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Ročník IV.
Prosinec 2007

Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
opět po roce přicházíme za vámi se Zpravodajem Obce Lovčičky, v pořadí čtvrtým.
Nahlédneme-li do ročníku II., který vyšel v prosinci 2005, přečteme si v „Úvodním slově“ větu, že „…zpravodaj
prozatím vychází pouze jedenkrát za rok…“. Z daného mohl čtenář logicky usoudit, že se chystá vyšší četnost vydávání této tiskoviny. Zůstává však stále u jednoho vydání v roce. Postačuje to pro informaci vás občanů? Nemáte někdy
potřebu podělit se o svůj názor, poznatek či připomínku s ostatními občany? Pokud ano, ozvěte se, a zpravodaj může
vycházet třeba častěji a možná zase i v jiné podobě.
Nyní však už nahlédněme do nového čísla našeho zpravodaje a zjistěme, co důležitého se v naší obci z pohledu radnice i našich přispivatelů událo.
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Z činnosti zastupitelstva obce - rok 2007
Zastupitelstvo obce vzešlé z podzimních voleb r. 2006 se
scházelo v pravidelných intervalech a to jedenkrát za tři
týdny. Od července jsme upustili od konání pro nás tzv. „pracovních“ jednání a nyní jsou všechna zasedání přístupná
veřejnosti. Zápisy z jednání jsou občanům k dispozici, stejně tak jako již dříve, na úřední desce OÚ a na webových
stránkách obce. V letošním roce se ZO sešlo celkem 16x.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je
vždy v listopadu, informujeme i o dění v měsíci prosinci loňského roku. To nejpodstatnější ze zasedání Zastupitelstva
obce Lovčičky nyní předkládáme.

Prosinec 2006
- stavebním úřadem vydáno kolaudační rozhodnutí (povolení k užívání stavby) na kabiny a sociální zařízení ve sportovním areálu
- schváleno rozpočtové provizorium obce pro rok 2007
(platné do doby schválení řádného rozpočtu)
- jednáno ve věci obsazení místa správce sportovního
zařízení
- zpracovává se územní plán obce
- firma ŠROT GEBESHUBER s.r.o. vybrána pro likvidaci
železného šrotu v objektu bývalého Agroklasu
- projednány neinvestiční náklady na 1 žáka ZŠ v Otnicích
(1 žák = 3624,- Kč, celkové náklady pro Obec Lovčičky =
166 704,- Kč)
- příprava inventarizace majetku obce za rok 2006

- zaslání požadavku Úřadu práce ve Vyškově na přidělení
pracovníků na veřejně prospěšné práce
- schválení finančního rozpočtu obce na rok 2007 a rozpočtu „Dobrovolného sdružení obcí Ždánický les a Politaví“
- uzavření smluv s žadateli o půjčku z FRB
- zařazení obce do územní působnosti Občanského sdružení místní akční skupiny „Za humnama“ (OS MAS)
- schválen pronájem kiosku TJ Sokol Lovčičky, uzavření
pojistné smlouvy na budovu

Březen
- územní řízení veřejnou vyhláškou pro obec Otnice na
akci „Malá vodní nádrž - ŽLEB“ (týká se pozemku p.č. 696
k.ú. Lovčičky)
- vydání stavebního povolení pro stavbu “Venkovní distribuční trafostanice a úprava zapojení stávajících DS NN“
(lokalita Pod zahrádkami)
- projednání informace o stavu Průzkumného projektu
Lovčičky 2 - fáze probíhajícího výběrového řízení
- slavnostní přivítání občánků narozených v roce 2006
- předložení návrhu, vč. projektu, na stavbu nové hasičské
zbrojnice. Po předložení návrh zdůvodnili zástupci SDH
- schválení dodatku ke Smlouvě o dílo na zhotovení územního plánu (termín dokončení 08/2008)
- schválení záměru vybudování pergoly u prodejního kiosku (kabiny)

Duben
Leden 2007
- stanovení poplatků obce pro rok 2007
- stanovení nájemného u obecních bytů
- podána žádost o dotaci na rekonstrukci ústředního topení v sokolovně Jihomoravskému kraji
- rozhodnuto o obsazení místa správce sportovního zařízení (p. Hana Pavlíčková)
- projednány žádosti místních organizací na přidělení
finančních dotací
- projednán návrh rozpočtu obce na rok 2007
- stanovení ceny vodného pro rok 2007 (24,50 Kč)
- jednáno o podmínkách pronájmu kabin a soc. zázemí pro
TJ Sokol
- schválení stavebních úprav v budově OÚ (kancelář starostky, zasedací místnost), vč. výměny oken na části budovy,
zaslání žádosti o dotaci na tuto akci JMK

Únor
- schválení zadání k vypracování „Prodloužení lokality
pro výstavbu RD Pod zahrádkami“
- projednání žádosti hasičů na stavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku parcelního čísla 113 (za sokolovnou, pozemek obce)
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve
Vyškově zaslány další podklady pro převod budovy mateřské školy do vlastnictví obce
- vyhlášení podmínek pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Lovčičky na r. 2007 (FRB)
- schválení pořádání akce „Slavnostní otevření kabin
a soc. zázemí“, stanoven termín, program a zajištění

- odsouhlasení finanční pomoci pro ZO ČZS Otnice na
zakoupení aerosolového vyvíječe
- vyhodnocení cenových nabídek na zhotovení pergoly
u kiosku (vybrána nabídka ing. Hrbáče)
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 1
- z cenových nabídek na akci výměna oken v budově OÚ
vybrána firma EURO Jordán Brno

Květen
- pracovníky Krajského úřadu JMK proveden přezkum
hospodaření obce za rok 2006
- schválen finanční rozpočet sociálního fondu pro rok
2007
- přijata finanční dotace z JMK na opravy OÚ
- uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 699 určeného k výstavbě rodinného domu
(R. Navrátil)
- odsouhlasen prodej části pozemku v majetku obce p.č.
331 p. Križanové
- projednána žádost o koupi pozemku na výstavbu RD Pod
zahrádkami (Fišer J.)
- odstoupení od budoucí smlouvy na prodej pozemku
p. Holásek, Brno
- žádost o koupi pozemku Pod zahrádkami (Seknička P.)
- pokračuje se v akci změna části hranice mezi obcí
Lovčičky a Otnice
- schválení finanční dotace z JMK pro SDH na výstroj
a výzbroj
- podání žádosti o internet do místní knihovny
- pokračují práce na směně a koupi pozemků od LČR LS
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Bučovice (pro možnost rozšíření stávajícího fotbalového
hřiště)
- jednání s firmou ARPOS s.r.o. Brno ve věci využití areálu bývalého statku
- projednáno uzavření pojistné smlouvy na sokolovnu
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 702 k výstavbě RD (Karmazín O.)
- práce na čištění vodoteče (Vodohospodářská správa
Vyškov)
- začlenění pozemku p.č. 696 k.ú. Lovčičky do stavby
„Otnice - MVN Žleb“
- vyhodnocení nabídek na rekonstrukci ústředního topení
v sokolovně (J. Hujíček)
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 707 na stavbu RD (L.Habarta)
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- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 705/1 pro stavbu RD (R. Bosák)

Říjen
- schválení rozpočtového opatření obce č. 6
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 700 pro výstavbu RD (A. Marša)
- JMK odboru životního prostředí podána žádost o poskytnutí finanční dotace z programu Podpora v oblasti vodního
hospodářství v rámci Fondu životního prostředí na realizaci
stavby „Lovčičky - záchytné a retenční nádrže“
- Rozpočtovému výboru P ČR adresována žádost o dotaci
na prodloužení IS v lokalitě Pod zahrádkami
- podána žádost Kanceláři hejtmana JMK o poskytnutí
dotace na zakoupení hracích prvků pro dětské hřiště

Červen

Listopad

- pokračují jednání s ÚZSVM Vyškov na převodu mateřské školy
- stanovení místní úpravy na silnici č. III/4199 (umístění
dopravních značek)
- zveřejněno uvolnění obecního bytu č. 3 k datu 31. 7.
2007

- schválení rozpočtového opatření obce č. 7
- zadáno vypracování technicko-ekonomické studie likvidace odpadních vod (kanalizace, ČOV) a vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci „Lovčičky
- protipovodňové opatření, suchá nádrž, lokalita Svatá“
- rekultivace staré ekologické zátěže, skládka u bývalé
cihelny, žádost obce Otnice o udělení souhlasu obce s uložením zeminy z nově budovaného rybníku na pozemek obce
Lovčičky p.č. 1777
- jednáno o žádosti na odkup pozemků obce v lokalitě Za
horou za účelem vybudování IS a výstavby RD
- příprava Vánoční besídky (14. 12. v 16.00 hod.)
- schválení návrhu smlouvy o výpůjčce na budovu MŠ
(Obec Lovčičky vs. ÚZSVM)
- jmenování inventarizační komise pro inventarizaci
majetku obce za rok 2007
- schválení poskytnutí finanční dotace obci z OŽP JmK ve
výši 3,3 mil. Kč na vybudování retenční a záchytné nádrže
(bývalé koupaliště)

Červenec
- JMK zamítl žádost obce o poskytnutí finanční dotace na
zpracování územního plánu
- schválení příspěvku obce na lékařskou službu první
pomoci (LSPP) ve výši 10516,- Kč (hrazeno MěÚ ve
Slavkově u Brna)
- přidělení obecního bytu č. 3 do užívání (prodloužení
nájemní smlouvy p. K. Fillové na dobu jednoho roku)
- ze tří nabídek vybrána firma pro pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
- schválení rozpočtového opatření obce č. 3
- probíhá kontrola Úřadu práce na plnění podmínek
Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací

Srpen
- schválení rozpočtového opatření obce č. 4
- zamítnutí prodeje pozemku p.č. 380/2 z důvodu záměru
využití pozemku obcí (vedení IS)
- rozvázání pracovního poměru na vlastní žádost dohodou
s p. Danou Turkovou
- jednání ve věci návrhu územního plánu, výzva k uplatnění stanovisek (MěÚ Slavkov)
- firma ARPOS Brno předkládá Návrh funkčního využití
území Lovčičky zemědělský areál
- předložení harmonogramu jednání ZO do konce kalendářního roku
- informace zástupce TJ Sokol o přípravě Václavských
hodů, vzneseny požadavky na pomoc obce

Září
- schválení rozpočtového opatření č. 5
- připojení obce k Deklaraci obcí a měst proti daňové diskriminaci
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků p.č. 4755/2 a 4755/3 k výstavbě RD (Ing. Suchomel)

Hospodaření obce v roce 2007
Na zasedání ZO konaném 22. 2. t.r. byl schválen finanční
rozpočet obce. V části příjmové ve výši 5 373 400,- Kč
a v části výdajové 5 730 400,- Kč. Zapojením zůstatku
finančních prostředků vedených na b.ú. k 31. 12. 2006, jednalo se o částku 357 000,- Kč, byly příjmy povýšeny na částku rovnající se výdajům.
V letošním roce obec prováděla opravy a rekonstrukce
svého majetku a věnovala se rovněž přípravě projektů
a zajištění finančních prostředků. Finanční prostředky rozpočtu byly použity zejména na zajištění (v tis. Kč):
- venkovní distribuční trafostanice
(pro výstavbu RD)
113
- zhotovení pergoly ve sportovním areálu
138
- rekonstrukce topení a drobné opravy v sokolovně
(výměna části ÚT na OÚ)
316
- výměna části oken na budově OÚ a stavební
úpravy kanceláře a zasedací místnosti
105
- nábytek do zasedací místnosti
a kanceláře starostky
96
- prodloužení lokality k výstavbě RD
„Pod zahrádkami“
94
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- záloha na zpracování územního plánu obce
82
- terénní úpravy a výsadba okolí sportovního areálu 77
- vnitřní vybavení sokolovny
(židle, kuchyňská linka, talíře, příbory aj.).
70
- vnitřní vybavení kabin
33
- pořízení motorové pily a křovinořezu
40
- převod pozemků od LČR LS Bučovice
do majetku obce
32
(pro rozšíření fotbalového hřiště,
financování ještě není ukončeno)
- geometr. zaměření bývalého statku
(polohopis a výškopis)
35
Na úhradu části nákladů spojených s výše uvedenými
akcemi použila obec, kromě svých finančních prostředků,
také dotace poskytnuté Jihomoravským krajem.
- na výměnu oken a stavební úpravy
v budově OÚ
100 tis. Kč
- na rekonstrukci ústředního topení
v sokolovně
158 tis. Kč
- na výstroj a výzbroj pro JSDHO
50 tis. Kč
Na mzdy pracovníků přijatých z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce obdržela Obec Lovčičky 94 000,- Kč.
Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2007 obec zaměřila
svoji pozornost na údržbu a opravy majetku ve svém vlastnictví (budova obecního úřadu, sokolovna). Navázáno bylo
na v předchozích letech započatou rekonstrukci veřejného
osvětlení. Byly vyměněny lampy na betonových sloupech
v ulici od kapličky sv. Floriána po RD č. 117 a nová svítidla, včetně stožárů s vedením kabelů v zemi, byla nainstalována na části ulice Bařina. Provizorním osvětlením byla
opatřena ulice Pod strážkou do doby, než bude instalováno
nové vedení, s kterým se počítá v první polovině příštího
roku.
Určité pozitivní změny nastaly i ve dvorním traktu budovy mateřské školy. Bylo opraveno a oplechováno obvodové
zdivo, opraven chodník a schody obecního bytu a postavena nová zídka oddělující prostor dvoru od zahrady.
Obec intenzivně pracuje na dohotovení svého územního
plánu tak, aby nebylo bráněno např. v individuální výstavbě
RD. Finální podoba ÚP bude předložena v měsíci srpnu
2008.
V souvislosti se zmíněnou výstavbou RD je třeba podotknout, že pozemky určené k individuální výstavbě rodinných domů v lokalitě Pod zahrádkami, jsou v současné době
rozebrány zájemci. V květnu letošního roku bylo vydáno
Stavebním úřadem ve Slavkově u Brna územní rozhodnutí
na umístění dalších 5 rod. domů v tomto úseku.
Po dohodě v ZO uzavírala obec se zájemci o koupi pozemků tzv. smlouvu o smlouvě budoucí a to zejména proto, aby
eliminovala možnost eventuálních spekulací s těmito
pozemky. V současné době zadala obec vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu inženýrských sítí, včetně obslužné komunikace v této lokalitě a snahou je zajištění dotace na realizaci.
Od konce roku 2006 má obec zpracovanou projektovou
dokumentaci, včetně stavebního povolení, na akci „Záchytné
a retenční nádrže„ – objekt bývalého koupaliště. O dotaci
jsme marně usilovali i v minulém období, dnes však máme
na stole Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, Fondu životního prostředí, podpory

v oblasti vodního hospodářství. Výše podpory činí
3 300 000,- Kč. Nyní proběhne zadávací řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu a počátkem příštího roku se zahájí
práce na stavbě.

Výhled do roku 2007
Největší investiční akcí příštího roku bude vybudování
retenčních a záchytných nádrží v areálu někdejšího koupaliště. Celkové finanční náklady jsou rozpočtovány částkou
4,7 mil. Kč.
Zahájí se výstavba inženýrských sítí v lokalitě Pod
zahrádkami, pokračovat se bude s rekonstrukcí veřejného
osvětlení.
Na základě nyní zpracovávané technicko-ekonomické studie na likvidaci odpadních vod, zadá obec začátkem roku
vypracování projektové dokumentace na kanalizaci, a případně i čistírnu odpadních vod (t.č. není ještě rozhodnuto,
zda ČOV bude zvlášť pro Lovčičky, nebo bude kanalizace
napojena na připravovanou ČOV v Otnicích).
V březnu bude mít obec k dispozici projektovou dokumentaci k územnímu řízení na akci „Protipovodňové opatření, suchá nádrž - lokalita Svatá“ (nad hřištěm TJ) a záležet
bude jenom na stavu financí, které určí, kdy se započne se
stavbou.
Samostatnou, a prozatím ne zcela rozluštěnou kapitolou,
zůstává pro ZO objekt bývalého Agroklasu. V současné době
máme na stole návrh funkčního využití území bývalého
zemědělského objektu, na který bude navazovat zastavovací
studie, která se zpracovává. V objektu je počítáno s menší
individuální výstavbou RD, výstavbou malometrážních bytů
pro seniory, hasičskou zbrojnicí (včetně prostoru pro výcvik
hasičů), odstavnou plochou pro nákladní automobily.
Realizace výstavby by měla být rozdělena do několika etap,
mimo jiné i z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů
k pozemkům.
Z daného je zřejmé, že realizace záměru si vyžádá investice v řádu miliónů. Obec samozřejmě i v tomto případě hledá
a zvažuje možnosti získání finančních prostředků.

Finanční dotace poskytnuté obcí
Obec stejně jako v předchozích letech poskytla malé
finanční dotace organizacím a spolkům na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí (hasiči,
ženy, vinaři, sokoli).
Dotace ve výši 3 tis. Kč se zřekli vinaři při pořádání tradiční výstavy vín spojené s ochutnávkou, s tím, že oceňují
bezplatný pronájem sokolovny od obce (pouze úhrada spotřebované el. energie).
Organizace

- Sbor dobrovolných hasičů
(ostatky, dětský karneval,
letní noc)
- TJ Sokol
- Spolek žen

schváleno
tis. Kč
7

6
15

čerpáno
k 22. 11. 2007
tis. Kč
4

6
15

Příspěvkové organizaci obce – mateřské škole – byl
poskytnut příspěvek na provoz ve výši 185 000,- Kč.
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Informace z obecního úřadu
Poplatky

Upozornění

V roce 2008 začne obecní úřad s vybíráním poplatků od
občanů v pondělí 11. února.
Platit budeme za vodu spotřebovanou v roce 2007, částkou
24,50 Kč za 1 m3, za svoz komunálního odpadu, stočné
a poplatek za psy. O výši posledně jmenovaných poplatků
rozhodne ZO na jednání v měsíci prosinci. Občané budou
informováni prostřednictvím úřední desky OÚ a vyvěšením
na web. stránkách obce.

V kanceláři obecního úřadu je pro občany volně k dispozici „Katalog poskytovatelů sociálních služeb“ vydaný MěÚ
ve Slavkově. Brožura obsahuje informace o institucích působících v dané oblasti na Slavkovsku ale i v širším okolí.
Ing. Hrozková, starostka

Statistika dat obyvatel
Rok 2007 byl bohatý na novorozence. Do data uzávěrky
Zpravodaje se nám v obci narodilo celkem 9 občánků, které
už dnes vítáme mezi nás.
Na svět přišli:
Adámková Tereza
Pacner Vojtěch
Láníček Vojtěch
Žuchovský Adam
Polanský Jiří

Rebrová Eliška
Rebrová Nela
Malý Marek
Jedličková Adéla

Z našich řad odešli:
Jedlička Josef
Okurek Matěj
Křesťan Zdeněk
Šimčík Miroslav

Šlorová Marie
Králová Marie
Marková Marie

V průběhu roku se do naší obce přistěhovalo celkem 15
osob, z trvalého pobytu se naopak odhlásilo 11 občanů.
K 30. 9. 2007 měla naše obec 559 obyvatel.

Nezaměstnanost v 1. 10. 2007
Míra nezaměstnanosti:
- okres Vyškov
5,1 %
- mikroregion Vyškov
5,4 %
- mikroregion Bučovice
6,4 %
- mikroregion Slavkov
4,5 %
- obec Lovčičky
2,4 %
K uvedenému datu byla naše obec druhá nejlepší co se
týká míry nezaměstnanosti. Nižší míru nezaměstnanosti
vykazovala již jen obec Podomí – 2,2 %. Naopak největší
míru nezaměstnanosti zaznamenal Úřad práce ve Vyškově
u obce Kožušice – 18 %.

Obecní knihovna
V Obecní knihovně v Lovčičkách si můžete vybrat z 2 860
svazků různých žánrů a časopisů. Určitě si vybere čtenář
každé věkové kategorie.
Knihovní fond je každoročně doplňován knihami a časopisy v hodnotě 6 000,- Kč.
Knihovna je pravidelně navštěvována 20 čtenáři převážně
z řad dospělých. Oproti minulým rokům ubývá čtenářů dětských. Provozní doba v naší knihovně je v lichém týdnu
vždy v pátek v době od 17.00 – 19.00 hod.
Jana Hudcová, knihovnice

Z nedávné minulosti
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Společensko-kulturní akce
V tomto roce nepřipravila obec žádnou akci srovnatelnou
se Sjezdem rodáků z roku 2006, nicméně kulturou se žilo
i letos.
Pro umocnění předvánoční nálady připravil obecní úřad ve
spolupráci se Spolkem žen v prosinci Vánoční besídku, na
které s pásmem písní a veršů vztahujících se k Vánocím
a době adventu vystoupili manželé Procházkovi z Letonic.
Pro potěšení nás starších, vystoupily rovněž děti z místní
mateřské školy a Základní školy v Otnicích.

Velké poděkování za krásný zážitek patří dětem, paní ředitelce MŠ, učitelkám ZŠ a také našim ženám za krásnou
výzdobu sálu sokolovny a za připravené pohoštění.
Další akcí pořádanou obecním úřadem za přispění žen
a TJ Sokol (zajistil sehrání fotbalového zápasu a prodej
občerstvení pro veřejnost) bylo slavnostní otevření sportovního zázemí – kabin a soc. zařízení, které obec dokončila
v roce 2006.
ZO rozhodlo o termínu konání, kterým byl 28. duben
2006. Naše pozvání přijali a akce se zúčastnili představitelé
okolních obcí (Otnice, Milešovice, Kobeřice), bývalý poslanec Parlamentu ČR Ing. Býček, zástupce zhotovitele díla,
členové ZO a zástupci místní TJ. Zváni byli všichni občané
naší obce, bohužel, zúčastněných bylo poskrovnu. Po slavnostním přestřižení pásky a prohlídce budovy následovalo
posezení s hosty ve společenské místnosti, kterou pro tuto
slavnostní chvíli připravily p. Skulínková, Kovaříková
a Pouchlá. Ty se rovněž postaraly i o občerstvení přítomných
i občanů venku. Atmosféra byla příjemná a koláče napečené
členkou ZO p. Pouchlou a víno ze sklepa p. Šebesty, chutnalo bezezbytku všem.
Ing. Hrozková

3. Babské hody v Lovčičkách
Počátkem měsíce června 2007, v nejkrásnějším ročním
období, kdy se celá příroda plná energie odívá do přenádherné palety barev, uspořádaly lovčické ženy pod záštitou obecního úřadu již třetí Babské hody. 30 žen po několik týdnů
připravovalo program na sobotní odpoledne a večerní zábavu. Nutno podotknout, že se ženy na čas příprav vždy těší
a velice si ho pochvalují, i když pro řadu z nich není jednoduché si tento čas vyšetřit.
Letos poprvé bylo na pořadatelkách, aby zajistily hodové
veselí včetně pohostinství. Po zajištění počátečního kapitálu
na nákup zboží, byla našim ženám v tomto pro ně „poli neoraném“ nápomocná Katka Hrubá, vnučka rodačky paní
Dany Partykové rozené Wustové, která provozuje vlastní

pohostinství. Pomohla při nákupu a pomáhala hlavně při
prodeji občerstvení po celou dobu hodového dění. Této funkce se Katka spolu s dalšími třemi dobrovolníky ujala zcela
nezištně.
Dalšími dobrovolnými pomocníky byly ženy z blízkosti
Oldřišky Pouchlé. Tyto napekly hodové koláčky, které pak
stárky nabízely po celou dobu hodového průvodu po obci a
na večerní zábavě. Nepostradatelnými pomocníky byli
sklepníci, kteří se po celou dobu starali, aby všechny stárky
i další hodoví příznivci měli příjemnou náladu a dostatek sil
do náročného maratónu. Dále nutno vyzvednout co pro babské hody udělal pan Miroslav Kalousek st., který nám při
udírně celý den a večer zajišťoval občerstvení. Byť mu již

prosinec 2007
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nožičky tolik neběhají, ještě zvládl i sólo se stárkami.
Tisíceré díky za to!
Nemalé poděkování patří také životním partnerům a rodinným příslušníkům našich stárek, kteří pomáhali při přípravách sálu a venkovního posezení, ale také museli doma
zastoupit naše hospodyňky, které se v tento den proměnily
v krásné krojované stárky, aby si tak připomněly časy našich
babiček a prababiček.
Hody byly zahájeny 2. června 2007 ve 13 hodin předáním
hodového práva před nově zbudovanou autobusovou zastávkou z rukou pana místostarosty Miroslava Šmída. Po slavnostním nástupu žen v tradičních kyjovských krojích za
doprovodu dechové hudby Zlaťanky se celý průvod vydal na
pochůzku obcí.
Počasí nám, tak jako v rocích předešlých, nepřálo.
Slavnostní průvod byl přerušen kvůli náhlému dešti. Po krátké přestávce průvod opět vyšel do ulic a pokračoval v započaté trase. I přesto, že počasí rozehnalo přihlížející diváky,
dobrá nálada a veselí stárkám nechyběly. Večerní zábava
byla zahájena opět slavnostním nástupem, kterého se
nemohli nabažit jak stárky, tak přihlížející hosté. Při zpěvu
písničky:
1. Lovčičky, Lovčičky
jsou tu babské hody
budem se veselit
tancovat hodně pít

2. Ta naše vesnička
I když je maličká
žijem tu pospolu
je to pohodička

3. Vždy jednou do roka
candrbál chystáme
by jsme se tu sešli
vše pro to děláme

4. Proto Vás uctivě
všechny tu vítáme
k procházce vesničkou
tímto vyzýváme

5. Popijem vínečka
taneček přidáme
koláče nabídnem
krušpánek prodáme

6. A ten kdo přispěje
odměnu dostane
taneček se stárkou
jistě ho nemine

7. Lovčičky Lovčičky
vítejte přátelé
užijme si hody
šťasně a vesele
nezůstalo jedno oko suché.
Všem aktérům a spolupracujícím spoluobčanům a také
sponzorům, kteří přispěli do Tomboly, patří velké poděkování. Výtěžek, který tato akce přinesla (necelých 10.000,- Kč)
věnovaly stárky na dovybavení dětského hřiště, neboť
v mladé generaci spatřují své budoucí pokračovatele již
započaté tradice. Doufáme, že příští rok se při příležitosti 4.
Babských hodů opět sejdeme v hojném počtu a společně si
vychutnáme slavnostní sobotní odpoledne i večerní hodovou
zábavu.
STÁRKY:
Skulínková Olga
Kleinová Jarmila
Bartíková Marie
Dítětová Marta
Konicarová Anna
Marková Miluška
Tomašíková Martina
Matyášová Dana
Križanová Jaroslava
Grumlová Jana
Topolářová Ludmila
Brtníková Jitka
Lacíková Andrea
Filová Katka
Nekvapilová Eva

Hrozková Jaroslava
Budaiová Zdenka
Pouchlá Oldřiška
Životská Lenka
Zajícová Milada
Kravčíková Jiřina
Turková Dana
Urbánková Jitka
Benušová Iva
Lacíková Vladimíra
Kalousková Hana
Kalousková Hana ml.
Trojáková Hana
Filová Zdenka
Letovancová Marta

SKLEPNÍCI:
Benuš Pavel, Marek Josef, Tomašík Radek,
Matuška Michal, Gruml Vlastimil
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Z činnosti DSO Ždánický les a Politaví
Dobrovolný svazek obcí zahájil rok 2007 volbou nového
výboru, neboť po komunálních volbách v říjnu 2006 došlo
v několika případech k výměně starostů na radnicích.
Do funkce předsedy DSO byl opětovně zvolen J. Šimandl
– starosta Bošovic. Jeho zástupcem se stal Z. Koudelka
z Bučovic a členy výboru byli zvoleni:
J. Ziegler - Heršpice
I. Charvát - Slavkov u Brna
J. Hrozková - Lovčičky
Z. Šprtová - Velešovice
P. Prokop - Otnice
M. Procházka - Ždánice
Stejně jako v předchozích letech organizovalo sdružení
obcí během roku cykloakci určenou široké veřejnosti za účelem poznání našeho regionu. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 22. 9. ve Slavkově u Brna v rámci oslav - 770 let od
první písemné zmínky.
DSO se zaměřil rovněž na získání finančních dotací.
Od JMK obdržel 64 tis. Kč na činnost poradce svazku

a 250 tis. Kč na turistické odpočívky, které budou umístěny
v každé obci.
V září byl pak uspořádán zájezd do Českého ráje.
DSO ŽlaP se již tradičně podílel na pořádání tzv.
Slavkovské iniciativy smíření a to odpolední akcí konanou
5. 10. ve Velešovicích. Nosné téma setkání, kterého se
zúčastnili starostové obcí, představitelé církví i veřejnost,
bylo „Nezdravé sebevědomí narušuje mezilidské vztahy“.
Vyvrcholením setkání byl večerní koncert na slavkovském
zámku, na kterém vystoupil m.j. ekumenický pěvecký sbor
Festivia Chorus z Velké Lhoty, jehož zpěv byl prokládán
verši Jana Skácela v podání brněnského umělce Ladislava
Lakomého.
Vskutku ojedinělý a nevšední kulturní zážitek, který
v dnešní uspěchané době dokázal pohladit duši i srdce.
Ing. Hrozková

Vítání občánků
V letošním roce jsme do naší obce přivítali celkem
5 občánků narozených v roce 2006. Slavnostní uvítání se
uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu v neděli
11. března. Děti, jejich rodiče a příbuzné přivítala členka
zastupitelstva p. Pouchlá, slavnostní projev přednesla paní
starostka. Básničky vztahující se k oslavě narození děťátka
přednesly děti pod vedením svých učitelek, jež byly vkusně
střídány zpěvem a hrou na elektronické klávesy v podání
Terezy Škrhákové.
Do obce jsme přivítali:
Anetku Smetanovou
Vladimírka Cahu
Štěpánka Šebestu
Tomáška Krause
Jáchymka Khora

nar. 24. 5. 2006
nar. 30. 9. 2006
nar. 17. 10. 2006
nar. 15. 11. 2006
nar. 24. 12. 2006
Na památku si rodiče převzali pamětní listy dětí, dárek pro
nové občánky a drobné upomínkové předměty.
M. Šmíd, místostarosta
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Český zahrádkářský svaz – Lovčičky
Naši vinaři si v letošním roce ve vinicích
užili dobré i zlé časy. Po teplém a suchém
letním období byla úroda hroznů nadprůměrná. V září, v době hlídání vinic, však
přišly časy zlé a to v podobě náletů špačků.
Tak hojný výskyt těchto ptáků se v našich
vinicích snad ještě dosud neobjevil. K špačkům se přidali i bažanti, kterých po teplé
zimě v jarních měsících hojně přibylo. Od
těchto nepřátel vinic byla zničena část
úrody a to zejména v horních úsecích teras.
Zrání hroznů je fyziologické období,
které začíná v okamžiku zaměkání bobulí
a trvá do plné zralosti plodů. Významně
ovlivňuje složení hroznů a vína. Zrání
umožňuje hroznům rovněž vytvořit jejich
odrůdové vlastnosti. Zralost hroznů je třeba
definovat na základě zřetelných chemických, biochemických nebo senzorických
znaků, které je třeba využívat pro stanovení
optimální technologické zralosti hroznů.
Organické kyseliny – základní kvalitativní parametr hroznů v ročníku 2007
Odrůda révy vinné má velmi výrazné
vlastnosti, které určují kvalitu hroznů.
Cukry, kyseliny a hodnota pH jsou odrůdově typické. Podobně je každá odrůda révy
vinné charakterizovaná obsahem a složením
fenolických a aromatických látek. Chemické a senzorické složení bobulí je výrazně určováno odrůdou, ale zároveň ovlivňováno podmínkami okolního prostředí
a agrotechnickými zásahy při pěstování
vinné révy.
Sledování cukernatosti hroznů, obsahu
titrovatelných kyselin a hodnoty pH, by měl
provádět každý vinař, který chce vyrábět
kvalitní víno. Nelze spoléhat pouze na dosaženou cukernatost, protože tato má malou vypovídací schopnost z pohledu kvality hroznů.

O kvalitě našich vín se mnozí mohli přesvědčit na letošní
výstavě vín uspořádané v místní sokolovně. V pořadí již
7. výstava, která se konala v úterý
1. května, překvapila nejen pořadatele –
krásnými vzorky i nejvyšší návštěvou –
ale i renovací sokolovny, která se líbila
všem návštěvníkům.
Výbor ČSZ v Lovčičkách děkuje
všem za dosavadní přízeň a současně si
dovoluje touto cestou pozvat občany na
8. výstavu vín spojenou s ochutnávkou,
která se uskuteční opět v prostorách
sokolovny a to ve čtvrtek 1. května
2008. K vytvoření příjemné atmosféry
výstavy zahraje cimbálová skupina
„JAVORNÍK“.
Přátelé dobrého vína, ale i veselé
zábavy, jste srdečně zváni!
Antonín Hudec, předseda ZO ČZS
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Sbor dobrovolných hasičů Lovčičky
Sbor dobrovolných hasičů Lovčičky je jednou z několika
organizací v naší obci, která se podílí na kulturní či jiné
veřejně prospěšné činnosti. A ani rok 2007 nebyl výjimkou.
První letošní akcí pořádanou SDH byly ,,Ostatky“. K naší
veliké radosti byla naše nemalá práce při přípravách odměněna hojnou účastí jak při průvodu po obci, tak i na večerní
zábavě. Velkou váhu na úspěchu neslo ,,pochovávání basy“,
které se konalo po dvouleté odmlce. Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se na přípravě a účinkování podíleli. Jak už
bývá zvykem po sobotní zábavě, v neděli připravil SDH také
zábavu pro naše nejmenší. Dětský maškarní ples letos přilákal mnoho dětí i rodičů.
Začátkem jara uspořádal sbor každoroční sběr železného
šrotu. Za utržené peníze sbor zakoupil napůl s TJ Sokol
Lovčičky nové kompletní výčepní zařízení, které bude sloužit oběma organizacím dle jejich potřeb. Z dnešního pohledu mohu říci, že zařízení se využívá velmi hojně a skýtá
nesčetné výhody v oblasti mobility a především údržby, což
má kladný dopad na kvalitu čepovaných nápojů.
Na konci školního roku SDH připravil ,,Sportovní odpoledne pro děti“. V loňském roce tato akce pořádána nebyla
z důvodu konání 1. Sjezdu rodáků. Díky postavení sportovního zázemí se akce mohla uskutečnit na hřišti, což bylo
velmi výhodné po stránce organizační i provozní. Děti
i dospělí mohli využít služeb a sociálního zařízení, jež sportovní zázemí poskytuje, a tak se celé odpoledne stalo příjemnějším. O provoz zařízení se starali členové TJ Sokol
Lovčičky, za což jim děkuji.
Sportovní odpoledne pro děti pozvolně přešlo ve večer
u táboráku, děti i dospělí si mohli opéct špekáčky, zapívat si
při kytaře nebo si odkrojit kousek pečeného selete a vychutnávat si atmosféru vlahé letní noci. Jak to tak bývá, všem se

Sportovní odpoledne pro děti
to velmi líbilo, a tak se poslední kousky vepřové pečeně
okrajovali až do časného rána.
Na přelomu července a srpna jsme uspořádali další dlouho
očekávanou akci - ,,Letní noc“. V minulém roce se nekonala kvůli oslavám 120. výročí založení SDH. Díky tomu
a také za přispěné krásného počasí se letos ,,Letní noc“
opravdu velmi povedla. Velká účast a dobrá nálada přispěla
ke skvělé atmosféře té pravé letní noci pod širým nebem.
Spousta dřiny na přípravě se vyplatila, a doufám, že ta příští bude stejně tak zdařilá, jako ta letošní.
Počátkem prosince má sbor v plánu ve spolupráci s TJ
Sokol Lovčičky uspořádat zájezd do vinárny v Pavlově.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH i všem,
kteří se určitou měrou podíleli na té spoustě práce skryté za
těmito událostmi a chtěl bych jim do příštího roku popřát
mnoho úspěchů.
Ať se nám v příštím roce daří, tak jako v tom letošním.
Luděk Matyáš - jednatel SDH Lovčičky

Ostatky – masky v průvodu po vesnici
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JEDNOTKA
Dovoluji si napsat pár krátkých vět o činnosti sboru, jenž
si připsal ke 120letému trvání další úspěšný rok práce. Asi
málokdo má představu, kolik úsilí taková činnost vyžaduje.
Požadavky na znalosti, kvalitu a vybavenost dobrovolných
sborů se každým rokem zvyšují. Málokdo si uvědomuje, že
hasičské sbory v současnosti nejsou výmyslem několika
fandů, kteří hledají adrenalin, ale legitimní složka záchranného systému podřízená Ministerstvu vnitra. Každý dobrovolný hasič musí být vybaven náležitou výstrojí a vybavením schváleného typu, které se neliší od hasičů profesionálních. Musí splňovat požadavky zdravotní a odborné způsobilosti. O svěřenou techniku musí pečovat a o kontrolách
výstroje, vybavení a odborné způsobilosti musí být vedena
dokumentace.
Těžko říct, co vede lidi k tomu, že dokážou „vystřelit“ od
práce, zábavy nebo odpočinku bez nároku na odměnu nebo
uznání. Zatím to funguje a snad bude i nadále.
Pořád se najdou lidé, kteří tuto práci zlehčují nebo znevažují. Pravděpodobně proto, že problému nerozumějí nebo
taky nechtějí rozumět, neboť se jich netýká. Přeji každému
takovému člověku, aby se o svém omylu nemusel přesvědčit
na vlastní kůži.
V ostatních státech EU je trendem udržovat minimální
počty profesionálních jednotek, dobrovolné sbory jsou
nedílnou složkou systému. Takový trend nastoupila i Česká
republika. Rozdíl je v tom, že ve zbytku EU je na takovou
práci pohlíženo s úctou a nikdo si nedovolí o smyslu dobrovolných sborů diskutovat. K tomu jsou adekvátně vybaveny
a vystrojeny, zbrojnicí je důstojná stavba, která zpravidla
stojí na nejlepších pozemcích v obci tak, aby co nejlépe
naplňovala smysl svého poslání.
S nadšením jsme přijali závazek obecního zastupitelstva
v Lovčičkách vyčlenit vhodný pozemek pro stavbu nové
zbrojnice, který má být vybrán do konce letošního roku.
Věřím, že se zastupitelé tohoto závazku zhostí důsledně, aby
stavba mohla být realizována v blízké době a my se nepřipravili o možnost čerpání dotací z evropských fondů či
z kraje.
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Jednotku v současnosti tvoří 18 dobrovolných hasičů.
Z rozpočtu obce a z příspěvků kraje byla jednotka vybavena
novým nářadím, čtyřdílným zásahovým žebříkem a základním oblečením, rukavicemi, obuví a helmami pro čtyři muže.
Konečně byla naše obec zapojena do systému automatické
výstrahy, takže sirénu již spouští krajské operační středisko
ihned po ohlášení události na telefonním čísle 150 nebo 112.
Jednotka udržuje svěřenou techniku, hydrantovou síť
v obci a podílí se na výcviku a zásazích na pokyn nadřízených složek Integrovaného záchranného systému.
O velikonoční neděli časně ráno byl krajským operačním
střediskem vyhlášen 2. stupeň poplachu. Jednotka byla
povolána k požáru stodoly v těsné blízkosti obytné zástavby
a restaurace v Šaraticích. Z Lovčiček na místo okamžitě
vyrazila cisterna a 12 hasičů.
V úterý 5. června těsně před půlnocí byla jednotka vyzvána, aby vyjela k požáru vinohradu v okolí Otnic. Na místo
dorazila společně se sbory z Milešovic, Otnic a HZS
Slavkov. Po dvouhodinovém prohledávání terénu označil
velitel zásahu poplach za planý a zásah ukončil.
Letošní rok byl v našem okrsku relativně klidný a obešel
se bez vážnějších potíží. Nemusí to tak být vždycky.
Lovčičtí hasiči - FURT VE STŘEHU!
Ing. Michal Kraus - velitel JSDH Lovčičky

MLADÍ HASIČI
V první polovině letošního roku byla znovu zahájena činnost mladých hasičů v Lovčičkách. V současné době je přihlášeno 9 členů. Z toho jsou tři děti s trvalým bydlištěm
v Brně. Nejmladšímu bude 8 let a nejstaršímu 14 let. V uplynulých měsících absolvovaly 2 soutěže, kde byly naprostými
nováčky. Přesto svými výsledky dokázali, že i za poměrně
krátkou dobu se již mnohé naučily. Všichni pevně věříme, že
se jejich výsledky budou i v příštím roce dále zlepšovat.
O toto se spolu se mnou jmenovitě starají: Roman Šmíd,
Marek Kalousek a Michal Kraus. Tyto děti v budoucnu
navážou na bohatou tradici SDH v naší obci a to nejen sportovní činností, ale hlavně jako platní členové naší jednotky.
Jakub Drozd - vedoucí mládeže SDH Lovčičky

Ostatky – večerní zábava,
pochovávání basy
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❀ Mateřská škola ❀
V loňském školním roce navštěvovalo naši mateřskou
školu 23 dětí. Školní vzdělávací program jsme si vytvořili na
základě „Rámcového vzdělávacího programu“ a jmenuje se
„My jsme kamarádi“. V duchu tohoto názvu se snažíme vést
i naše děti. Nahrává nám i různé
věkové složení třídy, které samo
vede děti k ohleduplnosti a vzájemné
pomoci. Celý rok prožíváme v souzněním s okolím, přírodou, společenským děním. Rozvíjíme schopnosti
dětí a snažíme se vychovat samostatné osobnosti. Jednotlivé tématické
okruhy našeho programu jsou:
1. Ahoj, školko! 2. Vítej podzime
3. Dívám se kolem sebe 4. Těšíme se
na Vánoce 5. Zima, zima, zimička
6. Něco pro zvídálky 7. Jaro na vsi
8. Já a svět.
A co jsme prožili během uplynulého roku? V adventním čase nás navštívil Mikuláš, přinesl dětem dárky
a nechal i překvapení na okně
v chodbě školky. 12. prosince jsme
se podívali do divadla Radost na představení „Boučci“.
Dětem i nám se moc líbilo a podtrhlo atmosféru blížících se
svátků. Na vánoční besídce jsme se snažili potěšit naše blízké krátkým vystoupením a dárečkem. Děti také neodešly
s prázdnou. Po lednovém zápise do 1. třídy opět začalo 10
lekcí „Edukativně stimulačních skupin pro děti předškolního
věku“ za účasti rodičů. Od 26. března do 7. května jsme jezdili se staršími dětmi na 10 lekcí předplaveckého výcviku do
Vyškova. V březnu jsme podnikli exkurzi do místní knihovny, kde nám paní Hudcová ukázala, jak se půjčují knihy.
Také jsme si mohli některé prohlédnout. 28. března přijelo
do naší mateřské školy maňáskové divadlo s představením
pohádek „Hrnečku,vař“, „O zlaté rybce“ a „O Smolíčkovi“.
17. května poděkovaly děti svým maminkám vystoupením
ve školce a vyrobenými dárečky s kytičkou. 1. června nás
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čekala oslava MDD, tentokát „Lesní stezkou za zvířátky“ soutěže a hry s motivací. 5. června jsme vyrazili na výlet šipkovaná za pokladem k hájence. 14. června přijelo do
mateřské školy divadlo s představením „Babičky si rády
hrají“. 20. června jsme se s předškoláky podívali do ZŠ
Otnice. Navštívili jsme 1. třídu a seznámili se s prostředím,
které je po prázdninách uvítá. 25. června se všechny děti,

paní učitelky, teta Lenka i paní starostka slavnostně rozloučily s dětmi, které odcházejí do základní školy. Nejprve ve
školce - slavnostní pohoštění - a potom na obecním úřadě,
kde dětem paní starostka rozdala pamětní listy a dobrotu. Na
rozloučenou si ještě odnesly knížku a zvoneček. Snad si jednou vzpomenou, že jim bylo ve školce hezky!
Ve školním roce 2007 - 2008 je zapsáno 23 dětí, z toho
17 děvčat a 6 chlapců. V září nastoupila nová paní učitelka
Eliška Černá. Na konci měsíce září jsme opět navštívili divadlo Radost, představení „O Červené karkulce“. Letošní proměnlivý podzim jsme si zpestřili výrobou zvířátek z přírodnin, dýňáků a panáčků podzimáčků. Výrobky jsme vyzdobili školku, aby se v ní všem líbilo.
V příštím roce bychom chtěli malovat a začít s obnovou
vybavení interiéru školky. Velkým úkolem zůstává vybudování nové školní zahrady. Na tento
projekt se pokusíme ve spolupráci
s obecním úřadem získat grant
od Moravských naftových dolů
Hodonín.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům.
Rodičům, zaměstnancům školky
i každoročnímu sponzoru Rostěnice a.s., která věnuje dětem příspěvek na Vánoce. V letošním roce
nás také potěšil sponzorský dar od
Honebního společenstva Otnice.
Vaše příspěvky nám pomáhají při
vybavování hračkami, pomůckami,
spotovním nářadím a náčiním.
Všem našim příznivcům děkujeme
a přejeme:
„Hezké Vánoce!“

prosinec 2007
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Základní škola Otnice
Ve školním roce 2007/2008 navštěvuje školu
256 žáků, z nich je 41 žáků z Lovčiček.
1. třída
6 žáků
2. třída
4 žáci
3. třída
6 žáků
4. třída
6 žáků
5. třída
3 žáci
6. třída
0 žáků
7. třída
2 žáci
8. třída
7 žáků
9. třída
7 žáků
Třídní učitelé:
1. třída
Mgr. Lenka Vojáčková
2. třída
Mgr. Hana Veselá
3. třída
Mgr. Dana Matyášová
4. třída
Mgr. Kateřina Halouzková
5. A
Mgr. Jana Březinová
5. B
Iva Benušová
6. A
Mgr. Drahomíra Floriánová
6. B
Mgr. Ludmila Vojáčková
7. třída
Mgr. Šárka Hanáková
8. A
Mgr. Jiřina Kolaříková
8. B
Mgr. Marie Bůbelová
9. A
Mgr. Zdeňka Swierková
9. B
Mgr. Ivana Čermáková
Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Třetinová
Bez třídnictví: Mgr. Jan Novák, Ing. Hana Šťastná
Zástupce ředitelky: Mgr. Hynek Zavřel
Vychovatelka školní družiny: Martina Tomašíková
Zájmové útvary: Hra na flétnu
Dramatický
Pěvecký
Dyslektický
Výtvarný
Volejbal
Konverzace v Aj
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Od září začíná v 1. a 6. třídách výuka podle vlastních školních vzdělávacích programů. V dalších
letech se budou postupně přidávat další ročníky.
Školní vzdělávací program ZŠ Otnice - „Škola
pro všechny“ klade důraz na samostatnost, tvůrčí
činnost, projektové vyučování a komunikativnost.
Ideou školské reformy je, aby se děti naučily prezentovat svůj názor a aby uměly samy sebe a svůj
názor obhájit.
Anglický jazyk se vyučuje od 3. třídy, od 7. ročníku zařazujeme výuku jazyka německého.
Předměty se spojují do vzdělávacích oblastí, např.
český jazyk a cizí jazyky jsou sjednoceny v oblast
Jazyk a komunikace. Výchovný charakter mají průřezová témata, která se hodinami prolínají.
Jsou to:
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostně-sociální výchova
Mgr. Hana Krautová

Poděkování
Ředitelství ZŠ Otnice děkuje
obecnímu zastupitelstvu a panu Davidu Lacíkovi
za příspěvek 3000,− a 2000,− Kč
na úhradu autobusové dopravy do Vyškova
− plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy
(9 jízd, 1 jízda − 2 300,− Kč)
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Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky
„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to provedl. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu,
život bez života.“
(Miroslav Tyrš)
Pomalu se blíží konec roku 2007 a opětovně je bilancován
uplynulý rok - rok 2007 jak v činnosti hospodářské, sportovní a kulturní.
Důležitou událostí v hospodářské činnosti tělocvičné jednoty bylo jednání valné hromady, která volila dle stanov
nový výbor TJ Lovčičky ve složení: Boček Mojmír, Hovorka
Miroslav, Hudec Richard, Marek Stanislav, Maršálek Pavel,
Matyáš Luděk, Pavlovec Josef, Pitron Vlastimil a Tomašík
Radek. Starostou byl opětovně zvolen Vlastimil Pitron. Valné
hromady se zúčastnili zástupci župy Dr. Bukovského
z Vyškova náčelník bratr Ing. Pavel Zacpal a náčelnice
Lenka Pospíšilová, kteří kladně hodnotili hospodářskou
a sportovní činnost jednoty Lovčičky. Součástí valné hromady bylo i ocenění vítězů vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Další významnou událostí roku 2007 bylo slavnostní otevření zázemí hřiště - kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti a předání objektu sportovní veřejnosti. Slavnostní
otevření bylo zahájeno v sobotu 28. dubna dopoledne za
krásného počasí a za účasti zástupců Obce Lovčičky, zástupců tělocvičné jednoty, starostů okolních obcí a široké veřejnosti. Slavností projev přednesla starostka Ing. Hrozková
a symbolické přestřižení pásky provedl ing. Býček - bývalý
poslanec PS ČR.
Po ukončení slavnostního aktu pokračovala akce odpoledne společenským a sportovním programem. Bylo sehráno
přátelské utkání mezi fotbalisty z Lovčiček - domácími
a přespolními - odstěhovanými sportovci. Bylo připraveno
bohaté občerstvení v klubovně, prodejně občerstvení
a samostatném stánku.
Sportovní oddíl kopané tvoří 3 sportovní družstva. Oddíl
žáčků - přípravku - vedou trenéři Josef Pavlovec a Mojmír
Boček. Členové oddílů i přes svůj nízký věk statečně bojují
v soutěži. Jejich velkým úspěchem bylo vítězství v turnaji
přípravek na hřišti v Otnicích v říjnu 2007.
Oddíly „A“ a „B“ mužstva trénují trenéři Martin Hudec
a Vlastimil Pitron. „B“ mužstvo soutěží ve 4. třídě. „A“
mužstvo soutěží ve III. třídě skupiny B. Přes problémy

s účastí jednotlivých hráčů jsou fotbalisté v polovině tabulky podzimního kola soutěže 2007-2008. Oddíl stolního tenisu vede pan Richard Hudec. Oddíl soutěží v okresním přeboru a v jarním kole se umístil také v polovině tabulky okresu Vyškov.
Volejbalisté pravidelně pod vedením paní Veroniky Škrháková. 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. Oddíl
veteránů se zúčastňuje fotbalových utkání a turnajů s mezinárodní účastí. V říjnu se veteráni zúčastnili mezinárodního
turnaje v Bosně a Hercegovině ve známém katolickém poutním místě - městě Meďugorje.
V rámci všestrannosti cvičí lovčičské ženy ve čtvrtek
a v neděli pod vedením Dany Matyášové rehabilitační pohybová cvičení v tělocvičně v budově mateřské školky.
Se sportovní činností členů tělocvičné jednoty souvisela
i činnost kulturní, která byla i v roce 2007 velmi bohatá.
Mimo tradičních akcí, ke kterým patří pomlázková zábava,
velikonoční průvod vesnicí a pořádání tradičních
Václavských hodů, se členové podíleli i na dalších společenských akcích.
Byla uspořádána společensko - sportovní akce - fotbalový
turnaj - Memoriál Františka Königa, který se uskutečnil
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5. srpna za účasti mužstev z Otnic, Bošovic, Milešovic
a Lovčiček.
V roce 2007 pokračovala spolupráce s lovčičskými hasiči
při společném zajišťování kulturních a společenských
akcích. Společně bylo zakoupeno moderní chladicí zařízení
na nápoje, které slouží ve nejen sokolům ve stánku na hřišti,
hasičům na kulturních akcích ale i všem občanům.

Z činnosti fotbalového
Klubu veteránů
Fotbalový Klub veteránů vykazoval v letošním roce bohatou činnost. V průběhu roku bylo sehráno několik turnajů.
Na domácím hřišti byl sehrán turnaj za účasti mužstva ze
slovenského Limbachu a Bratislavy, turnaje v Drásově se
zúčastnilo i mužstvo z Prahy a v hale Interu Bratislava byly
sehrány další zajímavé boje. Kromě turnajů sehráli veteráni
v roce 2007 i několik přátelských zápasů.

Na rok 2008 chystáme uspořádání mezinárodního turnaje
na domácím hřišti v Lovčičkách s plánovanou účastí oddílů
ze Slovenska, Chorvatska a Bosny-Hercegoviny. Již nyní
máme pozvání k účasti na turnajích v bosenském Medugorje
a na ostrově Lošinj v Chorvatsku.
Václav Bubla, st.

15

Tak jak je uvedeno v úvodu příspěvku v citátu spoluzakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše - každý si
musí něco předsevzít. A tak výbor TJ si předsevzal
a stanovil další velký úkol - opravu fotbalového hřiště - rozšíření a srovnání hrací plochy, úpravu okolí
hřiště a doplnění hřiště technickým vybavením.
Oprava hřiště je plánována do několika postupných etap, protože náklady na modernizaci přesáhnou 2 miliony korun. Současné převýšení hřiště
mezi brankami je okolo 2 metrů, bude nutné odvodnění plochy, přeložení elektrického kabelu a upravení okolního terénu.
Výbor ocenil nabídku obce na vykoupení části
okolních lesních pozemků, aby mohla být hrací plocha rozšířena a vyhovovala technickým a bezpečnostním
požadavkům. Výbor TJ Sokola Lovčičky zabezpečí projektovou dokumentaci a ve spolupráci s Obcí Lovčičky podá
žádosti o dotace na čerpání finančních prostředků z fondů
Jm kraje, ministerstva školství a popřípadě z evropských
fondů.
Ing. Luděk Matyáš - místostarosta TJ Sokol Lovčičky

Klub veteránů v Medugorje
Veterán-klub fotbalistů Sokola Lovčičky a jeho příznivci
se ve dnech 12.-14. 10. 2007 zúčastnili na pozvání fotbalového Veterán klubu městečka Medugorje v BosněHercegovině fotbalového turnaje s účastí 16 mužstev
(Bosna-Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko).
Mj. všechna tato mužstva hrají v ligové soutěži fotbalových veteránů.
Turnaj probíhal tak, že mužstva byla rozdělena do 4 skupin po 4 mužstvech. Naši hráči se v rámci své skupiny umístili na pěkném druhém místě (jedna porážka, jedna remíza
a jedno vítězství). Celkem nastříleli do sítí soupeřů 7 branek. Vítězem turnaje se stalo mužstvo ze Sl. Brodu.
Celá sportovní akce probíhala v příjemné, přátelské atmosféře, v krásném sportovním areálu.
Nežilo se ale pouze sportem, navštívili jsme i nedaleký
Mostar, místo, které bylo válkou v nedávné době nejvíce
postiženo.
Po celou dobu pobytu bylo o nás ze strany hostitelů vzorně postaráno. Přátelské posezení po ukončení turnaje umocnilo příjemný zážitek z pobytu u přátel.
Jan Podloucký
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KVĚTENA LOVČIČEK

Vstavač vojenský − Orchis milita−
ris L., vytrvalá bylina, kvete od
poloviny května do konce června,
zákonem chráněná
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Zběhovec ženevský − Ajuga ge−
nevensis L., vytrvalá rostlina, kvete
od dubna do června, vyskytuje se
také v růžovém zabarvení

I v letošním čísla Zpravodaje přinášíme zajímavou květenu, která roste a kvete na polích, lukách a v lese v okolí naší
obce.
Ing. Jaroslav Lasovský, CSc.

Modřenec chocholatý − Muscari
comosum L.Mill, vytrvalá rostlina,
kvete od května do července,
zákonem chráněná

Sasanka lesní − Anemone sylve−
stris L., vytrvalá bylina, kvete od
dubna do poloviny června, záko−
nem chráněná

Bodlák sivý − Cirsium Bulhare, vy− Ostrožka stračka − Consolida Šalvěj hajní − Savia nemorosa L., Kokrhel menší − Rhinanthus mi−
trvalá rostlina, kvete v červenci až regalis L., jednoletá bylina, kvete vytrvalá rostlina, kvete od června nor L., jednoletá bylina, kvete od
září
od května do srpna
do srpna
května do srpna

SLOVO ZÁVĚREM

Prvosenka jarní − Primula veris
L., kvete v období duben – červen,
zákonem chráněná bylina s léčivý−
mi účinky, kvůli kterým je neúměr−
ně likvidována

Vraní oko čtyřlisté − Paris guadri−
folia L., vytrvalá rostlina, kvete od
dubna do června, prudce jedovatá,
největší výskyt u nás je v lokalitě
„Hroušovy“

Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Lovčičky
vydává svůj Zpravodaj v samém
závěru roku, v předvečer svátků
Vánočních. Využívám této skutečnosti a přeji Vám jménem
všech členů zastupitelstva i jménem svým šťastné a veselé
Vánoce a v novém roce 2008
hodně zdraví, úspěchů a mnoho
příjemných chvil prožitých
v kruhu Vašich nejbližších.
Starostka obce
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