Zpravodaj
Ročník V.
Prosinec 2008

obce Lovčičky

Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
bylo by chybou upustit od dnes již zažité tradice vydávání Zpravodaje obce Lovčičky. Z ohlasů převážné
části našich občanů víme, že tento způsob informování o dění v obci během roku se již u nás „zabydlel“
a občané na náš Zpravodaj čekají a rádi v něm zalistují. Věřím, že i v V. ročníku Zpravodaje najde každý
občan naší obce informaci pro sebe zajímavou.

2

Zpravodaj
obce Lovčičky

prosinec 2008

Z činnosti zastupitelstva obce - rok 2008
Do konce měsíce listopadu se zastupitelstvo obce sešlo
celkem 14x. Všechna jednání se konala za účasti veřejnosti,
přítomni byli zejména mladší občané. Zasedání byla konána
v zasedací místnosti obecního úřadu s vyjímkou veřejného
projednávání návrhu Územního plánu obce Lovčičky, které
se konalo v místní sokolovně.
To nejpodstatnější z jednání ZO vám nyní předkládáme.

Prosinec 2007
- příprava inventarizace majetku obce za rok 2007
- schválená směnná smlouva na převod pozemků mezi
obcí Lovčičky a LČR s.p. Hradec Králové (lokalita Svatá)
- schválena směrnice pro cestovní náhrady a směrnice
k veřejným zakázkám
- schválena mandátní smlouva na zadavatelskou činnost na
veřejnou zakázku (retenční nádrž)
- schváleno rozpočtové provizorium obce na rok 2008 do
doby schválení řádného finančního rozpočtu obce
- projednání a schválení Dohody na úhradu neinvestičních
nákladů na žáky ZŠ Otnice
- vstup obce do Sdružení místních samospráv
- přijaty 4 obecně závazné vyhlášky obce (poplatek ze psů,
ze vstupného, za odstraňování komunálního odpadu a OZV
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)
- rozpočtové opatření obce č. 8/2007
- uzavření smlouvy budoucí na prodej pozemku p.č. 708,
k.ú. Lovčičky k výstavbě RD (Jan Chaloupka)

Leden 2008
- jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ohledně bezúplatného převodu budovy
školy a pozemku pod ní do vlastnictví obce Lovčičky
- schválení smlouvy budoucí na prodej pozemku p.č.
705/2, k.ú. Lovčičky pro výstavbu RD, lokalita Pod zahrádkami (Igor Kamenický)
- předložen geometrický plán vyznačení části nové hranice
(Lovčičky-Otnice)
- projednána studie likvidace odpadních vod a čistírny
odpadních vod (ČOV)
- podání žádostí o dotace na opravu veřejného osvětlení
a na vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci
a ČOV, žádosti předloženy KÚ JMK Brno
- příprava finančního rozpočtu obce na rok 2008
- vytvořena 2 pracovní místa pro obec na Úřadu práce
Vyškov

Únor
- schválen rozpočet obce na rok 2008
- schválen rozpočet DSO Ždánický les a Politaví
a rozpočet sociálního fondu na rok 2008
- rozpočtové opatření obce č. 1/2008
- schváleno použití hospodářského výsledku MŠ za rok
2007 dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ
- projednán výsledek inventarizace majetku obce za rok
2007
- schválení finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
o.s. klub “PAPRSEK“ Vyškov

Březen
- schválení poskytnutí finančních půjček z fondu rozvoje
bydlení obce
- schválena změna části hranice mezi obcemi LovčičkyOtnice dle předloženého GP
- rozhodnuto o obsazení místa správce sportovního areálu
ve Svaté (Ing. Šitavanc)
- příprava zajištění akce Vítání občánků
- zahájeny práce na stavbě „Retenční nádrže - Lovčičky“
- na jednání ZO probíhá další polemika s občany o umístění budoucí stavby hasičské zbrojnice
- podána žádost Moravským naftovým dolům Hodonín
o poskytnutí dotace v rámci grantového sponzoringu
„Energie z přírody“ na vybudování dětského hřiště ve školní
zahradě

Duben
- presentace záměru rekonstrukce budovy sokolovny, včetně vybudování hasičské zbrojnice, předkladatel SDH
Lovčičky
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2007
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 2/2008
- informace o postupu jednání s ÚZSVM ve věci převodu
budovy školy
- pokračují práce na stavbě retenční nádrže
- ZO zvažuje i další lokality pro umístění budoucí hasičské
zbrojnice
- posouzena vhodnost rekonstrukce bývalého kravínu
k dalšímu využití pro bydlení
- rozpočtové opatření obce č. 3/2008

Květen
- schválen prodej pozemku p.č 342, k.ú. Lovčičky (Vl.
Svoboda)
- schválen závěrečný účet obce za rok 2007
- presentace firmy RENO Ivančice, alternativní zdroje el.
energie
- rozhodnto o umístění stavby ČOV na území obce
Lovčičky
- osloveno 5 firem s nabídkou vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na
akci „Kanalizace a ČOV“
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR předkládá stanovisko vě věci posouzení stavu jírovců u kapličky sv. Anny s doporučením odstranění stromů s následnou novou výsadbou
- projednána koupě pozemku p.č. 186/2, k.ú. Lovčičky
obcí (v části Pastvisko)

Červen
- jednáno s částí vlastníků pozemků v býv. statku o prodeji
do vlastnictví obce
- další jednání s ÚZSVM, Úřad neschválil záměr bezúplatného převodu budovy školy do majetku obce stejně tak jako
uzavření výpůjčky na předmětnou nemovitost. Obec započala jednání v dané věci s ministerstvem financí
- posouzení a vyhodnocení žádostí o pronájem obecního
bytu (přidělen O. Kotlárové)
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- projekt na vybudování dětského hřiště pro potřeby MŠ
uspěl v rámci výběrového řízení grantového sponzoringu
MND Hodonín, obci přidělena částka ve výši 100 tis. Kč
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 4/2008
- schválen prodej části pozemku p.č. 338/1, k.ú. Lovčičky
- stanovení ceny vodného
- ZO rozhodlo a určilo pozemek k budoucí výstavbě hasičské zbrojnice. Jedná se o část pozemku parc.č. 2242 (vlevo
od stávající hlavní brány do bývalého statku)
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 5/2008
- jednáno o možnosti změny koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí. ZO rozhodlo zachovat pro rok 2009 stávající
stav
- ZO rozhodlo o dokončení t.č. zpracovávaného územního
plánu bez ČOV v katastrálním území naší obce
- vodoprávní úřad vydává rozhodnutí o povolení užívání
vodního díla „Lovčičky - záchytné a retenční nádrže“
- stavební řízení na prodloužení IS Pod zahrádkami (plynovod a VO)
- rozhodnuto o přidělení zakázky projektových prací, PD
na stavbu „Lovčičky-kanalizace a ČOV“

Srpen
- projednán záměr prodeje části pozemku parc.č. 2200,
k.ú. Lovčičky
- projednán záměr prodeje pozemku parc. č. 332 a části
pozemku parc.č. 1007, vše k.ú. Lovčičky
- schválen dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené
mezi Obcí Lovčičky a Městem Slavkov u Brna o výkonu
přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb.
- schváleno rozpočtové opatření obce č. 6/2008
- projednán návrh smlouvy o smlouvě budoucí na prodej
pozemků v lokalitě Louky pro plánovanou výstavbu RD
(smlouva zamítnuta)
- ZO vyhlásilo v rámci rozvoje bydlení ve svém území soutěž na zpracovatele zastavovací studie lokality „Za horou“
- ministerstvo financí, ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a ministerstvo práce a sociálních věcí vyjádřilo podporu obci při projednávání bezúplatného převodu
budovy školy do vlastnictví obce
- ZO rozhodlo o zakoupení pohárů pro turnaj fotbalových
veteránů pořádaný v naší obci
- ZO se zabývá situací s parkováním aut v ulici Svatá, která
se stává zejména o víkendech těžko průjezdnou

3

Září
- Praha, jednání o převodu budovy školy
- zadáno vypracování studie na stavbu hasičské zbrojnice

Říjen
- projednán investiční záměr na akci „Novostavba dětského hřiště“ (předložili členové ZO ČSSD)
- projednána zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2008
- ZO seznámeno se závěrem přezkumu hospodaření obce
za období leden - září 2008
- rozhodnuto o přidělení zakázky na vypracování projekt.
dokumentace k územnímu řízení a pro stavební povolení na
stavbu záchytné nádrže ve Svaté (Ing. Vl. Legát)
- projednání žádosti TJ Sokol Lovčičky o možnosti využití vybraných pozemků obce na investiční akci
„Rekonstrukce hřiště Lovčičky“
- ZO hledá další možnosti k získání dotace na zamýšlený
záměr vybudování malometrážních bytů v bývalém statku
- organizační zajištění voleb do zastupitelstva kraje
a Senátu
- veřejné projednání návrhu Územního plánu obce
Lovčičky
- rozpočtové opatření obce č. 7/2008
- rozpočtový výhled obce na léta 2009 - 2011
- sdělení ředitelky MŠ o udělení vyjímky z počtu dětí přihlášených na šk. rok 2008/2009 (vyjímka udělena z počtu 24
dětí na 25)
- jmenování nové kronikářky obce Lovčičky

Listopad
- zajištění příspěvků obce, organizací a občanů pro vydání
Zpravodaje obce
- rozpočtové opatření obce č. 8/2008
- jmenování členů inventární komise pro inventuru majetku obce za rok 2008
- prodej pozemků obce parc. č. 133/1 a 969, k.ú. Lovčičky
(O. Švaříček, Minařík)
- smlouva o poskytnutí finanční doatce pro JSDH obce
Lovčičky Jihomoravským krajem
- Komise pro nakládání s majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových schválila bezúplatný převod
budovy školy a pozemku pod ní do vlastnictví obce
Lovčičky. Stanovisko podpořeno dopisem ministra financí
Ing. Kalouska a sdělením senátora Ing. Bárka.

Hospodaření obce v roce 2008
Začátkem roku 2008, stejně tak jako v letech minulých,
obec hospodařila v režimu rozpočtového provizoria. Finanční
rozpočet pro rok 2008 byl zastupitelstvem obce schválen na
zasedání konaném 22. února jako nevyrovnaný. Příjmy rozpočtované ve výši 6 371 300,- Kč byly dofinancovány zapojením zůstatku na b.ú. k 31. 12. 2007 (746 200,- Kč), na částku 7 117 500,- Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve stejné výši.
V průběhu roku byl rozpočet obce v části příjmové i v části
výdajové navýšen o částku 5 411 700,- Kč, z toho dotace
činily 4 109 600,- Kč a finanční dary 114 598,- Kč.
Z akcí realizovaných obcí v tomto roce si největší objem
finančních prostředků vyžádala stavba retenční a záchytné

nádrže v prostorách bývalého koupaliště. Stavbu provedla
firma ROVINA, a.s. se sídlem v Hulíně, která se nejlépe
umístila ve veřejné soutěži.
Celkové náklady činily 4 947 tis. Kč, z toho dotace poskytnutá odborem životního prostředí JMK představovala částku
3 300 tis. Kč.
Jihomoravský kraj dále poskytl obci tyto finanční dotace:
- 470 000,- Kč (na úhradu části nákladů spojených
s vyhotovením projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení na stavbu „Lovčičky - kanalizace
a ČOV“
- 155 000,- Kč (veřejné osvětlení)
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- 25 000,- Kč (dobrovolní hasiči)
- 30 000,- Kč (volby)
Úřadem práce ve Vyškově byla obci poskytnuta dotace
129 600,- Kč na mzdy pracovníků, kteří byli vzati obcí do
pracovního poměru na dobu určitou z evidence uchazečů
o práci.
Finanční dary - obec ve spolupráci s mateřskou školou reagovala na výzvu Moravských naftových dolů Hodonín
a předložila projekt na vybudování dětského hřiště v zahradě
MŠ. Výzva byla MND Hodonín zveřejněna v rámci grantového sponzoringu Energie z přírody, předložený projekt
uspěl a obec obdržela finanční dar ve výši 100 000,- Kč.
Další finanční dar a to ve výši 14 598,- Kč poskytly obci
lovčičské ženy pořádající každoročně Babské hody. Jedná se
o výtěžek z dané akce určený pro zakoupení hracího prvku skluzavky s houpačkou na dětské hřiště na Pastvisku.
Jak výše uvedeno, obec na počátku roku zaměřila svoji
pozornost na vybudování retenční a záchytné nádrže, která
byla realizovaná v rámci protipovodňových opatření obce.
Následovala rekonstrukce další části veřejného osvětlení
v ulici Bařina a Pod Strážkou, se zakončením u RD číslo
popisné 179 (Němeček Jar.). Hodnota tohoto díla dosáhla
částky 540 tis. Kč, z toho podíl obce činil 388 tis. Kč.
V letních měsících, kdy nebyl provoz v MŠ, započala
výstavba dětského hřiště v zahradě školy, která bude dokončena na jaře příštího roku.

Z připravovaných projektů:
Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod se v blízké
budoucnosti nevyhne ani naší obci.
Zastupitelstvu obce byla předložena studie likvidace
odpadních vod, poté bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení a v současné době vítězná firma
Vodohospodářský ateliér Brno tyto dokumentace zpracovává. Oba stupně PD si vyžádají celkové náklady ve výši
900 tis. Kč (vč. DPH).
ZO s konečnou platností rozhodlo o pozemku pro možnou
stavbu hasičské zbrojnice a zadalo vypracování její studie.
Po odsouhlasení bude zadáno vypracování PD a pak už bude
„pouze“ a jen otázkou financí, kdy se započne se stavbou.
Dobře je, že na zajištění financí se budou aktivně, podle
svých možností, podílet i hasiči.
Obec má dále připraveny studie rekonstrukce sokolovny, je
nyní na zastupitelích, aby tyto posoudili a rozhodli
o nejvhodnější variantě. Pak bude následovat zadání vypracování projektová dokumentace a takto připravena, začne obec
se zajišťováním finančních prostředků pro realizaci záměru.

Dotace poskytnuté obcí:
- 246 000,- Kč pro mateřskou školu jako příspěvkovou
organizaci zřízenou obcí
- 10 000,- Kč pro SDH Lovčičky na kulturní akce
- 15 000,- lovčičské ženy na „babské hody“
- 10 000,- Sokol, na kulturní akce
- 11 000,- stárkům na kroje (Václavské hody)
Obec v letošním roce opět využila možnosti získání dotací na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce
poskytované Úřadem práce ve Vyškově. Na dobu určitou, od
dubna do konce září, zaměstnala dva pracovníky. Tento způsob obec praktikuje už pátým rokem a i přesto, že sebou při-
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náší spoustu papírové agendy, je pro obec výhodný. Pokud
úřad práce nabídne v příštím roce alespoň takové finanční
podmínky jako letos, využijeme je.

Kontrolní činnost:
V průběhu roku dohlíží na hospodaření obce a kontroluje
ho jednak kontrolní a finanční výbor složený ze členů zastupitelstva, přezkum (audit) hospodaření provádí pracovníci
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
V září bylo provedeno tzv. dílčí přezkoumání, které stejně
tak jako v loňském roce, nezjistilo chyby a závady
v hospodaření naší obce, což je v době, kdy se neustále mění
a novelizují zákony, vyhlášky, směrnice a nařízení
k čemukoliv, jistě potěšující.

Rozvoj obce:
Je těžké představit si rozvoj kteréhokoliv samosprávního
územního celku bez fungujícího systému likvidace odpadních vod. Stávající dešťová kanalizace, do které mnohé
domácnosti vypouští absolutně vše, co její členové vyprodují, je v dnešní době naprosto nedostačující. Do roku 2010
platí obci povolení k vypouštění odpadních vod, nicméně
pokud si chceme zajistit slušné životní podmínky hodné
občana 21. století, který se šetrně chová k životnímu prostředí, musíme se i my připravit na situaci, kdy se v obci opět
rozjedou stavební práce. Záležitost jistě nepopulární, nicméně nezbytná. Kdy se začne se samotnou realizací bude záležet na získání dotací z evropských fondů.
S rozvojem obce se spjata i výstavba nových rodinných
domů. V lokalitě Pod zahrádkami výstavba RD probíhá, celkem zde vyroste 11 rodinných domů (t.č. je 5 RD v různé
fázi výstavby, jeden dům je již obývaný). Vzhledem
k množství žádostí o prodej stavebních pozemků zaregistrovaných na OÚ, pracuje zastupitelstvo na variantě další
výstavby RD v této části obce. Podle nezávazného pracovního-geometrického plánu na rozdělení pozemků, mohlo by
zde být postaveno dalších cca 15 domů (záleží na velikosti
budoucích stavebních pozemků). Individuální výstavba se
rýsuje v trati Pastoušky, pozemky zde jsou v soukromém
vlastnictví.
Podmínkou k započetí další výstavby je třeba, aby obec
měla zpracovanou územně plánovací dokumentaci, tedy
územní plán, jako základní nástroj územního plánování. Po
všech peripetiích týkajících se ÚP proběhlo 30. 10. 2008
v sokolovně veřejné projednávání návrhu ÚP, kterého se
zúčastnily, a své dotazy či podněty vznesly, asi dvě desítky
našich občanů. Tímto projednáním se definitivně přiblížil termín pro dokončení pro obec nezbytné dokumentace.
Otázkou stále nevyřešenou zůstává areál bývalého statku.
Původní záměr vybudování několika malometrážních bytů
pro seniory se z důvodů získání alespoň části finančních prostředků odsouvá. V současné době je podporována výstavba
zařízení sociálních služeb, tzv. domovy pro seniory,
s režimem odpovídajícím dřívějším domovům důchodců.
A tento záměr nemá obec v úmyslu realizovat.
Dnes je definitivně rozhodnuto o umístění budoucí hasičské zbrojnice v areálu a územní plán obce zde v menší části
počítá s bydlením v rodinných domech. Nejvzdálenější část
objektu směrem od obce bude odprodána pro vybudování
firemního zázemí. O dalším využití areálu bývalého statku
bude zastupiteli dále jednáno.
Ing. Hrozková, starostka
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Informace z obecního úřadu
Poplatky
Z nedávné minulosti
V příštím roce bude obecní úřad vybírat stejné
poplatky jako letos: vodné, stočné, poplatek za psy a za
svoz komunálního odpadu. O výši jednotlivých poplatků rozhodne zastupitelstvo na jednání v závěru roku,
občané budou informováni sdělením vyvěšeným na
úřední desce OÚ.
S výběrem poplatků se započne v pondělí 2. února
2009. Vzhledem ke stále narůstajícímu rozsahu prací
účetnických a administrativních, žádáme občany, aby
platby prováděli výhradně v tzv. úředních dnech, tj.
v pondělí a středu.

Statistika dat obyvatel
Od ledna do 20. 11. 2008 (uzávěrka Zpravodaje)
se v naší obci narodilo celkem 5 dětí, 3 holčičky
a 2 chlapci. Jsou to:
Eliška Krejčí
Veronika Hujíčková
David Kopřiva
Daniel Kotlár
Markéta Hujíčková
Rodičům těchto dětí blahopřejeme a už dnes se těšíme na den, kdy nové občánky slavnostně přivítáme do
naší obce.

Budova staré prodejny potravin.

Z řad našich občanů odešli:
Rudolf Demek
Viktor Maleňák
Josef Hanák
Zdeněk Gruml
Jaromír Mrkvica
Bartoloměj Birke
Miroslav Kraut
K uvedenému datu je v naší obci hlášeno k trvalému
pobytu 570 občanů.

Stav nezaměstnanosti
Podle statistiky Úřadu práce ve Vyškově míra nezaměstnanosti v naší obci činila k 31. 10. 2% (rok 2007
= 2,4%). Pro porovnání:
- míra nezaměstnanosti v okrese Vyškov ......... 4,5 %
- míra nezaměstnanosti reg. Slavkovsko .......... 3,4 %
Nulovou míru nezaměstanosti vykazuje vojenský
újezd Březina, naopak nejvyšší obec 18 % obec
Kožušice.

Nová kronikářka
Dlouholetá kronikářka naší obce paní Mgr. Hana
Krautová ukončila na vlastní žádost vedení kroniky. Za
činnost, kterou p. Krautová jako kronikářka pro obec
vykonala, jí bylo vysloveno poděkování zastupitelstva
obce.
Vedením kroniky obce byla pověřena paní Iva
Benušová, učitelka ZŠ v Otnicích.
Ing. Hrozková

Část někdejšího koupaliště.
Kaplička sv. Floriána.
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❀ Mateřská škola ❀
V naší školce je stále více dětí a tak nám je těsný
i dvoreček za budovou školy, kam si chodíme hrát při pobytu venku. Skluzavka, domeček, houpačka i vláček podlehly
zubu času a vyhláška na hygienické požadavky na prostory
škol a předškolních zařízení stanoví
větší prostorové podmínky na plochu
dětského hřiště.
Ze všech těchto skutečností jsme
společně s obcí rozhodli o nutnosti
vybudování nové školní zahrady.
Pozemek za školkou je veliký
a vhodný, jenom nám chyběly peníze. Obec ve spolupráci s mateřskou
školou zažádala o poskytnutí grantu
na vybudování nové školní zahrady
Moravské naftové doly Hodonín.
Tento grant se nám podařilo koncem
měsíce června získat ve výši
100 000,- Kč. Obec se musí podílet
na výstavbě nejméně stejnou částkou. O prázdninách vybudovala firma
Lacík s.r.o. vydlážděnou terasu, opravila zídky, zpevnila zeď u staré terasy
a domečku, udělala terénní úpravy a začala s budováním pískoviště. Další práce budou pokračovat na jaře. Zatím využíváme starý „dvoreček“ a chodíme na vycházky.
V letošním školním roce je do naší mateřské školy zapsáno 25 dětí, z toho 16 děvčat a 9 chlapců. 8 dětí má odejít
příští rok do základní školy. Od září začal při mateřské škole
kroužek anglického jazyka. Lektorkou je paní Bc. Marites
Cahová - rodilá mluvčí. Spojili jsme se s centem Tydlidům
v Nebovidech u Brna, které se výukou jazyků zabývá již
dlouho. Paní Mgr. Magdalena Kožuská nám již na jaře dopo-

prosinec 2008

ručila výuku vhodnou pro nejstarší předškolní děti
a zapůjčila řadu pracovních sešitů a pomůcek od Oxford
University Press „Cookie and friends“. Paní ředitelka s paní
Cahovou se také byly začátkem června podívat na výuku
angličtiny a společně jsme připravili vše pro výuku
v Lovčičkách. Od září navštěvuje kroužek 8 starších dětí,
těší se na něj i na „tetu Tes“. Jsme rádi, že se děti mohou

seznamovat s angličtinou hravou formou přiměřenou jejich
věku a přitom mají správný mluvní vzor.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomáhali, ať už to bylo finančním, nebo materiálním darem,
svou prací při drobných opravách a při různých akcích. Jsou
to především rodiče našich dětí, potom firmy: Rostěnice, a.s.,
Lacík s.r.o., Turlak, Petr Topolář, keramika Jan Dufek,
zahradnictví paní Hrozková, cukrárna U Žbánků, paní
Romana Chvátalová a pan Jaroslav Šimpera.
Mgr. Marie Dufková
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Základní škola Otnice
Ve školním roce 2008/2009 navštěvuje Základní školu
Otnice 245 žáků.
Žáků z Lovčiček je celkem 38. Pokračuje trend úbytku
žáků, což se odráží na stále nižšímlimitu finančních prostředků. Limit je tvořen podle žáků.
1. třída 18 žáků
4 z Lovčiček
2. třída 22 žáků
5 z Lovčiček
3. třída 16 žáků
5 z Lovčiček
4. třída 23 žáků
6 z Lovčiček
5. třída 29 žáků
6 z Lovčiček
6. A,B 34 žáků
3 z Lovčiček
7. A,B 33 žáků
0 z Lovčiček
8. třída 33 žáků
2 z Lovčiček
9. A,B 37 žáků
7 z Lovčiček

Letošní prvňáčci - z přijetí dětí MŠ na OÚ - červen 2008.
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Škola pracuje druhým rokem podle Školního vzdělávacího
plánu „Škola pro všechny“.
Výuka podle tohoto ŠVP se týká na 1. stupni ZŠ 1. a 2.
ročníku, na 2. stupni 6. a 7. ročníku.Předměty jsou sdružovány podle obsahu do okruhů, které jsou vzájemně propojeny, využívá se nových vyučovacích metod a forem práce,
klade se důraz na komunikaci a tvořivost. Žáci pracují ve
skupinách, využívají počítačovou učebnu nebo učebnu
s interaktivní tabulí.Vhodně jsou do vyučování zařazovány
projekty a hravé prvky, které vyučovací hodinu oživía žáky
lépe motivují.
Od 3. ročníku se vyučuje anglický jazyk, od 7. ročníku
druhý cizí jazyk - německý.
Hodně žáků je zapojeno v zájmových útvarech. V letošním
školním roce vedou učitelé tyto zájmové útvary:
Pěvecký, dyslektický, hra na flétnu, pohybové hry, volejbal, fyzikální praktikum, textilní techniky, zdravotnický
a práce s počítačem.
Škola dosahuje výborných výsledků v soutěžích
a olympiádách. Tradičně dobré výsledky získali žáci
v okresních kolech ve Vyškově v olympiádě fyzikální, zeměpisné, dějepisné,v soutěži zdravotnických hlídek.
V olympiádě dějepisné postoupila Eva Benušová do krajského kola, v soutěži zdravotníků pětičlenná hlídka do krajského kola v Blansku.
Výborných výsledků dosahují žáci, kteří pracují
v pěvěckém kroužku. Reprezentují školuv soutěžích, podílí
se na kulturních akcích školy a obce. Tradicí se už stalo
vánoční pásmo koled v adventním čase v Brně na náměstí
Svobody.
Žáci se zapojují i do soutěží výtvarných a tělovýchovných.
Škola se potýká občas i s negativními jevy, které nese
dnešní doba (arogantní chování některých žáků, náznaky
šikany, nepěkné chování ke spolužákům a dospělým, ničení
majetku...).
Mgr. Hana Krautová, ředitelka
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Pálení čarodějnic 2008
Ve středu 30. dubna v 16.00 hod. se na lovčickém hřišti ve
Svaté sešli všechny malé čarodějnice, čarodějové, černokněžníkové, kouzelnice (dokonce přišlo i několik „zasloužilých ježibab“), aby společně oslavili „Filipojakubskou noc“,
noc plnou kouzel a čar a symbolicky tak uzavřeli zimu
a přivítali jaro, na které se už všichni těšili.
Počasí nám přálo, děti v doprovodu rodičů přišly v hojném
počtu a na jejich čarodějnických maskách a kostýmech byla
znát pečlivá příprava maminek. Čarodějnický rej začal diskotékou a soutěžemi např. čarodějnický slalom na koštěti,
vrhání koštěte na cíl, skákání v pytlích, soutěž ve zpěvu...
Ke všem soutěžím dětem hrály veselé čarodějnické písničky.
Ve výtvarné dílničce si mohly děti vyrobit originální čarodějnické náhrdelníky z korálků, kostí a peří. Malí výtvarníci
také kreslili obrázky čarodějnic, které se na místě vystavily
a vybraly ty nejhezčí. Za každý splněný úkol či soutěž byli
malí čarodějníci odměněni sladkou dobrotou. Na konec děti
dostaly balíčky s občerstvením a malým dárečkem.
Odpoledne rychle uběhlo ve výborné náladě a všechny
čarodějníky to stále více táhlo k rozdělanému ohni. Děti se
vrhly na opékání špekáčků a zvědavě pokukovaly po vycpané čarodějnici. Tu poté tatínci zapíchli doprostřed ohně a za
obrovského potlesku nechali shořet. Užaslé děti ještě dlouho
sledovaly ohnivé uhlíky na stmívající se obloze. Upálením
čarodějnice ovšem večer nekončil, na děti čekal ještě jeden
bod programu – ohnivá show. O tom, jak se dá zkrotit oheň
nás na hřiště přišli přesvědčit manželé Simandlovi
v originálních kejklířských kostýmech. Jejich ohnivé efekty
na pozadí noční oblohy za doprovodu sugestivní hudby byly
nezapomenutelným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Děti se pomaličku rozcházely domů a na jejich spokojených, umaštěných tvářích bylo vidět, že se akce opravdu
povedla.
Dospělí vydrželi u ohně až do ranních hodin.
S překvapením jsme zjistili, že se u táboráku sešla spousta
muzikantů - několik kytar, harmonika, housle, ze kterých
spontánně vznikla celá kapela, a společné muzicírování
a výborná nálada nás provázely až do ranních hodin.

Závěrem musíme zdůraznit, že občerstvení zdarma pro
všechny zúčastněné děti, sladkosti na odměny a jiný materiál mohly být pořízeny jenom díky štědrým sponzorským
příspěvkům z řad místních podnikatelů a TJ Sokol Lovčičky.
Za zapůjčení lavic a ozvučovací techniky děkujeme
Obecnímu úřadu Lovčičky.
Velké poděkování touto cestou patří paní Martině
Tomašíkové, která s velkým nasazením s dětmi soutěžila
a Terezce Škrhákové, která obětavě vypomohla s výtvarnou
dílničkou.
Pokud se dětem i rodičům „pálení čarodějnic“ líbilo
a podpoří nás Obecní úřad, rádi akci uspořádáme i příští rok.
Irena Birkeová, Simona Večeřová
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Cesta za pokladem pohádkovým lesem
U příležitosti Dne dětí – 1. června 2008 připravily lovčické maminky pro malé děti, většinou mateřáčky, dárek - cestu
za pokladem pohádkovým lesem. Asi 15 dětí spolu
s maminkami se sešly na hřišti ve Svaté v pátek 30. května
v 16.30 hod. a společně vyrazily hledat poklad. Nebylo to
jednoduché, cestu nikdo dopředu neznal, ta byla vyznačena
barevnými fáborkami a na vyznačených stanovištích na děti
čekaly pohádkové bytosti s připravenými úkoly. Za každý
splněný úkol děti obdržely kousek z klíče od tajemného
pokladu.
Děti se nadšeně vydaly hledat cestu a hned kousek za hřištěm u bublajícího potůčku u vrbičky na ně čekala první
pohádková bytost - vodník Česílko. Děti dostaly za úkol ulovit pomocí udice vyskákané rybičky a vrátit je vodníkovi do
rybníčku. Nikomu nevadilo, že rybičky jsou papírové
a vodník není vodník, ale převlečený tatínek. Úkol byl
úspěšně splněn a děti s prvním kouskem klíče uháněly dál po
vyznačené trase. Fáborky nás vedly prudkým kopcem do
lesa a děti s napětím vyhlížely další pohádkovou postavu.
Jejich pozornost náhle zaujala velká černá bytost, celá chlupatá s šesti nohama, spouštějící se po laně z nejvyšší borovice - pavoučnice Sklepnice. Jakmile pavoučnice dopadla na
zem, poprosila děti, jestli by ji nepomohly rozmotat zauzlované lano.
Děti se nadšeně vrhly do rozmotávání uzlů a zakrátko už
držely v rukách další kousek klíče. Bohužel, pavoučnice
Sklepnice – jinak další obětavý tatínek – svým ohromujícím
zjevem trošičku vyplašila ty nejmenší dětičky, které musely
jejich maminky utěšit v náručí.
Cesta pokračovala dále lesem a na lesní pěšině už na děti
mával - Ferda mravenec, práce všeho druhu. Děti musely
Ferdovi pomáhat se stavbou domečku pro berušku
a zatloukaly hřebíky do spadené klády. Zatloukání děti moc
bavilo, Ferda každého zaslouženě pochválil a odevzdal jim
další kousek z klíče. Děti nedočkavě hledaly další fáborky
a cestou nahlas přemýšlely, koho ještě asi potkají. Po chvíli

už zaslechly dovádivé prozpěvování holčičky v červeném
čepečku - Červené karkulky. Karkulka měla všechno, co má
správná pohádková Karkulka mít - červený čepeček a hlavně
košíček, tedy spíše koš plný makových buchet. Děti i rodiče
se občerstvili a odpočnuli. Potom Karkulka dětem zavázala
oči a ty musely hádat, jakou dobrotu jim dala ochutnat. Děti
všechno poznaly, zamávaly Karkulce a s dalším kouskem
klíče uháněly dále hledat fáborky.
Už jim scházel pouze jediný kousek klíče od pokladu
a cítily, že se blíží konec putování.
Cesta vyvedla děti z lesa, hájenka už byla na dohled, ale
u kaštanů na děti ještě čekali dva obrovští myšáci, jako by
právě vypadli z pohádky od Disneyho. Pro děti si připravili
míčky, se kterými se musely trefit do nevelkých otvorů
v papírových stojanech. Děti se snažily, trefovaly se
a myšáci jim nadšeně tleskali svými velkými býlími tlapami.
Poslední kousek z klíče dokonale zapadl do skládačky,
děti si pyšně nesly celý poskládaný klíč a dychtivě pozorovaly, co se bude dít dál. U altánku před hájenkou stála tajemná bytost celá zahalená v plášti s maskou na obličeji. Byl to
strážce pokladu, kterému děti předložily klíč a strážce jim
poklad vydal. Pokladem byla - jak jinak - truhlička plná sladkých dobrot, bonbonů, lízátek, žvýkaček, oplatků, čokoládek a nafukovacích balónků. Děti si všechny sladkosti spravedlivě rozdělily a s nafouklými balónky se pomalu vydaly
spolu s rodiči zpět na hřiště. Cestou dolů si sdělovaly dojmy
a na jejich usměvaných a užaslých tvářích bylo vidět, že na
tuto cestu budou ještě dlouho vzpomínat. Na hřišti už na děti
čekal otevřený kiosek a rozdělaný oheň. Cestu za pokladem
jsme ukončili u táboráku opékáním špekáčků a zpíváním
písniček s kytarou.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem tatínkům
a maminkám, co se obětavě oblékli do kostýmů a masek,
i všem ostatním, kteří pomohli s organizací. Bez jejich
nadšení by tato akce nikdy nevznikla.
Irena Birkeová, Simona Večeřová
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Společensko-kulturní akce
Vítání občánků

V letošním roce jsme do naší obce přivítali 8 občánků
narozených v roce 2007. Slavnostní uvítání se uskutečnilo
v zasedací místnosti obecního úřadu a to v neděli 16. března
2008. Děti, jejich rodiče a příbuzné přivítala členka zastupitelstva paní Oldřiška Pouchlá.

Slavnostní projev přednesl místostarosta
obce pan Miroslav Šmíd.
Básničky vztahující sek oslavě narození
děťátka přednesly děti pod vedením paní učitelky Ivy Benušové.
Recitace byla vkusně doplněna zpěvem
a hrou na elektrické klávesy v podání Terezy
Škrhákové.
Do naší obce jsme přivítali tyto děti:
Tereza Adámková nar. 11.února 2007
Vojtěch Pacner
nar. 2. května 2007
Adam Žuchovský
nar. 6. června 2007
Jiří Polanský
nar. 18. srpna 2007
Nela Rebrová
nar. 19. října 2007
Eliška Rebrová
nar. 19. října 2007
Adéla Jedličková
nar. 19. října 2007
Marek Malý
nar. 27. října 2007
Děti obdržely od obecního úřadu zlatý
symbol svého zvěrokruhu a další drobné
dárky. Všechny děti byly zapsány do Pamětní knihy obce
Lovčičky spolu se svými rodiči. Závěrem slavnosti popřál
všem přítomným hodně splněných přání a zdraví místostarosta obce.
Miroslav Šmíd, místostarosta obce

4. Babské hody 2008 v novém
Tak, jako v letech minulých, počátek měsíce června 2008
patřil lovčičským ženám, které se rozhodly uspořádat babské
hody tak trochu netradičně. Rozhodnutí, pořádat odpolední
hodovou veselici přímo na návsi před obecním úřadem mělo
hned několik důvodů.
Jedním bylo, že počasí v tyto první červnové dny bývá
velice nestále a bouřkové přeháňky bývaly vždy příčinou
toho, že stárky při průvodu byly takřka nuceny proběhnout
vesnici poklusem, aby chystající se déšť nepoškodil jejich
překrásné kyjovské kroje. Možná i z tohoto důvodu se většina občanů po zahajovacím ceremoniálu rozešla do svých
domovů a průvod stárek po obci pak neměl ten správný

„šmrnc a říz“. Letos byl plán takový, že se upustí od průvodu stárek po vesnici a místo toho bude na návsi hodová veselice, kde stárky představí své nacvičené tanečky a za doprovodu kapely VODĚNKY zatančí a zazpívají společně se
všemi spoluobčany krásné moravské písničky.
12 párů žen opět po několik týdnů připravovalo program
na sobotní odpoledne a večerní zábavu. Nový vítr vnesla do
příprav dodatečně do našich řad povolaná paní Alena Stará
rozená Vlasáková, která svým komediálním talentem velice
obohatila letošní program. Velké díky za to. Sklepníci, tentokrát z řad naší mládeže, měli plné ruce práce, aby nikdo
nestrádal nedostatečným přísunem dobrého moku.

prosinec 2008

11

Zpravodaj
obce Lovčičky

Čímž se tak všechny
stávají i sponzory této
akce.
Za účast na této akci
děkujeme všem občanům,
kteří se jí zúčastnili.
Děkujeme sponzorům
za jejich dary, které umožnily, aby se letošní ročník
stal opět výdělečným.
Výtěžek z minulého ročníku byl povýšen o letošní
a byla zakoupena houpačka se skluzavkou na dětské hřiště.
Tisíceré díky všem !!!

Stoly k posezení, pro děti na pobavení skákací hrad, udírna plná klobásků obsluhovaná panem Miroslavem Kalouskem st. a panem Hovorkou neměly chybu. U výčepu Petr
Klein s Lukášem Khorem se nestačili otáčet. Tak jako
v letech předešlých nechyběly svatební koláčky a dobré lovčičské vínko od pana Rozsypala ml. a pana Kleina st..
Hody byly zahájeny 7. června 2008 ve 14 hodin předáním
hodového práva z rukou pana místostarosty Miroslava Šmída
a slavnostním nástupem stárek v tradičních kyjovských krojích za doprovodu dechové hudby Voděnky na návsi před
autobusovou zastávkou.
Bujaré veselí, humorné tanečky, krásné moravské písně se
nesly skoro letním odpolednem našich krásných Lovčiček.
Kdo netančil, určitě si spolu se stárkami alespoň zazpíval.
Počasí opět nezklamalo. Bouře předčasně ukončila posezení
na návsi, hodová veselice se odsunula do sálu sokolovny, kde
trvala až do 18 hod. Poté se stárky, hudba a sklepníci odebrali na večeři.
Večerní zábava byla zahájena ve 20 hod. Slavnostní nástup
stárek byl ve 21 hod. Po půlnoci po celodenním marathónu
unavené, ale přesto spokojené stárky vrátily hodové právo
zpět do rukou místostarosty Šmída. I tento ročník se nám
podařil.
Poděkování patří Obecnímu úřadu za finanční příspěvek.
Též životním partnerům a rodinným příslušníkům našich
stárek, kteří pomáhali při přípravách sálu a venkovního
posezení, v neposlední řadě také pracovníkům OÚ patří
poděkování za výpomoc při přípravách mimo jejich pracovní dobu.
Zvláštní poděkování patří všem stárkám, které nejen, že
věnovaly přípravám velké množství času, ale nezanedbatelná je i částka za zapůjčení kroje, kterou si děvčata hradí
z vlastních prostředků.

Konicarová Anna
Letovancová Marta
Benušová Iva
Tomašíková Martina
Brtníková Jitka
Pitronová Marie
Pouchlá Oldřiška
Matyášová Dana
Valová Zdena

STÁRKY:
Lacíková Andrea
Marková Míla
Skulínková Olga
Križanová Jaroslava
Životská Lenka
Dítětová Marta
Bartíková Marie
Huňková Dáša
Zajícová Milada
Nekvapilová Eva
Maleňáková Ludmila
Tomašíková Miroslava
Buřilová Jana
Stará Alena
Kovaříková Iva
Urbánková Jitka
Cahová Tess

SKLEPNÍCI: Hrbáč Jan, Kalousek Lubomír ml.,
Matuška Michal, Polanský Jiří
Olga Skulínková

.

DIVADLO

.

I v Lovčičkách se žije kulturou. Dokladem toho je divadelní představení sehrané mladými ochotníky z nedalekých
Velatic. Hru nazvanou STŘET představili v Lovčičkách
velatiční divadelníci 30. 3. 2008 v místní sokolovně za
poměrně velké účasti návštěvníků. Velký potlesk závěrem,
ale i v průběhu představení, byl dokladem toho, že hra zaujala a líbila se.
Další představení, tentokrát s názvem KAŠLU NA
LÁSKU bude mladými ochotníky sehráno v neděli 23. 11.,
rovněž v místní sokolovně.
Za to, že i v malé obci se žije divadelní kulturou je potřeba poděkovat hlavnímu organizátorovi R. Hudcovi a také
obecnímu úřadu, který poskytl zázemí místní sokolovny.
Věřím, že divadelní představení, které nás v nejbližších
dnech čeká, bude stejně pěkné, jako to předchozí, a že zcela
určitě nebude posledním.
Oldřiška Pouchlá
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Sbor dobrovolných hasičů Lovčičky
Další rok je za námi a my se znovu setkáváme na řádcích
zpravodaje. Za rok se v SDH udála spousta věcí, tak se na ně
pojďme podívat. Počátkem prosince roku 2007 SDH ve spolupráci s TJ Sokol uspořádal zájezd do vinárny v Pavlově.
K našemu zklamání, oproti prvnímu zájezdu, jelo jen velmi
málo členů i občanů. Zúčastnila se jej převážně mladší generace. Doufáme, že v letošním roce bude akce vydařenější.
Dále v prosinci SDH zorganizovalo ,,Mikuláše“.
V polovině února SDH uspořádal tradiční ,,Ostatky“, které
nelze pokládat za příliš vydařené, z důvodu klesající
návštěvnosti. To lze také přisuzovat pozdějšímu termínu
a absenci basy. V příštím roce SDH plánuje uspořádat při
této příležitosti zabijačku a nahradit tak pořádání basy, která
se nebude konat z důvodu nezájmu našich členů při realizaci. Po ostatcích v neděli SDH připravil pro děti Maškarní
ples v sokolovně, který dopadl nad naše očekávání.
Nevídaná účast a oblíbenost Maškarního plesu nás přivedla
na myšlenku rozšířit v příštím roce tuto dětskou zábavu
o vystoupení kouzelníka.

POSILOVNA

VSTUP

Návrh SDH – polyfunkční centrum

SÁL

JEVIŠTĚ

Počátkem jara uspořádal sbor každoroční sběr železného
šrotu.
Na konci školního roku SDH připravil ,,Sportovní odpoledne pro děti“, které se jako loňský rok konalo na hřišti.
K našemu překvapení se jej zúčastnilo méně dětí než
v dřívějších letech, ale o to více jich očekáváme v roce
příštím.
Sportovní odpoledne pozvolně přešlo ve večer u táboráku,
děti i dospělí si mohli opéct špekáčky nebo si zapívat při
kytaře. Pro všechny, co se na přípravě odpoledne podíleli,

bylo připraveno grilované maso a tak všichni strávili příjemný večer.
Na přelomu července a srpna jsme uspořádali ,,Letní
noc“. Za přispění příznivého počasí se zábava vydařila
a přilákala mnoho lidí. Spousta dřiny na přípravě se vyplatila, a doufáme, že ta příští bude stejně tak zdařilá, jako ta
letošní.
Činnost sboru však nesahá jen na pole kulturní činnosti.
Téměř dva roky se SDH snaží o vybudování hasičské zbrojnice v obci. SDH bohužel nemá dostatečné finanční prostředky na tuto stavbu a tak se snažíme spolupracovat v této
záležitosti s obcí. Po ročním jednání obecní zastupitelstvo
počátkem roku 2008 určilo pozemek pro výstavbu nové
hasičské zbrojnice v areálu bývalého Agroklasu a to
v prostoru bývalého seníku. S tímto návrhem vzhledem ke
vzdálenosti od obce SDH nesouhlasilo a předložilo vlastní
návrh.
Jednalo se o rozšíření budovy sokolovny a vytvoření polyfunkčního centra. V našem návrhu byla řešena modernizace
sokolovny v 1. etapě,
dále přístavba výčepu, jeho zázemí, WC
a šatny sokolovny.
Dále pak návrh řešil
v 2. etapě přístavbu
sportovních šaten,
sprch a v 3. etapě pak
HOSPODA
přístavbu hasičské
zbrojnice s patřičným
zázemím.
Tento
návrh byl projednán
a nebyl přijat.
Z a s t u p it e l s t vo
předložilo jiný návrh
rekonstrukce sokolovny a bylo rozhodnuto, že budova
BAR
hasičské zbrojnice
bude
samostatná
a bude na jiném
místě.
V průběhu roku
bylo
rozhodnuto
o novém umístění
ZADNÍ POHLED
pozemku pro zbrojnici. Došlo ke kompromisu a vzájemné dohodě a pozemek leží před bránou areálu
bývalého Agroklasu.
V současné době se zpracovává studie nové hasičské zbrojnice, která by zde mohla za pár let vyrůst.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH i všem,
kteří se určitou měrou podíleli na té spoustě práce skryté za
těmito událostmi a chtěl bych jim do příštího roku popřát
mnoho úspěchů.
Ať se nám v příštím roce daří, tak jako v tom letošním.
Luděk Matyáš – jednatel SDH Lovčičky
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Již několik let pořádá obecní úřad společně s lovčičskými
ženami Vánoční besídku v místní sokolovně. Ani loňský rok
nebyl výjimkou.
Jmelím, smrkovými větvičkami a vánočním stromkem
vyzdobený sál, vonící vanilkou, cukrovím a skořicí se zaplnil občany, kteří se rozhodli na chvíli
zapomenout na předvánoční shon
a starosti, aby se ponořili do vánoční
atmosféry starých českých koled
a vánočních zvyků. Svoji dětskou bezprostředností a svými úsměvy tradičně
potěšili naši nejmenší z mateřské školy, následováni žáky ZŠ
Otnice. Již poněkolikáté obohatil naši besídku svým pěveckým uměním sólista opery Slezského divadla v Opavě
p. Kapl, doprovázený na klávesy p. Spáčilovou. Příjemnou
změnou bylo pro nás vystoupení chrámového sboru SCHOLA Otnice pod vedením Antonína Jedličky. Vánoční koledy
v podání tohoto souboru byly pro všechny krásným kulturním zážitkem a tou pravou „tečkou“ na konec.
Dozněly poslední tóny, utichl zpěv i dětské švitoření. Sál
i celá budova se ponořuje do ticha setmělého zimního dne.
Občané i účinkující míří do tepla svých domovů, kam si
mnozí z nich odnáší pěkné vzpomínky, ale i teplo uvnitř sebe
samého. Je to hřejivé teplo ze setkání, je to pocit vzácné vzájemné sounáležitosti, který nás, právě v této době vánoční,
spojuje.
Ing. Hrozková

Vánoční besídka
prosinec 2007
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Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky
Sporty v sokolovně pro žáky
Pokud jde o sportovní vyžití v Lovčičkách, mají žáci možnost chodit do fotbalu nebo se stát mladými hasiči. Chtěli
jsme jim výběr sportovních možností rozšířit a vznikla tradice zimního sportování v sokolovně, která trvá již čtvrtým
rokem. Zpočátku jsme se věnovali stolnímu tenisu. Jednalo
se o pohodovou nesoutěžní sportovní činnost pro každého,
kdo měl zájem trávit volný čas jinak než před televizí. První
hodina byla věnována tréninku žáků, později přicházeli starší zájemci a všichni společně hráli vyřazovací „Ameriku“
s obíháním kolem stolu.
Loni v listopadu jsme se rozhodli vyzkoušet něco nového
a pořídili jsme florbalové hokejky. Díky vysoké účasti máme
možnost střídat nebo stavět více družstev. Největší oblibě se
těší improvizované turnaje, při nichž se rychle za sebou odehraje řada utkání ve vysokém tempu.
Zatímco dosud jsme jen hráli, letos se chceme věnovat
také tréninku, při němž budeme nacvičovat přesnost přihrávky, střelu a kombinaci. Poté bude vždy následovat to, co nás
na florbale baví nejvíc – napínavé zápasy.
Jan Adámek

Z činnosti Veterán klubu Sokola Lovčičky
Letošní rok zahájil místní fotbalový Veterán klub 29. března a to na turnaji v hale Interu ve slovenské Bratislavě.
Turnaj se konal na počest 60. narozenin našeho spoluhráče
pana JUDr. Jana Skalského. Po ukončení turnaje bylo pro
hráče připraveno občerstvení, na kterém byli oslavenci předány dárky.
I další přátelské fotbalové utkání veteránů, tentokrát
v sousedních Otnicích, se neslo ve znamení narozenin, kdy
stejně starým oslavencem byl pan Jaroslav Vacek. Tento
zápas skončil poměrem 5:4 ve prospěch domácích. Družná
zábava a občerstvení po sportovním klání nechybělo ani
zde.
Exibiční utkání sehrál klub 15. června v Kobeřicích. Celý
zápas byl veden v tréningovém tempu, naši hráči byli podstatně lepší a nerozhodný výsledek 4:4 byl dosažen tím, že
vstřelení branek bylo soupeři vědomě umožněno.
Členové našeho klubu nejenom rádi hrají, ale rádi se
i podívají na utkání jiných soupeřů.Příležitosti využili někteří členové a zúčastnili se autobusového zájezdu na přátelské
mezinárodní fotbalové utkání v Londýně a to mezi mužstvem ČR a Anglie (Wembli). Zápas skončil nerozhodně 2:2
a pro všechny účastníky zájezdu to byl nevšední sportovní
zážitek.
Sportovní akce se konaly i na našem fotbalovém hřišti ve
Svaté. Ve dnech 4. - 6. září hostili místní členové přátelský
Veterán klub z Bosny a Hercegoviny, z městečka Medoborje.
Přijelo celkem 22 hráčů a jejich příznivců, kteří byli ubytováni v penzionu ve Slavkově.
V rámci přiblížení naší republiky hostům byl zorganizován
jednodenní zájezd do Prahy, kterého se jako průvodci
zúčastnili pánové Václav Bubla a Pavel Prokop. A protože

žijeme na Moravě, druhý den návštěvy strávili hosté
v brněnské metropoli.
V sobotu po příjezdu do Lovčiček byli naši přátelé přivítáni paní starostkou na obecním úřadu. Po slavnostním přípitku a krátké neformální besedě jsme se odebrali na hřiště, kde
byl zahájen přátelský turnaj. Jelikož nedojeli sportovní přátelé z Bratislavy, byla utvořena čtyři mužstva a hrál každý
s každým. Po ukončení sportovního zápolení následovalo
přátelské posezení s bohatým občerstvením v sokolovně. Po
předání cen (pohárů) byla celá
akce před půlnocí ukončena.
Další přátelský zápas veteránů měl být sehrán 3. října
u příležitosti 50. narozenin
pana Rumíška, hráče našeho
Veterán klubu a 70. narozenin
pana Jaroslava Dubského,
našeho příznivce. Pro špatné
počasí se zápas neodehrál
a zůstalo jen při oslavě
v nových kabinách.
Došlo i na oplacení návštěvy našich přátel z BosnyHercegoviny a to ve dnech
14.-18. října, kdy se 19 členů
našeho klubu zúčastnilo přátelského fotbalového turnaje
v městečku Medoborje. Kromě sportovního zápolení si
účastníci zájezdu prohlédli města Dubrovník a Mostar.
Nádherné počasí, teploměr ukazoval 27 stupňů, mnozí využili i k příjemnému koupání. Zájezd se zkrátka vydařil.
Jan Podloucký, st.
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Vánoční svátky – význam a tradice
Vánoční svátky jsou jedny z nejvýznamnější křesťanských
svátků. Málokdo však ví, jaký je pravý význam adventu,
Božího hodu či svátku Sv. Štěpána. Víte, jaké zvyky a tradice
se v jednotlivé vánoční svátky dodržují?

Advent - předzvěst vánočních svátků
Advent je období přípravy na Vánoce a pochází
z latinského slova adventus, což znamená „příchod” (příchod
Ježíše Krista). Advent začíná čtyři neděle před prvním
svátkem vánočním. Ačkoliv je dnes vnímán především jako
čas horečných nákupů, jeho skutečným, duchovním smyslem je očekávání druhého příchodu Krista. Po celé období
adventu by se mělo jíst střídmě, jde o dobu postní.
Symbolem adventu je adventní věnec.

Mikuláš – 6. 12.
Mikuláš byl mladý biskup, přítel dětí , mučedník
i pomocník v nouzi. Byl významným a výjimečným světcem
a jeho působení se slaví dodnes. Protože zemřel 6. prosince
(rok mezi 345 a 351 - není dosud přesně znám), právě
v předvečer tohoto dne navštěvuje děti muž s bílým vousem a obdarovává je nejčastěji sladkostmi nebo naopak
kárá za jejich chování po celý rok.

Silvestr – 31. 12.
Sv. Silvestr byl kněz, který přežil pronásledování křesťanů
a stal se papežem. Jeho svátek začal být spojován
s oslavami až v 16. století, kdy byl v křesťanských zemích
zaveden gregoriánský kalendář a počátek nového roku
stanoven na 1. ledna. Lidé děkovali za vše dobré v minulém
roce a modlili se za dobrý rok další. V 19. století, kdy společnost s rozvojem vědy a techniky postupně bohatla, začaly být bohaté i silvestrovské oslavy. Půlnoční přípitek, kdy
nesmí chybět správně vychlazené šampaňské, se jako zvyk
ustálil až koncem 19. století.

Nový rok – 1. 1.

Štědrý den je bezpochyby nejoblíbenějším vánočním svátkem. Končí jím období adventu (a půstu) a pro věřící začíná oslava Narození Páně. V tento den je dodržována řada tradic, mezi nejznámější určitě patří zlaté prasátko nebo krájení jablka. Večer se celá rodina sejde u štědrovečerní večeře,
tedy u tradiční hrachové polévky a kapra s bramborovým
salátem. Poté se všichni přesunou k vánočnímu stromečku
a rozbalují dárky.

První leden byl jako den nového roku považován až od
17. století. Předtím začínal nový rok prvním březnem. Na
Nový rok se scházely celé rodiny u vepřového a čočkové
nebo krupicové polévky, které měly údajně po celý rok zajistit přísun peněz. Nesměl se podávat zajíc či drůbež, aby
štěstí neuteklo nebo neulétlo. Dosud uznávanou tradicí je
zákaz nepříjemných prací, podle přísloví: „Jak na Nový
rok, tak po celý rok”. Před Novým rokem si přátelé a známí
posílají novoročenky s přáním všeho dobrého v nadcházejícím roce

Boží hod vánoční – 25. 12. / 1. svátek
vánoční

Tři králové – 6. 1. - vánoční svátky zase za
rok

Boží hod vánoční neboli svátek Narození Páně je prvním
vánočním svátkem. Lidé v tento den hojně navštěvují kostely, nejvíce večer na půlnoční mši. U oběda se za slavnostně
prostřeným stolem schází celá rodina. Součástí takového
oběda je obvykle pečená husa se zelím a knedlíky. Stejně
jako na svátek sv. Štěpána je zakázáno pracovat. V některých
zemích si lidé dárky nedávají o Štědrém večeru, ale až ráno
na Boží hod vánoční. Dárky se rozdávají na památku daru,
který lidstvo dostalo od Boha v podobě Syna božího.

Tři králové byli mudrci považováni za první, kteří se přišli
poklonit narozenému Ježíši. Děti převlečené za Tři krále
v tento den chodí od domu k domu, zpívají koledy a na
dveře či rám okna píší křídou zkratku K + M + B, což je
zkratka jmen Tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar).
Zkratka má domu přinést štěstí. Za svou koledu a přání
všeho dobrého dostávají děti sladkou odměnu. Svátkem Tří
králů končí cyklus vánočních svátků a odstrojuje se
vánoční stromeček.
Miroslav Šmíd, místostarosta

Štědrý den – 24. 12.

Sv. Štěpán – 26. 12. / 2. svátek vánoční
Den sv. Štěpána je druhým svátkem vánočním. Sv. Štěpán byl kazatel hlásající, že Kristus byl Mesiášem předpovězeným proroky. Za tyto výroky byl ukamenován. V našich
zemích je den sv. Štěpána spojen především s koledou. Na
sv. Štěpána chodili koledníci s velkou zlatou hvězdou
a zpívali speciální štěpánskou koledu: „Koleda, koleda,
Štěpáne”. Podle tradice by se v tento den měly navštěvovat
rodiny, vyměňovat si dárky a přát mnoho úspěchů a zdaru.
Vánoční koledování končí na den Tří králů, který je posledním vánočním dnem.
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Reprezentace obce ve sportovní kynologii
p. Irena Schettlová

24.-25. 5. 2008
Štrba
- kvalifikační
závod
na mistrovství
Slovenské republiky sportovní
kynologie:
2. místo
+ 1. místo za
nejlepšího obranáře.

Umístění družstva stolních tenistů
(Šebesta Karel, Hudec Richard, Hudec Martin)
Okresní soutěž 2. třídy - Základní část po 7 kole
Poř.

Mužstvo

Utkání V

R

P

Zápasy

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drnovice C
Bučovice B
Bučovice C
Olšany A
Otnice C
Slavíkovice B
Lovčičky A
Bošovice A
Vážany n/L A
Hoštice B
Mouřínov A
Orlovice B

7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6

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

1
1
1
2
3
3
3
2
4
7
7
6

75:51
88:38
80:46
76:50
74:52
66:60
56:70
68:40
60:66
40:86
26:100
29:79

19
18
18
17
15
15
15
14
13
7
7
6

6
5
5
5
4
4
4
4
3
0
0
0

Poděkování
Každým rokem odejde z našich
řad hodně občanů, ať už mladších,
nebo i těch starších.
Stalo se již zvykem, že na požádání promluví nad otevřeným
hrobem nebo v obřadní síni krematoria a tím projeví upřímnou
soustrast všem pozůstalým, pan
místostarosta obce Miroslav
Šmíd.
Za jeho krásná, procítěná slova
útěchy mu především děkují ženy
- vdovy.
Myslím si, že tato slova nepíši
jen sama za sebe, ale i za ostatní
občany, kterých se tato smutná
událost týkala.
Vím, že má pan místostarosta
i jiné a důležitější povinnosti, ale
myslím si, že i toto je záslužná
činnost, kterou oceňuji.
Poděkování patří i těm dříve
narozeným, kteří se o tyto věci
starali:
p. Janu Podlouckému
a p. Jarmile Hörlové.
Nemohu opomenout i paní starostku Jaroslavu Hrozkovou,
která ochotně pomáhá starším
občanům s vyřizováním různých
písemností a také se velkou mírou
podílí na rozkvětu naší krásné
obce.
Všem ještě jednou děkuji.
Květa Růžičková

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení občané,
bývá zvykem, že v závěru našeho Zpravodaje přeji Vám všem
krásné a veselé prožití svátků vánočních. Nebudu dělat vyjímku
ani letos. Než tak ale učiním, dovolte mi, abych poděkovala těm
občanům naší obce, kteří se v letošním roce jakýmkoliv způsobem podíleli na práci pro svou obec a své spoluobčany. Mé poděkování patří členům ZO, pracovníkům obecního úřadu a zejména
všem členům dobrovolných organizací a spolků v obci, kteří
svoji práci vykonávají nezištně a ve svém volném čase.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám za sebe i za Zastupitelstvo obce Lovčičky krásné
Vánoce a šťastný Nový rok 2009.
Ing. Hrozková, starostka
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