní fara s freskami od Jano Köhlera. Probíhají zde aktivity
farnosti, víkendové a prázdninové pobyty dětí. Fara i kostel jsou v majetku farnosti a jsou
postupně rekonstruovány. V roce 2019 proběhla další etapa rekonstrukce hřbitova.
Památky na katastru obce jsou postupně rekonstruované. V obci jsou zachovány hlavní
tradiční oslovy a kulturní akce. Pro zlepšení podmínek pro kulturní život obec v rámci
rekonstrukce rozšířila prostor KD. Dále je v plánu zbudování oddechová zóna pro děti u lesa
na stanování a rekonstrukce klubovny pro spolky a občany na rodinné akce u hřiště za farou.
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Sport a volnočasové aktivity
V obci se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, dětské hřiště pro
potřeby MŠ a ZŠ, malé hřiště u lesa, tábořiště u lesa Žegrút.
TJ SOKOL Lovčice.
6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Katastr celkem zaujímá rozlohu 1650 ha, z toho 916 ha lesní půdy, 495 ha orné půdy, 67 ha
trvalých travních porostů, 62 ha ostatních ploch, 45 ha zahrad, 27 ha ovocných sadů, 19 ha
zastavěné plochy, 17 ha vodní plochy, a 1 ha vinic. Z geomorfologického hlediska je území
součástí Ždánického lesa.
Graf: Druhy pozemků v obci (k 31. 12. 2018)

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Z klimatického hlediska patří tato oblast k nejteplejším oblastem našeho státu. Více než
polovina plochy katastru Lovčic spadá do Přírodního parku Ždánický les. Jde o kvalitní
lesnaté území s karpatskými dubohabřinami a květnatými bučinami. Na lovčickém katastru
v současnosti převažují mladá stádia lesa.
V severozápadním cípu katastru se nachází Přírodní rezervace U Vrby, kde se vyskytuje
velice zachovalá stará bučina s výskytem vzácných druhů brouků.
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Na severozápadním okraji intravilánu Lovčic se nachází rybník, na jehož severním cípu lze
nalézt zajímavou mírně slanou (subhalofilní) rákosinu, kde se v minulých letech objevil
extrémně vzácný druh rostliny rozrazil slanistý, patřící ke kriticky ohroženým druhům české
flóry. V roce 2019 při zběžné prohlídce však nebyl nalezen. Rákosina je ve své západní
polovině přímo ohrožena hustým náletem mladé olše, kterou je nutné vyřezat a ponechat
prostor pro znovu vyklíčení rozrazilu. Seč rákosiny jednou ročně by měla zabrzdit expanzi
rákosu.
Severně od rybníka navazuje úzká niva potoka Jordánek, toho času zarostlá rákosem a
částečně i rumištní vegetací (celíky, kopřivy, ostružiník) a různě silně zapojeným náletem vrb
a dalších dřevin. Lokalita funguje jako přirozený mokřad s retencí vody.
Jižně od rybníka navazuje v nivě potoka ohrazená pastvina s náletem dřevin, kde je porost
pasený. Tento způsob managementu by bylo vhodné zachovat pro potlačení rumištní
vegetace.
Celý severní okraj intravilánu Lovčic je lemován menšími záhumenkami, sady, políčky,
travními porosty i vinohrady. Jde o pěknou mozaikovitou krajinu kopírující silnici a přilehlé
domy. Nedostatečně sečené trávníky by bylo vhodné sekat alespoň jednou ročně, aby se
zabránilo expanzi plevelů a dalších problematických druhů rostlin. Většina pozemků je však
pravděpodobně v soukromém vlastnictví.
Podobně je tomu i v případě lokality Sedlavince sousedící severně, kde je komplex trávníků,
sadů, vinohradů a políček zřejmě také v soukromém vlastnictví. Tato oblast je však celkově
ještě více zarostlá a trávníky méně sečené než lokalita předchozí. O to je však naléhavější
zanedbané a nesečené plochy sekat, posečenou hmotu odklízet, a případně i vyřezat část
křovin a stromů.
Přirozená niva Lovčického potoka byla zčásti převedena na ornou půdu. V oblasti Žleby je
vytvořen systém tří tůní, které fungují jako přirozený mokřad, a jsou zarostlé rákosem a
částečně i mladým náletem olše.
Stejně tak niva Soudného potoka je prakticky v celém svém průběhu katastrem převedena
na ornou půdu, takže nemůže plnit svou původní přirozenou funkci retence vody. V celém
průběhu toku je však vytvořen zajímavý souvislý lužní doprovod v podobě olšiny, která až ve
své jižní cca čtvrtině nemá podobu olšového potočního luhu, ale tvoří pouze úzkou linii
s převažujícími keři. Na celé této poměrně dlouhé olšině se podepisuje negativní vliv těsně
sousedících polí (na místě bývalé nivy), splachy hnojiv a tím silně zvýšená úživnost celého
porostu, která se projevuje silným rozvojem kopřiv, ostružiníků a dalších problematických a
konkurenčně silnějších druhů rostlin.
Jižní polovinu katastru tvoří orná půda a podél silnice na Nechvalín také rozlehlý meruňkový
sad. Jeho výhodní část na svahu je celkově zanedbanější, zarostlejší než západní část
v rovině. I zde se však podrost sadu seče jen omezeně a bylo by vhodné trávník pravidelně
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sekat. Některé úseky jsou dobře sečené a podrost je celkově druhově bohatší než plochy
zanedbané.
Velmi opomíjenou, ale přesto jednu z nejcennějších partií katastru tvoří oblast Malinky poměrně prudký svah severozápadní orientace nad jihovýchodní částí intravilánu. Jde o
zarostlé stráně nad řadou domů, zřejmě bývalé pastviny v kombinaci se sady, nyní jen se
zbytky velmi cenných stepních společenstev. Lokalita je dlouhodobě nesečená a zarůstající
dřevinami. Některé úseky jsou alespoň jednou za čas sečené, což se automaticky projevuje
zvýšením druhové bohatosti rostlinné a jistě i živočišné. Příkladem budiž víceméně sečený
rozvolněný sad v jižní části. Některé zarůstající enklávy stále hostí ohrožené a vzácnější
druhy rostlin jako např. černohlávek velkokvětý. Celou lokalitu je velmi nutné alespoň jednou
za dva roky sekat, odklízet posečenou hmotu pryč a ideálně i vyřezat část křovin, aby se
mohla znovu obnovit cenná step.
V katastru pramení Jordánek, Lovčický potok. Na Jordánku a v mokřadním poldru se
vyskytují bobři. Dle vyjádření vedení obce tam nezpůsobují větší škody. V roce 2019
proběhla

úprava

poldru

v trati

Sedlavince.

Financováno

Jihomoravského kraje Boj proti suchu a zadržení vody v krajině.
Srovnání členění krajiny – rok 1953 a 2015
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v rámci

dotačního

titulu

Zdroj: https://kontaminace.cenia.cz; www.mapy.cz

Problémy:
-

následky intenzivního velkoplošného hospodaření (zvýšená eroze půdy, splachy
pesticidů a hnojiv do niv potoků v katastru obce)

-

nedostatečná údržba travních porostů s cennými zbytky stepní vegetace

Pozitiva:
-

rybník oživující krajinu (majitel Lesy ČR)

-

udržovaný mokřadní poldr

-

mozaika záhumenků, sadů a vinic drobných vlastníků místy se zbytky cenné stepní
vegetace

-

sousedství rozsáhlého lesního komplexu Ždánický les

-

napojení na ČOV

Ochrana životního prostředí
Přírodní rezervace U Vrby
U Vrby je přírodní rezervace v nejstarší části Ždánického lesa v okrese Hodonín v
Jihomoravském kraji, poblíž nejvyššího kopce U Slepice. Je dostupná po turisticky
značených trasách a cyklostezkách. Pramení zde Lovčický potok a nedaleko i Jordánek.
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Rezervací prochází naučná stezka. Rostou zde zachovalé bučiny – stáří až 150 let.
Převažuje buk lesní, v menší míře je zastoupen dub zimní, habr obecný, lípa malolistá.
Trouchnivějící stromy hostí rozmanité druhy brouků (například roháče obecného), v
porostech hnízdí holub doupňák, holub hřivnáč, pěnkava obecná, krkavec velký.
Vyhlášená rozloha: 30,02 ha
Ždánický les
Ždánický les má rozlohu 11 000 ha a táhne se od Bošovic na východ do údolí, kde vede
železniční trať od Nemotic dále na Kyjov a do Vlárského průsmyku. Podle reliéfu se dělí na
Hustopečskou pahorkatinu, Boleratickou vrchovinu a nejvyšší část, Dambořickou vrchovinu,
s rozsáhlými lesními komplexy a nejvyšším vrcholem U Slepice (441 m). Přírodní park
Ždánický les byla vyhlášena v roce 1994 a má rozlohu 30,02 ha. Účelem je ochrana
společenstev skupiny lesních typů dubové bučiny. Dominantou stromového patra je buk
lesní, v malém množství je dub zimní a lípa srdčitá. Bylinný porost tvoří převážně typické
druhy bučin jako je svízel vonný, svízel Schustlessův, lipnice hajní a kyčelnice cibulkoliská
Přístup: územím vede několik turistických značených cest. Do přírodního parku je
neomezený vstup.
Významné krajinné prvky
VKP Malinky, evid. č. 24–44–16/9, k.ú. Lovčice
Na východním okraji Lovčic, na západní straně zahrady, na východě pole. Jedná se o strmý
svah se západní a severozápadní expozicí, nadmořská výška 230–260 m, podélně i příčně
zvlněný, s několika stabilizovanými erozními rýhami 2–4 m hlubokými. Na horním i dolním
okraji vysoké staré agrární terasy. Nachází se zde mozaika travino-bylinných společenstev,
místy výsadby ovocných stromů, skupinově roztroušeny keře. Druhově bohatá společenstva
rostlin a hmyzu (otakárek ovocný).
7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Lovčice je obcí I. stupně. Obecní úřad Lovčice vykonává správu obce a státní správu
v přenesené působnosti. Je zde matriční úřad. Spadá pod stavební úřad Ždánice. V obci je
uvolněný starosta. Obec má zřízen kontrolní a finanční výbor.
Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací. Správa majetku obce Lovčice (vznik
2.1.2009, údržba veřejného prostranství, provoz vodovodu a kanalizace). Základní škola a
Mateřská škola Lovčice (vznik 1.1.2003, primární vzdělávání). Obec má 4 zaměstnance
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(administrativní pracovnice, vedoucí Pošty Partner, 2 pomocní pracovníci). Knihovnice a
kronikářka pracují na základě dohody o provedení práce.

Zdroj: Monitor státní pokladny
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Hospodaření a majetek obce
Tabulka finančních ukazatelů (konsolidované příjmy, výdaje a saldo) v letech 2013-2018.
ROK

PŘÍJMY

VÝDAJE

SALDO

2013

10 875 tis. Kč

8 597 tis. Kč

2 278 tis. Kč

2014

16 394 tis. Kč

16 350 tis. Kč

44 tis. Kč

2015

33 333 tis. Kč

35 862 tis. Kč

-2 529 tis. Kč

2016

38 188 tis. Kč

48 321 tis. Kč

-10 133 tis. Kč

2017

15 488 tis. Kč

16 546 tis. Kč

-1 058 tis. Kč

2018

19 123 tis. Kč

17 390 tis. Kč

1 734 tis. Kč

Zdroj: Monitor státní pokladny

Rozpočet je obvykle sestavován jako vyrovnaný či přebytkový. V letech 2013-2018 byl
celkem třikrát deficitní, děje se tak při větších investičních akcích.
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Zdroj: Monitor Státní pokladny, MF ČR

Bezpečnost
Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká. Obec nemá obecní policii. Přestupky
jsou řešeny na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Kyjov. Doba dojezdnosti
do obce u Hasičské záchranné služby i Policie ČR nepřekračuje 10 minut. K varování
obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je součástí varovného
informačního systému obyvatel.
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Vnější vztahy a vazby obce
Obec Lovčice je členem těchto organizací:


Mikroregion Ždánicko



DSO Severovýchod



Svaz měst a obcí ČR

Lovčice jsou členem mikroregionů Ždánicko a Sdružení obcí Severovýchod. Finanční
příspěvky jsou odváděny do všech výše uvedených organizací a dále je příspěvek odváděn
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Z těchto zdrojů jsou pak hrazeny společné projekty,
případně je poskytována poradenská činnost. Významným přínosem je společné řešení
odvážení odpadu pro celé DSO firmou EKOR.
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8. Komunitní plánování
Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Lovčice
Průběh komunitního plánování:
Komunitní plánování v obci Lovčice se uskutečnilo v pondělí 25. 02. 2019 od 17:30 hodin na
obecním úřadě. Občané obce Lovčice byli o pořádané 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 přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou
situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým
Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.
V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými
stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu
Programu rozvoje obce Lovčice. 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.
V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím
lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.
Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj
názor na život a dění v obci.
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 příjemné, podmětné prostředí
pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.
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I.

etapa – Současnost: Jaká je obec Lovčice teď?
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

































SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)






blízkost Kyjova
blízkost přírody, hezká krajina,
výhledy, hezké lesy, utěšený dojem
Lovčický potok, Jordánek
různorodé a aktivní spolky
bohatý kulturní a společenský život
zrekonstruovaný vodovod ve
vlastnictví obce a kanalizace
ČOV Ždánice
ZŠ a MŠ v obci
rybník
obchod se smíšeným zbožím
kniha o obci
blízkost do Brna
pošta
je tady klid (není tady tranzitní
doprava)
sportovní areál
husté spojení do Kyjova a Bučovic
(vlak)
nová stavební místa
dobře se tady dýchá (pokud se
netopí)
bezpečný pohyb pro děti
různorodé vyžití, kroužky
kostel jako centrum pro náboženskou
komunitu
hodně aktivních lidí se zájmem o
obec
KD + knihovna
dobrý starosta
zachovaný mlýn s interiérem
zaměstnavatel v obci (LOVA) – práce
v místě
areál na malém hřišti u lesa
lesní silnice, cyklostezky a cyklotrasy
nové polní cesty – asfalt
autoservisy
rozšířený hřbitov, nové zídky
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nutnost dojíždění do zaměstnání
větrná a vodní eroze
zavřená hospoda - druhá
neobydlené budovy
hluk a vibrace v blízkosti státní
komunikace (kostky) vedoucí přes
obec
nutná oprava chodníků
špatné ovzduší (nedodržování
vyhlášky - spalování)
chybí 2. stupeň ZŠ
chybí napojení Lovčice - Ždánice –
cyklostezka
chybí muzeum
na dolním konci chybí hřiště - (JZD)
chybí cukrárna, kavárna, čajovna
zeleň v obci (Skalka, farní zahrada)
chybí výsadba podél cest, do krajiny
špatný stav klubovny na malém hřišti
špatný stav družiny ve škole
neudržované kopce – stráně
chybí muži ve společenském životě
nebezpečná zatáčka na křižovatce u
kostela
v obci není lékař (2 km do Ždánic)
potřeba rekonstrukce prameniště
pobíhající psi




udržované tradice, kroje
zapojená mládež a děti do tradic
(Lovečánek, Habřéci)
 zvýšený zájem střední generace o
tradice
 mužský + chrámový sbor
 ženský sbor
 vlastní hrobař
 hasičský sbor
 myslivecký spolek
 fotbalové družstvo, podpora
mládežnického fotbalu
 paličkování v obci
 funkční hospoda
 vaří se obědy pro důchodce, rauty
 dostatek prostorů pro společenský
život (tělocvična, klubovna u malého
hřiště, KD)
 nové zastávky
 rodí se děti
 dobrá voda vlastní z lesa, svoje
studny
 recyklace
Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek
Anonymní dotazování na Slabé stránky
Priorita
Chátrající rybník
2
Chybí něco, kam se dá zajít s celou rodinou (pěkná hospoda se zahrádkou,
kavárna, cukrárna, kino)
2
Nepořádek u rodinných domů
1
Pomlouvání občanů
1
Nebezpečná křižovatka u kostela
1
Chodníky v ulici za Lovou doleva
1
Hlavní komunikace z kostek (průtah obcí Lovčice III/4301)
3
Chybí druhý stupeň na ZŠ
1
Špatný stav družiny
1
Chybí alespoň malé parkoviště u obchodu COOP Jednota
1
Chybí silnice u nových rodinných domů
3
Výskyt kočičích výkalů v prostorách zahrady MŠ
3
Vysoký počet neaktivních občanů, kteří si jen stěžují
1
Zastaralé hasičské vozidlo
1
Chybějící muzeum
2
Nerespektování rychlosti na silnici
1
Nepořádek na ulici k Vodojemu, na Rovinách
1
Chybějící stromy kolem hřiště
1
Slabší vyžití pro děti
1
Chybějící hřiště pro děti na dolním konci
3
Špatné ovzduší (zimní topení, kouř z komínů)
2
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Nerespektování obecních vyhlášek
Zadržování vody v krajině
Málo zeleně v obci
Chybí cyklostezka Lovčice-Ždánice
Odbahnění poldrů u Myslivecké chaty
Voda (studny)
Nedostatečná kapacita Vodojemu (je třeba navýšit)
Chybějí odpočinková místa a lavičky
Slabá účast občanů na kulturních akcích
V zimě není kultura mimo Ostatků

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

II. etapa – Určení priorit občanů na současné slabé stránky obce a budoucnost
obce - vizi
Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu životu v obci a
budoucnosti obce. Je zde znázorněna i tabulka přání dětí z kroužku Všeználek – co chci
v obci Lovčice?
Slabé stránky
Priorita
stárnutí obyvatel
3
dojíždění do zaměstnání
1
větrná a vodní eroze
3
chátrající areál JZD
2
zavřená hospoda - druhá
0
neobydlené budovy
5
hluk a vibrace v blízkosti státní komunikace vedoucí přes obec
4
nutná oprava chodníků
3
špatné ovzduší (nedodržování vyhlášky - spalování)
8
všude se musí dojíždět
2
chybí 2. stupeň ZŠ
0
chybí napojení Lovčice - Ždánice - cyklostezka
12
chybí muzeum
2
na dolním konci chybí hřiště - (JZD)
11
chybí silnice u nových domů - Padělky
11
kostková dlažba na hlavní komunikaci
3
chybí cukrárna, kavárna, čajovna
4
zeleň v obci (skalka, jarní zahrada)
2
chybí výsadba podél cest, do krajiny
0
špatný stav klubovny na malém hřišti
6
špatný stav družiny ve škole
6
chátrající rybník
4
neudržované kopce - stráně
2
v zimě je málo tanečních zábav
1
chybí muži ve společenském životě
1
zatáčka na křižovatce u kostela - nebezpečná
2
chybí lékař (ale je 2 km)
1
prameniště ve špatném stavu
5
pobíhající psi
1
Budoucnost - vize
pořádek v obci (předzahrádky, veřejné prostranství)
cyklostezka Lovčice - Ždánice
koupaliště
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Priorita
2
15
0

muzeum - i maličké
funkční a dodělaný vodovod
opravená hlavní cesta (vyměněné kostky)
vysazené stromy, zeleň (hlavně kolem cesty do Kyjova)
krásný, funkční mlýn a v něm pivovar a ubytovna
rybník s písečnou pláží a vstupem do vody
nová družina - rekonstrukce
fungující aktivity pro všechny věkové skupiny
nový bytový dům
startovací byty pro mladé
DPS (paní Konečná dá dům)
kinokavárna, cukrárna, čajovna
vyřešit neobydlené domy
navýšená kapacita vodojemu
remízky na polích
úprava hospodaření na polích
parkurové a motokrosové hřiště
zásahové vozidlo pro hasiče
hasiči vychovávají mládež
růžové sad u kostela, kde budou probíhat svatební obřady
na dolním konci bude hřiště pro děti a nová silnice (Padělky)

3
4
7
1
4
5
8
3
2
4
4
3
4
7
7
1
4
3
1
1
16

Náměty dětí z kroužku Všeználek pro rozvoj obce:
přání dětí z kroužku Všeználek – co chci v obci Lovčice?
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 posilovna pro děti
označení křižovatek - u pyramidy
koupaliště, aquapark
ordinace, dětský lékař
KFC, MC Donald, restaurace, cukrárna, kavárna - místo zavřené
hospody
zlepšit silnici - asfalt
přebudovat bývalé JZD - motokrosová trať
obchod s hračkami
kroužek parkouru s pořádným trenérem
větší tělocvična do školy
jump aréna
větší knihovna
zákostelí retardéry
most v "Záhumení" ke škole
koše po celé obci
Skupinová práce dětí v ZŠ a jejich návrhy na rozvoj obce:
Děti byly rozděleni do 4 skupin, kde společně sepsaly své návrhy. Návrhy se týkaly oblasti
sportu (větší tělocvična s fotbalovými brankami a hrazdou, šatny, kluziště), občanské
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vybavenosti (kavárna, cukrárna, rychlé občerstvení, automat na nápoje, pizzerie), turistiky
(aquapark, stezka korunami stromů, letiště), školy (nová družina a třídy, knihovna, zvýšení
platu učitelů, možnost volby oběda, kostra jako pomůcka). Kompletní přepis návrhů je uložen
na OÚ.
III. etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů
V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily podle
podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí:




Příroda, krajina
Život v obci
Infrastruktura, vybavenost obce

Tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově vymýšleli již
konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby došlo k zlepšení
života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky:
Příroda, krajina
výsadba zeleně – Skalka, farní zahrada, cesta na Kyjov, kolem hřiště
nekompromisně řešit špatné ovzduší (černý kouř z komínů)
organizovat společné úklidy veřejných prostor, okolí obce - výsadba stromů
sečení kopců - pořídit obecní ovce
vyřešit cestu ke kapličce - udržovat
obnovit rybníky "za Žégrutem"
revitalizace rybníka Jordánek
zahájit s uživateli polí (zemědělskými subjekty, kteří hospodaří na polích v okolí obce), aby
střídali plodiny na polích - větší zadržování vody v krajině
obnovit stromy v ulicích před domy - jako to bylo dříve
vykoupit pozemek obcí a zřídit park s lavičkami- vedle OÚ
výsadba růžového sadu u kostela - společná výsadba občany
vyčistit koryto potoka v dolní části obce (od Lovy)
zeptat se na rybník směr Nechvalín
Život v obci
osobní kontakt s lidmi - při konání akcí
odpoledne s hudbou - senioři
besedy + upravit prostory vedle KD; s důchodci a podobně
atletika, sportovní aktivity pro děti a mládež (stolní tenis - najít lidi na vedení)
kroužek hasičů pro děti (zjistit jak to chodí jinde a zajistit tři hasiče)
kinokavárna - setkávání
odpočinková místa - lavičky, koše
Infrastruktura, vybavenost obce
hřiště u lesa - oprava budovy, modernizace - topení, kuchyňka
mlýn - rekonstrukce, zpřístupnění veřejnosti
mlýn – návaznost na výuku (dějepis, prac. činnosti)
mlýn - zprovoznění
mlýn - možnost propojení s muzeem - odkoupení domů - Poláčkovil, Aufovo (vybudování
muzea)
hlavní silnice - zachovat kostky (přirozený retardér), oprava jen části co je třeba, teplota
asfaltu v létě, odtok vody - anketa občanů?; řešit rychlost nákladních aut a spodní vodu
družina - nová budova, v přízemí, v blízkosti ZŠ, moderní nábytek, vybavení (WC, šatna) -
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dle kapacity - není dostačující
dětské hřiště - dolní konec - umístění - Padělky, pro menší i větší děti – „parkur“ - zohlednit
návrhy dětí, houpačky
JZD - paintbalové hřiště
JZD - rekonstrukce silnic
JZD - ZOO koutek
cyklostezka (Lovčice – Ždánice) - v řešení, Suchar chce tunel pod "Hraničkami"
odklízet sníh na rybníku, když je zamrzlý (bruslení)
nové parkování kolem KD - 38 míst
parkoviště u obchodu COOP Jednota
pořízení hasičského vozidla
vybudování silnice u nových domů (Padělky)
oprava chodníků za Lovou doleva
vyřešit bezpečnost zatáčky u kostela – dopravní značení, optický retardér, atd.
Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin,
které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obcí se velmi aktivně
zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí
pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Lovčice.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Hlavní silné a slabé stránky dle priorit občanů

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)























SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)


blízkost Kyjova, Brna
hezká krajina, lesy, klid
vlastní zdroj vody, zrekonstruovaný
vodovod ve vlastnictví obce a
kanalizace
napojení na ČOV Ždánice
dobré spojení do Kyjova a Bučovic
(vlak), 3 zastávky IDS
nová stavební místa
ZŠ, MŠ, pošta, obchod, hospoda
v obci
KD, knihovna, areál u lesa
dostatek prostorů pro společenský
život (tělocvična, areál u malého
hřiště, KD)
bohatý kulturní a společenský život,
aktivní spolky, kroužky pro děti
kostel jako centrum pro náboženskou
komunitu
dobrý starosta
Lovčický potok, Jordánek, rybník
zachovaný mlýn s interiérem
zaměstnavatel v obci (LOVA)
udržované tradice, kroje
zapojená mládež a děti do tradic
(Lovečánek, Habřéci)
mužský, ženský a chrámový sbor
fotbalové družstvo, podpora
mládežnického fotbalu
vaří se obědy pro důchodce, rauty
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chybí napojení na cyklostezku
Ždánka
chybí hřiště na Dolním konci obce
špatné ovzduší v zimě (kotle na tuhá
paliva)
špatný stav klubovny na Malém hřišti
nutnost opravy a rozšíření školní
družiny
chátrající budovy v obci
chybějící kavárna, cukrárna, čajovna
hlučnost v okolí hlavní silnice (kostky)
nebezpečný úsek silnice u kostela
nutná oprava chodníků
není obecní muzeum
nutnost dojíždění za službami a lékaři

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Obec Lovčice udržuje v dobrém stavu vlastní zdroj vody, vodovodní i kanalizační síť. Všichni
občané tak mají k dispozici kvalitní zdroj místní pitné vody. Byla dokončena nová výstavba
rodinných domů Na padělkách včetně komunikace a chodníku. Dále se podařilo vybudovat
bytový dům se startovacími byty. Obec je tak i díky dobré občanské vybavenosti atraktivní
pro mladé rodiny s dětmi. Proběhla rekonstrukce hlavního tahu obcí a postupně se dokončují
úseky komunikací k nové zástavbě. Byla zbudována cyklostezka do Ždánic, která umožňuje
bezpečný přistup do města pro pěší, cyklisty a děti a umožňuje bezpečné napojení na
cyklostezku Ždánka. Pro místní hasičský sbor byla pořízena nová cisterna a proběhla úprava
budovy hasičky. V rámci obnovy sítě varovného systému byl pořízen nový rozhlas.
Byla dokončena postupná rekonstrukce hřbitovní zdi. Byl zrekonstruován obecní sklep. V
obci byl zpřístupněn mlýn s původním vybavením, který současně slouží jako muzeum a
místo pro vzdělávání a exkurze. Lovčice rovněž zřídily obecní muzeum, které je ve
spolupráci s občany postupně vybavováno místními exponáty.
Ve škole byla zbudována učebna pro polytechnické vzdělávání a proběhla rekonstrukce a
rozšíření školní družiny, sborovny a ředitelny a zázemí šaten. Na malém hřišti byla
zrekonstruována klubovna a u lesa vznikla nová oddechová zóna pro děti a mládež. Vzniklo
nové hřiště na Dolním konci. Byla dokončena rekonstrukce a rozšíření kulturního domu
včetně nových parkovacích míst. V obci je tak zajištěn vhodný prostor pro konání
společenských a kulturních akcí. V obci je nadále dostatek dobře fungujících spolků,
aktivních sportovních oddílů a kroužků pro děti. Nově vznikl kroužek mladých hasičů, kteří
mohou využívat prostory zrekonstruované hasičské zbrojnice. Stále se zde udržují živé
folklorní tradice a hlavní společenské a kulturní akce v roce.
Byl revitalizován mokřadní poldr. Ve spolupráci s občany a místními spolky probíhá údržba
cenných zbytků stepní vegetace v okolí obce a také výsadba nových stromů v obci a
v extravilánu obce. Proběhla revitalizace a odbahnění rybníka, který tak slouží občanům
k rekreaci. Byly obnoveny některé polní cesty a remízy se stromy a keři. Došlo tak ke
zlepšení průchodnosti krajiny, byla zvýšena její ekologická stabilita a snížena vodní eroze
zemědělské půdy.
Dle finančních možností obce a úspěšnosti v získávání dotační podpory se ve spolupráci se
spolky a občany postupně realizují další vhodné návrhy ze zásobníku projektů vzešlých z
komunitního plánování.
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Plán akcí 2020-2025

1.000.000,-

Finanční
zajištění
Dotace + vlastní

2020-2025

10.000.000,-

Dotace + vlastní

SFDI, MMR, JMK

Pořízení nového ÚPO, změna ÚPO

2020-2025

100.000,-

Dotace + vlastní

JMK

Oprava sakrálních staveb

2020-2025

100.000,-

Dotace + vlastní

MMR, JMK

ZŠ a MŠ Lovčice, rekonstrukce WC
a rekonstrukce chodeb, schodiště

2020-2025

800.000,-

Dotace + vlastní

JMK, MF, MŠMT

ZŠ a MŠ Lovčice – OU Lovčice,
rekonstrukce kotelen

2020-2025

1.000.000,-

Dotace + vlastní

MND, JMK

Revitalizace veřejné zeleně

Revitalizace a odborné ošetření
dalších ploch zeleně ve městě

2020-2025

300.000,-

Dotace + vlastní

OPŽP, JMK

Vybudování přírodního hřiště a
relaxačního centra obce Lovčice

Vybudování přírodního hřiště a
relaxačního centra obce Lovčice
v oblasti Žéjgrut

2020-2025

2.000.000,-

Dotace + vlastní

MMR, OPŽP

Parkoviště v obci

Vybudování nových parkovišť a
úpravy podél místních komunikací

2020-2025

1.000.000,-

Dotace + vlastní

JMK, MMR

Vodní nádrže, odbahnění, úprava
vstupu do rybníka

Vybudování malé vodní nádrže,
revitalizace a odbahnění vodních
nádrží

2020-2025

1.500.000,-

Dotace + vlastní

OPŽP, JMK

Název projektu

Stručný popis projektu (akce)

Oprava fasády objektu za OÚ

Oprava venk. omítky, opravy BJ

Budování a opravy chodníků
kolem MK, chodníky kolem silnice
III/ 4301, oprava MK, rekonstrukce
mostů, aut. zastávek

Budování a opravy chodníků kolem
MK, chodníky kolem silnice III/ 4301,
oprava MK, rekonstrukce mostů, aut.
zastávek

Územní plán obce (změna
územního plánu)
Obnova drobných sakrálních
staveb
ZŠ a MŠ Lovčice rekonstrukce
chodeb, schodiště, sborovna a
ředitelna, prostory kolem
tělocvičny, zázemí šaten
ZŠ a MŠ Lovčice – OU Lovčice,
rekonstrukce kotelen

Harmonogram
realizace
2020-2025
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Náklady

Zdroje financování
OKPP, JMK

Dovybavení jednotky JPOIII

Udržení akceschopnosti JPO III
v obci Lovčice

2020-2025

120.000,-

Dotace + vlastní

JMK, MVČR

Vybudování místního muzea

Vybudování místního muzea, oprava
výstavních prostor, digitalizace
exponátů

2020-2025

2.000.000,-

Dotace + vlastní

MK, MMR, JMK

Přestavba zeleně ve Skalce

Přestavba zeleně ve Skalce pro
oddech obyvatel

2020-2025

500.000,-

Dotace + vlastní

MMR, SZIF, JMK

2020-2025

500.000,-

Dotace + vlastní

JMK, SFDI, MZČR

2020-2025

300.000,-

Dotace + vlastní

MMR, JMK

Přestavba objektů na Malém hřišti Rekonstrukce objektů pro účely
u lesa
pořádání akcí na Malém hřišti

2020-2025

300.000,-

Dotace + vlastní

OPPS, Leader, JMK

Vybudování a přestavba prostorů
kolem KD-parkoviště, knihovna,
zázemí pro děti a pro účely
pořádání akcí

Vybudování a přestavba prostorů
kolem KD-parkoviště, knihovna,
zázemí pro děti a pro účely pořádání
akcí

2020-2025

3.000.000,-

Dotace + vlastní

MMR,IROP,OPPS,
JMK, Leader

Podpora kultury, folklóru,
udržování tradičních akcí v
Lovčicích

Lovecké hody, Setkání rodáků,
Ostatky, apod..

2020-2025

1.000.000,-

Dotace + vlastní

PRV JMK, MK

ZŠ a MŠ Lovčice

Modernizace odborných učeben,
vybudování přírodního hřiště

2020-2025

1.000.000,-

Dotace + vlastní

MŠ, IROP, OPŽP

Rekonstrukce prameniště,
rekonstrukce vodojemu vč.
3
rozšíření objemu o 100 m

Rekonstrukce prameniště,
rekonstrukce vodojemu vč. rozšíření
3
objemu o 100 m

2020-2025

10.000.000,-

Dotace + vlastní

OPŽP, IROP, JMK

Plocha, objekt pro vybudování
domova pro seniory - PROJEKT
Zastřešení objektu a terasy na
velkém hřišti, zastřešení prostoru
na malém hřišti včetně chodníků

Plocha, objekt pro vybudování
domova pro seniory - PROJEKT

2020-2025

3.000.000,-

Dotace + vlastní

MMR, IROP, JMK

Zastřešení objektu a terasy na
velkém hřišti

2020-2025

400.000,-

Dotace + vlastní

JMK

Polní cesta 505, propojení Lovčice
Polní cesta 505, Lovčice - Ždánice Ždánice, odvodnění, spolupráce –
Pozemkový Úřad
Obnova dětských hřišť a
sportovišť

Postupná obnova dětských prvků na
dětských hřištích a údržba a opravy
sportovišť
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Úpravy a rozvoj hřbitovů

Nová hrobová místa, oprava a
rekonstrukce obvodových zdí,
chodníky, oprava smuteční síně,
osvětlení apod.

2020-2025

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

2020-2025

Investor Obec Lovčice
Místo realizace Lovčice u Kyjova
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4.000 000,-

Dotace + vlastní

MZE, MMR, JMK

Dotace + vlastní

MMR, JMK, IROP

Projekty dokončené v roce 2019
Revitalizace poldru
Povodňový plán – síť varovného systému (nový rozhlas)
5. etapa rekonstrukce hřbitovní zdi
Rekonstrukce a zateplení KD, vybudování parkovacích míst
Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Dokončena rekonstrukce vodovodu
Výsadba stromů
Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení
Komunikace, zasíťování a chodníky v lokalitě Trávníky
ZŠ a MŠ – rekonstrukce WC
Možné aktivity z návrhů občanů dle priorit
Nová výstavba Na padělkách – vybudování komunikace, chodník k novým stavebním
místům
Učebna pro polytechnické vzdělávání ve škole
Rekonstrukce družiny a tříd
Rekonstrukce obecního sklepa
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Lovčický mlejn (např. prohlídky pro veřejnost, školy a turisty)
Oprava místních komunikací a chodníků
Rekonstrukce hlavního tahu obcí
Dětské hřiště na Dolním konci
Výstavba bytového domu (startovací byty pro mladé)
Obnova remízů na polích s výsadbou stromů
Podpora nových spolků, aktivit muzea, hasičského kroužku pro děti
Dobudovaný a funkční vodovod (v nové zástavbě)
Zřízení obecního muzea
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem PRO včetně koordinace činností spojených s realizací a aktualizací PRO je
starosta obce ve spolupráci se zastupitelstvem obce.

Způsob aktualizace PRO
Aktualizace a dílčí revize PRO prování dle potřeby starosta obce ve spolupráci se
zastupitelstvem obce na základě časového harmonogramu v akčním plánu. Rozsáhlejší
úprava PRO proběhne nejpozději se skončením platnosti tohoto dokumentu.
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