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obce Lovãiãky

Vánoce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří ó Vánoce! Ó Vánoce!

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané, psal se rok 2004 a tehdejší zastupitelstvo obce
rozhodlo o vydání prvního ročníku Zpravodaje obce Lovčičky. Našim
cílem a záměrem bylo poskytnout občanům nejenom informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva obce, ale informovat i o dění ve
spolcích a organizacích působících v naší obci. Po doručení prvního ročníku Zpravodaje do všech našich domácností a po kladné odezvě ze
strany Vás občanů, jsme uvažovali i o možnosti vydávat tento plátek, byť
třeba v menším formátu, častěji v roce. Bohužel, tento záměr nedošel
naplnění, mj. i z důvodu menšího počtu příspěvků, které se nám podařilo
shromáždit.
Za léta vydávání Zpravodaje se do jisté míry změnila i možnost informování občanů. Obec má své webové stránky, prostřednictvím kterých informuje o dění v obci, o důležitých krocích a nařízeních úřadu našeho, ale

i úřadů okolních, včetně informací z vyššího samosprávního celku. Prostřednictvím internetu si však naše „noviny“ mohou přečíst i lidé žijící mimo naší
obec ale i republiku.
Vydávání jednotlivých ročníků Zpravodaje v listinné podobě má však stále
své nazaměnitelné místo, neboť plní funkci dokumentu archivovaného, vypovídajícího mnohé o naší době pro generace, které přijdou po nás. Od vydání prvního ročníku uplynulo hodně vody i času. V letošním roce vychází
jubilejní – 10. ročník Zpravodaje obce Lovčičky. Do jaké míry se nám za ta
léta podařilo naplnit Vaše očekávání a představy o jeho podobě a poslání,
nechávám na zvážení každého z Vás. Za sebe, a snad i za mnohé z Vás si
přeji, aby si Zpravodaj našel cestu do našich domovů ještě po další dlouhá
léta a aby jeho obsah byl jen a jen lepší a zajímavější.
Jaroslava Hrozková
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Dušičkový lampionový průvod
Dne 1. 11. 2013 Společnost Napoleona Bonaparte Brno uspořádala v naší obci již tradiční
Dušičkový lampionový průvod. Touto, pro děti
a jejich rodiče zábavnou formou, jsme chtěli
uctít památku těch, kteří již nejsou mezi námi.
Trasa průvodu začala stejně jako v minulých
letech na prostranství před obecním úřadem,
odkud jsme došli na místní hřbitov, kde byla
společně zažehnuta svíce u hlavního kříže.
Poté jsme se odebrali průvodem po uličkách
naší obce. Naše putování jsme zakončili před
místním obchodem, kde členové šermířské
skupiny CarpeDiem předvedli zajímavou ohňovou šou. Na všechny účastníky zde čekala
sladká odměna a něco málo na zahřátí. Tímto

bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a také
těm, kteří svým obětavým přístupem pomohli
tuto akci zrealizovat. Dík také patří naší Obci

Stromy dětem
Děti sázely za pomoci rodičů
„své“ ovocné stromy v obecním
sadu v lokalitě „Strážka“.
Více na straně 4.
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za finanční pomoc a propagaci této akce. Již
dnes se těšíme na příští ročník.
Jiří Kareš
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Z činnosti zastupitelstva obce – závěr roku 2012
V prosinci roku 2012 zastupitelstvo obce
(ZO) schválilo rozpočtové provizorium, kterým se řídilo hospodaření obce až do doby přijetí řádného rozpočtu, v daném případě do
února 2013 a rozpočet Dobrovolného sdružení
obcí Ždánický les a Politaví. Předmětem tohoto jednání bylo dále schválení směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, smlouva s Telefonicou O2 o zřízení věc-

ného břemene a veřejnoprávní smlouvy s Městem Slavkovem u Brna na provádění zápisů do
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
ZO se dále usneslo na poskytnutí finančního
příspěvku organizacím poskytujícím služby
zdravotně postiženým občanům, či seniorům.
Tisíc korun bylo zasláno: Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klubu

„PAPRSEK“ ve Vyškově, Charitní poradně ve
Slavkově u Brna a Středisku rané péče SPRP
v Brně.
ZO na základě cenové nabídky rozhodlo
o výběru firmy pro realizaci stavby „Lovčičkyretenční nádrž – protipovodňová opatření v trati
Svatá, stavby SO 02, SO 03“. Zhotovitelem
stavby se stala firma Marcel Ondra, Kobeřice.
Starostka obce

Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2013
Zastupitelstvo obce jednalo v roce 2013 (do
uzávěrky Zpravodaje) celkem 16 x. Nezměnilo
se nic na skutečnosti, že jednání jsou veřejná
a tudíž přístupná široké veřejnosti.

To nejpodstatnější z jednání zastupitelstva
Leden
- ZO schválilo zařazení správního území obce
Lovčičky do územní působnosti integrované
strategie území regionu MAS „Za humnama“
na období let 2014 -2020 realizované jmenovanou místní akční skupinou
- souhlas s úhradou finančního příspěvku na
činnost MAS „Za humnama“ na rok 2013 ve
výši 10 Kč/občan
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 11/2012
- ZO vzalo na vědomí akceptaci žádosti obce
o podporu ze SFŽP ČR (kanalizace)
- odečty vodoměrů v domácnostech
- příprava a doplnění návrhu na finanční rozpočet obce pro rok 2013
- projednán návrh na odstranění poškozených
a suchých stromů a náletových dřevin v lokalitě Úlehle (Strážka) a návrh následné výsadby
- uzavřena smlouva o dílo na zdravotně technické služby (deratizace)
- schválen nákup náhradních dílů od obce Hrušky k opravám požárního vozidla ŠKODA 706
RTHP CAS 25 obce Lovčičky
- zahájeno stavební řízení na stavbu „Stavební
úpravy víceúčelové budovy č.p. 148 se změnou užívání stavby“
- projednáno odvolání účastníků řízení na
stavbu “Dětské hřiště Lovčičky“
- ZO seznámeno se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Lovčičky za rok 2012 (předkladatel P-ČR, oddělení Slavkov u Brna
Únor
- schválen finanční rozpočet obce Lovčičky
a rozpočet sociálního fondu na rok 2013
- příprava nového pasportu dopravního značení
a místních komunikací
- schválen pronájem obecního bytu č. 3 v budově OÚ č.p. 148 (podány 3 žádosti)
- stanovena cena vodného pro rok 2013
- uzavřena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,
a.s. (umístění venkovního vedení NN na pozemku p.č. 532, k.ú. Lovčičky)
- vybrán poskytovatel právních služeb pro obec
Lovčičky, uzavření mandátní smlouvy
- ZO rozhodlo o vyvěšení vybraných studií revitalizace objektu bývalého statku, vypracovaných studenty FA VUT Brno, na webových
stránkách obce

Březen
- schválena účetní závěrka obce za rok 2012 bez
připomínek
- schválena účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
obce Mateřské školy Lovčičky
- zamítnuta žádost nemocnice Vyškov na poskytnutí finančního příspěvku
- záměr vytvoření 4 pracovních míst na veřejně
prospěšné práce z nabídky Úřadu práce ve Vyškově
Duben
- vyhodnoceny nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zhotovitele realizační projektové dokumentace na stavbu kanalizace
a ČOV. Vybrána byla firma Vodohospodářský
ateliér, s.r.o. Brno
- schválena rozpočtová opatření obce č. 1/2013
a 2/2013
- schváleno navýšení paušální částky za odběr
vody v prodejním kiosku obce (uživatel TJ.
Sokol Lovčičky) na 500 Kč/sezona
- uzavřena mandátní smlouva s GRANTIKOU
České spořitelny, a.s. Brno, na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Lovčičky – kanalizace a ČOV“
- uzavřena mandátní smlouva s GRANTIKOU
České spořitelny, a.s. Brno, na zajištění výběrového řízení na technický dozor investora na
výše uvedenou stavbu
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 3/2013
- uzavřena nájemní smlouva na skladovací prostory v objektu bývalého statku s firmou Lacík
- schválena změna určení finančního příspěvku
pro spolek „Lovčičské ženy“ (původně příspěvek určen na babské hody, změna na akci „Posezení u cimbálu“)
- projednána žádost TJ Sokol Lovčičky o umístění závlahové nádrže na pozemku obce p.č.
1044/1 pro zřízení automatického závlahového systému na místním fotbalovém hřišti
Květen
- dodatek k nájemní smlouvě na pronájem skladovacích prostor v bývalém statku uzavřené
s firmou Lacík, s.r.o
- uzavřena smlouva o poskytnutí bezúročné
půjčky občanskému sdružení MAS „Za humnama“ na předfinancování projektu „Mladí
hasiči – bezpečná budoucnost“, který bude realizován v letech 2013 až 2014
- úprava nájemného v obecních bytech situovaných v budově mateřské školy
- uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene
s firmou Telefonica O2
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- schválena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.
- ZO rozhodlo o zrušení účelového fondu rozvoje bydlení (fond zřízen v roce 2010 a to na
dobu určitou)
- projednány návrhy na změnu dopravního napojení sjezdu z budoucí ČOV na pozemek p.č.
4755/1, změnu trasování páteřního řadu kanalizace (stoka A a zrušení stávajícího návrhu
objektů mostu a tělesa komunikace na poz.
p.č. 2201, k.ú. Lovčičky)
- projednána zpráva o inženýrsko-geologickém
a geotechnickém průzkumu místní obslužné
komunikace, pozemek p.č. 2201
Červen
- projednán závěrečný účet obce Lovčičky za
rok 2012 a schválen ZO bez výhrad
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 4/2013
- uzavřena smlouva s firmou E.ON a.s. o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
- ZO ze dvou předložených cenových nabídek
rozhodlo o výběru firmy na pokládku živice
místní komunikace u hřiště ve Svaté (práce
provedla firmy Agromeli, s.r.o. Brno)
- schváleno provedení dílčích změn ve stavební
dokumentaci stavby kanalizace a ČOV
- rozpočtové opatření obce č. 5/2013
- ZO rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve
výši 30 000 Kč obci Putim (jižní Čechy), postižené ničivou povodní
- zastupitelé seznámeni se studií zastavitelnosti
lokality „Pastoušky“, určené územním plánem obce k výstavbě rodinných domů, předkladatel studie – Ing. Matyáš, ml.
- ZO odsouhlasilo poskytnutí mimořádného
příspěvku ve výši 3000 Kč pro Fotbalový klub
veteránů Lovčičky na klubem pořádaný Mezinárodní turnaj fotbalových veteránů
- projednána žádost Ing. Pitrona a p. Mokrého
na prodloužení hlavního řadu budoucí kanalizace až po RD p. Mokrého (č.p. 149)
Červenec
- projednán dodatek ke studii zastavitelnosti lokality „Pastoušky“ předložený Ing. Matyášem,
ml. Obec souhlasí s výstavbou RD v dané
území, vyjadřuje nesouhlas s napojením budoucích RD na účelovou komunikaci
- uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
zhotovení projektové dokumentace prováděcí
(kanalizace a ČOV) s firmou Vodohospodářský ateliér Brno, s.r.o.
- projednána žádost p. Martina Hudce na rozšíření budoucí kanalizační sítě k lokalitě Podci- 왘
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Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2013
bulčí, tak, aby mohl být odkanalizován jeho,
v současné době rozestavěný, RD
- projednáno odvolání účastníka řízení p. A. Hudce
proti rozhodnutí Stavebního úřadu ve Slavkově
u Brna ve věci vydaného stavebního povolení na
akci Stavební úpravy víceúčelové budovy č.p. 148
se změnou užívání stavby garáže pro hasičské
auto na šatnu hasičů a stavební úprava garáže pro
nákladní automobil, speciální vozidlo
- projednána žádost p. Ivo Turka na směnu pozemků v areálu bývalého statku
Srpen
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 6/2013
a 7/2013
- ZO přijalo Nařízení obce Lovčičky č. 1/2013,
kterým se vydává tržní řád platný na území
Obce Lovčičky
- schválena vzorová smlouva na pronájem hrobového místa na místním pohřebišti upravující
poplatky za pronájem a služby s ním spojené
- uzavřena smlouva na poskytnutí neinvestiční
finanční dotace ve výši 35 tis. Kč pro potřeby
jednotky dobrovolných hasičů, poskytovatel
JMK (finanční spoluúčast 30%)
Září
- schválen rozpočtový výhled obce na období
let 2014 až 2015
- rozpočtové opatření obce 8/2013
- schválena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s.
- uzavřena smlouva o dotačním managementu
s firmou GRANTIKA České spořitelny, a.s. Brno
- schváleno navýšení finančního příspěvku poskytnutého stárkům na Václavské hody na celkovou částku 12 000 Kč (v rozpočtu obce
schváleno 10 tis. Kč)
- nabídka darování pozemků p. č. 1122, 1123
a 1435, k.ú. Lovčičky, vlastník F. Lattenberg,
do majetku obce Lovčičky. Zastupitelé vyjádřili souhlas s převodem pozemků
Říjen
- rozpočtové opatření obce č. 9/2013
- schváleno zapojení zůstatku běžného účtu ve
výši 1,5 mil. Kč do rozpočtu obce
- zamítnuta žádost Diecézní charity Brno, Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna na poskytnutí finančního příspěvku na provoz Centra
(příspěvek byl poskytnut v dubnu tohoto roku)
- rozhodnuto o umístění zákazové dopravní
značky B 13 pro vozidla s okamžitou hmotností přesahující 7,5 tuny s dodatkovou tabulí
E 13 umožňující vjezd vozidel s povolením
Obecního úřadu Lovčičky
- obdržena finanční dotace ve výši 50 tis. Kč na
opravu víceúčelového sportoviště. Opravu
provede firma PROSTAVBY a.s. Brno
- projednána žádost manž. Turek Ivo a Dana na
odkup dvou bývalých zemědělských objektů
ve statku, prodej schválen
- rozpočtové opatření obce č. 10/2013
- schválena smlouva o zřízení věcného břemene
na zřízení plynárenského zařízení s firmou JMP
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5 tis. Kč v roce 2014 na divadelní představení pro děti (žadatel p. B. Voráčová)
- rozhodnutí o vyřazení nepotřebného kancelářského zařízení z evidence majetku obce

- seznámení s výsledky dílčího přezkoumání
hospodaření obce provedené za období od 1.
1. 2013 do 30. 9. 2013 pracovníky oddělení
kontroly ekonomického odboru KÚ JMK
v Brně (nebyly zjištěny závady a nedostatky)

Hospodaření obce v roce 2013
Obec v daném roce opět hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, kdy příjmy činily 6 692 800
Kč, stejně tak jako výdaje. Oproti roku 2012
byly příjmy obce nižší o cca 1 080 tis. Kč (doprodej pozemků obce určených k výstavbě RD
Pod zahrádkami).
Změnu v rozpočtu tzv. rozpočtovým opatřením provedla obec celkem 10x a jedenkrát
došlo k zapojení části zůstatku finančních prostředků na běžném účtu z předchozího roku.

Finanční dotace poskytnuté obci:
- volby prezidenta republiky 27 400 Kč, poskytovatel státní rozpočet ČR
- mimořádné volby do PS P-ČR 26 000 Kč, dtto
- dobrovolní hasiči (jednotka) 35 000 Kč, Jihomoravský kraj
- dobrovolní hasiči (jednotka) 79 000 Kč, Jihomoravský kraj
- dobrovolní hasiči (jednotka) 1510 Kč, Jihomoravský kraj
- oprava víceúčelového sportoviště 50 000 Kč,
Jihomoravský kraj (spodní stavba)
Finanční dotace poskytnutá Jihomoravským
krajem pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů je vázána spoluúčastí obce (jednotky) ve
výši 30% nákladů.

Finanční podpora pro organizace
a spolky působící v obci:
- SDH schváleno na kulturní akce 30 000 Kč, vyčerpáno 30 000 Kč
- ČZS (vinaři – výst. vín) 2500 Kč, vyčerpáno 1975 Kč
- Spolek Nap. Bonaparta (akce pro děti) 5000
Kč, vyčerpáno 1633 Kč
- Lovč. ženy (posezení u cimbálu) 8000 Kč, vyčerpáno 8000 Kč
- TJ SOKOL 20 000 Kč, vyčerpáno 20 000 Kč
- Stárci Václavské hody 12 500 Kč, vyčerpáno
10 900 Kč
- Lovč. maminky 4500 Kč, vyčerpáno 4500 Kč
- Klub fotbalových veteránů (turnaj) 3000 Kč,
vyčerpáno 2760 Kč
- předfinancování projektu „Mladí hasiči – bezpečná
budoucnost“ 50 000 Kč, vyčerpáno 50 000 Kč

Finanční podpora poskytnutá neziskovým organizacím působícím
v našem regionu:
- Středisko rané péče pro postižené děti Brno
1000 Kč
- Charita Brno, Centrum denních služeb Slavkově u Brna 1000 Kč
- Asociace rodičů postižených dětí, Klub „Paprsek“ Vyškov 1000 Kč
Naše obec je i v roce 2013 zřizovatelem
pouze jedné příspěvkové organizace, kterou je
místní mateřská škola. Na její provoz obec letos
vyčlenila částku 300 000 Kč. Nemalá částka financí (cca 350 tis. Kč) byla ušetřena zrušením
povinnosti platit příspěvky na žáky a strávníky
navštěvující Základní školu v Otnicích - tzv. neinvestiční transfery.
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Kromě výdajů nezbytných pro zajištění chodu
a řádného fungování obce, byla část z rozpočtu
obce použita na akci „Lovčičky – retenční nádrž,
protipovodňová opatření v trati Svatá“, stavby
SO2 a SO3 (trubní vedení a horská vpusť). Tato
investice si vyžádala náklady v celkové výši
597 000 Kč (vč. DPH) a provedla ji firma Marcel
Ondra, Kobeřice u Brna. V daném úseku pak
byla firmou Agromeli Brno opravena část komunikace – dílo v hodnotě 38 000 Kč.
V nové obytné části obce – Pod zahrádkami
– došlo k dokončení místní komunikace položením finální vrstvy ze zámkové dlažby. Stavba
byla rozdělena na 2 etapy, z nichž první realizovala firma DURIT, s.r.o. Měnín a druhou
EKOSTAVBY a.s. Brno. Celkové náklady na obě
etapy činily 987 000 Kč.
Pro vybudování a rozšíření obslužné komunikace pod skládkou zeminy, bylo potřeba část
svahu odtěžit. Na základě nejnižší nabídkové
ceny (176 000 Kč) zakázku získal a práce provedl Pavel Panáček, Dambořice. V době letních
prázdnin byl odstraněn havarijní stav podlahy
v chodbě mateřské školy. Tato nezbytně nutná
oprava si vyžádala náklady ve výši 64 000 Kč
a provedla ji firma LASPO, s.r.o, Milešovice.
Na výročí vzniku republiky – 28. 10., byla obcí
vyhlášena akce s názvem „Stromy dětem“, při
které sázely děti za pomoci rodičů „své“ ovocné
stromy v obecním sadu v lokalitě „Strážka“.
Nákup stromů a všeho ostatního potřebného
k jejich výsadbě přišlo obecní kasu na 35 000 Kč.
V průběhu roku byla Vodohospodářským
atelierem Brno zpracována prováděcí projektová dokumentace k akci kanalizace a ČOV
(608 000 Kč).
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Radosti-starosti starostky
Při psaní těchto řádků přemýšlím a zvažuji, čeho
bylo v tom letošním roce, z mého pohledu na radnici,
více – zda radostí či starostí.
Díky dobré práci a spolehlivosti paní účetní i administrativní pracovnice paní Bartákové, byl zajištěn
bezproblémový chod úřadu po celý rok. Přijetím 4
pracovníků z evidence úřadu práce v rámci veřejně
prospěšných prací, tentokrát na dobu 8 měsíců, byl
prováděn nejen pravidelný úklid po celé obci, roznáška obědů pro seniory, ale došlo i na dosud opomíjené čištění cest, např. k hájenkám, či nad hřbitovem
aj. Zaměstnanci obce se rovněž podíleli na výsadbě
ovocných stromů na Strážce. Příspěvková organizace
obce – mateřská škola, vykazuje stabilně velmi dobré
výsledky a spolupráci s paní ředitelkou a pracovnicemi školy mohu jen chválit.
V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou
školu, stejně tak jako v roce předchozím, 28 dětí (v roce
2011 to bylo 26 dětí). Domnívám se, že na obec naší velikosti je to počet úctyhodný a já jsem za něho ráda.
Údaj jistě nesrovnatelný se školním rokem 2000/2001,
kdy do MŠ docházely 4 děti a to pouze na 4 hodiny
denně. Školka v té době fungovala jen díky vyjímce udělené někdejším Školským úřadem ve Vyškově a hlavně
rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva o zachování předškolního zařízení v obci i za cenu zvýšených finančních
výdajů. Toto rozhodnutí obce se ukázalo být správným,
zejména v dnešní době, kdy vzhledem k výstavbě no-

vých rodinných domů v obci je předpoklad (a ten se už
začíná pomalu naplňovat), že dojde i k nárůstu počtu
dětí. S tímto trendem je však spojený i předpoklad, že
bude nutné za rok či dva řešit zřízení druhé třídy ve
školce. Věřím, že tuto situaci, pokud nastane, budeme
schopni, za provedení určitých stavebních úprav, zvládnout. Ještě pro zajímavost – letošní první ročník v Základní škole v Otnicích byl zastoupen v rekordním
počtu 11 „prvňáčků“ právě dětmi z Lovčiček.
Zrealizovány byly investiční akce, o kterých se
zmiňuji výše a obec se zase posunula blíže k plánované výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod.
Tolik asi z těch příjemnějších věcí.
Nepodařilo se nám však vybudovat dětské hřiště
plánované na pozemku parcelního čísla 186/1, k.ú.
Lovčičky. Důvody byly v podstatě dva: proti rozhodnutí o umístění stavby se odvolala část občanů bydlících v blízkosti plánované stavby a odvolací orgán –
odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ
JMK – po shledání formálních nedostatků v rozhodnutí vydaném stavebním úřadem a vrátil celou záležitost zpět městskému úřadu.
Touto anabází však záměr výstavby dětského
hřiště u nás určitě nekončí.
S nesouhlasem vlastníka sousedního pozemku
a domu se setkal i záměr obce provést stavební
úpravy víceúčelové stavby č.p. 148 (budova radnice).
Obecně řečeno mělo jít o úpravu stávající garáže pro

Malé duchovní zastavení
Poznal jsem tentokrát, jak to je, když se něco
slíbí. Znáte to: sliby – chyby. Přesto děkuji, že
tento odstavec, když byl mnou přislíben, snad
do Vašeho zpravodaje nějak „na poslední
chvíli“ dorazí. Máme radost z očekávání příštích dnů, týdnů. Říkáme jim čas adventu. Říkáme snad každý rok, že je dobře toto období
vyhlížet. Pomáhají nám k tomu nejlépe děti,
a nebo i vzpomínky, když jsme takoví sami
byli. Každý jsme jiný, proto i naše těšení je
osobní, osobité a to je dobře. Nejen ze své „profese“ se s Vámi podělím o zážitek kolegy –
kněze. Zaujal mě svou prostotou a tím, že je ze
života. Píše: Do kostela vklouzla tiše holčička.
Rozhlížela se kolem, ptám se proč – a ona hledala betlém! Nechápala, že se u nás slaví Vánoce až od Štědrého dne, kdy už tu jesličky
budou. Poučil jsem ji, že Vánoce začínají od
konce října pro obchodníky. Též lidé neznalí
adventu zpívají koledy dávno před svátky a pak
mají konec a vánoční stromek vyhodí k popelnicím už na Štěpána. I v televizi nebo rozhlase
není slyšet nic z adventních rorátních zpěvů našich předků. Jak jsou radostné třeba Benešovské roráty! Dnes je známá píseň Tichá noc
nebo jiné koledy, jenže v pravý vánoční čas už
je neuslyšíme. Ne tradice, leč komerce určuje
slavení svátků. Dívenka nevěděla, proč se slaví
Vánoce, nevěděla, kdo byl Ježíš Kristus, natož
aby se uměla modlit. Ale sdělila mně, že by
byla ráda, kdyby na světě byli hodní lidé, děti,
které by se rády učily a poslouchaly, kdyby se
nikde nic zlého nedělo. Ejhle, řekl jsem si!
Kolik dobrých přání má toto dítě! Starověký filosof Aurelius Augustinus řekl, že kdo ve svém
srdci takto smýšlí, ustavičně se modlí! Určitě je
u nás mnoho lidí, kteří totéž nosí v srdci: přání,
aby dobro, spravedlnost, pokoj a láska převládaly. Snad ani nevědí o tom, kdo řekl: „Cokoliv

jste učinili dobrého, mně samému jste to učinili!“ Proto pokoj těmto lidem dobré vůle! Neumějí třeba odříkat žádné modlitby, ale vždyť
už jejich smýšlení je modlitbou! Neumím
k tomu nic lepšího přidat. Ale přeji nám všem
to, abychom byli rádi spolu v tomto čase adventním, vánočním a i potom. Děkuji.
P. Pavel Buchta, farář

Statistika obyvatel
v roce 2013
K datu 30. 11. 2013 je v naší obci hlášeno k trvalému pobytu celkem 627 občanů, z toho
245 mužů, 265 žen a 117 dětí do 18 let.
Počet dětí dle věku:
• dětí od 15–18 let je 12, z toho 7 chlapců
a 5 děvčat
• dětí do 15 let je 105, z toho 48 chlapců
a 57 děvčat
Občánci narození v roce 2013
Marika Bosáková – leden
Natálie Habartová – únor
Matěj Svoboda – červenec
Karolína Marková – červenec
Barbora Bartošová – srpen
Aneta Zapletalová – září
Leona Ha Pham – září
Patrik Kotlar – září
Denisa Bébarová – říjen
Amálie Melnyková – listopad
Z našich řad odešli:
Josef Hála
Marie Cibulková
Jaroslav Rozsypal
Stanislav Spáčil
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hasičské auto a vybudování šatny pro potřeby dobrovolných hasičů obce. Celá věc není uzavřena a zůstává nadále v řešení.
Kacířsky se mi chce říci – vybudujme v obci cokoli,
ale hlavně ne v blízkosti mého obydlí. Bohužel, obec
není ani tak velká výměrou, ani tak bohatá financemi,
aby mohla budovat jen na „zelené louce“ a mimo
dosah stávající zástavby.
Výše zmiňuji provoz mateřské školy. S provozováním tohoto předškolního zařízení v budově starší jak
100 let jsou však spojeny i starosti. Jednou z nich je
stále se zvyšující vlhkost zdiva, ať už při vstupu do
budovy nebo v šatně dětí a přilehlém sociálním zařízení. Na nezbytně nutnou výměnu oken, která musí
být provedena v příštím roce, budeme usilovat o získání dotace. Podnět vzešlý na zastupitelstvu týkající
se zateplení půdních prostor v budově a vybudování
dalšího obecního bytu, bude muset být zřejmě odsunut. Rok 2014 se ponese ve znamení zahájení prací
na budování kanalizace a s tím spojeného financování i z vlastních zdrojů obce.
Tak čeho vlastně bylo více, radostí či starostí? Odpovím takto: pohled na rozzářené oči dětí v mateřské
škole, prosté poděkování občana za radu či pomoc,
nebo procházka po upravené obci, mě nabíjí energií,
optimismem a vědomím, že práce na radnici je posláním a má smysl. Toto pozitivum nemohou zastínit
(i když se to, bohužel, občas i stává), mnohdy nedobré vztahy mezi lidmi, občas i neochota k hledání
kompromisů u lidí, kteří by měli tvořit pracovní tým
i přílišná, přebujelá administrativní byrokracie v práci
úřadu nařízená „shora“.
Starostka obce

Vítání občánků
Letošní vítání malých občánků se uskutečnilo 24. 3. v zasedací místnosti radnice.
Přítomni byli rodiče s dětmi narozenými
v roce 2012 doprovázeni v hojném počtu jejich prarodiči, ale i dalšími příbuznými. Do
společenství občanů naší obce bylo přivítáno celkem osm dětí, a to:
Aneta Matušková
Tomáš Klein
Daniela Dítětová
Petra Králová
Klára Bílková
Tobiáš Procházka
Gabriel Pouchlý
Antonie Sekaninová
Úvodem slavnostního aktu promluvila
starostka obce. Vyjádřila radost nad skutečností, že se v naší obci rodí stále více dětí.
Současně zdůraznila přesvědčení, že vychovat z malého človíčka čestné a přímé občany není věc vůbec jednoduchá.
Následoval zápis rodičů do Pamětní knihy
obce Lovčičky a předání dárků pro děti a kytičky maminkám. Tohoto úkolu se ujali členové zastupitelstva p. Oldřiška Pouchlá
a p. Jiří Polanský.
Celou slavností prolínala hudba, zpěv
a přednes básní v podání dětí ze Základní
školy v Otnicích pod vedením p. Mgr. Ivy
Benušové a p. Mgr. Dany Matyášové.
Na závěr poděkovala starostka všem
přítomným za účast, dětem za kulturní vystoupení, p. učitelkám za jeho přípravu a zastupitelům za organizaci akce. Pak už byl
prostor věnován fotografování dětí uložených
v malované kolébce obce Lovčičky.
O. Pouchlá
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Postup prací na akci „Kanalizace a ČOV Lovčičky“
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. 12132791 ze srpna letošního roku byla
obci sdělena informace o poskytnutí podpory
na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků
Státního fondu životního prostředí (dále jen
„SFŽP). Předpokládané náklady – 47 mil. Kč.
Projektová dokumentace pro stavební povolení naznala změn po rozhodnutí zastupitelstva, které byly zapracovány ve vyšším stupni
projektu – projektové dokumentaci prováděcí.
Provedené změny si vyžádaly i částečnou
změnu územního rozhodnutí, která se v současné době řeší. Tato skutečnost však nebrání

Úhrada poplatků
v roce 2014
Obecní úřad započne s vybíráním poplatků
od pondělí 3.února 2014. Poslední termín pro
platbu je 31. březen 2014. Občané poplatky
mohou, stejně jako v předchozích letech,
uhradit na obecním úřadu a to v úřední dny
v pondělí a ve středu, nebo bezhotovostně
převodem na číslo účtu 8325731/0100, jako
variabilní symbol bude uvedeno číslo popisné
rodinného domu poplatníka.
Platit se bude voda odebraná v roce 2013
a to ve výši 32 Kč/1 m3, ostatní platby zůstávají beze změny.
Vodné
32 Kč/m3
Stočné (občané s trvalým pobytem) 40 Kč/osoba
Stočné (chalupáři)
80 Kč/nemovitost
Pes
80 Kč
Pes druhý a každý další
150 Kč
Svoz odpadů (popelnice):
Základní sazba poplatku
530 Kč
Osvobození od poplatku:
1. Fyzické osoby, které v příslušném roce dosáhnou 80 let věku
2. Děti narozené v příslušném kalendářním
roce, ve kterém jim vzniká poplatková povinnost
3. Fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu
v sídle ohlašovny na adrese Lovčičky 148
4. Fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují více než 1 rok

dalšímu postupu na přípravě akce. Zadávací
dokumentace schválená zastupitelstvem obce
byla firmou GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Brno v uplynulých dnech doručena SFŽP
v Praze k posouzení. Po vyjádření Fondu (cca
v polovině ledna příštího roku), bude zadávací
dokumentace poskytnuta všem zájemcům
o zakázku a to v elektronické podobě na profilu
zadavatele – obce Lovčičky.
Po uplynutí zákonem dané lhůty pro zveřejnění výzvy bude hodnotící komisí vybrán vítěz
soutěže – zhotovitel stavby, se kterým bude následně uzavřena Smlouva o dílo na výstavbu
kanalizace a ČOV. Předpokládaný termín zahá-

jení prací se jeví srpen 2014, ukončení akce je
stanoveno SFŽP na 30. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce dále rozhodlo podat výzvu na
zhotovitele projektové dokumentace pro domovní
přípojky. Občané budou mít možnost dvojí volby –
rozhodnout se pro projektanta doporučeného obcí,
nebo si vypracování projektové dokumentace zajistit
sami. Náklady na pořízení dokumentace budou
známy, až po výběru zhotovitele.
Občané budou postupně a včas o dalších krocích týkajících se kanalizace informováni a to
prostřednictvím webových stránek obce nebo
na jednáních zastupitelstva.
Starostka obce

DSO Ždánický les s Politaví
Naše obec je členem mikroregionu „Ždánický les a Politaví“ od
roku 1996, kdy svazek obcí
vznikl. V současné době jej tvoří
24 obcí a 3 města, z toho dvě obce (Dambořice,
Uhřice) a město Ždánice, jsou z okresu Hodonín. Letitým předsedou spolku je pan Jaroslav
Šimandl, starosta Bošovic. DSO ŽlaP je současně členem Místní akční skupiny „MAS Za
humnama“, jejímž předsedou je pan Jaromír
Konečný, starosta obce Křenovice.
Činnost svazku byla a je rozmanitá. Záslužnou činností je zcela jistě pomoc při získávání
finančních dotací na společné projekty, např.
studie rozvoje mikroregionu, publikace, opravy
historických a drobných církevních staveb a budování cyklostezek napříč regionem. V současné době zpracovává firma GAREP, s.r.o.
Brno, „Strategii rozvoje mikroregionu Ždánický
les a Politaví pro období 2014–2020“.
Významnou sportovní akci s názvem „Za poznáním regionu“ pořádá svazek již po několik
let. Letošního ročníku této cykloakce se úspěšně
zúčastnilo 227 cyklistů, kteří byli odměněni diplomem a drobným dárkem a to na slavnostním
ukončení , které se konalo 28. 9. 2013, ve Zbý-

Úlevy:
1. Věková kategorie 1–17 let
265 Kč
2. Věková kategorie 65–79 let
265 Kč
3. Fyzické osoby, držitelé průkazů
ZTP 2. stupně a ZTP/P 3. stupně 265 Kč
Držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P
mající zájem o uplatnění slevy, předloží průkaz v termínu do 15. 1. 2014 v kanceláři Obecního úřadu Lovčičky.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě nájemného za hrobové místo na místním hřbitově a za služby s tím spojené. S účinností od
1. 9. 2013 platí sazba:
1. Za pronájem 1 m2 hrob. místa 10 Kč/1 rok
2. Za pronájem v urnovém háji 300 Kč/10 let
3. Za služby (voda, úklid hřbitova) 150 Kč/10 let
Ludmila Topolářová
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šově. Další zajímavou sportovní
akcí je soutěž ve vybíjené pro žáky
našich základních škol.
Již od roku 1996, vždy na přelomu září a října, se svazek velmi významně podílí na pořádání tzv. Slavkovské iniciativy
smíření (S.I.S.). Jedná se o setkání zástupců církví, různých občanských sdružení, zástupců samosprávy spolu se širokou veřejností. Posláním
akce je nalezení společného řešení problémů
v naší společnosti. Letošní nosné téma S.I.S .
bylo ve znamení významného výročí – 1150 let
od příchodu soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Výbor DSO vyhlásil pro
školy regionu výtvarnou soutěž na téma „Cyril
a Metoděj“ – jak si děti představují tyto historické postavy, které se zúčastnila i naše mateřská škola, za což jí patří poděkování.
Slavkovská iniciativa smíření se letos uskutečnila 5.října v obci Velešovice a jejím vyvrcholením bylo vystoupení smíšeného pěveckého
sboru „Rastislav“ z Blanska s dirigentem panem
Jaroslavem Martináskem. Vystoupení tohoto
uměleckého tělesa vysoké profesionální kvality,
bylo velmi zdařilou tečkou letošního setkání.
Jaroslava Hrozková
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Jak pracuje charitní pečovatelská služba?
Charita Česká republika je organizace, která
ve svých službách staví na první místo klienta
jako člověka a ne zisk a vlastní prospěch.
Na službách pro Vaše blízké se podílí dotací
i Vaše obec, která tak má i právo kontrolovat, jak
je o její občany postaráno. Kromě toho podléháme kontrolám kvality služeb ze strany JMK
a MPSV. Služba, díky dlouholeté práci pro Vás,
naše klienty disponuje potřebným materiálním
vybavením k provozování kvalitních služeb
(automobily, PC, software, elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní
křesla aj.). Náš personál má dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory a je veden zkušenými vedoucími, kteří znají Vaše potřeby. Všichni
pracovníci jsou každoročně proškolováni.
Služba Vám nabídne zapůjčení kompenzačních
pomůcek včetně předvedení, dovozu i montáže.
Chcete svému blízkému poskytnout tu nejlepší péči? Obáváte se, že na to nebudete mít
dostatek sil a schopností?
Charitní pečovatelská služba ve Vaší obci je
tu právě pro Vás, umožní Vám řešit situaci,
která Vás tíží a zajistí Vašim blízkým nejlepší
možnou péči s lidským přístupem.
My se postaráme o Vaše blízké a Vy můžete
jít s klidnou duší do práce.

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny,
teprve v poslední doba péči a léčbu do ústavů
a nemocnic, mimo domácí prostředí. Služby
dostupné v dnešní době však stále více umožňují dalším a dalším pacientům zůstávat doma,
kde se o ně starají profesionální kvalifikované
pečovatelky. Dnes může, s pomocí služeb, probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu
na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.
Výhody pečovatelské služby
• udržuje rodinu pospolu i v době nemoci některého jejího člena
• napomáhá ke zlepšení psychického i fyzického stavu klienta a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny
• snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné
i díky rychlejšímu uzdravení)
• zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální
péči, kterou jim sami nemůžete nabídnout
Co nabízíme ve Vaší obci?
Pro klienty jsme tu denně od 7 do 17 hod.
(včetně víkendů a svátků). Celodenní péči jsme
schopni zajistit po domluvě. Služba je určena
starším lidem s různým stupněm soběstačnosti
a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní
život pro své blízké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů. O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím
prostředí s ohledem na jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby.
Co pro Vaše blízké můžeme udělat?

Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování – přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru
vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se
zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udělal
kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život
a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky
kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze.
Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme
změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím
vám mohou pomoci naši školení konzultanti.

Na rovinu – poradit si sám nebo mít k ruce
odbornou pomoc je pořádný rozdíl…
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od
maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně
někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé
k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní
otázky – když nemohou dlouho najít práci, když
neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává
se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší
u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.
Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit
si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše před-

stava o profesním životě. Pak si stanovujeme
jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
Dokážete lidem pomoci i s praktickou
stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás
v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými
úřady spolupracujeme. S každým člověkem si
ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se
mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě
pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda
k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše
služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný
pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka –
nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• další služby po domluvě
Při své práci nejčastěji odpovídáme na tyto otázky:
Můžeme Vaší služby využít i o víkendech
a o svátcích?
Ano, jsme tu pro Vás denně včetně víkendů
a svátků.
Lze si pečovatelskou službu objednat na
celý týden?
Ano. Pečovatelskou službu jsme schopni zajistit podle Vašich požadavků, pokud se nejedná
o čtyřiadvacetihodinovou péči.
Kolik lidí se u nás doma bude v péči střídat?
Budou Vám přiděleny pečovatelky podle potřeby (podle času a náročnosti péče atd)… většinou se u Vás budou střídat dvě pečovatelky.
Je možné získat na péči příspěvky od státu?
Ano, je to možné a rádi Vám pomůžeme s vyplněním a podáním formulářů.
Není pečovatelská služba drahá?
Drahé je, když členové rodiny musí opustit
zaměstnání, aby se sami starali o seniora
nebo nemocného. Drahé je, když péči svěří neprofesionálovi, který může nemocnému uškodit. Drahé je, když se dohodnutá pomoc
nedostaví a členové rodiny nemohou ten den
odejít do práce.

Hrátky s batolátky
Každé úterní odpoledne ožije mateřská škola
v Lovčičkách ještě o něco víc, než obvykle.
K šramotu a cvrkotu malých předškoláčků tu na
dvě hodinky přibudou ještě radostné hlásky
malých batolátek. V tradičním cvičeníčku si děti
zadovádí, protáhnou si tělíčka u pohybových říkanek, naučí se dětské hry a písničky. Každou
hodinu si mohou vyzkoušet své dovednosti při
překonávání různých překážek na opičí dráze.
Hodiny přináší inspiraci pro hrátky s dětmi
doma. Zároveň však aktivity stále opakujeme,
aby děti získaly pocit jistoty v kolektivu a měly
po nějaké době radost z toho, že něco samy
umí. Děti tu potkávají prima kamarády a kamarádky. Když zrovna necvičíme, hrajeme si v hracím koutku, který si maminky samy vybavily
hračkami. Stačí malá chvilka a šikovné dětičky
hrací koutek rozšíří na prostor celé tělocvičny.
Jde především o dobrou atmosféru a radost
z hraní. Maminky, které trávíte radostné období mateřské dovolené doma s děťátkem, přijďte si s námi zacvičit, nebo jen tak pohrát.
Každé úterý od 9 do 11 hodin v tělocvičně mateřské školy v Lovčičkách.
Marta Dítětová

Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
• Kariérní poradenství
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU

Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Střípky ze Základní školy Otnice – díl IV.
Slovo úvodem
Dovolte mi opět po roce pozdravit všechny obyvatele obce Lovčičky jménem všech zaměstnanců
Základní i Mateřské školy v Otnicích. V loňském
vydání jsem se věnoval různým soutěžím a olympiádám, v letošním příspěvku mi dovolte se zmínit i o různých aktivitách, které naše škola nabízí
pro žáky v průběhu školního roku, jaké služby
nabízíme a co pro žáky připravujeme.

Přehled žáků z Lovčiček
Na I. stupni (tedy v 1. až 5. třídě) navštěvuje
naši školu 135 žáků, z nichž je z Lovčiček celkem 36. Na II. stupni (v 6. až 9. třídě) je to celkem 130 žáků, z nichž 20 je z Lovčiček. Nižší
počet žáků na II. stupni je z toho důvodu, že
žáci z Milešovic a Bošovic přichází do naší
školy až od 5. ročníku, v těchto obcích fungují
tzv. malotřídky, což je spojení více žáků z různých ročníků v jedné třídě. Celkem tedy navštěvuje naši školu 56 žáků z Lovčiček. Jen pro
srovnání z Bošovic k nám chodí 47 žáků a z Milešovic 37. Jsme velmi rádi, že v letošním školním roce přišli k nám do 5. třídy úplně všichni
žáci ze spádových škol v Bošovicích i Milešovicích. Věříme, že je to i díky obětavé práci učitelů a ostatních pracovníků školy, kterou dětem
nabízíme. Jedná se o mnoho zájmových útvarů
v odpoledních hodinách a to převážně zdarma.
V neposlední řadě se snažíme postupně vylepšovat i materiálnímu vybavení školy pomůckami pro děti o kterých se také zmíním.

Učitelé v ZŠ Otnice
Pro lepší přehled uvádím tabulku s jednotlivými jmény učitelů a počtem žáků z Lovčiček
v jednotlivých třídách. V letošním školním roce
se stalo snad poprvé za mého působení, že
počet dětí z Lovčiček je v 1. třídě vyšší než
počet dětí z Otnic.
Počet dětí
Třída Třídní učitel/ka
z Lovčiček
I. stupeň
1.
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D
11
2.
Mgr. Dana Matyášová
3
3.
Mgr. Lenka Vojáčková
7
4.
Mgr. Hana Veselá
8
5.A Mgr. Šárka Hanáková
4
5.B
Mgr. Hana Třetinová
3
II. stupeň
6.A Mgr. Luboš Kleis
6.B
Mgr. Ivana Čermáková
7.A
Mgr. Drahomíra Floriánová
7.B
Mgr. Ludmila Vojáčková
8.
Mgr. Dagmar Kovaříková
9.
Mgr. Dana Skaláková

• Vychovatel/ka ve školní družině
Martina Tomašíková
Jan Arnošt
• Zástupkyně ředitele a správkyně informačních technologií
Mgr. Iva Benušová
• Ředitel školy, učitel dějepisu
Mgr. Hynek Zavřel
Celkem se žákům věnuje 17 pedagogických
pracovníků včetně paní vychovatelky a pana
vychovatele ve dvou odděleních školní družiny.
Jsem velmi rád, že základ učitelského sboru je
stálý, od nového školního roku se po mateřské
dovolené vrátila p. uč. Mgr. Dana Tománková
z Křenovic, která vyučuje německý jazyk, tělesnou výchovu a pracovní činnosti, nově nastoupil p. uč. Luboš Kleis ze Zbýšova, který vyučuje
matematiku, tělesnou výchovu, fyziku a informatiku. Jsem velmi rád, že se náš kolektiv rozšířil po dlouhé době o dva muže. Již nyní se
domnívám, že to pomohlo rozšířit aktivity jak
ve školní družině, tak i v tělesné výchově u starších hochů.

Akce a aktivity, které nabízíme
žákům naší školy
Zájmové útvary
Pro žáky nabízíme každoročně širokou škálu
zájmových útvaru převážně kulturně a sportovně zaměřených. Děti i rodiče si pak sami vyberou, co kterého žáka zajímá a o co má hlubší
zájem. Zájmové útvary organizované učiteli ZŠ
Otnice jsou zdarma. U ostatních subjektů po
osobní domluvě. Pro lepší přehled v následující
tabulce najdete celkovou nabídku těchto odpoledních mimoškolních aktivit.
Zájmové útvary nabízené učiteli ZŠ Otnice
• Hra na flétnu – p. uč. Mgr. Dana Matyášová
• Pěvecký kroužek – mladší žáci – p. uč. Mgr.
Kateřina Korcová
• Pěvecký kroužek – starší žáci – p.uč. Miroslava Bočková, Mgr. Iva Benušová
• Výtvarný kroužek – p. uč. Mgr. Dagmar Kovaříková

4
0
3
3
5
5

Další pedagogičtí pracovníci školy:
• Výchovná poradkyně pro poruchy učení,
tříd. uč. v 1. třídě
Mgr. Dagmar Kovaříková
• Výchovná poradkyně pro volbu povolání
Mgr. Hana Třetinová
• Učitel přírodopisu a chemie
Mgr. Jan Novák
• Učitelka anglického jazyka
Miroslava Bočková
• Učitelka německého jazyka
Mgr. Dana Tománková

Zahájení ‰kolního roku v první tﬁídû
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• Keramika – p.uč. Mgr. Hana Veselá
• Španělština – p. uč. Mgr. Jan Novák
• Zdravotnický kroužek (v II. pol.) – p. uč.
Mgr. Ivana Čermáková
• Volejbal pro začátečníky – p. uč. Mgr. Drahomíra Floriánová
• Volejbal pro pokročilé – p. uč. Mgr. Hynek
Zavřel
• Sportovní hry pro I. stupeň – p. uč. Mgr. Drahomíra Floriánová
• Gymnastika pro mladší žáky – p. uč.
Mgr. Lenka Vojáčková
• Floorbal – p. uč. Mgr. Luboš Kleis
Zájmové útvary nabízené jinými subjekty
v ZŠ Otnice
• Věda nás baví – p. Švandová
• Hudební nauka a klavír – ZUŠ F. France
• Hudební nauka, klavír, flétna, kytara – Hudební škola Meluzín
• Atletika Studenti – VŠ Tv Brno

Akce školy
V průběhu školního roku pořádají učitelé
i vedení školy pro žáky řadu akcí, které pomáhají rozvíjet jejich sportovní zdatnost, kulturní
povědomí, příp. se zaměřují na volbu povolání.
Výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd
Děti jezdí plavat vždy od září do poloviny listopadu do vyškovského Aquaparku. Jde o devět
či deset dvojlekcí a žáci jsou dopraveni autobusem až na místo. Výuku vede tamní plavecká

V˘uka plavání ve Vy‰kovû
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do dalších kol, pořádáme také školní pěveckou
soutěž „Superstar“ či připravujeme žáky na
okresní kola recitační soutěže.
Soutěže sportovní
Vzhledem k našemu pěknému sportovnímu
areálu v bezprostřední blízkosti školy, připravují učitelé tělesné výchovy žáky na různé
sportovní aktivity. Z velké škály vybírám například: stolní tenis (postup do krajského kola),
volejbal (účast ve finále okresního kola), fotbalový turnaj „O Coca-cola pohár“, Turnaj starostů obcí Ždánického lesa a Politaví ve
vybíjené (1. a 3. místo), atletické soutěže Kinderiáda a „Pohár rozhlasu“, „Velikonoční laťka“
ve skoku vysokém, kde jsme získali 1. místo.

Program Hasík ve druhé tﬁídû

škola p. Konkolové. Snažíme se využívat takových termínů, kdy je ještě příjemné počasí a je
to pro děti určitě příjemnější a nejsou pak nemocné.
Dopravní výchova pro žáky 4. třídy
Dopravní výchova na nedávno zrekonstruovaném dopravním hřišti ve Vyškově, kde jsou
k zapůjčení i nová škola. Žáci se naučí, jak se
má správně cyklista v provozu chovat, seznámí
se s některými základními dopravními značkami a svezou se autobusem se žáky na plavání.
Zátopkova štafeta pro žáky 1.–9. tříd
Vždy na konci září uskutečňujeme projekt
na počest tohoto skvělého bývalého atleta, kdy
se žáci účastní závodu na sportovním areálu.
Jde o štafetový závod, jehož délka je přizpůsobena věku žáků, který organizují naši učitelé
tělesné výchovy.
Návštěva divadelních představení (denních i večerních)
V průběhu škol. roku za žáci mohou zúčastnit divadelních představení podle aktuální nabídky brněnských divadel, v měsíci září byli
žáci 6. tř. v Mahenově divadle na večerním
představení, mladší žáci jezdí často do divadla
Radost nebo Polárka.

Program „Hasík“
Pro žáky 2. a 6. třídy je připravován program
ve snaze představit práci záchranářů a jakým způsobem se mají žáci správně zachovat v různých
krizových situacích. Sami si mohou prohlédnout
vybavení záchranářů, které v praxi používají.
Diagnostiky vztahů v třídním kolektivu
Pokud se objeví nějaký problém ve vztazích
mezi žáky, snažíme se to řešit jak ve spolupráci
třídního učitele, tak i s podporou PPP Vyškov,
která nám s touto diagnostikou pomáhá formou
několikadenního programu. Snažíme se tak pomáhat žákům utvářet příjemné a kamarádské
prostředí v naší škole.
Soutěže pěvecké a recitační
V pěvecké soutěži „Zazpívej slavíčku“ získali
v minulosti naši žáci řadu úspěchů a postoupili

SuperStar – ceny nejlep‰ím

Lyžařské výcvikové kurzy a Zimní školy
v přírodě
Každý druhý rok dáváme nabídku žákům 4.
a 5. třídy na Zimní školu v přírodě spojenou
s lyžováním) a žákům 7. a 8. třídy na Lyžařský
výcvikový kurz, který pořádáme.

LyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz

Soutěže výtvarné
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v loňském
roce ve výtvarných soutěžích – např. literárněvýtvarná soutěž „Voda štětcem a básní“, někteří
žáci mají své kresby dokonce v knižních publikacích. Žák Jan Polák si jel s p. učitelkou do
Prahy převzít ocenění.
Domácí a zahraniční exkurze či výlety
V případě zájmu žáků 7.–9. tříd pořádáme
vždy jednou za dva roky zahraniční exkurzi.
Před dvěma roky jsme navštívili Francii, žáci viděli řadu památek Paříže, některé zámky na
Loiře, Bretaň i Normandii. V letošním roce
chystáme exkurzi na východní pobřeží Španělska, do Barcelony a blízkého okolí. 왘

Prezentace středních škol na brněnském
strojírenském veletrhu a na ISŠ ve Slavkově
V letošním roce se snažíme žákům 9. tříd
usnadnit volbu budoucí střední školy. Na brněnském strojírenském veletrhu se mohli seznámit s nabídkou středních škol technicky
zaměřených, na okresní burze středních škol,
která se konala tentokrát ve Slavkově, se mohli
dozvědět prakticky o všech nabídkách středních škol v regionu. Žáci jsou také zapojeni
v projektu „Najdi cestu k technice“, který
hlavně u chlapců upřednostňuje technické
obory před humanitními, kde najdou lepší
uplatnění.
Kulturní pásmo ku příležitosti Vánoc
a Dne maminek
Tyto akce připravují p. učitelky pro žáky
v zájmových útvarech a děti pak vystupují
s programem na sálu školy, na brněnském nám.
Svobody či u slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v Otnicích.

Otnické druÏstvo v 1. kole Coca-Cola poháru
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Třídní učitelé také připravují vždy na konci
školního roku pro žáky krátké školní vlastivědné zájezdy po okolních místech regionu
(např. Pernštejn, jeskyně Mor. krasu, Znojmo,
Vranov n. Dyjí, apod.)
Olympiády
Největšího úspěchu dosáhli na konci loňského roku dva žáci devátého ročníku, kteří
v okresním kole olympiády v českém jazyce získali 1. a 2. místo a jen Tereza Doležalová a Jiří
Horák reprezentovali Vyškovsko na krajském
kole v Brně, kde se umístili mezi deseti nejlepšími. Velmi pěkných výsledků dosáhli naši žáci
i v olympiádách matematických, fyzikálních,
dějepisných a zeměpisných.
Televizní soutěž „Bludiště“
V loňském roce se ukázali naši žáci ve velmi
dobrém světle také v televizní soutěži Bludiště.
Dvakrát porazili své soupeře a postoupili až do
finále této sportovně-vědomostní soutěže, kterou vysílá ostravské televizní studio. Bylo to
sice drahé cestování až do Ostravy, ale sladké
vítězství stálo za to a určitě potěšilo i některé
z vás, kteří jste soutěž sledovali. Ještě jednou
posílám gratulaci Tereze Doležalové do Lovčiček, Pavlu Kašpaříkovi a Pavlíně Vokálové
z Otnic a Jiřímu Horákovi do Bošovic.

Vybavení školy – co nového v ZŠ
V současné době pedagogové školy dokončují práci na projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, díky kterému jsme vybavili
několik tříd dataprojektory pro lepší názornost
výuky. Práce na tvorbě didaktických učebních
materiálů je sice náročná, ale je to potřeba. Při
těchto prezentacích se i samotná výuka pro nás
učitele i žáky stává zajímavější. Také se nám
podařilo ve spolupráci s obcí pořídit další interaktivní tabuli, tentokrát na I. stupeň do 1. třídy,
která určitě také přispěje k lepšímu předávání
znalostí našim nejmladším žákům.
Získali jsme se od jedné brněnské počítačové
firmy 15 zánovních počítačů i s monitory, které

nyní zabudováváme a chtěli bychom ke dvěma
současným učebnám s PC udělat i třetí učebnu
s počítači.
Pro naše malé gymnastky jsme dokoupili
nový koberec na cvičení, který se prý velmi líbí
a který na cvičení děti potřebují. Pro děti na
I. stupni a do družiny se pořídili nové koberce
na skupinovou výuku, aby si děti mohly
v kroužku zahrát různé hry či si popovídat.
Rozšířili jsme školní družinu o další oddělení,
nyní máme tedy dvě oddělení po 25 žácích. Děti
takto více chodí ven, hrají různé hry a je to pro
ně určitě zajímavější i zábavnější. Nový p. vychovatel jezdí často na tábory a jsme rádi, že
tyto táborové hry přenesl i do naší družiny.
V současné době jsme začali společně i ISŠ
Sokolnice spolupracovat na projektu zaměřeného na podporu technických a elektronických
poznatků, díky kterému máme přislíbeno vybavit naši školní dílnu nářadím a získat některé
pomůcky potřebné do fyziky.

Slovo závěrem
a poděkování p. Doležalové
Pokud jste dočetli můj článek až do těchto
míst, děkuji za trpělivost. Určitě jsem nevybral
všechny věci, které naše nově zrekonstruovaná
škola v Otnicích nabízí. Číst jen o škole by Vás
určitě nebavilo, a tak jsem připravil několik fotografií ze školní fotodokumentace. Na závěr mi
dovolte ještě pár slov. Chtěli jsme Vám ukázat
určitý přehled, co děláme, co nabízíme a kam
školu směřujeme. Doufáme, že se Vám alespoň
některé věci líbily a připadají Vám vhodné či
účelné. Věřím, že se na další zajímavé věci z naší
školy dostane v některém z dalších vydání.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem svým
obětavým kolegům, bez kterých by se množství
výše uvedených aktivit nedalo zvládnout.
S Lovčičkami je spjata také řada učitelů i pracovníků naší školy, a tak mi dovolte jim za práci
poděkovat a popřát jim hodně zdaru a síly do
další práce. Ve druhé třídě je to p. uč. Dana Matyášová, která vede ve výše uvedeném kroužku
flétny naše nejmenší už řadu let a pomáhá nám

Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna, jako každým rokem, přiletěly
malé čarodějnice a čarodějové na místní hřiště
ve Svaté oslavit čarodějnické odpoledne.
Na děti tu čekaly čarodějnické disciplíny
jako hod koštětem, chytání hadů, výlov hadích
vajíček, krmení zajíce, trefování zlého plivníka
a další. Nechyběla již tradiční výroba čarovných lektvarů. Ve výtvarném koutku si mohly
vyrobit papírové netopýry na kolíčku a malé látkové čarodějnice. Nechybělo ani kreslení ornamentů na tělo. Letošní novinkou byla velmi
oblíbená věštírna. Děti na úvod obdržely le-

tecké průkazy. Na každém stanovišti s úkolem
dostaly do průkazu čarodějnou značku a po
splnění všech úkolů se mohly těšit na odměny.
Každým rokem se čarodějnické odpoledne
těší vyšší a vyšší účasti. To pořadatele těší a zároveň motivuje. Letos letecké průkazy získalo
72 dětí.
Dětský program byl zakončen upálením čarodějnice. Za zpěvu písní si všichni opekli špekáčky a… hurá domů? Ale kdeže! S místními
muzikanty jsme zapěli a bavili se až do brzkých
ranních hodin.
Velký dík patří čarodějnickému organizačnímu týmu – Irence Birkeové, Martině Tomašíkové, Alici Pouchlé, Blance Voráčové a mnoha
dalším, kdo se podíleli na organizaci.
Materiálně a finančně přispěli – TJ Sokol Lovčičky, Obecní úřad Lovčičky a Karel Šebesta.
Děkujeme. Díky vašemu přispění mohou děti
(navzdory stále rostoucímu počtu účastníku,
tedy i rostoucím nákladům) dostávat odměny
a občerstvení zdarma – tedy vlastně za odměnu.
Těšíme se zase příště. 30. dubna 2014.
Marta Dítětová
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tak s organizací řady pěveckých vystoupení.
Paní zástupkyně ředitele Iva Benušová, která
má na starost projektovou činnost a pomáhá
s organizací mnoha pěveckých vystoupení pořádaných naši školou. Paní družinářka Martina
Tomašíková, která má pro děti v družině vždy
připraven nějaký zajímavý program. Paní vedoucí kuchařka v naší školní jídelně Miroslava
Tomašíková, která i v době, kdy nám vzrostl
počet strávníků v ZŠ a MŠ Otnice a MŠ Lovčičky
ke třem stům, zvládá vše výborně.
Na závěr mi dovolte poděkovat za dlouholetou a obětavou práci p. hospodářce a účetní Josefce Doležalové, která v naší škole pracovala
řadu let a která odešla nedávno do důchodu. Za
všechny zaměstnance jí přejeme hodně zdraví
a mnoho radostí s vnoučaty.
Nejen našim zaměstnancům, ale všem obyvatelům Lovčiček přeji pěkné blížící se Vánoce,
hodně zdraví a úspěšný nový rok 2014.
Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy

Hra Geocaching
V minulém zpravodaji jsme psali o mezinárodní hře Geocaching. Okolo naší obce
jsme ukryli 20 schránek této hry, které se nám
podařilo sestavit do tvaru srdce. Proto se vžil
název srdcová serie Lovčičky. Hru jsme spustili začátkem tohoto roku a ohlasy jsou víc
než příjemné. Zde některé zveřejňujeme:
Sakulpol (10/20/2013)
Dnešní první krabička v Lovčičkách, díky za pěknou
sérii, ukázání obce a jejího okolí, líbilo se a kór při dnešním krásném dni, svítilo sluníčko, nádherné teplo, díky.
Potemnik (10/19/2013)
Ahoj, odlovena při dnešním výletě za keškami do Lovčiček, pěkná procházka krásnou a slunnou, podzimní
přírodou, super nápad, dík za sérii, Potemnik.
Revavinna (10/01/2013)
U této kešky jsem musela obdivovat preciznost provedení. Moc se líbila schovka. Díky.

Ing. Jaroslav Šitavanc, správce séri
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Co je nového v mateřské škole
„Rok má krok“ je název jedné dětské knížky.
Někdy se nám zdá, že čas nedělá kroky, ale
přímo utíká. A tak je tu opět předvánoční čas.
Znovu napíšeme pozvánky pro Mikuláše s andělem a Ježíška, zda by se nepřišli podívat do
naší školky.
V loňském roce přišla pošta v pořádku, a tak
jsme 5. prosince přivítali Mikuláše s andělem
i nadílkou pro děti. Vánoční vystoupení dětí
v sokolovně se konalo 7. prosince, 14. prosince
přinesl Ježíšek dárky dětem do školky a 17. prosince byla vánoční besídka. A to už školka doslova praskala ve švech pod náporem rodičů,
prarodičů, sourozenců dětí a přátel školy.
Po Novém roce pokračovala příprava předškoláků v edukativně-stimulačních skupinkách
pro děti s rodiči, které jsme zahájili již na podzim. 19. února jsme uspořádali maškarní ples
ve školce a 27. února navštívili divadlo Radost
– představení „Jak morčata pekla bábovku“.
V zimě jsme ještě stihli spoustu legrace při bobování, stavění sněhuláků a hraní se sněhem –
sněhová nadílka byla bohatá.
Dne 1. března jsme jako již tradičně navštívili
místní knihovnu. Dne 10. dubna jely předškolní
děti na ukázku výcviku dravců do Otnic

a 24. dubna navštívily 1.
třídu ZŠ Otnice. Dne 22.
května přijelo maňáskové divadlo Sluníčko s pohádkami
„Hrnečku, vař“, „O zlaté
rybce“ a „O Smolíčkovi“.
Odpoledne s maminkou se
letos konalo 28. května. Po
krátkém vystoupení na
školní zahradě čekaly na
děti s maminkami hry
a úkoly. Letos nejen na zahradě, ale i v budově školky.
Největší úspěch slavila
stezka odvahy na půdu.
Dne 3. června jsme jeli na
výlet do Vyškova do místního zooparku. Počasí
nám sice nepřálo, ale o to více jsme si užili
expozice v hanáckém statku, výstavu starodávných zemědělských nástrojů a strojů a interaktivní hry pro děti. 4. června přijel Mgr. Vojkůvka
s paní Spáčilovou s koncertem „Procházka hudbou“. Dětem se pořad velice líbil, přiměřenou
formou se seznamují se světem vážné hudby.
13. června šly předškolní děti s paní učitelkou
Arnoštovou do Bošovic na výstavu motýlů do Papouščí zoo. Současně navštívily ZŠ Bošovice,
kde místní děti nacvičily představení „Sněhurka
a sedm trpaslíků“. Zpět jely část cesty autobusem, ale od nových rybníků opět došly pěšky.
Slavnostní rozloučení s předškoláky na obecním
úřadě za účasti paní starostky se konalo 26.
června. Do školy odešlo 11 dětí – všechny do ZŠ
Otnice. V letošním roce jsme zajistili prvních 14
dnů v červenci prázdninový provoz. Chodily i tři
děti z Otnic, kde se konala rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy.

Pěšky do Bošovic

Náš školní vzdělávací program se jmenuje
„My jsme kamarádi“. Hlavním cílem je vytvoření příjemného a pohodového prostředí pro
děti společně s předškolním vzděláváním. Při
počtu 28 dětí ve třídě ve věku 3–7 let je to
opravdu náročné. Děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, pomoci a spolupráci. I v letošním školním roce je zapsáno 28 dětí, 11 dětí
připravujeme na vstup do základní školy.
V září proběhla adaptace nových dětí bez větších problémů. 20. září k nám přijelo divadlo
s „Veselým ranečkem pohádek“ a 4. října jsme
jeli do Brna do divadla Radost na představení
„Za devatero horami“. Dne 18. října jsme navštívili ZŠ Otnice – koncert Slávka Janouška pro
děti. 24. října jsme opět zahájili edukativně-stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči.
A teď abychom už poslali pozvánky nebeskou
poštou. Snad se za námi Mikuláš s andělem
a Ježíšek opět zastaví. Hezké Vánoce!
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ

Divadlo pro děti

děti rychle proběhly,
Dne 13. června jsme
nemohly se dočkat pašli s předškoláky do Bopoušků.
šovic. Děti se už neNejvíce se jim líbil
mohly dočkat, a tak
ten, co jim odpovídal
vyrazily s velkým nada volal na ně: „Ahóšením. Hned od statku
óój!“ Moc děkujeme
jsme zrušili chůzi
paní Škrhákové za
v útvaru a každý šel
volný vstup. Podepsali
nebo běžel k domluveMot˘li v bo‰ovické zoo
jsme se hrdě do knihy
ným cílům. Počasí nám
návštěv a pak jsme se
přálo, sluníčko hřálo
už vydali do bošovické základní školy. Potkali
a u bošovických rybníků byla už třetí zastávka
jsme i místního pana starostu. Ten se, pane,
na pití. Od nich jsme pokračovali polní cestou,
divil, že jsme přišli pěšky, a nabízel nám odvoz
ale ta byla po chvíli zarostlá vysokou travou.
zpět do Lovčiček. Ale my to přece zvládneme!
Abychom nebyli mokří, museli jsme se vrátit
Jsme předškoláci!
na silnici a pochodovat ve dvojicích. Dětem to
Ve škole hrály děti z Bošovic pohádku „Sněnevadilo, v reflexních vestičkách vesele mávaly
hurka a sedm trpaslíků“. Byla nádherná.
na projíždějící auta.
Dlouho jsme jim po představení tleskali. Na
Na dolním konci Bošovic byli Anetka s Macestu domů jsme dostali pití od paní družitýskem vysláni do obchodu na nákup bonbonů.
nářky. Naše nám už došlo. Ještě jednou jsme se
Dopadlo to tak, že všechny děti seděly před obproběhli po dětském hřišti, než přijel autobus,
chodem s ledňáčky. To je odměnil místní pan
který nás vysadil u rybníčků a ušetřil nám kus
zahradník – prý za statečnost, že se vydaly do
cesty. Domů jsme se vraceli s mnoha krásnými
Bošovic pěšky.
zážitky.
Kousek od obchodu je dětské hřiště. Chvíli
Sláva, nazdar výletu!
jsme si na něm pohráli a pak posilněni svačinou
vyrazili do Papouščí zoo na výstavu motýlů. Tu
Zuzana Arnoštová, učitelka MŠ
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Ten kdo v neděli 3. 3. 2013 zavítal do Sokolovny v Lovčičkách, jistě neudělal špatně
a určitě odcházel z písničkou na rtech.
Poprvé jsem vyzkoušela do obce objednat
profesionální divadlo pro děti a troufám si
říct, že to dopadlo velmi dobře. Přijelo
k nám divadlo Věž Brno se svým představením včelích medvídků „Od jara do zimy“.
Pásmo bylo plné veselých příběhů, známých
písniček a jistě zaujalo i skvělými hereckými
výkony. Celkem se v sokolovně sešlo na 120
diváků, malých i větších, místních i z okolí.
Díky významné podpoře obce a příspěvku „Lovčičských tetin“ by se toto představení nemohlo uskutečnit, proto děkuji za
toto finanční přispění a také děkuji za spolupráci s OÚ.
Voráčová Blanka
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Akce lovčičských žen v roce 2013

Posezení u cimbálu

Košt vína
Na koštu vína pořádaným našimi zahrádkáři
vždy 1. 5. jsme se také postaraly o rozruch.
Svatební rituály

Setkání se spoluobčany
Počátkem roku 2013, tak jak se již stalo dobrým zvykem, uspořádaly lovčičské ženy společně s obecním úřadem setkání pro
spoluobčany. Tématem byly staré zvyky a rituály
při vstupu do stavu manželského, tedy „Svatební
rituály“. Za přispění našich dobrých dušiček
z řad pamětníků, jako je paní Hörlová, jsme daly
dohromady úsměvnou taškařici s mnoha zvyky,
které se ne všechny zachovaly do dnešních dnů.
Písničky, povídání a dobrá nálada spolu s tradičním občerstvením, jako jsou svatební koláčky,
které jsme za vydatné pomoci dobrovolníků napekly v den pořádání akce. Celá sokolovna byla
provoněná čerstvě napečenými koláčky, nechy-

Svatební rituály

Posezení u cimbálu
běl svatební dort ani dobrý svařáček. Všechno
tak, jak se patří na pořádnou veselici. Nevěsta
se ženichem, které představovali Zuzana a Jáchym Khorovi, sehráli svoje role dokonale.
Již tradičně jsme byly s tímto programem pozvány k vystoupení do Otnic. Dělnický dům
praskal ve švech.

Počátkem měsíce června 2013 jsme místo
babských hodů uspořádaly „posezení u cimbálu“. Vstup krojovaných byl zdarma. Kdo měl
doma jakýkoliv lidový kroj, nemusel to být
zrovna kyjovský, ale třeba obyčejný pracovní,
byl vítán. Kromě cimbálky nás přišli podpořit
Mužáci z Dambořic a sbor otnických žen. Počasí se vydařilo a nálada byla výborná.

Vystoupení dûtí na besídce

Vánoční besídka
Počátkem měsíce prosince se konává adventní posezení nejen pro ty dříve narozené
spoluobčany, které je rok od roku hojněji
navštěvované. K občerstvení nechybí lahodný svařáček, kafíčko, čajíček a k zakousnutí vánoční štola. Krásné vánoční koledy,
jak ty tradiční, tak ty méně známé připravujeme pod vedením Terezky Škrhákové. Přidáme trochu povídání o vánočních zvycích
a kouzelná nálada je tady. Na programu se
podílely i děti z místní mateřské školky pod
vedením paní ředitelky Marie Dufkové a paní
učitelky Zuzany Arnoštové. Svým zpěvem
a hrou na flétnu nás poctili žáci Základní
školy v Otnicích pod vedením paní učitelky
Ivy Benušové, Kateřiny Korcové a Dany Matyášové. Na klávesy je doprovázela paní
Lenka Kurdíková.
Je příjemné se takto každým rokem potkávat.

Ko‰t vína

Skulínková Olga
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Činnost SDH Lovčičky za rok 2013

Sbor se v uplynulém roce snažil i nadále rozvíjet kulturní dění v obci.
Počátkem února jsme uspořádali tradiční ostatky s průvodem masek po vesnici a večerní
zábavu. Nejen v průvodu obcí, ale především
na večerní zábavě se sešla spousta masek, za
co jsme velice rádi a doufáme, že i další roky
bude tato tradice pokračovat.

Následující den byl již tradičně
uspořádán dětský maškarní ples
s hojnou účastí našich nejmladších občánků. Tou největší odměnou pro nás všechny byli hlavně
radostné tváře dětí, když vyhráli
nějakou tu sladkou odměnu.
Na konci měsíce března sbor
uspořádal sběr železného šrotu,
kde členové jednotky pomáhali
zejména starším spoluobčanům
s vynášením šrotu z domu, což
bylo z jejich strany velice kladně
hodnoceno.
Koncem měsíce května se
v Lovčičkách konala okrsková
soutěž, které se zúčastnila družstva z okolních
vesnic. V soutěži zvítězilo družstvo z Otnic.
Začátkem prázdnin se na místním hřišti ve
Svaté konalo sportovní odpoledne pro děti.
Nejen pěkné počasí přispělo k velké účasti při
hrách na hřišti, ale i v branném běhu po lese
plném nejrůznějších disciplín. Velký ohlas měl
i večerní táborák s posezením u kytar a opékání
berana na rožni.
Tou na přípravu a organizaci nejnáročnější
akcí roku, je pro nás již každoročně letní noc,
konaná na přelomu měsíce července a srpna.
Extrémně horké letní počasí, dobrá nálada, kapela Na2fáze a další okolnosti pomohli k velice vydařené zábavě, které se zúčastnili bez

K

roužek mladých hasičů má letos 16 členů,
včetně tří dorostenců, kteří svědomitě pomáhají s přípravou družstev
na soutěže i na obyčejný
život. Pracujeme v kolektivu
od 6 do 18 let a tak se učíme pomáhat si navzájem a utvářet si prostředí, ve kterém je nám
dobře. K tomu nám slouží nejen soutěže, ale

mála tři stovky domácích i přespolních. Od počátku října se již připravujeme na další rok,
který pro nás začne výroční valnou hromadou
a hned na to přípravou na ostatky. Letošní rok
se chystáme ještě uspořádat Mikulášskou besídku pro děti.
Všem členům sboru a dobrovolníkům, kteří
se podíleli na přípravě těchto akcí, ať už pomocí
fyzickou, finanční, materiální, nebo i prostou
radou moc děkuji a doufám, že i příští rok se
budu moci spolehnout na vaši podporu.
Závěrem bych vám rád popřál příjemné prožití svátků Vánočních a vše nejlepší do nového
roku.
Radek Tomašík, starosta SDH

i spousta her, které hrajeme v klubovně a hlavně
v přírodě. Tam se snažíme být nejčastěji. Máme
krásný tréninkový areál na
sóle, ale snažíme se využívat
celé široké okolí. Výsledky
soutěží můžete sledovat na stránce OSH Vyškov
nebo na www.hasicilovcicky.estranky.cz

Mladí hasiči

Fotbalový Veterán klub Lovčičky
V roce 2013 zahájil náš klub sportovní činnost účastí na fotbalovém turnaji pořádaném
našimi slovenskými přáteli ve sportovní hale
INTERU Bratislava, kde obsadil první místo
a přivezl pohár pro vítěze. V měsíci únoru se
naši veteráni zúčastnili Mezinárodního turnaje
ve slovenském Pezinoku, kde sehrálo zápasy
celkem 12 mužstev. Naši hráči se sice neprobojovali do finále, nicméně úroveň turnaje a jeho
zabezpečení hodnotili velmi vysoko.
Následoval autobusový zájezd do Chorvatského Kutjeva, a to ve dnech 22.–25. 5. 2013. Na
oplátku pak byl fotbalový turnaj uspořádán na
našem hřišti, a to ve dnech 21.–26. června.
Zúčastnili se ho hráči z chorvatského Kutjeva,
slovenského Pezinoku a hráči místního Veterán
klubu.
Před samotným turnajem byl pro naše hosty
z Chorvatska uspořádán zájezd do hlavního
města Prahy. Po ukončení zápasů následovalo,
jako vždy, pohoštění v místní sokolovně, které
provázela družná zábava. Při této příležitosti
oslavila svá životní jubilea – 50. narozeniny,
naši kamarádi Jarek Rozsypal a Luděk Svo-

boda. Ubytování pro naše hosty pak bylo zajištěno v hotelu v Bučovicích.
Následoval turnaj veteránů ve Velkých Hostěrádkách dne 30. 6. za účasti mužstev domácích, Lovčiček, Šitbořic a Letonic. Utkání
skončila těmito výsledky: Lovčičky–Šitbořice
2:1, Letonice–Hostěrádky 1:1 na penalty, 3:2. Finále Lovčičky–Letonice 0:0 na penalty 4:3.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo Lovčiček
následované týmem z Letonic, Velkých Hostěrádek a na poslední příčce se umístil fotbalový
tým ze Šitbořic.
V poslední srpnový den byl zorganizován
vzpomínkový fotbalový turnaj za zesnulého
spoluhráče Jana Chalupy, kterého se zúčastnila
tato mužstva: Veterán klub Blučina, Veterán
klub Velké Hostěrádky, Veterán klub Otnice
a náš klub Lovčičky. Turnaji přihlížela i rodina
Jana Chalupy.
Na samý závěr roku – 7. 12. se místní klub
fotbalových veteránů chystá sehrát fotbalový
turnaj ve sportovní hale v Křenovicích za účasti
hráčů z Pezinoku a Šitbořic.
Jan Podloucký
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Richard Hudec

Oddíl stolního tenisu
V říjnu jsme započali devátou sezonu. V té
minulé jsme bojovali s marodkou a tak jsme
sotva udrželi II. třídu. Letos už je to jiná písnička. A tak i proto, že jsme začali brzo s přípravou a hlavně se vrátil po nemoci Martin
Hudec, jsme na průběžném 6. místě v tabulce.
Naše výsledky můžete sledovat na: stis.pingpong.cz. Nebo nás podpořit přímo na zápase.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu
úřadu, že nám vytváří dobré podmínky pro
náš sport v místní sokolovně, jako jsou hlavně
teplo a světlo. A také TJ Sokol Lovčičky za financování nových ohrádek mezi stoly.
Richard Hudec
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Rok 2013. Už je to uděláno, už je to hotovo
V letošním povídání o vinné révě a víně bych
se rád rozepsal také o technologii výroby vína,
jako lahodného a mysl povzbuzujícího nápoje.
Na úvod je ovšem nutné zmínit se o nevyzpytatelném roce 2013 z pohledu vinohradníka,
který běhá celý rok po vinohradě a snaží se vypěstovat co nejlepší surovinu pro podzimní vinobraní a základ pro vynikající víno. Letošní
dlouhá zima, studené jaro, velmi horké a suché
léto, to nebylo nic dobrého pro dobrý ročník.
I když řečeno laikem: „Co zase pláčou? Nezmrzlo to, kroupy tady taky nebyly. Dobře to
odkvetlo. Nasazeno je dost, někde je až moc
hroznů na keřích. Krásně svítí sluníčko. Co by
ještě chtěli?“
V letošním roce zaznamenali vinohradníci
tak obrovský tlak chorobou oidium, že někteří
něco podobného nepamatují vůbec, a ti starší
vinohradníci museli hodně vzpomínat, jak už
to bylo dávno. Hodně tomu pomohlo krásné
a suché léto, ale ti, kteří opravdu chtěli, zvládli
tento boj s větší či menší úspěšností. Naopak ti,
kteří to nechali osudu a „nešplíchali“ tak často
mají to, co chtěli. Každý svého štěstí strůjce.
Velká škoda, že počasí bez deště nevydrželo
alespoň do našich hodů. Ale takový už je život
vinohradníka, a nejen vinohradníka, ale všech,
co jsou závislí na počasí.
Vinobraní je tady, u někoho dříve, u někoho
později. Někdo musí posbírat všechno naráz,
protože už nesežene pomocníky na další týden,
někdo čeká až začne sbírat soused. Každý sbírá
tak, jak mu to vyhovuje. Už tady narážíme na
první chyby. Je léty prověřeno, že o vinici se
musíme starat, když to potřebuje ona, a ne,
když máme čas my. Stejné je to i se sklizní.
Každá odrůda potřebuje svůj čas než dozraje
do takové fáze, že je dobré ji sklidit.
Vím, že nejsme žádní profesionálové, ale
spíše amatéři a nadšenci, ale nějaké zásady bychom ctít měli. Píší o nich v odborných časopisech, které odebíráme a čteme, slyšíme o tom
v televizi. A po těch letech strávených prací ve
vinohradech nejsme už laici.

První odrůda, která se u nás sklízí, je Muškát
moravský, krásná voňavá odrůda. Všichni moc
dobře víme, že je hloupost, ne-li barbarství, sbírat tuto odrůdu, když má cukru méně než 16 °.
Veltlínské červené rané, naše klasická večerka. Podceňovaná, ale když se povede, stojí
za ochutnání. Müller Thurgau, nejvíce zastoupená odrůda v našich vinicích. I zde se mnozí
dopouští časté chyby, a to sběru nedostatečně
zralých hroznů.
Další u nás pěstované odrůdy, Veltlínské zelené, Neuburské, Rulandské bílé, Rulandské
šedé, Sauvignon, Aurelius, už z názvu je cítit
kvalita vína a my se přece snažíme dělat kvalitní a hlavně velice příjemná a lahodná vína,
ne ty kyselé „veltlíny“, ze kterých nám bylo několik dní zle.
Bílá vína vyráběná v Lovčičkách už můžeme
porovnávat s víny z Velkých Němčic, z Křepic,
dokonce můžeme říct, že takové „Milerky“, co
máme my, nemají nikde poblíž. Kvalitní a originální jsou také červená vína, která v Lovčičkách vyrábíme, svědčí o tom nejedno ocenění.
Abychom se mohli pochlubit tím, co jsme
vytvořili ze suroviny, kterou nám daly naše vinice, je potřeba dodržovat základní zásady
technologie výroby vína. Nechci propagovat
pouze svoje postupy, někdo s nimi souhlasí
a postupuje také tak, někdo je zásadně proti.
Základem pro výrobu špičkového vína je čistota při zpracování hroznů. Odzrnění je dnes
samozřejmostí. Důležitá je i správná práce se
sírou. Odkalení moštu už takou samozřejmostí
není, ale je nutné to provést alespoň u nahnilých hroznů, hroznů napadených oidiem, či
jinak poškozených. Existuje spousta přípravků
na odstranění kalů z moštu. Ze špatných hroznů kvalitní víno neuděláte.
Také můžete přidat kvasinky a výživu pro
kvasinky. Stejně tak můžete odbourávat kyselinu jablečnou na začátku procesu, ale možná
se vám v létě odbourá sama. Kyselinu vinnou,
které je občas víc, než je potřeba, můžete odstranit buď pomocí vysrážení, nebo promíchá-

váním kvasinek ve víně, nebo pomocí přípravku uhličitanu vápenatého. Vyčistit víno
můžete pomocí čířidel, nebo ho přefiltrovat.
Důležité je snažit se, aby bylo víno do konce
kalendářního roku čisté bez zákalů a minimálně
jednou stočené. Čistá vína můžou ležet v čistém
prostředí, zrát a čekat, až přijde jejich čas.
Velmi důležité je víno ochutnávat. Jednou
týdně pozvat kamarády, souseda a poslouchat
jejich hodnocení, je kyselé, je hořké, voní, nevoní. Pokud člověk ochutnává sám a neslyší
názor ostatních, může být nakonec velmi nemile překvapený z toho, co se mu podařilo vyrobit. Čím dřív se vada zjistí, tím větší je šance
zdárně ji odstranit. Vína ročníku 2013 budou
velmi zajímavá, i když přívlastkových vín letos
moc nebude. Tady je pár rad, na co se zaměřit,
až budete mladá vína ochutnávat.
Bílá vína: Jemná až hravá kyselinka, krásné
ovocné tóny. Vína musí být krásně sladěná a harmonická. U Müller Thurgau budou převládat
tóny broskví a jemného muškátového oříšku.
Veltlínské červené rané potěší svěžími ovocnými
tóny po kdoulích a mandlích. Muškát moravský
obohatí vaše smysly o tóny tropického ovoce,
muškátového oříšku a čerstvě mleté skořice.
Červená vína: Jemná kyselinka zde není na
závadu, mají krásnou ovocnou chuť, jsou lehká
a svěží. U Svatovavřineckého hledejte chuť připomínající višňovou marmeládu. V chuti Modrého Portugalu budou dominovat třešně, višně
a bílý rybíz. Víno vás musí uchvátit a pobavit,
víno vám musí zachutnat na první ochutnání
a jak se říká, musí ho být plná pusa. Také vám
v puse musí zůstat krásná a zajímavá chuť.
Všem občanům Lovčiček přejeme hodně
zdraví a krásných chvil strávených se skleničkou lahodného moku. Věřím, že se setkáme
v květnu, na další místní výstavě vín a společně
ohodnotíme, co se podařilo vyrobit z hroznů
ročníku 2013.
Jaroslav Rozsypal

Kynologický klub – Základní organizace Lovčičky

China
na stopû

Základní organizace kynologického klubu
v Lovčičkách uspořádala v průběhu letošního
roku dvakrát zkoušky z národního a mezinárodního zkušebního řádu. Celkem úspěšně
splnilo zkoušky 12 psovodů.
Náš kynologický klub byl rovněž reprezentován na kvalifikačním závodě na MS WUSV
FCI v Kovalově ve Slovenské republice, a to
psem China Black Chabet.
Vyvrcholením letošní sezony pak bylo
Mistrovství světa konané u nás v České republice v Roudnici nad Labem. Z akce si
všichni zúčastnění, včetně mne, odvezli zážitky a dojmy, na které se nedá zapomenout.
Vzhledem k blížícímu se konci roku bych
chtěla popřát všem příznivcům kynologie
a jejich rodinám mnoho štěstí a úspěchů
v roce 2014.
Irena Schettlová
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Živý betlém v Lovčičkách
Vzpomínáte na nedělní odpoledne 23. prosince loňského roku? Do tajícího sněhu padala
hustá ledovice, která přimrzala na oblečení, na
každém kroku to klouzala, bylo šero. Počasí, že
by psa nevyhnal. I přes tuto nepřízeň byla naše
dědina plná natěšených diváků. Od nejmenších
dětí až po seniory s berličkami, od paní starostky
s obecní radou až po pana faráře. Kdo se pořádně
rozhlédl, poznal i spoustu přespolních známých,
nejvíc z Otnic a Bošovic, ale i odjinud. Lovčičské
ženy, děti a farníci připravili živý betlém. Dobové
oblečení, kulisy, rekvizity, zvířata, ozdobený
smrk, koledy a mimořádné nasazení velkých
i malých. To všechno navodilo krásnou vánoční
atmosféru a sounáležitost všech přítomných.

Hřejivé kouzlo příběhu o Ježíškově narození
proteplilo sychravé odpoledne, stejně jako betlémské světlo, které jsme si odnášeli, symbolicky
spojovalo naše domovy. Jedna moudrost říká:
„Čeho neubývá, když se to rozdává, je plamen
svíce. Čím víc se rozdá, tím více přibude světla“.
I když je to s ročním zpožděním, je potřeba poděkovat a pochválit. Všem, kteří tuto podívanou
připravili, zapůjčili vše potřebné a těm, kteří tak
nadšeně účinkovali. A ještě jeden dík našim spoluobčanům, kteří tehdy odpoledne při koledování
přispěli do kasiček. Finanční výtěžek z této prosincové sbírky se sice zúročil až letos v říjnu, ale
velice pomohl. Díky němu a dalším darům se podařilo zaplatit náročnou restaurátorskou práci na
obraze sv. Jana Nepomuckého v našem kostele.
Téměř pětiměsíční mravenčí práce dvou odbor-

Dýňování 2013
V sobotu 12. října lovčičské maminky připravily pro děti poslední akci tohoto roku venku
v přírodě – dýňování.
Sešli jsme se odpoledne na hřišti ve Svaté,
kde už na děti čekal teplý čaj, něco malého
k zakousnutí a speciální dýňový punč. Díky
Blance Voráčové jsme opět měli velkou zásobu
dýní na vyřezávání. Fantazie dětí byla bezbřehá, takže za chvíli byly stoly plné roztodivných strašidel, upírů a dokonce se objevila
i nevěsta se ženichem. Z vyřezaných dýní jsme
si udělali výstavku a děti se s nimi hrdě vyfotily.
Potom Eva Danielová pro děti připravila „dýňový pětiboj“, ve kterém se soutěžící řádně zapotili. Ono taky shodit dýní šest kuželek, či
ručkovat pozpátku s dýní na břichu tak, aby ne-

níků obnovila vzácné dílo rakouského malíře Jiřího Wintterhaltera. Pod dozorem památkového
úřadu tak došlo k mimořádné proměně silně poškozeného plátna i zchátralého rámu. Zrenovovaný barokní obraz už opět visí na svém místě.
V současné době se zpracovává projekt na opravu
druhého malířova díla. Přijdete-li nyní do našeho
kostela, máte jedinečnou možnost oba obrazy na
vlastní oči porovnat. Vlevo je obnovený v plné
kráse, jako by ho autor právě dokončil. Vpravo je
omšelý, oprýskaný, téměř na pokraji své životnosti. Když člověk vidí ten rozdíl, nemůže nedocenit mistrnou práci restaurátorů a zároveň
štědrosti dárců, bez jejichž pomoci by se oprava
nemohla uskutečnit. A že se to v Lovčičkách daří,
svědčí postupné opravy v interiéru kostela sv. Václava. Obdarování je symbolem vánoc a na vánocích je mimo jiné krásné i to, že se každoročně
opakují. Ať už se přijdete podívat do našeho kostela na starodávný figurální betlém, nebo jeho
živé zpodobnění na lovčičské návsi, nechte se obdarovat. Obdarovat biblickým příběhem a především jeho poselstvím a obdarovávejte všechny
kolem sebe, rozdávejte radost. Ta moudrost o rozdávání světla platí určitě také o radosti.
Za sebe a lovčičské farníky Vám všem požehnané Vánoce.
S. Urbánková

Jarní výtvarné tvoření

spadla, není nic jednoduchého. Sladká odměna
byla opravdu zasloužená.
A co by to bylo za večer bez táboráku a špekáčku! O muziku se opět postarala Eva Danielová, která se ukázala jako nevyčerpatelná
zásobárna písniček pro děti, a se svou kytarou
rozezpívala opravdu každého.
Po setmění si děti vyprosily ještě poslední
hru. A proč ne rovnou stezku odvahy! Jít sám,
ti menší ve dvou, přes potemnělé hřiště za blikajícím světýlkem pro tajné heslo a nezapomenout ho celou cestu zpět, to už chce velkou
odvahu.
Myslím, že si tuto akci užili nejenom děti, ale
i jejich rodiče a už se těším na dýňování 2014.
Irena Birkeová

V neděli 17. března odpoledne proběhla
první výtvarná dílna zaměřená na jaro a Velikonoce. Sešli jsme se v tělocvičně místní
mateřské školy. Vyrobit si košíček, zajíčka,
či ozdobit vajíčko přišly děti i rodiče. Pro
nejmenší děti byl připraven hrací koutek,
kam se s postupujícím časem přesunula většina dětí a tvoření si užily i maminky. Vyráběli jsme zvířátka z piškotů, zajíčka
v autíčku, slepičku z pytlíku, vázičky z vajíček, textilní zvířátka na špejli či na kolíčku,
košíčky z papíru, vlněná vajíčka a další. Jako
překvapení pro děti maminky předpěstovaly
zelené osení. Všichni zde našli inspiraci, nápady a společný čas strávený s dětmi, plný
tvoření a radosti. I když venku bylo chladno,
ve školce panovala veselá jarní nálada. Tvořili jsme až do večera a každý si domů odnášel několik hotových výrobků. Při procházce
po Lovčičkách pak naše pestrobarevné jarní
výtvory za okny šikovných dětí ještě dlouho
tuto akci připomínaly.
Závěrem musím poděkovat maminkám,
které se podílely na organizaci a budu se
těšit možná zase na jaře.
Marta Dítětová
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Tradiční Svatováclavské hody
Jak už v naší obci bývá zvykem, na konci
září se konaly tradiční Svatováclavské hody připomínající vysvěcení kostela.
Letos se do krojů oblékly pouze čtyři páry,
a to Michaela Turková a Václav Laichman, Kateřina Weissová a Lukáš Marek, Monika Smolková a David Hujíček, Nela Bačovská a Adam
Hrbáč jako hlavní stárci. Dále pak David Karmazín, Tomáš Marek a Denisa Uherková jako
sklepníci. Hodové veselí započalo v pátek stavěním máje a předhodovou diskotékou, na níž se
nám představil DJ Majkl. Sobotní den odstartoval zvaním na večerní zábavu doplněnou o tra-

diční rozmarýnkové sólo, půlnoční překvapení
ve stylu třicátých let a netradiční, avšak úspěšnou dražbu kadibudky. K tanci a poslechu hrála
kapela Bonapart Sokolnice. Nedělním průvodem a odpolední zábavou nás jako obvykle provázela kapela Galánka. Večer byl zakončen
vynášením stárků a předáním hodového práva.
Lovčičští stárci by tímto rádi poděkovali
všem zúčastněným za veškerou projevenou
podporu. Doufáme, že se v dalších letech najde
dostatek nových tváří, které budou ochotny se
podílet na udržení této moravské tradice.
Za lovčičské stárky Nela Bačovská

Tradiční zimní turnaj
Jako každoročně před touto akcí, tak i tentokrát napadl sníh, ten následně přimrzl,
a proto se musel pracně odklízet. Může za to
zhoršený odtok vody na některých místech
kurtu a z tohoto důvodu pravděpodobně zimním turnajům odzvonilo…
Ale zpět k turnaji, který se konal 29. 12.
2012. Zúčastnili se samozřejmě domácí hráči
„spolku nohejbalistů“, dále dva týmy složili
fotbalisté Sokola Lovčičky a nechyběli hosté
z Kobeřic a Milešovic. Celkem si v turnaji zahrálo sedm týmových trojic, systémem každý
s každým. Počasí bylo chladné, ale přívětivé.
Ve vytopené společenské místnosti se každý
mohl zahřát, nejen u kamen, ale i u skleničky
některého z dobrých denaturátů, donesených
samotnými hráči z vlastních zdrojů. Dobrou
náladu umocňovala kytara v rukou Standy
Smetany a zpěv zrovna nehrajících účastníků.
Po vcelku vyrovnaných sportovních výkonech
se nakonec celkovým vítězem stal tým z Kobeřic, vedený zkušeným Josefem Kachlířem.
Dá se ale bez nadsázky říct, že vítězové byli
všichni účastníci této povedené akce.
Josef Marek

Slovo závěrem

Srdečně Vás zveme na

ŽIVÝ BETLÉM
v podání občanů a dětí z Lovčiček,
který se bude konat v neděli

29. prosince 2013
od 14.30 hodin

Vážení občané, v úvodním slově jsem
zmínila skutečnost, že náš Zpravodaj vychází od roku 2004. Roky uplynuly, změnilo
se a událo mnohé, tvorba Zpravodaje však
zůstává nezměněna. Na začátku stávajícího
volebního období bylo voláno po změnách
a po vzniku redakční rady. Toto vše zapadlo
v zapomnění, plátek ale vychází dál. Ne tak
pro potřeby mladé generace, ta v dnešní
době získává informace zejména prostřednictvím elektronických médií, ale jsme tady
i pro generaci starší, která si ráda náš Zpravodaj přečte. Co a jak bude dál – ukáže čas.
Na podzim příštího roku se budou konat
v naší republice komunální volby, při kterých bude zastupitelům obce vystaven účet
za jejich čtyřletou práci pro obec a její občany. Účet bude mít podobu volebních
hlasů a přízně voličů.
Přeji všem našim občanům, aby jejich
volba byla správná.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na práci
pro obec Lovčičky a její občany v roce 2013.
Jménem svým i jménem zastupitelstva
přeji občanům u nás doma, ale i rodákům
žijícím mimo obec, někdy až v daleké cizině, prožití těch nejkrásnějších Vánoc
v kruhu svých blízkých. Do roku 2014 pak
přeji nám všem pevné zdraví, pohodu
a osobní i pracovní úspěchy.
Ing. Jaroslava Hrozková
starostka obce

na návsi u autobusové zastávky
v Lovčičkách.
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