Zpravodaj
obce Lovčičky

Ročník II.
Prosinec 2005

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a my za Vámi opět přicházíme, abychom Vás prostřednictvím Zpravodaje obce Lovčičky seznámili s aktuálním děním v obci a současně připomenuli to nejdůležitější, co se v průběhu roku, který se pomalu chýlí
ke konci, v naší obci událo.
A protože náš Zpravodaj prozatím vychází pouze jedenkrát za rok, nebude samozřejmě chybět ani zamyšlení nad
úkoly, které na nás čekají v nadcházejícím roce.

Z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se stejně jako v předcházejících letech
svého funkčního období scházelo v pravidelných termínech,
v případě potřeby byla svolána mimořádná jednání.
Zastupitelé se v průběhu roku sešli na 15-ti tzv. „pracovních jednáních“, 3x řešili nastalý problém v terénu a řádné
jednání zastupitelstva obce se v roce 2005 konalo celkem 5x.
Ze všech setkání a jednání zastupitelů byl vyhotoven
zápis, který byl vždy řádně vyvěšen na úřední desce OÚ.
Díky tomuto způsobu zveřejnění je předpoklad, že občané
jsou včas a dobře informováni o dění v obci. Přesto bych
ráda připomenula to nejpodstatnější, o čem bylo na jednáních ZO jednáno a následně rozhodnuto.

Leden
- projednána inventura veškerého majetku obce
- příprava finančního rozpočtu obce na rok 2005
- jednáno s Úřadem práce ve Vyškově o přidělení dalšího
pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci
- obec žádá o přeřazení JSDHO Lovčičky z kategorie JPO 5
do JPO 3

Únor
- rozhodnuto o bezplatném předškolním zařízení v obci (MŠ)
- jednání o setrvání Lékařské služby první pomoci (LSPP)
ve Slavkově u Brna a Bučovicích
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- probíhají jednání o začlenění obce do Integrovaného
dopravního systému JmK s firmou KORDIS JMK Brno

prosinec 2005

Agroklasu byla zaregistrována v katastru nemovitostí
Katastrálního pracoviště ve Vyškově

Březen

Listopad

- schválen finanční rozpočet obce
- schválení koupě areálu bývalé ŽV společnosti AGROKLAS ve Slavkově u Brna
- projednání závěrů z přezkumu hospodaření obce za rok
2004 a závěrečného účtu obce
- schválen Plán programu obnovy obce
- rozhodnuto o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
obce Lovčičky
- schválen záměr opravy fasády na budově mateřské školy,
včetně výměny oken a dveří ve dvorním traktu
- schválena rekonstrukce další části veřejného osvětlení
v obci
- schválen záměr prodeje auta hasičů AVIE a koupě hasičského vozu ŠKODA CAS 25 Š 706 RTHP

- projednávání výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů
- přípravná schůzka na akci „Sjezd rodáků“

Duben
- projednání záměru uspořádat v roce 2006 sjezd rodáků
- ZO se usneslo na vysvěcení zrekonstruované kapličky sv.
Floriána a to u příležitosti pořádání babských hodů

Květen
- vydána obecně závazná vyhláška „Požární řád obce“
- darovací smlouvou obec nabývá do svého majetku pozemky dosud ve vlastnictví p. Anny Šuhajdové

Červen
- schválení rozpočtových opatření obce
- začíná se s pracemi na opravě fasády mateřské školy
- zjištěn havarijní stav střešní krytiny a krovů na školní
budově - bytová část

Červenec
- na hřbitově pokračují práce na opravě bočních schodů
- jednáno o úpravách jízdních řádů IDS

Srpen
- rozhodnuto o směně pozemků mezi obcí a Krajským úřadem Jihomoravského kraje
- podepsána Slouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku
v lokalitě Pod zahrádkami za účelem výstavby rodinného
domu
- zaevidovány žádosti o pronájem obecního bytu
- Krajským úřadem JmK bylo provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce

Září
- projednán a schválen návrh na zpracování Územního
plánu obce Lovčičky
- rozhodnuto o využití bývalého koupaliště v rámci protipovodňových opatření obce (záchytná a retenční nádrž)

Říjen
- schváleno vytvoření webových stránek obce
- oslovena TJ Sokol Lovčičky s návrhem převodu budovy
Sokolovny do majetku obce
- kupní smlouva na převod objektu bývalého střediska

Prosinec
- přijetí obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
- schválení rozpočtového provizoria obce a rozpočtových
opatření obce
- stanovení výše vodného pro rok 2006, provedení odpočtu
vodoměrů
- příprava inventarizace majetku obce
- schválení prodeje ocelokolny
- projednání bezúplatného převodu el. poplachové sirény do
majetku HZS JmK

Hospodaření obce
v letošním roce
Příjmy obce byly rozpočtovány částkou 4 508 700,- Kč,
zůstatek na b.ú. z roku 2004 činil 1 756 300,- Kč, dohromady tedy na straně příjmů 6 265 000,- Kč, výdaje pak byly rozpočtovány částkou ve stejné výši. K 31. 10. 2005 jsou příjmy
naplněny na 90,14 %, z plánovaných výdajů bylo ke stejnému datu čerpáno 4 974 tis. Kč, což představuje 75,82 %.
Největší objem finančních prostředků si vyžádaly tyto akce:
- rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci - 500 tis. Kč
- výměna oken, dveří, oprava fasády dvorní trakt MŠ
a oprava fasády přední část školy - 929 tis. Kč
- výměna střešní krytiny a krovů, zajištění statiky (bytová
část) - 307 tis. Kč
- koupě areálu bývalého Agroklasu - 650 tis. Kč
- příspěvek na provoz mateřské školy - 140 tis. Kč.
Na běžnou údržbu a menší opravy v obci bylo vynaloženo
zhruba 135 tis. Kč.
Jedná se o opravy provedené na hřbitově (schody od
Záhoří, schody z obou stran hřbitova, napojení dešťových
svodů do kanalizace) cca 10 tis. Kč, údržbu veřejné zeleně
23 tis. Kč, shrnutí skládky během roku 10 tis. Kč, dosázení
a ošetřování lesních porostů na Strážce a na Skalách 37 tis.
Kč, přeložení chodníků a položení obrubníků 17 tis. Kč. Na
pořízení odpadových košů, několika nových dopravních
značek a zařízení dětského hřiště bylo vynaloženo zhruba
38 tis. Kč. Posílení osvětlení víceúčelového sportoviště si
vyžádalo částku 50 tis. Kč.

Dotace získané obcí
Z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno
byly obci poskytnuty tyto dotace:
- na opravu veřejného osvětlení
120 000 Kč
- na výstroj a výzbroj pro jednotku dobrovolných hasičů
20 000 Kč
- na provozní náklady pro jednotku dobrovolných hasičů
5 000 Kč
- na opravu sakrální stavby - kříže u silnice do Otnic
16 000 Kč
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(dotace poskytnuta v rámci Sdružení Ždánického lesa
a Politaví)
Úřad práce ve Vyškově poskytl dotaci na mzdy pro pracovníka na veřejně prospěšných pracích v částce 90 000 Kč.
Ministerstvu financí ČR byla obcí zaslána žádost
o poskytnutí dotace ve výši 2,5 mil. Kč pro rok 2006 na realizaci 2. etapy výstavby víceúčelového sportoviště.
Po prvních, pro obec ne moc příznivých zprávách z PS P,
jsme s radostí přijali zprávu, že na jednání 5. 12. 2005
Poslanecká sněmovna rozhodla o žádosti obce kladně
a dotace v požadované výši 2,5 mil. Kč bude po vypracování všech požadovaných písemností a po jejich doručení
ministerstvu financí, poukázána na účet obce.
Zastupitelstvo obce schválilo rovněž poskytnutí neinvestičních dotací ze svého rozpočtu a to:
- sboru dobrovolných hasičů 7 tis. Kč. K dnešnímu dni je
poskytnutá částka vyčerpána (pořádání ostatků, dětského
dne, letní noci).
- sdružení žen 15 tis. Kč. Celková částka byla vyčerpána
(pořádání babských hodů).
- místnímu svazu zahrádkařů (vinaři) 6 tis. Kč, částka je
vyčerpána (Výstava vín spojená s ochutnávkou).
- TJ Sokol 240 tis. Kč. Na rozvoj tělovýchovy a sportu
je vyčerpáno 30 tis. Kč, na pořádání kulturních akcí
10 tis. Kč, zbývající finanční prostředky nebyly dosud čerpány.
- na stavební úpravy v kostele 10 tis. Kč, prostředky byly
vyčerpány.
Mladým stárkům a stárkám byl poskytnut příspěvek ve
výši 10 tis. Kč na úhradu části nákladů spojených s pořádáním Václavských hodů (půjčovné krojů).
Veškeré obcí poskytnuté finance musí být řádně a v termínu vyúčtovány, jak ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.
Tolik ve stručnosti k hospodaření obce za cca 11 měsíců
letošního roku. Přesný a celkový výsledek bude znám až po
uzavření hospodářského roku, tedy na začátku roku příštího.
O tom všem budou občané informováni při jednáních
zastupitelstva obce, dále prostřednictvím zápisů zveřejněných na úřední desce OÚ a od 1. 1. 2006 v souladu s ust.
§ 25 zák. č. 500/2004 Sb., (Správní řád), budou dokumenty
zveřejněny i na internetu.

Výhled na rok 2006
V samém začátku roku bude zastupitelstvo obce schvalovat finanční rozpočet, ve kterém bude přihlédnuto ke všem
akcím, jež budou v daném roce realizovány.

Objekt bývalého koupaliště
Stávající stav dané lokality zcela jistě na zajímavosti a na
kráse Lovčičkám nepřidá. Obec se snaží alespoň veřejnou
zeleň v okolí nádrže udržovat v pořádku, nicméně pouze toto
již dávno nestačí. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní a stavební řízení s názvem
„Lovčičky - záchytná a retenční nádrž“. Celý projekt bude
postaven tak, aby pro realizaci vodní nádrže bylo možné získat dotace, to znamená, že bude zejména zdůrazněna protipovodňová funkce nádrže. Projekt pro stavební řízení bude
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vyhotoven v lednu 2006 a s vlastní realizací se počítá v průběhu roku.

Objekt bývalého Agroklasu
Pro většinu našich občanů není zcela jistě tajemstvím, že
obec zakoupila areál bývalého střediska ŽV Agroklasu
Slavkov u Brna. Tímto skutkem obec rozšířila svůj majetek,
což je jistě chvályhodné, současně však na svá bedra vzala
i nelehký úkol rozhodnout, jak s tímto nabytým majetkem
naložit co nejlépe a nejefektivněji a následně schválené vize
a záměry realizovat. ZO musí v době co nejkratší rozhodnout o celkovém využití celého objektu, aby bylo možné
požádat o případné finanční dotace.
Zastupitelé obce mají již určitou představu o využití alespoň přední části areálu, jedná se o objekt bývalého kravína
K-96, který by mohl být za určitých podmínek přebudován
např. na několik malometrážních bytů, případně na pension
pro seniory. Domnívám se, že tato vize není zdaleka nerealizovatelná, záleží na rozhodnutí ZO a pak už „jen“ na získání finančních prostředků nutných k realizaci. O budoucí obyvatele by jistě nouze nebyla.
Zadní část objektu by mohla sloužit potřebám obce, např.
jako odstavná plocha pro autobusy, nákladní auta a pod. Jako
velmi příhodné se jeví využití části prostoru případně
i pro stavbu RD.
V této souvislosti se obracíme na občany s výzvou, aby
své představy o možném využití objektu sdělili zastupitelům
obce, čímž by zcela jistě ulehčili jejich rozhodování.

Územní plán obce
Připravovaná novela stavebního zákona bude pojednávat m.j. i o nutnosti obcí mít zpracovaný vlastní územní
plán. V říjnu letošního roku byla podepsána smlouva
o dílo, předmětem které je zpracování konceptu územního
plánu obce Lovčičky a dále návrhu územního plánu, včetně čistopisu. Náklady na zhotovení díla představují částku
200 tis. Kč.
V případě úspěšnosti žádosti o dotaci, mohlo by se jednat
o náklady nižší o 50 %.
V této souvislosti se ZO opětovně vrací k již dříve diskutovanému problému 4 rodinných domů ležících v k.ú.
Lovčičky, avšak na samé hranici s k.ú. obce Otnice (obyvatelé těchto domů jsou hlášeni k trvalému pobytu v Otnicích,
na místním obecním úřadu vyřizují veškeré své záležitosti
a pod.). Podle zákona smí být do územního plánu zahrnuto
pouze území obce vytyčené hranicemi katastru. A protože
my i sousední obec Otnice t.č. zpracováváme ÚP, jeví se nám
vyřešení této záležitosti, při které se m.j. jedná i o úplné
odstranění duplicity čísel popisných RD, právě teď jako
nanejvýš příhodné a nutné.

Hřbitov - kolumbárium
V letošním roce obec investovala část financí i do menších
úprav na hřbitově. Kolumbárium - urnový háj - od svého
vzniku však nezaznamenal žádných úprav a tato skutečnost
je již citelně znát. Z tohoto důvodu budou provedeny stavební úpravy kolumbária, včetně opravy márnice a zdí z obou
stran při hlavní bráně na hřbitov.
A že nejenom prací živ je člověk - víme již dávno, a proto
z jiného soudku.
Ing. Hrozková
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Sjezd rodáků
V roce 2006 uplyne 865 let od první písemné zmínky
o naší obci. ZO se usneslo uspořádat k tomuto výročí
Sjezd rodáků, na který se již dnes připravujeme a pamatovat na tuto akci musíme i v rozpočtu obce.
Lovčické rodáky přivítáme v pátek 24. 6. 2006 v podvečer při slavnostním zahájení sjezdu. První den setkání
bude završen, doufejme že pro všechny zúčastněné, příjemným posezením s cimbálovou muzikou. Hlavní program - společná prohlídka obce, odhalení pamětní desky,
výstava fotografií, kulturní vystoupení dětí základní
a mateřské školy, sportovní utkání - je připravován na
sobotu. Večer zakončí společenská zábava v Sokolovně.
V neděli členové místního sboru dobrovolných hasičů
předvedou vlastní hasičskou techniku a přístupná bude
samozřejmě stále výstava fotografií. S ukončením akce se

Vítání občánků

počítá v neděli odpoledne, kdy je plánováno, v případě
příznivého počasí, posezení u táboráku.
Vážení občané, v souvislosti s přípravovaným Sjezdem
rodáků, se na vás znovu obracíme se žádostí o sdělení
adres vašich blízkých, kamarádů a známých, kteří se
v Lovčičkách narodili, abychom je mohli obeslat pozvánkou na sjezd. Přípravný výbor by rovněž uvítal zapůjčení
fotografií, případně jiných zajímavých dokumentů, vztahujících se k naší obci. Je naší velkou snahou a současně
přáním, připravit tuto akci důstojně tak, aby na ni dlouho
a rádi vzpomínali domácí, ale i přespolní, a nebudeme se
bránit ani myšlence založení tradice pořádání těchto setkání.
Ing. Hrozková

Tereza Doležalová, Dalibor Bačovský, Karolína Pešková
a bývalá žačka Tereza Škrháková přispěli k slavnostní a sváteční náladě velice pěkným
kulturním pásmem.
Na památku si rodiče převzali pamětní listy dětí,
dárek pro nové občánky
a drobné upomínkové předměty, věnované obcí Lovčičky.
Těší nás, že můžeme
každý rok uvítat několik
nově narozených dětí v naší
malé obci. Společným přáním do budoucna je, aby
bylo těchto občánků stále
více a vzrostl i počet spokojených rodičů a občanů Lovčiček.
Za kulturní komisi OÚ
Mgr. Dana Matyášová

V neděli 6. března 2005 opět přivítali paní starostka Ing. Jaroslava
Hrozková a zastupitelé obce (místostarosta Miroslav Šmíd, Mgr. Dana
Matyášová) nové občánky obce Lovčičky. Celkem bylo nových občánků
v letošním roce pět. Na rozdíl od loňského roku se v naší obci rozšířily řady
i mužských zástupců. Do pamětní
knihy byla zapsána jména: Štěpánka
Krausová, Natálie Špičáková, Vít
Konečný, David Ruchovský a Barbora
Bardoňová.
Vítání občánků proběhlo ve velice
příjemné atmosféře v zasedací místnosti OÚ. Žáci ZŠ Otnice Tereza Svíbová,

prosinec 2005

Zpravodaj
obce Lovčičky

II. Babské hody spojené
se svěcením sochy
a kapličky sv. Floriána
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Vysvěcení kapličky provedl pan farář Buchta z Otnické
farnosti a zpěvačky z Lovčiček ukončily slavnostní akt chrámovou písní.
Poděkování zastupitelstvu obce, panu faráři a všem, kdo
se na obnově památky a svěcení sochy a kapličky podíleli, za
Sbor dobrovolných hasičů v Lovčičkách vyslovil pan
Miroslav Šmíd. Ve svém závěrečném slovu zdůraznil, že

Už je to rok, zas jsme přišly
II. BABSKÉ HODY začly.
Chceme právo hodové,
ať zajuchat můžeme.
Tak začaly 4. června 2005 II. Babské
hody v obci Lovčičky. 28 žen spojilo
své síly, aby vytvořily hodovou veselici, při které nebyla nouze o dobrou
náladu a nezapomenutelné zážitky.
Babské hody byly zahájeny předáním
stárkovského práva místostarostou obce
panem Šmídem stárce Jaroslavě Hrozkové. Následoval slavnostní přípitek
sklepníka pana Josefa Marka. O pití
dobrého vína se dále starali sklepníci
Richard Hudec, Radek Tomšík a Vlastimil Gruml.
Po slavnostním nástupu místostarosta
přivítal členy SDH Lovčičky a p. faráře
Pavla Buchtu a průvod stárek, v jehož čele pochodovali hasiči se státní a obecní vlajkou, se ubíral směrem ke kapličce sv.
Floriána. Slavnostní akt svěcení kapličky a sošky sv.
Floriána zahájil Miroslav Šmíd, následovala státní hymna
a hlavní projev starostky obce Ing. Hrozkové.
V něm bylo m.j. uvedeno, že kaplička byla postavena
v roce 1873, sošku vytvořil Gothard Kotrbatý ze Šaštína.
Nenahraditelnou ztrátou pro obec bylo v roce 1990 odcizení
sochy sv. Floriána. Špatný stav památky přiměl zastupitelstvo
obce kapličku rekonstruovat, opravu, včetně zpevnění základů, provedla firma Progesta Kyjov. Celkové náklady činily
90 000,- Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na tyto
práce dotaci ve výši 36 000,- Kč. Mříž vytvořil kovářský
mistr Jiří Simandl a obci věnoval za úhradu materiálu.

po dlouhých letech mají hasiči v Lovčičkách opět svého
patrona.

Svatý Florián
Patron všech hasičů, velitel pluku propuštěný z římských
legií.
Narodil se v Cetii (dnes Zeiselmauer u Vídně) a za vlády
císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304. Dnešní
území Rakouska do té doby patřilo římské provincii
Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii. V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli
Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel
Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů.
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Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se
nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud
nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho
bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti
mu přivázali na krk mlýnský kámen a hodili
ho do řeky Enže.
Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část
do Krakova. Za vlády Karla IV. byla malá část
jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta
v Praze. Relikviář má však rovněž katedrála
v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři,
v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké
kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž
Florián, umučený ve vodě, se stal patronem
hasičů. Obraz sv. Floriána se objevoval na
obecních pečetidlech, městských branách,
kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy
se stavěly na návsích a náměstích.
Od kapličky se průvod stárek vydal po vesnici. Neobešel se bez zpěvu, hudby a tance.
Ve 20 hodin byla zahájena taneční zábava se
slavnostním nástupem, který byl vyvrcholením
dvouměsíční práce hodových příprav. K tanci
a poslechu hrála krojovaná kapela „Zlaťanka“.
Sál byl zaplněn kyjovskými kroji a nálada byla
báječná. Nechybělo pohoštění pro všechny
přítomné, o něž se postaraly stárky.
Jenom to počasí tu a tam zlobilo, ale náladu
určitě nepokazilo. Poděkování patří všem, kdo
se podíleli na uspořádání zdařilé akce. Již nyní
se všichni těšíme na III. Babské hody
v Lovčičkách.
Miroslav Šmíd, místostarosta obce

KVĚTENA LOVČIČEK
V katastrálním území obce Lovčičky se nachází nebo roste
mnoho druhů vzácné nebo chráněné flory - květeny. Místostarostovi obce p. Miroslavu Šmídovi se podařilo oslovit
našeho občana pana Ing. Jaroslava Lasovského Csc, který ze
svých cca 2000 ks archivovaných druhů představil dva zástupce květeny Lovčiček.

PLAMÉNEK PLOTNÍ (klematis vitalba)

±

patří mezi pryskyřníkové, je to liana, kvete poměrně brzy,
pne se po keřích a stromech. Zákonem chráněný druh, jeden
ze dvou zástupců, který roste v Lovčičkách.

MODŘENEC (Modravec) CHOCHOLATÝ ±
patří mezi liliovité, je to cibulovitá rostlina, kvete od konce
května do července. Je to druh naší ohrožené květeny.
Ing. Jaroslav Lasovský, Csc
Miroslav Šmíd - místostarosta
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Zájmová činnost žáků v Základní škole Otnice
Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje základní školu 275
žáků, z nich 43 žáků dojíždí z Lovčiček.
1. třída - 6 žáků
2. třída - 6 žáků
3. třída - 4 žáci
4. třída - 0 žáků
5. třída - 2 žaci
6. třída - 8 žáků
7. třída - 5 žáků
8. třída - 6 žáků
9. třída - 6 žáků
Nejlepší žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách v rámci okresu Vyškov. Znalosti a dovednosti získávají nejen ve výuce, ale i v zájmových kroužcích, které při
škole pracují.

Přehled zájmových kroužků:
Hra na flétnu - vede Mgr. Dana Matyášková
Dramatický kroužek - vede Mgr. Vojáčková a Mgr. Veselá
Pěvecký kroužek - vede p. Iva Benušová
Kroužek anglického jazyka - vede Mgr. Marie Bůbelová
Kroužek informatiky - vede Ing. František Pavelka
Kroužek zdravotnický - vede Mgr. Ivana Čermáková

Michalka Turková se umístila v kategorii mladších žáků
na 2. místě, 2. místo obsadili v hodnocení pěveckých sborů
i naši žáci.
I letos se děti těší na vystoupení v adventním čase v Brně
a pilně nacvičují písničky.
Sportovní vyžití žáků na škole se odvíjí od začlenění do
Asociace školních sportovních klubů. Asociace organizuje
tělovýchovné soutěže, které se konají ve Vyškově, v Bučovicích nebo ve Slavkově. V letošním roce reprezentovali
chlapci školu v minifotbale a v přespolním běhu. Připravují
se na stolní tenis, štafetový závod družstev v plavání, florbal,
atletický čtyřboj, na soutěž „Velikonoční laťka“, soutěže
v kopané McDonald’s Cup, CocaCola Cup. Na jaře se
zúčastní dopravní soutěže „Mladý cyklista“.
K nejlepším žákům - sportovcům patří Marek Tomašík,
Aleš Grumpl, Mirek Borovička, Lukáš Břoušek, Lukáš
Marek, Michal Maršálek, Matěj Škrhák a Vašík Malenák.
Přejeme hodně úspěchů všem, kteří dobře naši školu
reprezentují. Poděkování patří učitelům, kteří žáky na soutěže připravují.
H. Krautová, ředitelka

Tradičně dobré výsledky získávají žáci v soutěžích výtvarných a pěveckých. V uplynulém školním roce se umístily
velmi dobře Zuzka Turková v konverzaci z německého jazyka - 2. místo v okresním kole a Terezka Svíbová v soutěži
matematické - 4. místo.
Bohatou mimoškolní činnost vykazuje pěvecký kroužek,
který má 30 členů. Potěšující je, že zpívají nejen děvčata, ale
i chlapci. Pod vedením paní učitelky Benušové připravují
kulturní program na školní besídky, na zahájení a ukončení
školního roku, vystupují při společenských akcích pořádaných obcemi Otnice, Lovčičky a Milešovice. Hudební
doprovod zajišťuje paní Lenka Kurdíková, učitelka Základní
umělecké školy Slavkov u Brna.
K velmi úspěšným akcím v loňském roce bylo vystoupení
dětí s pásmem vánočních koled na Nám. Svobody v Brně.
Letos už děti vystoupily se svým pásmem na oslavě 750.
výročí obce Otnice. Koncem října se zúčastnily přehlídky
pěveckých sborů v Dambořicích „Veselá písnička“.

Cvičím, cvičíš, cvičíme!
I v letošním roce pokračuje v Lovčičkách cvičení se zdravotním zaměřením a aerobic. Po prázdninové odmlce se od
září cvičí každé pondělí a středu v tělocvičně MŠ. V pondělí je cvičení se zdravotním zaměřením a mírným posilováním, ve středu aerobic a posilování. Oba dva dny se cvičí
od 19.00 hod. do 20.00 hod. Cvičení opět vede Dana
Matyášová.
Od října bylo také znovu zahájeno i cvičení jógy pod
vedením Boženy Nádeníčkové, které je každý čtvrtek od
19.30 hod do 21.00 hod. Všechny druhy cvičení jsou určeny
pro příznivce pohybu, muže i ženy, mladší i ty dříve naroze-

né. Kdo bude mít zájem, může se na nás přijít podívat
a podle nálady si s námi zacvičit.
Zdraví, které tak často přejeme oslavencům při jejich
životních výročích, není vždy samozřejmostí. To jistě každý
ví. Proto si ho musíme nejen chránit, ale něco pro něho udělat. Nejlepším způsobem je pravidelné přiměřené cvičení.
I v dnešní uspěchané době si může každý najít chvilku volna
na tyto pohybové aktivity. Svědčí o tom i pravidelná účast
žen z Bošovic, Otnic, Šaratic. Trochu nás mrzí, že cvičení
málo využívají místní občané. Proč? Je to jistě škoda.
Neseďte jen u televize a přijďte mezi nás!
Těšíme se na Vás.
Mgr. Dana Matyášová
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❀ Mateřská škola ❀
„To máme ale v Lovčičkách dětí,“ zdraví nás náhodní
kolemjdoucí na vycházkách. „Školka“ se opravdu očividně
rozrůstá. Loňský školní rok jsme končili s 22 dětmi a letos
je zapsáno 25 dětí.
Od zimy do zimy se těšíme jeden na druhého, radujeme se
z únorového přídělu sněhu, potom už zase z příchodu jara.
Děti si užily sáňkování, bobování, stavění ze sněhu, stopované. Nezapomněly ani na zvířátka v lese a do zásypů nosily
nějaké ty dobroty.
V únoru a březnu jezdily děti na plavecký výcvik do bazénu ve Vyškově.
Předškoláci i s maminkami se scházeli
od února do května v mateřské škole na
10 lekcí přípravy na školu nazvané
„Edukativně stimulační skupiny pro
děti předškolního věku“. Lekce vedla
podle
akreditovaného
programu
MŠMT paní ředitelka za vydatné
pomoci paní učitelky. Ve dvou lekcích
nás navštívila paní učitelka ze ZŠ
Otnice Mgr. Dana Matyášová.
A co kultura? Na ni také nezapomínáme. V únoru jsme navštívili divadlo
Radost v Brně, představení „O pejskovi
a kočičce“ a nyní se chystáme na představení „Míček Flíček“. V Otnicích
v sále ZŠ jsme shlédli představení
„Tetiny ve světě“. V únoru jsme s dětmi
uspořádali maškarní ples v mateřské
škole a pomáhali s organizací maškarního plesu v místní
sokolovně. Nesmíme zapomenout na krásnou návštěvu místní knihovny, kterou nás provedla paní Hudcová. Dalším
nezapomenutelným zážitkem pro děti byla exkurze v místní
hasičce spojená s ukázkou hasičského auta, techniky a vybavení.
V květnu jsme připravili maminkám besídku k jejich svátku. Divadlo „O veliké řepě“ zpestřené tanečky a písničkami
se všem líbilo. Po vzájemné dohodě jsme navštívili ZŠ
Otnice. Děti se podívaly do 1. třídy, prvňáčci se pochlubili,
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co už umí. Ve školní družině si děti pohrály, zazpívaly si
a žáci 2. třídy jim zahráli pohádku „Budka“.
Jaro je v rozpuku a tak hurá do lesa! Les nás přivítal na
výpravě za konvalinkami, na stopované lesem a na výpravě
za pokladem k hájence. Poslední květnový den jsme uspořádali pro děti pohoštění, hry a soutěže k MDD a rozloučili se
s paní učitelkou Zuzankou Arnoštovou, která odešla na
mateřskou dovolenou.
Za paní učitelku k nám přišla na zástup v měsíci červnu
paní učitelka Jarmila Krejčí. Zároveň začaly přípravné práce
a navážení materiálu na náš školní dvoreček k opravě fasády

budovy školy a výměně oken. Proto jsme museli začít
s dětmi chodit na vycházky. Počasí nám přálo a tak od nás
po měsíci odcházela paní učitelka s povzdechem: „Jak je
v těch Lovčičkách krásně!“ V červnu jsme podnikli výlet
přes kopec do Milešovic a navštívili místní mateřskou školu.
Na konci června proběhlo tradiční rozloučení s dětmi, které
odcházejí do ZŠ na obecním úřadě za účasti paní starostky.
O prázdninách proběhla výměna oken v zadní části budovy a oprava fasády. Práce se nakonec rozrostly a pokračovaly i v září a říjnu.
Školní rok 2005-2006 jsme zahájili
v nové sestavě. Na zástup za mateřskou
dovolenou paní učitelky Arnoštové
nastoupila paní učitelka Romana Chvátalová. Nastoupily i nové děti. Starší
pomáhaly mladším a tak si nováčci
začali brzy zvykat. Děti zvládly i každodenní vycházky, protože školní dvoreček byl stále mimo provoz z důvodu
pokračování stavebních úprav.
Letošní krásný slunný podzim jsme si
užívali plnými doušky. A když má teď
„naše školka“ nový kabát usmívají se
na nás dětské výtvory z přírodnin panáčci podzimáčci, draci, podzimní
královna, podzimní sluníčka i veselé
oči našich dětí.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ
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Sbor dobrovolných hasičů Lovčičky
Letošní rok znamenal pro Sbor dobrovolných hasičů
Lovčičky podstatné změny. A to nejen díky personálním
změnám v představenstvu sboru, ale hlavně díky koupi
nového zásahového vozidla. Místo naší staronové Avie teď
naši zbrojnici zdobí, sice starší, ale za to použitelnější, cisternová stříkačka ŠKODA 705 RTHP. Výhodou tohoto
vozidla je jeho maximální dostupnost v terénu katastru naší
obce, který byl pro Avii v mnoha místech absolutně nedostupný a to nejen z geomorfologického hlediska, ale hlavně
kvůli absenci vodního zdroje. Tento rok byla zásahová jednotka vybavena rukavicemi a v blízké budoucnosti se plánuje koupě zásahových přileb. Takto by bylo naše vybavení
kompletní. V tomto případě bychom s největší pravděpodobností postoupili do vyšší kategorie jednotek požární ochrany
(JPO) a to do kategorie 3, což znamená, že by se naše dosavadní lokální působnost po katastru obce rozšířila i na obce
okolní a naše protipožární jednotka by tak tvořila důležitou
oporu pro nově připravovaný hasičský záchranný systém.
Nejen pro tento případ jednotka pravidelně trénuje a nabírá
tak nové zkušenosti. Každé tři měsíce všichni členové jednotky podstupují výcvik s dýchací technikou, buď výjimečně
zde v obci, nebo v převážné většině případů mimo obec a to
například v Bučovicích ve vojenském prostoru nebo v Dolní
Rožínce (u kolegů z Báňského záchranného sboru), kde trénujeme v hořící štole. Naštěstí letos nikde v obci žádný větší
požár nevznikl, avšak přesto má naše jednotka hlášený
výjezd a to k hořícímu stromu na hřišti. Požár vznikl z neopatrnosti při likvidaci sršňů.
Díky prodeji Avie a velmi dobrým vztahem k obci si sbor
tento rok mohl dovolit pořídit si pět nových vycházkových
stejnokrojů pro členy svého představenstva, jež si již našli
a v budoucnu jistě najdou využití, například při letošním
svěcení našeho patrona sv. Floriána nebo při chystaném 120.
výročí založení SDH Lovčičky příští rok.

Každoročně přádá SDH Lovčičky kulturní a společenské
akce, z nichž si připomeňme ,,Ostatky“, při kterých se díky
silnému mrazu neuskutečnila večerní zábava, dále maškarní
ples pro děti, v létě pak Sportovní odpoledne pro děti a Letní
noc. Tímto bych chtěl za sbor poděkovat všem, kteří se na
těchto akcích podíleli.

Sportovní odpoledne dětí.
Pro správnou výchovu naší mládeže letos v zimě podstoupili čtyři naši členové týdenní školení pro instruktory
a vedoucí kolektivů mladých hasičů v Jánských koupelích.
V současné době má sbor po letním náboru 5 mladých hasičů. Ti se v říjnu zúčastnili okresního kola hry PLAMEN
a umístili se na 22. místě. Mimo jiné jsme uskutečnili exkurze v hasičské zbrojnici pro Mateřskou školu Lovčičky a pro
2. ročník ZŠ Otnice. Doufáme, že se kolektiv naší mládeže
bude nadále rozšiřovat.

Společenská kronika
Noví občánkové
V letošním roce se narodila v naší obci 3 děvčátka:
Zuzana Khorová
Kateřina Pavlovcová
Daniela Bublová

Významná životní výročí
70 let
75 let
80 let
85 let

-

3 občané
5 občanů
3 občané
3 občané

V současné době nejstaršími občany naší obce jsou:
p. Cigánková Barbora
95 let
p. Valián Karel
97 let
V březnu letošního roku zemřela ve věku 102 let
tehdy nejstarší občanka Lovčiček paní Anežka
Topolářová.
Ing. Hrozková
Výcvik v Dolní Rožínce.
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Tělocvičná jednota SOKOL Lovčičky
Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky má 3 sportovní oddíly - oddíl kopané, oddíl stolního tenisu a neregistrovaný smíšený oddíl volejbalistů, který se zúčastňuje sportovních turnajů jako host.
Sportovní oddíl kopané tvoří 3 sportovní družstva. Oddíl
žáků - chlapce do 15 let - vede trenér pan Josef Pavlovec.
Oddíl žáků přes velký věkový rozdíl dosahuje vcelku
dobrých výsledků.

Oddíl „B“ mužstva trénuje pan Miroslav Šmíd společně
s asistentem panem Janem Podlouckým mladším. „B“ mužstvo soutěží ve 4. třídě a pro problémy s účastí hráčů skončilo družstvo po podzimní soutěži
v dolní polovině tabulky. Nejlepších
výsledků dosáhlo mužstvo „A“ pod
vedením trenéra pana Vlastimila
Pitrona. Po vítězství ve III. třídě skupiny B ročníku 2004-2005 postoupilo
družstvo do okresního přeboru.
Soutěží i s velkými fotbalovými
oddíly jako jsou Otnice, Křenovice,
Nesovice, Rousínov a pod. V podzimní části soutěže 2005-2006 jsou
fotbalisté v polovině tabulky. Účast
„A“ mužstva v okresním přeboru
však značně zvýšila finanční náklady
tělovýchovné jednoty (zajištění
dopravy na vzdálenější hřiště, zajištění odměn tří rozhodčích a pod.).

Proto patří poděkování zastupitelstvu Obce Lovčičky, které
schválilo a poskytlo finanční dotaci na sportovní činnost jednoty.
Oddíl stolního tenisu vede pan Richard Hudec. Oddíl byl
v minulém roce vybaven novými hracími stoly a hráči všech věkových kategorií hrají v okresní soutěži. Každoročně připravují ke konci roku „vánoční“ turnaj. V letošním roce byl díky
obětavosti manželů Adámkových založen i oddíl žáčků stolního tenisu. Ten
se pravidelně schází a trénuje každý
pátek.
Volejbalisté pravidelně pod vedením
paní Veroniky Škrhákové trénují každé
pondělí a pátek. V letnímu období využívají tenisových kurtů a za nepříznivého počasí trénují v budově sokolovny.
Pod záštitou TJ Sokol působí také
samostatný oddíl - fotbalový klub veteránů, který vede pan Václav Bubla.
V letošním roce vyjel oddíl veteránů
v rámci své letní dovolené na africký
kontinent. V tuniském městě „Sousse“
sehrál fotbalové utkání s veterány místního prvoligového klubu. Veteráni se
také zúčastnili slavnostního otevření
nového fotbalového hřiště v Otnicích,
kde sehráli zahajovací zápas s veterány
Sokola Otnice.
Se sportovní činností členů tělocvičné jednoty souvisí i činnost kulturní.
Tradičně jsou pořádány společenské
kulturní akce - pomlázková zábava,
velikonoční průvod vesnicí a tradiční
Václavské hody s průvodem stárků po vesnici. Ve spolupráci se Sdružením lovčičských žen a Obcí Lovčičky byly uspořádány 2. babské hody, které byly spojeny se slavnostním

prosinec 2005

11

Zpravodaj
obce Lovčičky

otevření kapličky sv. Floriánka - patrona hasičů. Do příprav
se proto zapojili i členové sboru dobrovolných hasičů.
Ne vše plánované se však podařilo. Výboru TJ se přes velkou snahu nepodařilo zajistit dostatečné finanční prostředky
na výstavbu nových kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti, přestože byly zaslány žádosti na odbor školství
Jihomoravského kraje, Ministerstvo financí ČR atd. Budova
TJ Sokol je využívána jako jediné společenské centrum pro
všechny organizace Lovčiček. Z důvodu navýšení cen energií zajišťuje výbor TJ velmi složitě provoz objektu. Náklady

na osvětlení a vytápění dosáhly v roce 2005 skoro 50 tis. Kč.
Finanční prostředky jsou zajišťovány především z vlastních
zdrojů a z dotací Obce Lovčičky. Dotace ze Sokolské župy
Dr. Bukovského ve Vyškově jsou velmi omezené z důvodu
přípravy a uspořádání Všesokolského sletu v roce 2006.
Velkým problémem je i zajištění údržby fotbalového hřiště,
které v současné době nevyhovuje současným standardům.

Nově v cestování

dědina a přitom se udělala práce, na kterou v létě nebyl čas.
Samozřejmě nechybělo ani pohoštění - čaj, káva (melta?)
a někdy i něco ostřejšího. Při „dodírkách“ potom bývalo
pohoštění bohatší, podle toho, jak se která hospodyně chtěla
ukázat, ale hlavně také podle toho, na co měla.
Dnes už se dračky pořádají jen zřídka. Husy aby na vesnicích pohledal a nabídka materiálů - lůžkovin je široká a hlavně reklamou intenzivně doporučována. A přece se čas od
času dračky uskuteční.
Letos začátkem roku se dralo i v Lovčičkách. Hospodyní
- hostitelkou byla paní Boženka Nádeníčková a „děvčat“ se
u ní scházelo sedm: B. Podloucká, B. Svobodová, V. Gargošová, A. Marková, L. Rossi, M. Ondrová, B. Nechvátalová. Byly to dračky se vším všudy. Byly i dodírky, bylo
bohaté občerstvení a samozřejmě vše provázelo nezbytné
povídání, ale i zpěv, smích a radost z vykonané práce. Nelze
uvěřit, že by to byl návrat k tradicím, ani to není záležitost
hodná zápisu do kroniky. Snad jen některým starším lidem
přinesou tyto řádky s trochou nostalgie vzpomínky na
podobné zimní večery z jejich vlastního mládí.

S příchodem nového školního roku - od září 2005 - byla
i naše obec společně s dalšími 15 obcemi na Sokolnicku
začleněna do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Dopravní systém řídí a provozuje společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., která byla
založena Jihomoravským krajem a Statutárním městem
Brnem. Sídlo společnosti je v Brně na ulici Nové sady 30.
Tak jako každá nová věc, nový systém, tak i IDS si s různými obtížemi hledá své místo na slunci. Mnoho roků byl
občan zvyklý na zažitý systém přepravy do zaměstnání,
k lékaři, do školy a podobně a nový způsob dopravy se podstatně od toho starého liší a tím pádem se mu mnozí občané
hůře přizpůsobují. Dlouhé měsíce před spuštěním IDS probíhala na různých úrovních jednání starostů s firmou KORDIS (a nejenom s ní), jejichž účelem a cílem vždy bylo co
největší přiblížení a přizpůsobení dopravy potřebám našich
občanů. Názory lidí, ale i představitelů obcí na IDS se
mnohdy diametrálně lišily a dodnes mnohde liší. Stojí proti
sobě různá tvrzení, např. - návrat dopravy do doby o pár
desítek let zpátky, ale zaznamenány jsou i názory pozitivní.
Nechci a není také účelem tohoto článku vnucovat občanům
názor (ať už jakýkoliv) na nastavený systém dopravy. Jsem
přesvědčena o tom, že každý cestující si sám vyhodnotí
a zváží klady i zápory IDS. Říci o pozitivních poznatcích je
jistě dobré, hovořit a poukázat na negativní věci je pak
nadmíru potřebné a žádoucí, to proto, aby bylo možné hledat a žádat nápravu.
Autobusy společností VYDOSbus Vyškov, TOURBUS
Brno a BORS Břeclav, které vyhrály soutěž na dopravce,
jezdíme v rámci Integrovaného dopravního systému JMK
3 měsíce. Doba dlouhá na to, abychom systém okusili
a seznámili se s ním, ale příliš krátká na to, aby byly vychytány a vyléčeny veškeré tzv. „dětské nemoci“. Doufám, že
s přispěním všech se nám i toto časem podaří.
Ing. Hrozková

„Dračky“
Dříve patřívalo draní peří v zimních měsících téměř ke
každoročním vesnickým záležitostem. Jednou se dralo
u Marušky, jindy zase u Aničky, či v jiném domě. Ženy
se scházely, draly peří a při tom se povídalo. „Kde že se
chystá svatba, kde čekají rodinu, kde se sousedé pohádali,
jak se komu urodilo na poli...“ - zkrátka „semlela“ se celá

Ing. Luděk Matyáš,
místostarosta TJ Sokol Lovčičky

Božena Nechvátalová

Jak jsme na tom
s nezaměstnaností
K 30. 9. 2005 evidoval Úřad práce ve Vyškově celkem
4161 osob, což představuje míru nezaměstnanosti 8,77 %.
Nezaměstnaných žen bylo 2397, což tvoří 57,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Občanů se zdravotním postiženením bylo evidováno 771, tj. 18,5 %. Z celkového počtu nezaměstnaných připadá na mikroregion Slavkovska 854 osob
(míra nezaměstnanosti je 7,96 %). Příspěvek v nezaměstnanosti poskytoval ve sledovaném období ÚP ve Vyškově 1098
uchazečům o zaměstnání, tj. 26,39 % všech osob vedených
v evidenci.
V naší obci bylo ke stejnému datu, tedy ke 30. 9. 2005,
celkem 247 ekonomicky aktivních obyvatel, z tohoto počtu
bylo na ÚP evidováno 28 osob, což představuje nezaměstnanost ve výši 10,93 % (v roce 2004 to bylo ve stejném období 8,1 %). Nejnižší nezaměstnanost v rámci bývalého okresu Vyškov vykazují obce Zelená Hora (3,85 %) a Lysovice
(4,07 %).
Naopak nejvyšší nezaměstnanost mají Kožušice (33,33 %).
Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době
v průměru 15,0 uchazečů (ÚP Vyškov).

12

Zpravodaj
obce Lovčičky

prosinec 2005

Vinobraní - čas zdravých hroznů

Čas, kdy se úročí celoroční vinařova práce ve vinici, nastává pomalu, ale jistě s babím létem. Vinobraní přináší vinohradníkovi i sklepmistrovi chvíle radostné, ale i starostné.
Úrodu je třeba chránit nejenom před chorobami a škůdci, ale
také před zloději. Pěstitel bedlivě sleduje předpověď počasí,
zdravotní stav hroznů, připravuje sklep na příjem úrody ke
zpracování. Kýžený čas přichází a hrozny putují z vinice do
sklepa, kde za přispění mlýnků, lisu, ale zejména nenahraditelné vinařovy práce a zkušeností se mění přes mošt a burčák ve víno. V našich vinicích je hojně pěstována odrůda
MÜLLER-TURGAU. Odrůda byla vyšlechtěna na „Královském výukovém a výzkumném ústavu pro vinařství“
v Geisenheimu v roce 1882, autorem odrůdy byl profesor
Hermann Miller-Turgau.

Müller-Turgau je typická moštová odrůda, u nás se používá na výrobu odrůdových vín. Při dnes používaném nižším
zatížení má velmi příjemné muškátové aroma a příjemnou
kyselinku. V letech s vyšší cukernatostí a horkým a silně slunečním letním počasím musíme dávat pozor na obsah kyselin. Příliš nízký obsah kyselin v bobulích se negativně odrazí na kvalitě vína.
Naše vína odrůdy Müller-Turgau si na výstavách vín
v širokém okolí vedou velmi pěkně a jsou dobře obodována.
Tímto příspěvkem vás vinaři ČZS v Lovčičkách srdečně
zvou na další výstavu vín, která se uskuteční v neděli 30.
dubna 2006.
Antonín HUDEC, předseda ČZS v Lovčičkách

Slovo závěrem
Vážení spoluobčané,
Zpravodaj obce Lovčičky se k Vám opět dostává v samém
závěru roku. Roku, který předchází tomu poslednímu
z volebního období zastupitelstva, jež vzešlo z komunálních voleb v roce 2002. Za rok při komunálních volbách
nám zastupitelům bude Vámi vystaven účet za to, co jsme
pro obec a její občany udělali, ale i za to, co mohlo být
a není. Bude to účet v podobě volebních hlasů. Již nyní
Vám přeji, aby Vaše volba byla pro Vás a pro tuto obec tou
nejšťastnější.
Nyní se ovšem nacházíme v období, kdy se nejenom ti
nejmenší, ale i my starší, těšíme na svátky klidu a pohody Vánoce.

Vážení občané,
přeji Vám všem důstojné, opravdové a radostné
prožití vánočních svátků. Do nového roku 2006
pak přeji všem hodně zdraví, štěstí, moudrosti
a schopnosti pravdivého pohledu na život i svět.
Ing. Hrozková, starostka obce
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