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obce Lovčičky

Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
ať se to mnohému z nás líbí či nelíbí, běh času nezastavíme. Je tu opět závěr roku, doba, kdy k vám již tradičně přicházíme se Zpravodajem obce Lovčičky, prostřednictvím kterého vám chceme přiblížit a částečně zrekapitulovat dění
v naší obci za končící rok.
Rok, který se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, byl náročný a současně velmi bohatý na události, jež se zcela
určitě zapíší do kroniky naší obce. Pojďme se tedy podívat, co důležitého a zajímavého se v naší malé obci - jedné
z mnoha ležících na úpatí Ždánického lesa - v roce 2006 událo.
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Z činnosti zastupitelstva obce - rok 2006
Zastupitelstvo obce i v posledním roce svého volebního
období pracovalo v 9-ti členném složení a v pravidelných
termínech se scházelo k jednáním. Tzv. „pracovních“ jednání se v daném roce (do data konání komunálních voleb)
uskutečnilo 12, řádných zasedání s účastí občanů bylo pět.
Zápisy, včetně usnesení, jsou zveřejňovány na úřední desce
OÚ a zasedání řádná mimo to i na webových stránkách obce.
Průřez tím nejpodstatnějším, o čem se na zasedáních jednalo, vám nyní předkládám.

Leden
- stavební úřad Slavkov na základě žádosti obce zahajuje
územní řízení na záchytnou a retenční nádrž v areálu bývalého koupaliště
- obec žádá KÚ JmK o poskytnutí dotace na opravy
v urnovém háji a na zpracování územního plánu obce
- jednání se zástupci odboru dopravy MěÚ Slavkov
a Dopravního inspektorátu ve Vyškově ve věci přeložky
autobusové zastávky
- příprava na akci „Vítání občánků“
- přípravný výbor pro akci „I. sjezd rodáků“ pokračuje
v přípravách a ZO je pravidelně informováno

Únor
- projednána zpráva Policie ČR, oddělení Slavkov, o stavu
veřejného pořádku v obci za rok 2005
- ZO projednává žádosti od organizací působících v obci
na poskytnutí finančních dotací
- zveřejněny podmínky pro čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení obce
- projednání změny „pracovní doby“ v místní MŠ (7.0015.30 hod.)
- schválení finančního rozpočtu obce a rozpočtu DSO
Ždánický les a Politaví
- projednány závěry přezkumu hospodaření obce a schválení závěrečného účtu za rok 2005
- schválen Dodatek ke Zřizovací listině mateřské školy
- schválení prodeje pozemku v lokalitě Pod zahrádkami za
účelem výstavby RD
- organizačním zajištěním veřejné soutěže na stavbu
„Zázemí hřiště Lovčičky - kabiny a soc. zařízení“ byla obcí
vybrána firma Husák Těšany

Březen
- ZO rozhodlo požádat Úřad práce ve Vyškově o přidělení
míst na veřejně prospěšné práce
- pokračují přípravy na I. sjezd rodáků
- jednáno se zástupci Sokolské župy Vyškov ve věci převodu budovy sokolovny do majetku obce
- obec zaslala žádost hejtmanovi JmK o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč pro jednotku SDH
Lovčičky na pořízení zásahových obleků, přileb a bezpečnostních pásů

Duben
- obec jedná s Lesy ČR Bučovice o směně části pozemků
v těsné blízkosti fotbalového hřiště
- ZO projednalo částečné venkovní úpravy na budově
sokolovny, včetně výměny vstupních dveří

- schválení převodu budovy sokolovny a pozemku pod ní
do majetku obce (obec tím na sebe přebírá i povinnost dořešit právní záležitost ve věci sporné hranice mezi sousedními
pozemky)
- schválení příspěvku na zajištění lékařské služby první
pomoci (LSPP)
- jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku na stavební práce - „Zázemí hřiště Lovčičky“ (otevírání obálek
- 13. 4., posouzení a hodnocení nabídek - 19. 4. 2006).
Komisí byla vybrána firma LAWSTAV Jan Látal, Vyškov

Květen
- pokračují práce na opravě kolumbária, fasády sokolovny
a fasády obecního úřadu
- schváleny prodeje pozemků k výstavbě RD
- povolení stavebního úřadu k vybudování nové kamenné
zídky na prostranství před sokolovnou
- zveřejněna nabídka na pronájem obecního bytu č. 3

Červen
- pokračují práce na zpracování územního plánu obce.
Návrh zadání územního plánu obce je doporučen ZO ke
schválení
- přidělení bytu č. 3 v majetku obce do nájmu na dobu
určitou
- předání staveniště na stavbu „Zázemí hřiště Lovčičky“
firmě Lawstav Vyškov, zahájení zemních prací
- příprava voleb do Poslanecké sněmovny P ČR
- vrcholí přípravy na sjezd rodáků

Červenec
- zastupitelstvo obce jednalo o žádosti Moravských naftových dolů Hodonín ve věci vyjádření se k projektu průzkumného vrtu Lovčičky 1 a 2
- vyhodnocení akce „Sjezd rodáků“
- schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě s firmou Lawstav
(posunutí termínu dokončení, navýšení ceny)

Srpen
- pokračují práce na stavbě „kabin“
- převedení financí z podílového fondu SPOROINVEST
na běžný účet obce za účelem financování investiční akce
„kabiny“ (1 mil. Kč)

Září
- obnovena jednání s obcí Otnice ve věci změny části hranice mezi obcí Lovčičky a obcí Otnice
- jednáno o dalším prodeji pozemku k výstavbě RD
- zastupitelstvo hledá správce pro budovu sokolovny, případně i pro objekt právě budovaného sportovního zázemí ve
Svaté
- připravuje se poslední veřejné zasedání ZO v daném
volebním období, na kterém byla přednesena Zpráva o činnosti ZO ve volebním období let 2002 - 2006

Říjen
- komunální volby rok 2006, stávající zastupitelstvo je na
konci svého funkčního období
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Hospodaření obce v roce 2006
Po zapojení zůstatku finančních prostředků na běžném
účtu obce z roku 2005 činil rozpočet pro rok 2006 v části
příjmové 6 176 000 Kč. Výdaje byly rozpočtovány částkou
ve stejné výši.
Největší objem finančních prostředků si vyžádaly akce:
- oprava hřbitova a kolumbária
189 tis. Kč
- I. sjezd rodáků obce
200 tis. Kč
- nová autobusová zastávka
83 tis. Kč
- záloha na zpracování územního plánu
41 tis. Kč
- projektová dokumentace na retenční
a záchytné nádrže
42 tis. Kč
- kabiny a soc. zařízení ke sportovišti
3 350 tis. Kč
(k 25. 11. 2006 uhrazeno)
- oprava fasády OÚ a sokolovny
(+ výměna dveří, 2x)
120 tis. Kč
- běžná údržba a drobné opravy v obci
90 tis. Kč

Dotace poskytnuté obci a jejich čerpání
k 25. 11. 2006
zbývá čerpat
v tis. Kč
- sportovní zázemí
2 500
510
- oprava kolumbária
93
- hasiči obce (výstroj, výzbroj)
50
- úřad práce na mzdy
98
- sociální dávky
6
- volby do PS a komunální volby
40
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo poskytnutí finančních prostředků ze svého rozpočtu organizacím působícím
v obci:
- sboru dobrovolných hasičů
40 tis. Kč
(30 tis. Kč na oslavu založení sboru
10 tis. Kč ostatní kultura)
- českému svazu zahrádkářů
3 tis. Kč
(výstava vín)
- TJ Sokol
40 tis. Kč
(30 tis. Kč rozvoj TV
10 tis. Kč kultura)
- stárkům na kroje (Václavské hody)
10 tis. Kč
- na provoz mateřské školy
176 tis. Kč
Největší investiční akcí roku 2006 je stavba zázemí pro
víceúčelové sportoviště a hřiště. Veřejnou soutěž na zhotovitele zakázky vyhrála firma LAWSTAV majitele Jana Látala
z Vyškova. Cena díla byla propočtena na částku 3,8 mil. Kč
(včetně DPH). V průběhu výstavby došlo k úpravám, které si
vynutily i navýšení původního rozpočtu. V současné době se
chystá kolaudace stavby, jejíž celkové náklady dosáhnou
výše 4,5 mil. Kč, včetně 19 % sazby DPH.
Tento majetek obce, který ji přišel na 2 mil. Kč, zcela jistě
dává nový moderní rozměr celému sportovnímu areálu ve
Svaté. Je nyní na zastupitelích, jak vážně a hlavně zodpovědně přistoupí ke stanovení podmínek, za kterých bude objekt
využíván. Nejlepším řešením se jeví získání vhodné osoby
jako správce objektu, který by dal zařízení pevný řád.
Po jarních terénních úpravách a výsadbě, mimo jiné
i kolem víceúčelového sportoviště, a po zprovoznění kiosku
pro občerstvení, získá obec místo, kde se určitě rádi zastaví
občané a sportovci nejenom z naší obce.
tis. Kč
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Volební období let 2002 - 2006
Dnes již patří minulosti, ale dosud ne zase tak dávno
minulé. Měli jsme stanoveny cíle, úkoly, priority, ne všechno se podařilo splnit tak, jak by se mělo a možná tak, jak jednotliví občané očekávali. Nepodařilo se následující:
- změna části hranice mezi naší obcí a obcí Otnice (v současné době nastal posun v jednání v tom smyslu, že byla
nalezena shoda v určení pozemků vhodných k této směně)
- vybudování retenčních a protipovodňových nádrží
z bývalého koupaliště (t.č. je vydáno územní rozhodnutí
a stavební povolení, obec požádala o finanční dotaci)
- vybudování nové distribuční trafostanice k napojení
budoucích novostaveb RD v lokalitě Pod zahrádkami (uzavřena smlouva s E-ON, realizace do 05/2007)
- rozhodnout s konečnou platností o využití bývalého areálu Agroklasu
Byly však stanoveny i cíle, kterých se podařilo dosáhnout
a které byly hodnoceny veřejností velmi kladně. K nim např.
patří:
- rekonstrukce vozovek Pod strážkou a Pod skalou
- vybudování víceúčelového sportoviště
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- oprava kapličky sv. Floriána, opravy na hřbitově
a v kolumbáriu
- zalesnění části Strážky a Skal
- výměna střešní krytiny na budově MŠ (dvorní trakt)
a posléze i nad obecními byty (zde i vč. krovů)
- oprava fasády (částečné zateplení), výměna oken a dveří
na budově MŠ
- nová autobusová zastávka
- I. Sjezd rodáků obce Lovčičky
Tolik jen letmo z výčtu akcí, které se v průběhu čtyř uplynulých let realizovaly. Ty, které ať už z jakýchkoliv důvodů
nedošly svého naplnění a samozřejmě mnohé další, bude
realizovat zastupitelstvo nové, jež vzešlo z nedávných komunálních voleb.
Ing. Hrozková

Jak jsme volili
Komunální volby do zastupitelstev měst a obcí se uskutečnily ve dnech 20. - 21. 10. 2006.
V naší obci se o přízeň voličů ucházely čtyři subjekty a to
dvě politické strany - KSČM a KDU-ČSL a dvě nezávislá
sdružení - Sdružení nezávislých kandidátů obce Lovčičky
a Sdružení nezávislých kandidátů obce Lovčičky II. Na čtyřech kandidátních listinách se objevilo celkem 36 jmen
a zůstalo jenom na voličích, našich občanech, komu z nich
dají svůj hlas a svoji důvěru k tomu, aby další 4 roky spravoval tuto obec a hájil jejich zájmy i práva.
Členy zastupitelstva se stali:
KDU-ČSL: Ing. Pavel Doležal, Petr Topolář
KSČM: Pavel Boček, Ing. Jaroslava Hrozková,
Oldřiška Pouchlá, František Šebesta
SNK obce Lovčičky: Ing. Jindřich Svoboda, Miroslav
Šmíd
SNK obce Lovčičky II: Radek Tomašík
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Lovčičky,
které se konalo 2. 11. 2006, bylo zvoleno vedení obce.
Starostka - Ing. Hrozková (KSČM), místostarosta - M. Šmíd
(SNK obce Lovčičky).
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I. sjezd rodáků
O největší stavební akci uplynulých čtyř
let už zmínka byla. Ale protože nejenom
prací živ je člověk, dlužno ještě zmínit i nejvýznamnější počin na poli kulturním.
Ve dnech 23. - 25. 6. 2006 se v naší obci
uskutečnil I. sjezd rodáků. Celá akce započala ustavením tzv. přípravného výboru
z řad členů ZO a dále zástupců spolků působících v naší obci. Přes veškeré peripetie,
které náročnou organizaci provázely, se
akce určitě vydařila.
A nebylo to jenom díky sluníčku a krásnému počasí.
Po pátečním posezení u cimbálu jsme
v sobotu na radnici přivítali vzácné hosty.
Pana senátora Ing. Bárka, starosty obce
Otnice p. Prokopa, starosty obce Milešovice
p. Polanského, p. faráře Mgr. Buchtu
a zástupce Židovské obce v Brně. Součástí
slavnostního programu bylo odhalení pamětní desky rodině
bývalého našeho občana Zigmunda Wodaka, která zahynula
v důsledku transportu do koncentračního tábora v roce
1942. Domnívám se, že tímto prostým způsobem se občané
Lovčiček důstojně vypořádali s dluhem svědomí.
Po tomto aktu před pomníky obětí obou světových válek
následovalo už jenom veselí a radost ze setkání přátel a známých.
Nic však není zadarmo. Všechny doprovodné akce stály
mnoho času a úsilí všech, kteří je připravovali. Ať už to byli
vinaři s ochutnávkou vín z místních vinic, nebo hasiči či
sokoli.
Podíleli se však i jednotlivci. Vděk patří panu
Ing. Lasovskému za soubor fotografií s vzácnou květenou
Lovčiček nebo Dr. Lehutovi za filmové snímky Lovčiček.
Zvláštní poděkování ale patří ženám. Z nich jmenovitě
p. Hörlové za pomoc při shromažďování adres rodáků a foto-

grafií a za realizaci výstavy fotek. Pomáhala však i děvčata,
která svými hbitými prsty rovnala fotky na panely.
Poděkování tedy patří Karolínce Borovičkové, Hance
Dulovcové i Terezce Svíbové.
Co by to bylo za slávu v obci jižní Moravy, při které by
chyběly ženy v tradičních krojích s voňavými koláčky
v rukou a s písní na rtech? Toto vše dotvářelo sváteční kolorit našeho setkání v režii a pod taktovkou p. Olgy
Skulínkové. A díky jí ženy bylo vidět všude. Od přivítání
hostů chlebem a solí, přes zpěvy a tance, až po večerní společenskou zábavu, kde se věnovaly našim hostům-rodákům.
Za navození příjemné a milé atmosféry patří poděkování
všem ženám-stárkám - mladším i starším i těm, které
pomohly např. pečením koláčů, cukroví, nebo se postaraly
o prodej upomínkových předmětů.
A nebylo jich málo - díky vám všem.
Ing. Hrozková

prosinec 2006
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Informace z obecního úřadu
Poplatky
Začátek každého roku je pro nás občany vždy náročný a to
útokem na naše peněženky.
Vybírají se poplatky za vodné, svoz komunálního odpadu,
za psy a pod. V roce 2007 začne OÚ tyto poplatky vybírat od
středy 14. 2. Jejich výše bude stanovena a zveřejněna
v měsíci lednu 2007 obecní vyhláškou.
Na lednovém zasedání ZO budou stanoveny priority dalšího rozvoje obce na období let 2007 - 2008.

- 109 a 112/2006 Sb., kterými se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákonů o životním a existenčním
minimu, zák. o pomoci v hmotné nouzi a přijetím zákona
o sociálních službách.
Dotazy občanů budou zodpovězeny odborem sociálních
věcí MěÚ ve Slavkově u Brna.
M. Bartáková

Statistika dat obyvatel
V roce 2006 se v naší obci narodili čtyři občánci:
- Aneta Smetanová
- Caha Vladimír

Cestovní pasy
S účinností od 1. září t.r. se cestovní pasy vyřizují již
pouze na obecních úřadech s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu pro nás tedy na MěÚ ve Slavkově
u Brna. Zde se musí také pas převzít. Jedná se již o cestovní
doklad s tzv. biometrickými údaji (zobrazení obličeje, údaje
o otiscích prstů budou vyhotovovány od května 2008).
Správní poplatek za vydání pasu činí 600 Kč, pro děti od
5 do 15 let 100,- Kč.
Do cestovních dokladů s biometrickými údaji již nelze
zapsat děti, tudíž cestující děti musí mít svůj vlastní pas.
Děti zapsané v pasech vydaných do 31. 8. 2006, mohou
cestovat s rodiči i po datu 1. 9. 2006.

- Štěpán Šebesta
- Tomáš Kraus

Z našich řad odešli tito občané:
- Ivan Břoušek (prosinec 2005)
- Jiří Seknička
- Marie Šlorová
- Leopoldina Dřínovská
- Karel Valián

- František König
- Milan Šandor
- Jaroslav Růžička
- Vojtěška Bublová

Do Lovčiček se v průběhu roku přistěhovalo celkem 15
občanů a z trvalého pobytu se odhlásilo 10 osob. K 31. 10.
2006 měla naše obec 560 obyvatel hlášených k trvalému
pobytu.

Upozornění

Změny na úseku sociálních dávek
V oblasti sociální péče nastanou změny nabytím účinnosti zákonů uveřejněných ve sbírce zákonů v částce 37. Jedná
se o pět zákonů, které zasáhnou do výplat dávek sociální
péče a poskytování sociálních služeb. Jedná se o zákony:
- 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
- 108/2006 Sb., o sociálních službách

Opětovně upozorňujeme občany, kteří rádi a často „odkládají“ na úložiště zeminy před vjezdem do obce různý nepotřebný materiál, že tak činí v rozporu se zákonem a vystavují sebe a zejména obec velký sankcím ze strany inspekce
životního prostředí.
Domníváme se, že v době, kdy separujeme odpad, odvážíme kontejnery a pod. je naprosto zbytečné vytvářet nedovolené a krajinu znečišťující černé skládky.

KVĚTENA
LOVČIČEK
I v tomto zpravodaji, Vás seznamujeme
s další florou na katastrálním území obce
Lovčičky.

JÍROVEC MAĎAL

±

(Aeculus hippocastanus L.)
dřevina, která trpí škůdcem Klíněnka
jírovcová, brzy hnědne list a tím pádem je
porušena fotosyntéza. Kvete v květnu.

HLAVÁČEK LETNÍ ±
(Adonis aestivalis L.)
Chráněná rostlina, vyskytuje se hojně na
neobdělávaných plochách, květ má menší
než Hlaváček jarní, který kvete žlutě.
Ing. Jaroslav Lasovský, CSc.
Miroslav Šmíd, místostarosta obce

6

Zpravodaj
obce Lovčičky

❀ Mateřská škola ❀
Loňský adventní čas vyzdobily první příděly sněhu. Na
děti v naší školce nezapomněl ani Mikuláš s andělem, kteří
se u nás zastavili na přímluvu hasičů. Výzdoba školky,
adventní kalendář ve třídě, pečení cukroví, zdobení stromečku, Betlém a nakonec vánoční besídka s rodiči, rozzářila dětská očka.
Starší děti se zúčastnily výtvarné
soutěže „Vánoce klíčovou dírkou“.
V zimě jsme, stejně jako v loňském roce, mysleli na zvířátka.
Uspořádali jsme několik výprav
s dobrotami, nasbíranými na podzim, k zásypu. Bohatá sněhová
nadílka nás nechala pořádně vybobovat, pohrát si se sněhem i v iglů na
Sóle.
Předškoláci se opět scházeli
s rodiči od února do května na 10
lekcí „Edukativně stimulačních skupin pro děti předškolního věku“.
Děti i my jsme se na tato setkání
vždy těšili. V únoru jsme podruhé
v tomto školním roce navštívili divadlo Radost. V listopadu to bylo představení „Míček Flíček“ a nyní „Když
jde kůzle otevřít“. Období maškarních plesů a karnevalů si děti užily
i v naší školce. Tělocvična se proměnila ve vyzdobený sál, kde je čekaly
soutěže, hry a tancování. Se staršími
dětmi jsme jezdili na předplavecký
výcvik do bazénu ve Vyškově. Naše i okolní mateřské školy
byly pozvány do Vážan nad Litavou na divadelní představení „Paní Hromdosmetáková“. Začátkem března se děti za
asistence paní Hudcové seznámily s místní knihovnou.

prosinec 2006

Jarní měsíce nám nabídly krásné vycházky, radost z prvního sluníčka a květin. Letošní ukázku hasičské techniky
uspořádal na Sóle pro děti pan Kraus a pan Pivoda. 16. května jsme připravili s dětmi besídku ke Dni matek a 30. května jsme navštívili ZŠ Otnice. Budoucí prvňáčci se seznámili s novým prostředím, děti z 1. třídy jim ukázaly, co už umí.
Ostatním dětem učaroval velký sál a školní družina.

Děti 3. třídy nám zahrály pohádku „Zajíčkův domeček“.
V červnu se konala oslava MDD a tradiční šipkovaná „Za
pokladem k hájence“. Na 1. sjezdu rodáků děti přispěly
svým vystoupením v sokolovně.
Na závěr školního roku jsme opět
ve spolupráci s paní starostkou uspořádali slavnostní rozloučení s dětmi,
které odcházejí do základní školy, na
obecním úřadě.
Ve školním roce 2006-2007
nastoupilo hned v září 23 dětí. 7 dětí
je předškolních, 6 „středňáků“ a 10
dětí nejmladší věkové skupiny.
Podzimní počasí nám přálo, a tak
jsme mohli využít pro pobyt venku
školní dvoreček.
Také jsme už stihli dva výlety do
Otnic. Poprvé na konci září divadlo
„Tetiny a doprava“ a podruhé
v půlce listopadu divadlo „Medvídek
s tygříkem na výletě“.
A teď? Co myslíte, přijde k nám
i Mikuláš?“
Mgr. Marie Dufková,
ředitelka MŠ

prosinec 2006
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Zájmová činnost žáků v Základní škole Otnice
Ve školním roce 2006/2007 navštěvuje základní školu 260
žáků, z nich 42 žáků dojíždí z Lovčiček.
1. třída - 4 žáků
6. třída - 2 žáků
2. třída - 6 žáků
7. třída - 8 žáků
3. třída - 6 žáci
8. třída - 6 žáků
4. třída - 4 žáků
9. třída - 6 žáků
5. třída - 0 žáci
Nejlepší žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách
v rámci okresu Vyškov. Znalosti a dovednosti získávají nejen
ve výuce, ale i v zájmových kroužcích, které při škole pracují.

Přehled zájmových kroužků:
Hra na flétnu - vede Mgr. Dana Matyášová
Dramatický kroužek - vede Mgr. Lenka Vojáčková
a Mgr. Hana Veselá
Pěvecký kroužek - vede p. Lenka Kurdíková,
Mgr. Kateřina Halouzková
Kroužek odbíjené - vede Mgr. Hynek Zavřel
Kroužek anglického jazyka - vede Mgr. Marie Bůbelová
Kroužek informatiky - vede p. Iva Benušová
Kroužek zdravotnický - vede Mgr. Ivana Čermáková
Kroužek žurnalistický - vede Mgr. Dagmar Mácová
Kroužek dyslektický - vede Mgr. Hana Veselá
Domácí práce - vede Mgr. Šárka Hanáková
Pohybové hry - vede Mgr. Kateřina Halouzková
Turistický kroužek - vede Mgr. Lucie Petrasová
Cvičení z matematiky - vede Mgr. Ludmila Vojáčková
Tradičně dobré výsledky získávají žáci v soutěžích výtvarných a pěveckých.
Bohatou mimoškolní činnost vykazuje pěvecký kroužek.
Kroužek navštěvují nejen děvčata, ale i chlapci. Pod vedením paní učitelky Lenky Kurdíkové připravují program na
školní besídky, na zahájení a ukončení školního roku, vystupují při společenských akcích pořádaných obcemi Otnice,
Lovčičky a Milešovice.

V červnu členové pěveckého kroužku zazpívali na
„Setkání lovčických rodáků“, v říjnu se zúčastnili přehlídky
pěveckých sborů v Dambořicích „Veselá písnička“.
Paní učitelka Iva Benušová si dokončuje vysokoškolské
vzdělání, a proto nemá tolik volného času, v rámci svých
možností paní učitelce Kurdíkové s nácvikem písní pomáhá.
I letos se děti těší na vystoupení v adventním čase a pilně
nacvičují písničky.
Vedení sboru se bohužel nepodařilo zajistit vystoupení
v Brně, děti zazpívají koledy ve škole a v okolních obcích.
Sportovní vyžití žáků na škole se odvíjí od začlenění do
Asociace školních sportovních klubů. Asociace organizuje
tělovýchovné soutěže,které se konají ve Vyškově,
v Bučovicích nebo ve Slavkově.
V uplynulém školním roce reprezentovali chlapci školu
v minifotbale a v přespolním běhu, ve stolním tenisu,
v závodu družstev v plavání,ve florbalu, v atletickém čtyřboji, v soutěži „Velikonoční laťka“, v kopané McDonalds Cup,
Coca cola pohár.
V měsíci září se žáci osmého ročníku zúčastnili soutěže
„Bludiště“, jejíž průběh byl natočen v televizním studiu
Ostrava a diváci ho mohli shlédnout 6. prosince na ČT 1.
22. listopadu se konal ve škole „Den otevřených dveří“.
Rodiče se mohli zúčastnit výuky a vidět reakce dětí v žákovském kolektivu. Do vyučovacích hodin byly zařazeny prvky
projektového vyučování. Hodně rodičů se přišlo podívat na
hodinu angličtiny, která se od letošního školního roku vyučuje od 3. ročníku.
Nově je zpracováván Školní vzdělávací program, podle
kterého se začne vyučovat příští školní rok v 1. a v 6. ročníku, k vzdělávacímu programu se budou postupně přidávat
další ročníky.
Přejeme hodně úspěchů všem, kteří dobře naši školu
reprezentují. Poděkování patří učitelům, kteří žáky na soutěže připravují.
Mgr. Hana Krautová, ředitelka

Zájmové útvary - šk. rok 2006/07
Název kroužku

Den konání

Čas konání

Jméno vyučujícího

Kroužek anglického jazyka pro 1. třídu
Kroužek anglického jazyka pro II. stupeň
Ruční práce
Dramatický kroužek
Informatika

pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí - čtvrtek

Bůbelová Marie
Bůbelová Marie
Hanáková Šárka
Veselá Hana, Vojáčková Lenka
Benušová Iva

Zdravotnický kroužek
Pěvecký kroužek pro I. stupeň
Pěvecký kroužek pro II. stupeň
Žurnalistický kroužek
Hra na flétnu pro I. stupeň
Odbíjená
Turistický kroužek
Cvičení z matematiky pro 9. třídy
Dyslektický kroužek
Pohybové hry

středa
pondělí
středa
pondělí
pátek
pátek
středa
středa
úterý
úterý

12.30 - 13.00
13.30 - 14.10
13.30 - 14.15
13.30 - 14.30
7.00 - 7.30
13.15 - 14.30
13.30 - 14.15
12,15 - 13.00
13.30 - 14.30
13.30 - 14.15
13.20 - 14.10
13.20 - 14.45
13.30 - 14.10
13.30 - 14.15
13.00 - 13.30
12.30 - 13.00

Konzultační hodiny výchovných poradců:

Volba povolání - úterý - 13.30 - 15.30 - Třetinová Hana
Poruchy učení - každé první úterý v měsíci - 14.00 - 15.30 - Veselá Hana

Čermáková Ivana
Kurdíková Lenka
Kurdíková Lenka, Halouzková Kateřina
Mácová Dagmara
Matyášová Dana
Škodová Marta
Petrasová Lucie
Vojáčková Ludmila
Veselá Hana
Halouzková Kateřina
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Stav žactva na ZŠ Otnice k 20. 9. 2006 podle trvalého bydliště
Třída

Celkem žáků

Otnice

Bošovice

Milešovice

Lovčičky

Velká n. Veličkou

1.
2.
3.
4.
5.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

16
22
19
19
32
18
16
18
18
20
18
23
21

12
14
9
13
22
6
8
8
7
11
9
12
6

0
1
3
1
6
4
3
4
4
4
3
4
7

0
0
0
1
4
8
3
0
5
4
1
4
5

4
6
6
4
0
0
2
6
2
1
5
3
3

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem

260

137

44

35

42

2

Stav žáků - školní rok - 2006/2007 od 20. 9. 2006
Poř.č.

Třída

Třídní učitel

Hoši

Dívky

Celkem

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Veselá Hana
Vojáčková Lenka
Halouzková Kateřina
Matyášová Dana
Benušová Iva

10
9
9
9
21

6
13
10
10
11

16
22
19
19
32

58

50

108

6
6
7
10
10
9
10
10

12
10
11
8
10
9
13
11

18
16
18
18
20
18
23
21

II. stupeň celkem

68

84

152

Celkem základní škola

126

134

260

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Škodová Marta
Hanáková Šárka
Petrasová Lucie
Bůbelová Marie
Mácová Dagmar
Čermáková Ivana
Swierková Zdeňka
Vojáčková Ludmila

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Učitelé bez třídnictví

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tomašíková Martina
Mgr. Zavřel Hynek
Mgr. Krautová Hana
Mgr. Novák Jan
Kurdíková Lenka
Mgr. Válková Dagmar

vychovatelka
zástupce ředitelky
ředitelka
učitel
učitelka Hv
učitelka

Výchovný poradce
Mgr. Třetinová Hana
Mgr. Veselá Hana
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Sbor dobrovolných hasičů Lovčičky
Pro Sbor dobrovolných hasičů Lovčičky byl letošní rok
ve znamení oslav, ale i tvrdé práce. Díky změnám v členské
základně sboru, se nám podařilo po dlouhé době znovu
ustavit schopnost usnášet se na členských schůzích.
Bohužel nutno podotknout, že jsou mezi členy i nepřispůsobiví jedinci a díky nim se nám nedaří dostatečně plnit naše
předsevzetí.

I. sjezd rodáků obce Lovčičky - okrsková soutěž.

Tradiční ostatky - průvod masek po obci.
Tento rok byli všichni členové zásahové jednotky dovybaveni zásahovými rukavicemi. Dále bylo zakoupeno 9 zásahových přileb a 4 zásahové obleky. Díky tomu byla naše
zásahová jednotka obce přeřazena do vyšší kategorie jednotek požární ochrany (JPO) a to do kategorie 3, což znamená,
že se naše dosavadní lokální působnost po katastru obce rozšířila i na obce okolní a naše protipožární jednotka tak tvoří
důležitou oporu pro hasičský záchranný systém. Tato skuteč-

nost již byla vyzkoušena v praxi při ostrém výjezdu k požáru hospodářského stavení v Otnicích v ulici Chaloupky.
V zimním období naši hasiči vyjížděli k požáru komína na
hájence a dále také odstraňovali následky havárie vodovodu
rodinného domu v Lovčičkách.
Jako každý rok pořádal SDH Lovčičky kulturní a společenské akce. Mezi první patřily ,,Ostatky“, které ovšem
nelze pokládat za zcela vydařené nejen kvůli velmi malé
účasti občanů, ale i masek. V příštím roce bude snad
návštěvnost vyšší díky pořádání tradičního pochovávání
basy, které je při této příležitosti plánováno.
K velmi zdařilým akcím patřil Dětský maškarní ples, na
který k naší radosti zavítala spousta dětí i rodičů. Sbor se
také účastnil při přípravách a průběhu konání 1. Sjezdu rodáků spolu s TJ Sokol Lovčičky. Při této příležitosti jsme uspořádali netradiční okrskovou soutěž, která se těšila velké oblibě diváků.

120. výročí založení SDH Lovčičky - předávání ocenění.
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120. výročí založení SDH Lovčičky - průvod po obci.
Největší letošní akcí, kterou sbor pořádal, bylo konání
120. výročí založení SDH Lovčičky. Po zdlouhavých přípravách byla tato významná oslava započata mimořádnou členskou schůzí, na které bylo předáno vyznamenání několika
našim členům za věrnost a za příkladnou práci. Tato schůze
plynule přešla ve večerní zábavu, kterou lze považovat za
velmi zdařilou. Další den oslava pokračovala slavnostním
průvodem po obci s doprovodem hasičských vozidel, v čele
s naší historickou ruční stříkačkou. Po té, až do pozdních
odpoledních hodin, následovaly ukázky hasičských zásahů,
včetně hašení hořícího automobilu a vyprošťování raněné
osoby z vozidla. Po celou dobu trvání oslav 120. výročí byla
možnost exkurse hasičské zbrojnice a návštěva výstavy techniky a hasičské historie v budově Obecního úřadu. K vidění
zde bylo i mnoho originálních dobových fotografií.
Tato akce byla v mnoha ohledech velmi náročná a proto
bych chtěl poděkovat především obecnímu zastupitelstvu
obce Lovčičky a členům TJ Sokol Lovčičky za významnou
pomoc sboru při pořádání tohoto významného jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Lovčičkách.
Na podzim jsme uspořádali ve spolupráci s TJ Sokol
Lovčičky zájezd do vinárny v Pavlově, který lze pokládat za
velmi zdařilý.

120. výročí založení SDH Lovčičky - ukázky.

Do budoucna sbor plánuje výstavbu nové hasičské zbrojnice a rozšíření své členské základny, především z řad naší
mládeže. Doufáme, že se nám bude nadále dařit a že se nám
podaří realizovat všechny naše záměry.
Luděk Matyáš - jednatel SDH Lovčičky
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Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky
Rok 2006 je pro celou lovčičskou obec sokolskou rokem
významným. V průběhu roku došlo k zásadním změnám,
které ovlivní organizační a hospodářskou činnost jednoty
i v budoucích letech. Rok 2006 byl zároveň bohatý na kulturní a společenské události nejen v tělocvičné jednotě, ale
i v naší obci - Lovčičky.
Od počátku roku 2006 je používán mimo znaku české
obce sokolské nový znak tělocvičné jednoty. Autorem grafického návrhu je člen TJ pan Alojz Polák. Znak bude používán nejen na veškerých písemnostech a materiálech TJ
Sokol Lovčičky, ale i na sportovních dresech a vybavení
všech členů jednoty.
Důležitou událostí v hospodářské činnosti tělocvičné jednoty je převod budovy sokolovny. Žádost obce na bezúplatný převod objektu schválila mimořádná sokolská valná hromada již
v listopadu roku 2005. Hlavním
důvodem převodu bylo především
finanční krytí provozu objektu.
Navýšením cen energií dosáhly
náklady pouze na osvětlení a vytápění v roce 2005 skoro 75 tis. Kč, což
bylo více jak 60% rozpočtu jednoty.
Další náklady byly nutné na opravy
a údržbu objektu - finanční prostředky byly zajišťovány především
z vlastních zdrojů a z dotací Obce
Lovčičky, protože dotace ze
Sokolské župy Dr. Bukovského ve
Vyškově byly velmi omezené.
Proto byla na počátku roku zahájena jednání o povolení převodu sokolovny se zástupci Župy Dr.
Bukovského ve Vyškově a Českou
obcí sokolskou v Praze. Po odsouhlasení převodu byly vypracovány potřebné doklady a bezúplatný převod byl registrován na Katastrálním úřadě ve
Vyškově počátkem května 2006.
K historii budovy sokolovny:
„V roce 1930 se členové Sokola rozhodli postavit budovu sokolovny a zřítit kino. Dne 5. března 1930 se proto do

obce dostavila úřední komise z Okresního úřadu ve
Vyškově k obhlédnutí stavebního místa. Se stavbou objektu
sokolovny bylo započato na jaře roku 1931. Stavbu vyprojektoval a prováděl stavitel pan Matoušek ze Šaratic.
Stavba si vyžádala náklady ve výši 136.000,- K, mimo
nákladů na pomocné práce a povozy, které vykonávali členové sokola zdarma.
Dne 7. října 1931 byl v nově postavené budově zahájen
provoz tělocvičnou besídkou při úplně vyprodaném sále.
„Čin „Sokolů“ lovčičských zasluhuje pochvaly, ježto
postavena jednak jediná reprezentační místnost
v Lovčičkách, jednak budova sama dodala vzhledu zastrčenému koutu návsi. O postavení budovy mají zásluhu všichni
členové jednoty, dlužno však jmenovati starostu Sokola

Hrozka Františka - rolníka a zelináře z č. 51, jednatele
Drdlu Josefa - dělníka, pokladníka Urbánka Františka. mistra malířského, vzdělavatele Masaře Františka - zdejšího
učitele, Vysočana Františka - ladiče pian, Krále Melichara rolníka a Kratochvíla Františka - rolníka“
- jak uvádí zápis v lovčičské kronice z roku 1931.

Interiéry sokolovny - rok 1931

12

Zpravodaj
obce Lovčičky

Nová galerie byla vybudována okolo roku 1956, v letech
1961-1962 byla provedena přístavba sokolovny - byl zřízen
nový vstup, výčep a nové sociální zařízení. Další modernizace byly provedeny okolo roku 1978 - byla vyměněna elektroinstalace, zbudováno ústřední vytápění a upraveno okolí
objektu. Za pomoci podniku „Služby města Bučovic“ byly
provedeny dřevěné obklady jeviště a vchodu. V roce 1997
byla provedena plynofikace objektu, opravena střecha přístavku a starý zděný komín byl zbořen v roce 2004 a nahrazen novými ocelovými montovanými komíny.
Po celou dobu sloužila sokolovna nejen členům, ale všem
občanům obce. Využívaly ji jednotlivé spolky pro pořádání
schůzí, plesů, tanečních a hodových zábav. Občané zde
pořádali nejen svatební hostiny, ale i rodinné společenské
událostí. Hráli tu svá divadelní představení i místní ochotníci. Žáci základní školy používali sportovní vybavení pro
výuku tělesné výchovy. Řadu let sloužila budova po žních
i jako sklad obilí místního JZD Lovčičky.
Po 75 letech od postavení původního objektu sokolovny
v roce 1931 byla tedy budova převedena na jiného majitele Obec Lovčičky. Dle písemného záměru Obce Lovčičky bude
budova postupně modernizována a rekonstruována a bude
sloužit jako společenské, kulturní a sportovní centrum všem
občanům.
Proto poděkujme našim předkům a členům, kteří sokolovnu vybudovali, opravovali a udržovali, protože pro stavbu
nového objektu v současné cenové úrovni ve stejném objemu by bylo nutné zajistit finanční prostředky ve výši cca
12,6 mil. Kč. (Obestavěný prostor sokolovny s přístavbou
činí cca 2800 m3 a náklady na obestavěný prostor pro haly
občanské výstavby se uvažují pro rok 2006 ve výši cca
4.500,- Kč)
Na základě povolení Lesů ČR - Lesní správy Bučovice,
byly 8. května odstraněny jehličnany - staré borovice na
pravé straně fotbalového hřiště, které byly vyhnilé a hrozila
možnost pádu stromu do okolí hřiště vlivem povětrnostních
podmínek.

prosinec 2006

Odborné vykácení stromů provedl pan Přibyl - lesní dělník z Otnic. Kmeny zpracovala četa lesní správy a ohroubí
bylo uklizeno členy tělocvičné jednoty.
Tato v podstatě nevýznamná událost odstartovala 1. etapu
opravy fotbalového hřiště - zajištění bezpečnosti a postupného rozšíření a srovnání hřiště - hlavní úkol výboru TJ
Lovčičky, který se koncem měsíce května stmelil ve složení:
Hovorka Miroslav, Hudec Richard, Kotouček Rostislav,
Marek Stanislav, Maršálek Pavel, Matyáš Luděk, Pavlovec
Josef, Pitron Vlastimil a Tomašík Radek.
Další významnou událostí roku 2006 je vybudování zázemí hřiště - kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
Po několika letech žádostí byly zajištěny finanční dotace ze
státního rozpočtu ve výši 2,50 mil. Kč. Projektovou dokumentaci a investiční přípravu, včetně vydání stavebního
povolení, zajistila TJ Sokol Lovčičky, výběrové řízení,
smluvní zajištění, realizaci a nemalé finanční prostředky
z rozpočtu zajistila Obec Lovčičky.
Objekt obsahuje 4 samostatné šatny se sprchami a soc.
zařízením, klubovnu s kuchyňkou a se samostatným soc.
zařízením, šatnu rozhodčích, samostatné WC pro muže
a ženy, včetně WC pro tělesně postižené. Směrem k fotbalovému hřišti je prodej občerstvení se zázemím a sklad
s garáží.

prosinec 2006
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Vybudováním zázemí hřiště jsou splněny nové hygienické
podmínky a zkvalitní se užívání obou sportovišť pro celou
sportovní veřejnost a diváky. Užívání sportovní plochy kurtu bylo provizorní a dočasné - podmínkou bylo vybudování především sociálního zařízení. Nové šatny a především
sociální zařízení bude využíváno sportujícími a zájemci,
kteří využívají kurtu pro tenis, volejbal, nohejbal a floorbal,
školní mládeží pro různé míčové hry apod.
Zázemí bude využíváno i aktivními sportovci - fotbalisty
TJ Sokol Lovčičky (mužstev žáků, dorostu, a mužstev A a B.
Budou odstraněny hygienické problémy při pořádání jednotlivých fotbalových zápasů v mistrovských utkáních
a zejména při pořádání fotbalových turnajů.
Se sportovní činností členů tělocvičné jednoty souvisela
i činnost kulturní, která byla v roce 2006 velmi bohatá.
Mimo tradičních akcí, ke kterým patří pomlázková zábava,
velikonoční průvod vesnicí a pořádání tradičních
Václavských hodů s průvodem stárků po vesnici, se členové
podíleli i na dalších společenských akcích v obci.
Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů obce
Lovčičky se podíleli na přípravě a organizaci 1. sjezdu rodá-

ků obce. V srpnu při oslavách 120. výročí založení Sboru
hasičů zajistili občerstvení hostů a účastníků akce.
Vzájemná spolupráce byla završena společným zájezdem
členů obou spolků do vinárny v obci Pavlov.
Rok byl bohatý na společenské události v tělocvičné jednotě, protože v roce 2006 zástupci výboru gratulovali členům jednoty k významným životním výročím, které oslavili: Spáčil Stanislav, Podloucký Jan mladší, Marek Jiří,
Kalvoda Bohuslav, Kalousek Miroslav a Voráč Jaroslav.
Významné životní jubileum oslaví také náš dlouholetý člen
Podloucký Jan starší.
Gratulujeme.
Ing. Luděk Matyáš - místostarosta TJ Sokol Lovčičky
Podklady

- kronika obce Lovčičky
- kronika sokolská

Poděkování za poskytnutí materiálů a fotografií náleží:
- panu Františku Urbánkovi
- paní Marii Krausové
- paní Věře Gargošové

14

Zpravodaj
obce Lovčičky

prosinec 2006

Myslivecké sdružení HUBERT Otnice
Myslivecké sdružení Hubert obhospodařuje honební
pozemky o výměře cca 1900 ha v katastrech obcí Lovčičky,
Milešovice, Otnice. V Lovčičkách vykonává právo myslivosti celkem 13 členů.
Hlavním předmětem myslivosti je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součást
ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků.
Hospodaření v honitbě představuje celoroční péči o zvěř
a životní prostředí, zajištění dostatečných zásob krmení na
období strádání, výcvik loveckých psů, celoroční údržbu
mysliveckých zařízení a lov zvěře. V rámci celého mysliveckého sdružení udržujeme více jak 40 zásypů, 7 krmelců
a 10 posedů. Potřebu krmiva částečně zajišťujeme vlastními
silami na pronajatých pozemcích. Ve spolupráci s obecními
úřady v jarním období pomáháme s likvidací černých skládek odpadů v okolí obcí, vysazujeme plodonosné dřeviny do
revíru, udržujeme lesní remízky.

Kynologie - právo myslivosti si nelze představit bez loveckých psů, kteří prošli náročným výcvikem zakončeným
zkouškami z výkonu, pro který jsou určeni. Členové sdružení vlastní 12 loveckých psů různých plemen, což vysoce překračuje průměr. Stalo se každoroční tradicí pořádání porovnávacích zkoušek psů v rámci našeho mysliveckého sdružení. Poslední soutěž proběhla začátkem června v areálu starého koupaliště v Lovčičkách a v přilehlém lese. Nad průběhem a regulérností této akce dohlíželi zkušení rozhodčí.

Lov zvěře - tak jako péče o zvěř, nedílnou součástí myslivosti je její lov. V současnosti lovíme v rámci zákonných
dob lovu 40 ks zvěře srnčí, odlov zvěře černé se pohybuje
v závislosti na polních plodinách kolem 5-10 ks. Vzácně se
vyskytuje zvěř jelení. Na zvěř drobnou plánujeme 5 honů
v rámci areálu všech tří obcí. V loňském roce jsme ulovili
cca 260 ks zajíce polního a 420 ks bažanta kohouta. Poslední
zimní období se vyznačovalo silnými mrazy a na naše poměry nezvykle vysokou sněhovou pokrývkou, v důsledku těchto nepříznivých faktorů letos dosáhneme pravděpodobně jen
průměrných výsledků odlovu.

Lovecké střelectví - před zahájením lovecké sezóny pravidelně pořádáme střeleckou soutěž ve Slavkově u Brna v tradičních disciplínách. Je to důležité pro zdokonalení si
dovedností a znalostí s bezpečným zacházením s loveckou
zbraní.

Kultura - jak se již stalo tradicí, pořádáme 13. ledna 2007
myslivecký ples v Otnicích. Dovolujeme si tímto pozvat
všechny přátele myslivosti, jako každý rok bude připravena
bohatá myslivecká a sponzorská tombola.
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Vítání občánků

Úspěchy občanů Lovčiček

Dne 12. března 2006 byli v zasedací místnosti obecního
úřadu v Lovčičkách slavnostně přivítáni noví občánci obce.

Úspěchem se může pochlubit naše občanka paní Irena
SCHETTLOVÁ v kynologických soutěžích a závodech.
Na GRAND PRIX Kynologická revue v roce 2005 ve
Vrbové při mezinárodních závodech obsadila 3. místo.
V roce 2006 na soutěži v Kralicích obsadila 1. místo.
Na mezinárodním závodě GRAND PRIX Kynologická
revue v roce 2006 ve Vrbové při mezinárodní soutěži obsadila 1. místo.
K těmto úspěchům gratuluje a hodně úspěchů do dalších
soutěží přeje celé Zastupitelstvo obce Lovčičky.
redakce zpravodaje

Khorová Zuzana
Pavlovcová Kateřina
Veverka Kamil
Bublová Daniela

nar. 26. 3. 2005
nar. 18. 5. 2005
nar. 3. 7. 2005
nar. 12. 8. 2005

bytem čp. 226
bytem čp. 112
bytem čp. 258
bytem čp. 205

Slavnostního přivítání se zúčastnila pani starostka obce
ing. Jaroslava Hrozková a zastupitelé obce - místostarosta
Miroslav Šmíd a Mgr. Dana Matyášová.
Všechny přivítané děti byly zapsány do pamětní knihy.
Vítání občánků proběhlo ve velice příjemné atmosféře, ke
které přispěli i žáci ZŠ velice pěkným programem.
Na památku si rodiče převzali pamětní listy, dárek pro
nové občánky a drobné upomínkové předměty věnované
obcí Lovčičky.
Miroslav Šmíd - místostarosta obce

Práce našich žen
Žijeme volejbalem
Jsme prima parta, která už pár „pátků“ hraje volejbal.
I když je účast hráčů někdy menší, o to větší bývá elán při
hře. V létě hrajeme na kurtu ve Svaté, zimní období přečkáme v sokolovně.
Za vedení paní Škrhákové jsme se zúčastnili i různých
soutěží. V letošním roce jsme ale hráli jen pro své potěšení
a pro radost z pohybu - a že nám to šlo! Hodně zdaru do nové
sezóny všem přeje
Oldřiška Pouchlá

Stalo se již tradicí, že obec Lovčičky počátkem roku uspořádá setkání žen, které v průběhu roku navštěvují s kytičkou,
přáním a malým dárkem od obce naše starší spoluobčany.
Jsou to tyto ženy:
Kleinová Jarmila, Turková Jarmila, Žbánková Věra, Šmídová Miluše, Kalousková Květoslava, Hudcová Jana,
Laciková Vladimíra, Doležalová Josefka, Pouchlá Oldřiška,
Mgr. Matyášová Dana, Buriánová Hana.
Tuto činnost vykonávají dobrovolně a ve svém volném
čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. Za tuto činnost jim
patří poděkování obce.
Miroslav Šmíd, místostarosta obce
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Ohlas na I. sjezd rodáků obce Lovčičky Co se děje na kurtu
Chci se vrátit jen krátce k letošnímu „I. sjezdu rodáků“,
který se konal v naší obci.
Velice mě potěšil přístup našich občanů k této akci. Ať se
to týkalo předávání adres rodáků, nebo i při zapůjčování
fotografií, mnohdy opravdu vzácných, rodinných i těch, kterých si vážili z různých důvodů. Škoda, že 2 fotografie
z výstavy zmizely. Stačilo požádat si o ně a mohly mu být
pořízeny kopie.
Výstava sklidila velký úspěch a zajímali se o ní nejen
rodáci, kteří v naši obci již nebydlí, ale i zdejší. Myslím, že
práce, kterou si tato výstava vyžádala, se rozhodně vyplatila. Svědčí o tom i mnoho uznalých a děkovných zápisů
v návštěvní knize.
Dále oceňuji a děkuji všem našim občanům, kteří na
výstavu zapůjčili různé věci a výrobky. Ať se již jednalo
o práce řezbářské, malířské, různé výšivky a další rukodělné
práce. Je s podivem, kolik krásných věcí dovedou lidi v tak
malé obci, jako je naše, udělat.
Rovněž starodávné věci, které mladá generace již téměř
nezná, byla velmi pěkná a zajímavá.
Co se mi dále zapsalo do mysli je to, jak občané touto akcí
žili, jak uklízeli před svými domy, zdobili je květinami
a upravovali zahrádky. Byla to práce dlouhodobá a muselo
se s ní začít již brzy na jaře. Však také všichni ti, kteří naší
obec navštívili, byli překvapeni, ba přímo nadšeni, jak se
naše obec proměnila a vyhoupla se do krásy.
Dík patří samozřejmě i vedení obce, které udělalo obrovský kus práce nejen na veřejných prostranstvích, ale všude
tam, kde bylo třeba. Byly to práce velké a náročné, ale byly
zvládnuty.
Co mě velice potěšilo, je odhalení pomníčku rodiny
Wodákové. Cítila jsem to po všechny roky jako dluh naší
obce těmto spoluobčanům.
O dalším programu sjezdu se jistě vyjádří a napíší jiní, ale
já, ze svého pohledu a podle vyjádření všech, kteří se mnou
mluvili, vyslovuji poděkování všem občanům, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na této krásné akci.
J. Hörlová

Z činnosti DSO Ždánický les a Politaví
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví oslavil
v loňském roce již 10. výročí své existence. Ze zakládajících
13 obcí a města Slavkova u Brna čítá dnes toto sdružení 27
obcí a měst a to nejen okresu Vyškov, ale i Hodonín.
Aktivity sdružení jsou velmi rozmanité. Společná výměna
informací na valných hromadách, spolupráce s jinými mikroregiony, poznávací zájezdy např. do sídla Evropského společenství.
Sdružení vydává publikace, kalendáře, zasadilo se o vybudování cykloturistických stezek v regionu. Každoročně se
podílí na akci Slavkovské iniciativy smíření, která se setkává se stále větším zájmem občanů nás i v zahraničí.
Velmi významnou a zejména záslužnou činností svazku
pak je získávání finančních dotací pro realizaci společných
projektů, jako jsou např. Studie rozvoje mikroregionu, opravy historických a sakrálních staveb, publikace, cyklostezky
a pod.
Ing. Hrozková

V těsné blízkosti našeho kurtu bude brzy v provozu, díky
obecnímu úřadu, nová budova se šatnami, sprchami, sociálním zařízením a také občerstvením. Po vynikající hře - ať už
to je tenis, nohejbal či volejbal - hurá na malé osvěžení do
kiosku.
Všem návštěvníkům a uživatelům víceúčelového sportoviště děkuji za účast v této sezóně, přeji klidné zimní období pro nasbírání sil a na jaře se na Vás již těším.
Oldřiška Pouchlá - správce sportoviště

ADVENT
Milují ho děti i dospělí - čas předvánoční, tedy adventní.
Advent začíná již čtyři víkendy před Vánocemi. Vnese do
našich domů a bytů atmosféru nadcházejících svátečních
dnů. Hospodyňky začínají vyzdobovat a dekorovat všechny
části bytů, chodí s celými rodinami do lesa a vracejí se s taškami plnými pěkného voňavého chvojí a alespoň malou větvičkou jmelí pro štěstí.
S adventem přichází milý zvyk. Každou neděli se má
zapálit právě jedna ze čtyř svíček na adventním věnci. Snad
abychom si připomněli, jak blizoučko už ten Štědrý den je.
Adventní věnec, tak jak ho známe dnes, se o Vánocích nerozsvěcí ještě tak dlouho. Teprve roku 1860 ho prý prvně zavěsil teolog Johann Hinrich Wichern v domově pro zanedbanou mládež. Původně to byl zdobený zelený jedlový korunový svícen, v němž bylo mnohem více svíček než v dnešním
adventním věnci. Tenkrát se do věnce nedávala a nerozsvěcela pouze jedna svíčka jednou týdně, ale každý den právě
tak, jako dnes děti ve svém adventním kalendáři každý den
otvírají jedna dvířka. V každém případě však začíná čas
vánoční. Na stole pomalu rozkvétá Barborka a hospodyňky
začínají péct různé vánoční pamlsky a cukrovinky. Do oken
aranžujeme šňůry barevných světel a na sklo nalepujeme
andělíčky, zvonečky a spoustu dalších sněhových obrázků.
Naše čisté, uklizené domácnosti provoní vůně cukroví, skořice a vanilky linoucí se z aromalamp. Všechny tyto vánoční
dekorace a vůně v nás probouzejí sváteční náladu plnou
krásného očekávání. Věc má ale i svou nemilou stránku.
Zapálené svíčky a šňůry elektrických světýlek představují
zvýšené riziko požáru. Světélka však k Vánocům neodmyslitelně patří a když budeme dodržovat pár jednoduchých pravidel můžeme si Vánoce užít v klidu a v pohodě.
Takže šťastné a veselé Vánoce! Vám všem milí spoluobčané, přeje
Miroslav Šmíd - místostarosta obce

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení občané,
do konce roku 2006, který byl bohatý na události nejenom v naší vlasti,
ale i u nás doma, zbývá několik málo
dní. Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem, kteří byť jen málo přispěli
k realizaci toho pěkného, co nás letos
potěšilo, obohatilo naši duši a zahřálo
naše srdce. Přeji všem občanům naší
obce šťastné a spokojené svátky
Vánoční a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2007.
Starostka obce
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