Roþník I.
Listopad 2004

Zpravodaj
obce Loviky

Úvodní slovo
Vážení obþané,
tak jako jiné obce, rozhodli jsme se i my
informovat Vás o dČní v naší obci
prostĜednictvím Zpravodaje obce Lovþiþky.
Publikované pĜíspČvky
budou nejen o
þinnosti obecního úĜadu a zastupitelstva
obce, ale i ze života jednotlivých organizací a
spolkĤ pĤsobících v naší obci.
Zpravodaj bychom chtČli vydávat
pravidelnČ, aby informace v nČm uveĜejnČné
neztratily na aktuálnosti, ovšem za
pĜedpokladu, že tČchto podkladĤ bude
dostatek. Je samozĜejmostí, že bude dán
prostor i Vám obþanĤm pro zveĜejnČní
Vašich pĜíspČvkĤ, podnČtĤ a pĜipomínek.
Vážení obþané,
dostává se Vám do rukou první vydání
našeho Zpravodaje. VČĜíme, že vČtšinu z
Vás svým zpĤsobem osloví a stane se pro
Vás zdrojem informací o dČní a životČ v naší
obci.

Jak jsme volili
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Volby do zastupitelstev krajĤ se konaly ve dnech 5.
a 6.listopadu tohoto roku. V naší obci bylo oprávnČno
volit 451 obþanĤ a k volbám pĜišlo 183 voliþĤ , tedy
40,5% . Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Poþet hlasĤ pro jednotlivé strany a sdružení:
1. KSýM ......................................................... 69 hlasĤ
2. KDU-ýSL ................................................... 63 hlasĤ
3. ODS ............................................................ 29 hlasĤ
4. ýSSD .......................................................... 8 hlasĤ
5. Unie svobody-Demokratická unie ……...... 6 hlasĤ
6. Nezávislí ..................................................... 2 hlasy
7. Sdružení nezávislých kandidátĤ ……......... 1 hlas
8. Moravská demokratická strana ................... 1 hlas
Mgr. .....................................
Marie Dufková – Ĝeditelka školy
9. Evropští demokraté
1 hlas
10. Pravý blok (Cibulka) .................................. 1 hlas
11. Zelená pro Moravu ...................................... 1 hlas
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Z þinnosti obecního úĜadu a zastupitelstva
PrávČ v tČchto dnech vstoupilo zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzešlé z Ĝádných listopadových komunálních
voleb v roce 2002, do druhé poloviny svého þtyĜletého volebního mandátu. Zastupitelstvo v poþtu 9 þlenĤ si stanovilo
cíle, kterých se snaží postupnČ dosáhnout. V uplynulých dvou letech se nám podaĜilo realizovat nČkolik vČtších akcí,
ale i akce, které byly finanþnČ ménČ nároþné, avšak dĤležité a prospČšné.
Byla napĜ. zrekonstruována místní komunikace Pod Skalou a komunikace Pod Strážkou, kde byla souþasnČ
vybudována nová kanalizaþní síĢ. Finanþní náklady na obČ akce se pohybují v Ĝádu 3 mil. Kþ. Jsou pĜipraveny k prodeji
stavební pozemky, urþené pro výstavbu rodinných domĤ a to v lokalitČ Pod Zahrádkami. Rekonstruuje se postupnČ síĢ
veĜejného osvČtlení v obci - naposledy v ulici Svatá. Pro naše sportovnČ založené obþany bylo vybudováno
víceúþelové sportovištČ pod hĜištČm TJ Sokol, které je využíváno obþany všech vČkových kategorií, jak místních tak i
pĜespolních. SamozĜejmČ, že zájem o toto sportovištČ nás nesmírnČ tČší. Pro zlepšení životního prostĜedí v obci bylo
provedeno zalesnČní pozemkĤ v lokalitČ zvané Strážka a Skály. Z menších akcí to pak byla rekonstrukce kapliþky sv.
Floriána, kde musela být napĜ. “stužena“ klenba a zpevnČny základy stavby. Byla opravena stĜecha obecního úĜadu a
márnice na hĜbitovČ, budova tzv. masny a pod. PotČšující je, že þást menších prací, byĢ se jedná jen o malé procento,
byla provedena þleny sboru dobrovolných hasiþĤ, samozĜejmČ bez nároku na odmČnu.
Na þást vyjmenovaných akcí se obci, po vČtších þi menších problémech, podaĜilo získat finanþní dotace, aĢ už z
Ministerstva pro místní rozvoj, þi z Krajského úĜadu Jihomoravského kraje. Bilance hospodaĜení obce bude provedena
po ukonþení roku a budeme o ní informovat v dalším þísle našeho Zpravodaje.
Ne však všechno, co jsme si pĜedsevzali, se nám dosud podaĜilo zrealizovat. Je tĜeba doĜešit prostor pĜed OÚ,
tzv.“toþnu“ a s ní spojené pĜemístČní autobusové þekárny, která, bohužel, mnohdy slouží daleko jiným úþelĤm, než má.
Je nutné vybudovat dČtské hĜištČ pro naše nejmenší a doĜešit spoustu dalších dĤležitých vČcí. Mezi nČ patĜí napĜ.
oprava fasády na budovČ mateĜské školy, revitalizace požární nádrže (bývalé koupalištČ), v horizontu nČkolika pĜíštích
let bude tĜeba Ĝešit otázku þistírny odpadních vod a s ní spojenou kanalizaci v obci. Rekonstrukci si vyžádají místní
komunikace a to od bývalého koupalištČ po Sólo a silnici z obce smČrem pod vinohrady. Zastupitelstvo obce již delší
þas zvažuje otázku odkupu bývalého stĜediska živoþišné výroby v Lovþiþkách, a.s. AGROKLAS Slavkov u Brna.
Obec by získala napĜ. další stavební místa nebo plochy, které by se daly využít jako odstavné plochy pro autobusy, þi
nákladní auta. Pokud by se podaĜilo obci získat finanþní prostĜedky, dalo by se uvažovat pĜebudování stávajících
prostor na penzion pro starší obþany, nebo na spoleþensko-kulturní zaĜízení, které v obci citelnČ chybí.
V letošním roce ZO pĜijalo do pracovního pomČru dva zamČstnance z evidence úĜadu práce. Již nyní lze naprosto
jednoznaþnČ konstatovat, že tato volba a rozhodnutí bylo správné a pro obec prospČšné. Snažíme se mít obec
upravenou a þistou, pĜesto je stále co dČlat a vylepšovat.
Obec se snaží vyjít vstĜíc potĜebám starších obþanĤ. Zajistili jsme pro nČ dovoz obČdĤ s možností bezplatné
donášky do domu. Vzpomeneme si na nČ rovnČž v souvislosti s jejich životním výroþím, kdy je navštČvují þlenky
našeho sboru s malou pozorností. Stalo se již pravidlem, že v prosinci poĜádáme pro naše obþany vánoþní besídku
spojenou s vystoupením dČtí z MateĜské školy Lovþiþky a ZŠ z Otnic. Nejinak tomu bude i letos.
Perspektivu a pokraþování života v obci vidíme v našich malých obþáncích. Jako dĤkaz radosti a velké úcty k
novému životu jsme opČt po letech obnovili Vítání obþánkĤ do obce. DČti od zástupcĤ obce obdržely malou drobnost
na památku, prostĜednictvím které si možná nČkdy v dospČlosti, možná nČkde daleko ve svČtČ, vzpomenou na svĤj
rodný kraj, svou vísku, kde je kdysi s láskou vítali do spoleþenství obce.
Obec je zĜizovatelem jedné pĜíspČvkové organizace a to místní mateĜské školy. Po odchodu paní Ĝeditelky Dany
Turkové na mateĜskou dovolenou je nyní Ĝeditelkou paní Mgr. Marie Dufková. DČti školou povinné navštČvují
Základní školu v Otnicích a nČkolik málo dČtí dojíždí do Újezdu u Brna a do Slavkova.
AktivnČ pracuje v obci nČkolik organizací. Je to místní Sbor dobrovolných hasiþĤ, TČlocviþná jednota Sokol, ýeský
svaz zahrádkáĜĤ, Myslivecké sdružení a Sdružení žen, které v letošním roce uspoĜádalo Babské hody. První hody se
dle vyjádĜení obþanĤ vydaĜily a tak je dĤvod tČšit se na druhé, který by mČly být neménČ úspČšné. Každá z tČchto
organizací významnČ svou þinností pĜispívá k rozvoji kulturního a spoleþenského dČní v obci. Spoleþenské akce jako
napĜ. Výstava vín spojená s ochutnávkou, poĜádaná Svazem zahrádkáĜĤ, má již své pevné místo mezi akcemi konanými
u nás v prĤbČhu roku. Totéž lze Ĝíci o mezinárodních turnajích fotbalových veteránĤ poĜádaných TJ Sokol Lovþiþky.
Spolky pracují ku prospČchu obce, ale nelze Ĝíci, že není co zlepšit. Zejména lepší spoleþná komunikace a nacházení
tolik dĤležité a potĜebné shody, to je oblast, kde jsou bohužel, mnohá bílá místa.
Naše obec je þlenem „Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví“. Tento spolek vznikl v roce 1995 pod
názvem „Sdružení obcí Politaví“ a sdružoval tehdy 14 obcí slavkovského regionu. V souþasné dobČ spolek sdružuje
již 22 obcí a 3 mČsta, poslednČ pĜiþlenČnými jsou dvČ obce Buþovicka - MouĜínov a Kojátky. PĜedmČtem þinnosti
svazku je komplexní rozvoj území, zejména jeho životního prostĜedí, infrastruktury, turistického a cestovního ruchu,
školství, dopravní obslužnosti, rozvoj kultury, sportu a spoleþenského života. V neposlední ĜadČ je posláním spolku
propagace regionu, podpora tradic a údržba kulturních a historických památek. Díky þlenství ve sdružení se nám
podaĜilo spoleþnČ dosáhnout finanþních dotací napĜ. na vybudování cyklostezek, poĜízení mobiliáĜe (parket, stoly,
lavice), na vyhotovení vítacích tabulí do obcí (t.þ. ve výrobČ) a podobnČ
Do konce roku už zbývá jen nČkolik málo týdnĤ. Zastupitelstvo obce se sejde na posledním letošním zasedání, kde
m.j. rozhodne o výši poplatkĤ na rok 2005. Informovat Vás budeme prostĜednictvím zápisu zveĜejnČném na úĜední
– Ĝeditelka školy
desce OÚ.
Ing.Jaroslava Hrozková – starostka obce
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Vítali jsme nové obþánky
V letošním roce se u nás v obci po patnáctileté odmlce obnovilo
vítání místních obþánkĤ. Poþet dČtí narozených v roce 2003 byl
pro naši obec neobvykle velký. V zasedací místnosti OÚ pĜivítala
paní starostka ing. Jaroslava Hrozková 7. bĜezna 2004 celkem
sedm dČtí - samá dČvþata. Do pamČtní knihy pĜibyla jména :
Nikola Celá, Klára a Tereza Putišovi, Lucie Pacnerová, Simona
TopoláĜová, Natálie Smetanová a Vendula Turková.
Rodiþe s dČtmi vyslechli uvítací projev paní starostky a
kulturní pásmo, které pĜipravila Mgr. Dana Matyášová s žákynČmi
ZŠ Otnice ( Terezou Škrhákovou, Terezou Svíbovou) a dČtmi MŠ
Lovþiþky (Terezou Doležalovou a Danielem Pavlíþkem).
Na památku byly rodiþĤm dČtí pĜedány pamČtní listy, plyšové
hraþky a pĜívČsky ve tvaru mČsíþního znaku každého vítaného
obþánka. NechybČlo podČkování maminkám a kytiþka, kterou
s úsmČvem pĜedával pan místostarosta Miroslav Šmíd.
A co noví obþánci? TČm se jistČ nejvíc líbilo kolébání v krásnČ
malované dĜevČné kolébce.
Na závČr slovo básníka:
“Co mĤže být krásnČjšího a kdo mĤže být šĢastnČjší než ten, kdo na
svých rukou hýþká své dČĢátko a kdo je vychovává a vede životem
tak, aby až jednou dospČje, se stalo platným þlenem naší
spoleþnosti.“
Doufáme, že tČchto šĢastných lidí bude v naší obci stále pĜibývat.
Za kulturní komisi OÚ Mgr. Dana Matyášová

„

Sbor dobrovolných hasiþĤ Lovþiþky
Protokol
sepsaný dne 10 Ĝíjna 1886 a sice po sejití se obþanĤ kvĤli pojednání dĤvodĤ, na základČ nichž by Dobrovolná Jednota
hasiþská se utvoĜila, pĜiþemž tady následující pojednáno a též uzavĜeno a podepsáno.
Že jednota hasiþská v obci naší nanejvýš potĜebná jest, tomu nasvČdþuje již toho, ha obce naší, která kolkolem
kopci a lesy tak obklopena jest, že v pádu nebezpeþenství ohnČ jsme sami na sebe poukázáni neb by požár od obcí
sousedních pozorován býti nemohl.“
Tak znČla první kapitola historie Jednoty hasiþské, zapsaná
v protokolární knize Aloisem Hrozkem, jíž zapoþalo 17 dobrovolníkĤ z Ĝad
obþanĤ obce Malé Lovþice. V þele prvního výboru stanul druhý radní obce
- František Král, náþelníkem byl zvolen první radní OndĜej Jakubec a þleny
výboru byli MatČj Hrozek, VavĜinec OĜíšek a Josef Plaþek. Vzniklo
sdružení s pevnou tradicí, jenž mČlo za cíl nezištnČ pomáhat v neštČstí, a
které se stalo nedílnou souþástí spoleþenského dČní v obci.
Myšlenka jednoty pĜetrvala do souþasnosti. Sbor dobrovolných
hasiþĤ tvoĜí 66 þlenĤ, kteĜí se podílí nejen na protipožární prevenci, ale i na
organizování spoleþenských akcí, napĜ. zájezdĤ do divadla, tradiþních
„OstatkĤ“ s pochováváním basy, letních nocí, dČtského maškarního plesu, dČtského dne aj. Vedoucí mládeže
vychovávají své nástupce v oddíle mladých hasiþĤ, kde se dČti uþí ovládat hasiþskou techniku, znát základy první
pomoci a další branné disciplíny. Družstvo se úþastní nejen soutČží v rámci okresu, ale i výletĤ po celé ýR.
Sbor spolupracuje s OÚ. V letošním roce opravili þlenové stĜechu obecního úĜadu, zrekonstruovali hasiþskou
zbrojnici, kontrolovali a provádČly údržbu požárních hydrantĤ v obci. Zásahovou jednotku obce tvoĜí 16 mladých
dobrovolných hasiþĤ. Jednotka nejen zabezpeþuje údržbu zbrojnice a techniky svČĜené obecním úĜadem, ale prochází
rovnČž intenzivním výcvikem. V letošním roce se podaĜilo díky OÚ vybavit jednotku zásahovou obuví, odČvy a
dýchací technikou. Byly zĜízeny nové ohlašovny požáru, které v pĜípadČ nebezpeþí komunikují s operaþním stĜediskem
HZS ve VyškovČ.
Funkþnost jednotky i ohlašoven byla provČĜena cviþným poplachem, vyhlášeným starostkou obce, požárem
mýtiny a lesního porostu o rozloze asi tĜi þtvrtiny hektaru. K požáru došlo v Ĝíjnu tohoto roku v dĤsledku neopatrnosti
lesního dČlníka. Požár byl ohlášen operaþním stĜediskem HZS ve VyškovČ. OheĖ se vlivem sucha a silného vČtru rychle
šíĜil. Byl lokalizován bČhem nČkolika minut. Vþasným zásahem nedošlo k vážným škodám. O mČsíc pozdČji
likvidovala jednotka další lesní požár.
Ing. Michal Kraus - velitel ZO HZS
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Základní organizace ýeského zahrádkáĜského svazu Lovþiþky
Naše organizace v souþasné dobČ má asi 80 þlenĤ, z toho je
8 þlenný výbor. Ten pĜipravuje na svých pravidelných jednáních
pro své þleny - vinaĜe, ale i pro ostatní obþany rĤzné akce.
VinaĜství v naší obci má letitou tradici. Místní vinohrady jsou
rozdČleny do dvou vinaĜských tratí - Vinohrádky a Baba
vinohrady. Otnická þást teras má název Stará hora. Naši þlenové
obhospodaĜují pronajaté terasy vinic, ale i ovocné stromy podél
potoku do Otnic. Díky tČmto pronájmĤm je v ZO ýZS Lovþiþky i
nČkolik þlenĤ pĜespolních.
V souvislosti se vstupem naší zemČ do EU probČhla i u nás
registrace vinic. Došlo rovnČž ke zmČnČ v zaĜazení našich vinic do
vinaĜské oblasti, kdy se pĤvodní oblast BrnČnská zaþlenila pod oblast Velkopavlovickou. Výsledky své celoroþní
práce hodnotíme vždy na konci ledna na výroþní schĤzi. SouþasnČ s tím si pĜiblížíme nové metody v rozvoji vinaĜství
a pro zpestĜení našeho jednání ochutnáme spoleþnČ mladá vína našich þlenĤ. A že nejenom prací živ je þlovČk, o tom
svČdþí letošní již þtvrtý roþník místní výstavy vín. Tato výstava se koná tradiþnČ 1.kvČtna. NávštČvníci mohou
ochutnat vzorky vín nejenom našich vinaĜĤ, ale i vinaĜĤ z dalších více než dvaceti obcí z okolí i ze zahraniþí. Akce
každoroþnČ pĜiláká do Lovþiþek spoustu pĜátel a ctitelĤ dobrého vína. Novinkou mezi kulturními akcemi v obci byl
I. ples ýZS v Lovþiþkách se slavnostním pĜedtanþením a ukázkou tancĤ žákĤ Základní umČlecké školy Fr. France ze
Slavkova u Brna. Uvedené kulturní akce ZO realizuje za pomoci obecního úĜadu, který má na jejich uskuteþnČní
zájem.
Jsme pĜesvČdþeni, že je v zájmu všech obþanĤ i nadále udržovat a rozvíjet kulturní þinnost v obci a že úþast lidí na
jednotlivých akcích jasnČ dokládá a potvrzuje správnost zapoþaté cesty.
Antonín Hudec - pĜedseda ZO ýZS

Co nového na obci – nové zvonČní
Na jaĜe letošního roku se na obec obrátil správce Farního úĜadu církve Ĝímskokatolické v Otnicích se
žádostí o poskytnutí finanþního pĜíspČvku na instalaci elektrického zvonČní v místním kostele sv.Václava.
Zastupitelstvo odsouhlasilo finanþní dotaci ve výši 20 000,- Kþ z rozpoþtu obce. Celkové náklady na instalaci
automatického zvonČní dosáhly výše 80 000,- Kþ. Zakázku realizovala firma Impuls z Ostravy – Poruby. Zbývající
finanþní prostĜedky byly získány z darĤ obþanĤ obce Lovþiþky.
Nyní již v pravidelných þasových intervalech vyzvání místní zvony a pĜispívají tak ke koloritu naší obce.

Spolupráce Základní školy Otnice s obcí
V obci Lovþiþky základní škola není, povinnou školní docházku plní naše dČti ve škole v Otnicích. Základní školu
v Otnicích navštČvuje celkem 274 žákĤ, žákĤ z Lovþiþek je 44.
1. tĜída - 6 žákĤ
2. tĜída - 4 žáci
3. tĜída - 0

4. tĜída - 2 žáci
5. tĜída - 8 žákĤ
6. tĜída - 8 žákĤ

7. tĜída - 6 žákĤ
8. tĜída - 8 žákĤ
9. tĜída - 2 žáci

V mimoškolní dobČ navštČvují mnozí chlapci a dČvþata zájmové kroužky a reprezentují školu v soutČžích nebo se
podílejí na kulturních vystoupeních jak v Otnicích, tak i v Lovþiþkách. PČkná umístČní získávají žáci v soutČžích
výtvarných, pČveckých a v soutČži recitaþní. ŽákynČ Tereza Škrháková v uplynulých dvou letech postoupila mezi
nejlepší recitátory ýeské republiky a zúþastnila se pĜehlídky v TrutnovČ. UmístČní v soutČžích pČveckých získávala
Marie Krausová, dnes studentka stĜední zdravotnické školy, Tereza Škrháková, nyní studentka stĜední knihovnické
školy, Eva Benušová, žákynČ 6.tĜídy a MatČj Škrhák, žák 5. tĜídy.
DobĜe pracují dČti dramatického kroužku pod vedením paní Ivy Benušové a Lenky Vojáþkové. Každý školní rok
sehrají opČt v obou obcích divadelní pohádku, v þervnu sehrály pĜedstavení „Neohrožený Mikeš. Herecký talent se
projevil u Evy Matyášové, Anežky Šimberové, Marie Krausové, Adama Hrbáþe, Radka Tomašíka a Evy Benušové.
DČti rády v Lovþiþkách vystupují, protože jsou za výkon odmČnČny velkým potleskem od divákĤ a sladkou drobností.
Spolupráce s obcí je velmi dobrá. Paní starostka bývá hostem školy na zaþátku nového školního roku, letos se
zúþastnila i Dne otevĜených dveĜí a shlédla, jak si vedou naši prvĖáþci. Škola spolupracuje i s mateĜskou školou
(informace o školních výsledcích dČtí, spoleþné návštČvy zábavných nebo divadelních pĜedstavení, návštČva dČtí
mateĜské školy ve vyuþovací hodinČ žákĤ 1.tĜídy).
Mgr. Hana Krautová - Ĝeditelka ZŠ Otnice
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MateĜská škola Lovþiþky
MateĜská škola v Lovþiþkách je umístČna v
budovČ bývalé základní školy. V pĜízemí školy
máme šatnu, v 1.patĜe tĜídu, tČlocviþnu, místnost pro
odpolední odpoþinek, výdejnu stravy a pĜíslušné
sociální zaĜízení. Na pobyt venku mají dČti zaĜízený
dvoreþek za budovou školy.
MateĜská škola je tradiþnČ jednotĜídní. PĜed
20 lety se potýkala s vysokými poþty dČtí (nad 30),
pĜed 5 lety s podlimitními stavy (12 dČtí). V
loĖském školním roce bylo zapsáno 22 dČtí, 6 dČtí
odešlo do základní školy a letos je zapsáno 21 dČtí.
Na škole uþí dvČ pedagogické pracovnice.
ěeditelkou školy je Mgr.Marie Dufková, uþitelkou
paní Zuzana Arnoštová. O dČti dále pomáhá peþovat
paní školnice Lenka Baþovská, která má souþasnČ
na starosti výdej stravy, dovážené ze školní kuchynČ
ZŠ Otnice. MateĜská škola je otevĜena od 7,00 do
15,30 hodin.
Režim dne je maximálnČ pĜizpĤsoben potĜebám
dČtí. Snažíme se o vytvoĜení pĜíjemného prostĜedí
pro dČti, které jsou ve vČku od 3 do 7 let. Z
vČkového složení dČtí vyplývá potĜeba tolerance,
vzájemné ohleduplnosti a kamarádství. Školní
vzdČlávací program naší mateĜské školy „My jsme
kamarádi“ je zamČĜen na pČkné vztahy mezi dČtmi a
plnČní cílĤ pĜedškolní pedagogiky: 1.Rozvíjení
dítČte a jeho schopnosti uþení 2.Osvojení si základĤ
hodnot na nichž je založena naše spoleþnost
3.Získání osobnostní samostatnosti a schopnosti se
projevovat jako samostatná osobnost pĤsobící na své
okolí. S dČtmi prožíváme události celého roku, které
jsou rozpracovány do tématických celkĤ. Mimo tato
závazná témata se snažíme dČtem zpestĜit pobyt i
rĤznými jinými akcemi.
BČhem loĖského školního roku jsme
navštívili s dČtmi v MŠ Otnice „Kouzelnické
pĜedstavení“, v BrnČ pĜedstavení Michala Nesvadby
„Michalovy olepovánky“, divadlo Radost „SnČhurka
a sedm permoníkĤ“.

V ZŠ Otnice jsme byli na Vánoþním koncertČ a v MŠ
Otnice na divadelním pĜedstavení „Králíci
z
klobouku“. V prosinci navštívil naši mateĜskou školu
Mikuláš, všem se líbila i vánoþní besídka s nadílkou.
DČti také vystoupily se svým vánoþním pásmem v
sokolovnČ. V zimČ jsme nezapomínali na zvíĜátka v
lese a na vycházkách jsme jim zanesli nČjaké dobroty.
Na Sóle jsme si užili sáĖkování a bobování, letošní
snČhová nadílka byla vydatná. V únoru si dČti
zasoutČžily a zatanþily na dČtském maškarním plese v
sokolovnČ. V bĜeznu jsme se podívali do místní
knihovny, kde nás provedla paní Hudcová. V dubnu a
kvČtnu jsme jezdili 1x týdnČ na plavecký výcvik do
bazénu ve VyškovČ. V ZŠ Otnice jsme shlédli
pĜedstavení „Tetiny v kuchyni“. Velkou radost dČtem
udČlal výlet na konvalinky do lesa a výprava za
pokladem k hájence. MDD jsme oslavili hrami a
soutČžemi na školním dvoreþku a „Karnevalem s
Ricem a Picem“, na který jsme jeli do Otnic do
kulturního domu. Na konci školního roku jsme se
slavnostnČ rozlouþili s dČtmi, které odcházejí do
základní školy, ve školce i na obecním úĜadČ za úþasti
paní starostky.
Po prázdninách, kdy probČhla celková
rekonstrukce ústĜedního topení v budovČ mateĜské
školy, jsme se opČt sešli a uvítali nové dČti. Letos
jsme již byli na výletČ v Otnicích na divadle „O
Krteþkovi“ a v BrnČ v divadle Polárka na
pĜedstavení „Pták Ohnivák“. TČšíme se na advent,
Mikuláše, Vánoce a na každý den plný dČtských
úsmČvĤ.
Za šĢastné a spokojené dČti mĤžeme podČkovat
rodiþĤm, jejich ochotČ,vstĜícnosti a dobré vĤli a
pĜíkladné spolupráci s našim zĜizovatelem - Obecním
úĜadem Lovþiþky, který se nám snaží vždy pomáhat a
vyjít vstĜíc.
Mgr. Marie Dufková – Ĝeditelka školy
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Hody byly, hody budou!
To bylo jistČ hlavní téma lovþiþských žen, které
dne 5.þervna 2004 uspoĜádaly v obci Lovþiþky 1. Babské
hody. Mnoho místních, ale i pĜespolních žen spojilo své
síly, aby vytvoĜily v naší obci hodovou veselici, kde
nebyla nouze o dobrou náladu a krásné zážitky. Babské
hody byly zahájeny pĜedáním stárkovského práva, které
pĜedal místostarosta obce, pan Miroslav Šmíd, hlavní stárce
DanČ Matyášové. Následoval slavnostní pĜípitek sklepníkĤ
a
þtyĜiceti stárek na
zdárný prĤbČh
hodĤ.
NechybČlo veršované pouþení o konzumaci vody a
stárkovského vína. Sklepníci JindĜich Svoboda, Miroslav
Boroviþka, Josef Marek a Richard Hudec se svého úkolu
zhostili opravdu výbornČ. Pitný, vinný režim museli
dodržovat všichni zúþastnČní, stárky i obþané. Slavnostní
prĤvod po vesnici se neobešel bez zpČvu, hudby a tance. A
kde byla naše paní starostka Jaroslava Hrozková? No pĜece
v kroji. Jako správná pĜedstavitelka obce nemohla
zĤstat mimo. Ve 20 hodin byla zahájena taneþní zábava
se slavnostním nástupem, který byl vyvrcholením
dvoumČsíþních hodových pĜíprav. K tanci a poslechu
hrála krojovaná kapela „ZlaĢanka“. Sál byl zaplnČn
krásnými kyjovskými kroji a nálada zde byla bájeþná.
NechybČlo sladké pohoštČní pro všechny pĜítomné o
které se
postaraly stárky s pĜispČním nČkterých
místních obþanĤ. I když poþasí tu a tam zazlobilo,
náladu urþitČ nepokazilo. PodČkování patĜí všem, kteĜí
se podíleli na uspoĜádání celé akce- OÚ Lovþiþky, TJ
Sokol Lovþiþky, ZahrádkáĜĤm i jednotlivcĤm. Doufáme,
že tato tradice nezmizí a pĜíští rok se bude konat opČt
ještČ s vČtší úþastí žen.
Za kulturní komisi OÚ – Mgr.Dana Matyášová

1. babské hody 2004
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TČlocviþná jednota Sokol Lovþiþky
Posláním ýeské obce sokolské je zvyšovat tČlesnou zdatnost svých þlenĤ a vychovávat je
k þestnému jednání v životČ soukromém i veĜejném, k národnostní, rasové a náboženské
snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukáznČnosti, lásce k rodné zemi
a úctČ k duchovnímu dČdictví našeho národa.
ýinnost TČlocviþné jednoty Sokol Lovþiþky je tedy pĜedevším þinnost sportovní. TČlocviþná jednota má 3
sportovní oddíly – oddíl kopané, oddíl volejbalu a novČ zĜízený oddíl stolního tenisu. Registrované oddíly kopané a
stolního tenisu se zúþastĖují v rámci okresu Vyškov jednotlivých sportovních soutČží. Oddíl volejbalu tvoĜí
neregistrované smíšené družstvo volejbalistĤ, které pravidelnČ trénuje a zúþastĖuje se sportovních turnajĤ jako host.
NejvČtší sportovní oddíl kopané má nČkolik sportovních družstev - oddíl žákĤ ( mládež do 15 let), oddíl „B“
mužstva a oddíl „A“ mužstva. Fotbalový oddíl A – mužstva pod vedením svého trenéra Vlastimila Pitrona dosáhl
v letošním roce významného úspČchu. Po podzimní þásti soutČže v okresním pĜeboru je na prvním místČ tabulky s
náskokem 4 bodĤ. B – mužstvo soutČží ve 4.tĜídČ a mladí hráþi tvoĜí základnu pro výbČr hráþĤ do A mužstva. Oddíl
žákĤ pĜes velký vČkový rozdíl dosahuje velmi dobrých výsledkĤ.
NovČ založený oddíl stolního tenisu byl vybaven novými hracími stoly a hráþi již hrají v podzimní þásti okresní
soutČže a konec roku pĜipravují „vánoþní“ turnaj.
Pod záštitou TJ Sokol pĤsobí také samostatný oddíl fotbalový klub veteránĤ. Veteráni se nejen úþastní fotbalových
utkání, ale i samostatnČ poĜádají fotbalové turnaje za úþasti
místních a i zahraniþních družstev. V letošním roce vyjel oddíl na
turnaj do Bratislavy poĜádaný oddílem Vinohrady Bratislava a
úþastnil se turnaje pĜi pĜíležitosti slavnostního otevĜení nového
povrchu fotbalového hĜištČ v Bošovicích. V srpnu uspoĜádal oddíl
fotbalový zápas s veterán klubem Betliar na místním hĜišti
v Lovþiþkách. Zápas byl malou spoleþenskou událostí obce.
PĜátelé ze Slovenska pod vedením starosty mČsta Betliar byli
slavnostnČ pĜivítání na OÚ a po fotbalovém zápase na místním
hĜišti bylo uspoĜádáno veþerní slavnostní pĜátelské posezení
v sokolovnČ s pohoštČním.
Nedílnou souþástí þlenĤ tČlocviþné jednoty je i
þinnost kulturní. TradiþnČ jsou poĜádány spoleþenské
kulturní akce – pomlázková zábava a velikonoþní prĤvod
vesnicí, tradiþní Václavské hody s prĤvodem stárkĤ po
vesnici. V letošním roce byly uspoĜádány dne 5.þervna ve
spolupráci se Sdružením lovþiþských žen 1.babské hody.
PĜes nepĜízeĖ poþasí byla hojná úþast nejen stárek ale i
obþanĤ.
Budova TJ Sokol je využívána jako jediné
spoleþenské centrum pro všechny organizace Lovþiþek a
proto snahou þlenĤ výboru je zajistit údržbu a postupnou
opravu objektu. Finanþní prostĜedky jsou zajišĢovány
z vlastních zdrojĤ a z dotací Obce Lovþiþky a Sokolské
župy Dr. Bukovského ve VyškovČ. Byl stržen starý komín,
„vyvložkovány“ prĤduchy pĤvodního komína, pĜipravuje
se oprava rozvodĤ ústĜedního vytápČní a kompletní oprava stĜechy.
Šatny pro fotbalisty v Ĝadové ulici ve Svaté již
nevyhovují hygienickým požadavkĤm a proto hlavním
úkolem výboru je zajištČní výstavby „Zázemí hĜištČ“ –
nových kabin a sociálního zaĜízení na fotbalovém hĜišti.
Vypracovaná projektová dokumentace je již projednána se
všemi orgány státní správy, do konce roku bude vydáno
stavební povolení a zahájení výstavby se pĜedpokládá na
jaĜe roku 2005. Bylo provedeno výbČrové Ĝízení na
budoucího dodavatele stavby. Finanþní prostĜedky jsou
zajišĢovány z dotací Ministerstva školství a tČlovýchovy,
dotací Jihomoravského kraje a z vlastních zdrojĤ. Dalším
úkolem je zajištČní údržby fotbalového hĜištČ, je zahájeno
jednání s organizací Lesy ýR o pĜevod þásti lesních
pozemkĤ.
Ing. LudČk Matyáš – místostarosta TJ Sokol Lovþiþky
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Pojćte s námi cviþit!
Chcete být fit a v pohodČ – musíte pro své zdraví nČco udČlat.
Cviþíme každé pondČlí, stĜedu a pátek v tČlocviþnČ MŠ. Zájemci
si mohou vybrat cviþení se zdravotním zamČĜením v pondČlí,
aerobic a posilování ve stĜedu. Oba dny zaþínáme ve 20 hod.,
cviþení vede paníí Matyášová.V pátek v 19.30 hod. je cviþení jógy
pod vedením paní Nádeníkové. Cviþení je urþené pro širokou
veĜejnost, mladé i ty dĜíve narozené, ženy i muže.
V naší obci mají podobné pohybové aktivity již víceletou
tradici, což je jistČ potČšující. O oblibČ tČchto akcí svČdþí i zájem
ženy okolních obcí, které pravidelnČ cviþení navštČvují. Kdo cviþí,
jistČ na sobČ dĜíve þi pozdČji pozná blahodárné úþinky pohybu.
PatĜí k nim nepochybnČ vČtší ohebnost, lepší zdraví, duševní vyrovnanost a vylepšení fyzického vzhledu.
Touto cestou chci také podČkovat starostce ing. JaroslavČ Hrozková a celému zastupitelstvu obce Lovþiþky, že
nám umožĖují využívat cviþební prostory v MŠ bezplatnČ a podporují naše aktivity. Poplatek 100 Kþ na jednoho
cviþence za rok je v souþasné dobČ spíše symbolický a slouží k pokrytí nákladĤ na topení a osvČtlení.

TČšíme se na nové zájemce.

Mgr. Dana Matyášová

________________________________________________

Slovo závČrem
Vážení obþané, blíží se konec roku, se kterým pĜicházejí nejkrásnČjší svátky – Svátky vánoþní.
Dovolte mi popĜát Vám jménem svým i jménem všech þlenĤ zastupitelstva obce prožití tČchto
dnĤ v míru, pohodČ, štČstí a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku – 2005 Vám pĜejeme hodnČ zdraví a úspČchĤ v práci a v osobním životČ .
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