Zpravodaj
Ročník VI.
Prosinec 2009

obce Lovčičky

Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
již šestým rokem ve stejném období přicházíme za Vámi se Zpravodajem obce Lovčičky, abychom tímto způsobem
připomenuli a také i zhodnotili dění v naší obci v průběhu celého roku. V letošním čísle Zpravodaje, stejně tak jako
v jeho předchozích ročnících, najdete informace o činnosti obecního úřadu, o jeho problémech ale i radostech.
Prostřednictvím zástupců organizací a spolků působících v obci, se dozvíte o jejich činnosti.
Věřím, že zejména starší generace občanů, kteří se již nemohou zúčastňovat dění v obci, si se zájmem přečtou o tom,
čím naše obec žije. Prostřednictvím web. stránek obce se pak tato tiskovina dostane např. i k lidem, kteří žijí desítky,
stovky i tisíce kilometrů od nás, k lidem, kteří se v Lovčičkách narodili a mají k naší obci stále pevnou vazbu.
I proto se snažme, aby bylo hodně toho pozitivního o čem lze psát, aby bylo co ukázat.
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Z činnosti zastupitelstva obce - rok 2009
Prosinec 2008
- schváleno rozpočtové provizorium obce na rok 2009 do
doby schválení řádného rozpočtu
- rozpočtové opatření obce č. 9/2008
- projednán návrh poplatků pro rok 2009
- projednán a schválen návrh na vydání Územního plánu
obce Lovčičky formou obecné povahy
- stanovení kompetencí pro starostku obce (rozpočtová
opatření)
- projednání žádosti o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Václava, žadatel Římskokatolická farnost Otnice
- uzavření smlouvy s E-ON na zřízení věcného břemene
(připojení RD Pod zahrádkami)

Leden 2009
- schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunál. odpadu
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku parc.č. 2200/2, k.ú. Lovčičky
- uzavřena Smlouva o dílo na poskytování zdravotně technických služeb (deratizace)
- jednáno s úřadem práce o zřízení 2 pracovních míst na
veřejně prospěšné práce
- zadáno vypracování zástavbové studie v lokalitě
Pastoušky (fa ARPOS Brno)

Únor
- příprava finančního rozpočtu obce na rok 2009
- jednání komise pro posouzení studie výstavby požární
zbrojnice předložené firmou Schwarz
- cenová nabídka VaK Vyškov na práce související s výměnou vodoměrů v obci
- žádost T.J. Sokol na poskytnutí finanční dotace pro rok
2009
- projednání zastavovací studie lokality Pastoušky za účasti občanů
- jednáno s PF ČR a Osevou ve věci převodu pozemků do
vlastnictví obce v areálu bývalého statku
- schválení finančního rozpočtu na rok 2009
- schválení rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok
2009
- schválení sdruženého sociálního fondu na rok 2009
- výsledek inventarizace majetku obce za rok 2008
- projednání návrhu na použití hospodářského výsledku
MŠ Lovčičky za rok 2008
- schválení návrhu na změnu č. 1 územního plánu obce
- územní působnost Místní akční skupiny „Za humnama“
- návrh na typový projekt CzechPOINT - kontaktní místo,
schválení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu
- smlouva o dílo na vypracování změny č. 1 územního
plánu (Studio REGION Brno)
- zajištění akce „Vítání občánků“

Březen
- smlouva o výpůjčce nemovitostí (budova č. 65 a pozemek p.č. 309) Obec vs.ÚZSVM

- seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
za rok 2008
- rozpočtové opatření obce č. 1/2009
- pronájem kiosku a kabin, ustavení správce sportovního
zařízení obce
- výběr dodavatele na nákup HW - Czech POINT
- rekonstrukce a modernizace budovy sokolovny (sjednoceny požadavky a vize), zadáno vypracování studie přestavby – Bc. Matyáš L.

Duben
- výběr zhotovitele zakázky „Prodloužení IS v lokalitě
Pod zahrádkami“ (výstavba RD), z přihlášených 4 firem
zastupitelstvo vybralo firmu DURIT s.r.o., Měnín
- vypovězení Smlouvy o poskytování služeb na svoz komunálního odpadu uzavřené mezi Obcí Lovčičky a firmou
SITA CZ, a.s. Praha, Divize Jih, Blansko a to k datu 1. 8. 2009
- projednán návrh smlouvy firmy RESPONO, a.s. Vyškov
na provozování služby na svoz a nakládání se směsným
komunálním odpadem
- projednán návrh zápisu do kroniky obce předložený kronikářkou p. Ivou Benušovou
- projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok
2008:
výsledek hospodaření obce za r. 2008
stav účelových fondů
hospodaření příspěvkové organizace mateřské školy
vyúčtování finančních dotací
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
- předložen návrh situace rozdělení parcel k budoucí
výstavbě RD Pod zahrádkami, II. etapa
- schválení Smlouvy o dílo předloženou fa DURIT - prodloužení IS Pod zahrádkami
- schválení rozpočtového opatření obce č. 2/2009
- uzavřena Dohoda ve věci zajištění veřejného pořádku
a bezpečnosti silničního provozu s obvodním oddělením
Policie ČR ve Slavkově u Brna

Květen
- informace zástupce Policie ČR, obvodního oddělení
Slavkov u Brna o bezpečnostní situaci v obci
- rozpočtové opatření obce č. 3/2009
- schválen záměr odkoupit pozemek parcelního č. 4753,
výměra 911 m2, k.ú. Lovčičky do vlastnictví obce z důvodu
budoucího umístění ČOV
- proveden výběr ze 2 přihlášených firem pro výkon technického dozoru investora pro stavbu prodloužení inž. sítí Pod
zahrádkami. S ohledem na cenovou nabídku ZO vybralo fa
ARPOS Brno
- předloženy 4 varianty studie rekonstrukce sokolovny
doplněné výkladem zhotovitele

Červen
- stanovení podmínek pro přijímání sponzorských darů
pro mateřskou školu
- návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce
- stanovení prodejní ceny pozemků v obci
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- schválení darovací smlouvy na převod 7 pozemků v k.ú.
Lovčičky do majetku obce
- rozpočtové opatření č. 4/2009
- schválení kupní smlouvy na převod pozemků do vlastnictví obce od Státního statku Valtice, s.p. v likvidaci.
Pozemky leží v areálu bývalého Agroklasu
- uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor (býv.
konírna ve statku), účel nájmu: provozování stolařské výroby a montáže

Červenec
- zadání vyhotovení projektové dokumentace pro územní
řízení na stavbu hasičské zbrojnice (Ing. Schwarz,
Hustopeče)
- rozhodnutí o přidělení obecního bytu č. 3 (v budově OÚ)
- rozpočtové opatření obce č. 5/2009
- reklamace závad na budově sportovních kabin ve Svaté
u zhotovitele fa LAWSTAV Vyškov
- projednání podmínek separování bioodpadu z domácností, včetně kalkulace svozu, předložených fa RESPONO
Vyškov (založena dceřinná společnost REBIOS – záměr
vybudování plynové biostanice)

Září
- stanovení výše vodného pro rok 2009
- schválení Směrnice pro vedení sociálního fondu
- rozpočtové opatření obce č. 6/2009
- schválení nové Zřizovací listiny příspěvkové organizace
MŠ Lovčičky (zřizovatelem MŠ je obec)
- projednání rozpočtového výhledu obce na léta
2010 - 2014
- schválení Zadání změny č. 1 Územního plánu obce
Lovčičky (po projednání s dotčenými orgány, ostatními
organizacemi, sousedními obcemi a dalšími účastníky)
- projednání Projektového záměru optimalizace odpadového hospodářství obce Otnice – sběrný dvůr odpadů Otnice
- vedením MŠ předloženo rozhodnutí o udělení vyjímky
z počtu dětí na školní rok 2009/2010 (z 24 na 25 dětí ve
třídě)
- žádost fotbalového klubu Veteránů Lovčičky na poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním turnaje s mezinárodní účastí
- rozhodnutí o zákazu používání motorových pil, sekaček,
křovinořezů a pod. o nedělích (požadavek občanů na zajištění klidu)
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- žádost stárků o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů na zapůjčení krojů (Václavské hody)

Říjen
- rozpočtové opatření obce č. 7/2009 a č. 8/2009
- schválení Manipulačního řádu pro vodní dílo „Malá
vodní nádrž Žleb“ Otnice
- rozhodnutí o vydání Zpravodaje obce, výzva občanům pro
poskytnutí příspěvků stanovení termínu pro jejich odevzdání
- DSO Ždánický les a Politaví pořádá 3. 10. 2009 akci
„Slavkovská iniciativa smíření“
- schválena Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové
finanční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDHO (hasiči)
- informace o hospodaření obce k 30. 9. 2009
- Smlouva o spolupráci obcí slavkovského regionu
a Města Slavkova u Brna na sdružení finančních prostředků
na zakoupení ALKOTESTu pro potřeby P-ČR, obvodního
oddělení Slavkov u Brna
- ZO rozhodlo o ceně pozemků pro výstavbu RD Pod
zahrádkami II. etapa
- seznámení s výsledkem kontroly zajištění dodávky pitné
vody v jakosti předepsané zákonem č. 258/2000 Sb., (kontrolující – KHS Brno, pracoviště Vyškov)
- projednání žádosti o stanovisko obce k výstavbě rodinného domu v místní části Podcibulčí
- rozhodnutí o výši poplatků pro cvičence na sezonu
2009/2010 (sokolovna, tělocvična, mateřské školy)

Listopad
- stanovení podmínek k provedení inventarizace majetku
obce za rok 2009
- informace o provedení dílčího přezkoumání hospodaření
obce pracovníky ekonomického odboru, kontrolního oddělení KÚ JMK za období 1. 1. - 30. 9. 2009
- projednání výsledku provedené státní kontroly na archivnictví a spisovou službu obce (Státní okresní archiv ve
Vyškově)
- rozpočtové opatření obce č. 9/2009
- předložen koncept zastavovací studie Podcibulčí
- schválení trasy prodloužení vodovodního řadu obce do
bývalého statku
- projednání záměru a technologického postupu oprav
sklepů v budově obecního úřadu
- informace o výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka
a strávníka ZŠ Otnice

Hospodaření obce v roce 2009
Zastupitelstvo obce v závěru roku 2008 rozhodlo, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění,o rozpočtovém provizoriu, kterým se hospodaření obce řídilo do 26. 2. 2009, kdy
byl schválen rozpočet obce na letošní rok. Jednalo se o rozpočet tzv. nevyrovnaný, kdy příjmy rozpočtované ve výši
6 200 000,- Kč, byly povýšeny zapojením zůstatku na běžném úč. k 31. 12. 2008, na částku 8 094 800,- Kč. Zůstatek
na účtu obce na konci roku 2008 tedy činil 1 894 800,- Kč.
Výdaje obce na rok 2009 byly rozpočtovány stejnou částkou.

Během roku byl původně schválený rozpočet navýšen jak
v části příjmové, tak i výdajové o částku 595 700,- Kč.
Jednalo se o:
- daň z příjmu právnických osob
272 800,- Kč
- dotace z JMK na územní plán obce
81 700,- Kč
- dotace na volby do EP
17 300,- Kč
- dotace na pořízení HW na CzechPOINT, 79 900,- Kč
datové schránky, spisovou službu
- dotace na mzdy pracovníků na VPP
144 000,- Kč
(pracovníci vzati z evidence ÚP)
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Současná celosvětová hospodářské krize se nevyhýbá ani
městům a obcím a „podepsala“ se negativně i na ekonomice
naší obce a to reálným poklesem daňových příjmů ve srovnání s rokem 2008.
Na konci III. čtvrtletí měla obec na sdílených daních o 400
tis. Kč méně, než za srovnatelné období roku předchozího.
Celkovou bilanci budeme znát samozřejmě až po uzavření
hospodářského roku.
I přes tato fakta se obec snažila vyjít vstříc požadavkům
organizací a spolků, působících v naší obci, a poskytnout jim
finanční dotaci. Finanční podpora byla poskytnuta:
- 30 000,- Kč SDH pro krytí části nákladů spojených
s pořádáním kulturních akcí
- 30 000,- Kč TJ. Sokol pro úhradu části nákladů spojených s pořádáním společenských akcí
- 30 000,- Kč Římskokatolické farnosti v Otnicích na
vnitřní opravy v kostele sv. Václava v Lovčičkách
- 13 800,- Kč stárkům na kroje (Václavské hody)
- 3 000,- Kč Veterán klubu na nákup pohárů pro turnaj
s mezinárodní účastí
Dále:
- 246 000,- Kč obdržela mateřská škola na pokrytí nákladů na provoz (MŠ je příspěvkovou organizací obce)
- 283 000,- Kč uhradila obec za neinvestiční náklady na
žáka a strávníka ZŠ Otnice

Projekty rok 2009
Na konci roku 2008 rozhodlo zastupitelstvo obce o prioritách pro letošní rok, kterými se stala příprava projektů pro
akce plánované na několik nejbližších let.
Z daného důvodu obec v tomto roce realizovala pouze
výstavbu prodloužení inženýrských sítí Pod zahrádkami a to
v zájmu rozvoje bydlení u nás. Došlo k prodloužení vodovodního řadu, plynofikace, veřejného osvětlení, splaškové
kanalizace, nízkého napětí a vybudování komunikace (bez
finálního povrchu). S pracemi započala firma DURIT, s.r.o.
Měnín v dubnu a ukončeny byly v červenci. Investice, ke
které je nutno připočítat ještě náklady na vypracování projektových dokumentací a odměnu pro TDI (technický dozor
investora), přišla obec na 1400 tis. Kč. Na nákladech IS se
finančně podíleli i vlastníci RD budovaných v této části.
Po stavební stránce bylo dokončeno vybudování dětského
hřiště v zahradě mateřské školy, včetně terénních úprav celého prostoru. Symbolicky jsou zde nainstalovány dva hrací
prvky, další, včetně malé pergoly, bude pořizováno postupně,
s ohledem na finance.
Firmě Ing. Schwarze z Hustopeče bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu požární zbrojnice - 28 800,- Kč. V nejbližších
dnech bude stavebním úřadem zahájeno řízení ve věci vydání rozhodnutí.
Firma ARPOS Brno zpracovala pro obec zastavovací studii výstavby Na Pastouškách. Jedná se o pozemky fyzických
osob určené územních plánem k individuální výstavbě.
V současné době připravují projekty pro stavbu dva stavebníci. Připravuje se i výstavba RD na Podcibulčí, avšak do
doby změny územního plánu nelze v dané věci konat konkrétní kroky.
Z několika předložených variant studií rekonstrukce sokolovny byla vybrána ta, která se jevila jako nejoptimálnější,
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dnes je vypracován projekt rovněž pro územní řízení, který
bude postoupen stavebnímu úřadu.
Obci bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí
pro stavbu Prodloužení inženýrských sítí pro RD Pod
zahrádkami II.
Odbor životního prostředí, úsek státní památkové péče,
MěÚ ve Slavkově u Brna, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu v Brně, vydal obci na její žádost tzv.
závazné stanovisko k provedení obnovy kapličky sv. Anny,
která je vedena jako kulturní památka. Stavební úřad pracuje na vydání stavebního povolení pro tuto akci.
V průběhu roku byla zpracována a obci předána projektová dokumentace pro územní řízení i stavební povolení na
stavbu „Lovčičky-kanalizace a ČOV“. Celková úhrada za
projekty - 928 tis. Kč.
Schválena a projednána byla Změna č. 1 Územního plánu
obce Lovčičky, její předpokládané dokončení je na jaře
r. 2010.
Změna územního plánu byla vyvolána potřebou nového
umístění budoucí ČOV na katastru obce Lovčičky. Původní
ÚP s touto variantou nepočítal.

Výhled na rok 2010
V duchu proklamovaného „připraveným štěstí přeje“ se
obec se vší vervou vrhne na získání prostředků pro financování, v dohledné době největší a také nejsložitější investice,
kterou je výstavba splaškové kanalizace a čističky odpadních
vod (ČOV). Plánovanou akci je nutno vidět asi ze tří úhlů
pohledu.
1) Předpokládaný celkový finanční objem projektu je 50 mil.
Kč a jeho získání bude náročné. Prostředky, ať už
z Operačního fondu životního prostředí nebo z evropských fondů, jsou poskytovány jen do určité výše - např.
90% - způsobilých výdajů projektu. Zbytek, v našem případě 5 mil. Kč, dofinancuje obec z vlastních zdrojů, případně z úvěru.
2) Realizace stavby se neobejde bez zásahů do vozovky,
veřejné zeleně i do pozemků soukromých osob, bude
nutno řešit napojení každého rodinného domu na novou
kanalizaci.
3) Oprava veškerých ploch a komunikací dotčených průběhem stavby. Po ukončení si obec zcela jistě oddechne;
místní vodoteč bude prosta všeho nežádoucího, co je dnes
do ní vypouštěno, dojde ke zlepšení životního prostředí.
Tolik na straně jedné.
Na straně druhé musí občané počítat s podstatným zvýšením plateb za stočné a také s tím, že rozvoj obce bude
z finančních důvodů po určitou dobu přibrzděn. Kdy bude
započato s výstavbou nelze prozatím jednoznačně určit.
Na jaře 2010 (po změně územního plánu) požádá obec
o vydání územního rozhodnutí a současně bude pracovat
na podání žádosti o dotaci. Další kroky se již budou odvíjet od toho, do jaké míry bude obec úspěšná při získání
dotace.
Realizace oprav a rozšíření sokolovny, stejně tak i výstavba nové hasičské zbrojnice, je opět záležitostí získání potřebných financí. I zde je nutné si stanovit priority a mít na mysli,
že každé dotaci je třeba dofinancování z vlastních zdrojů,
případně z úvěrů.
Ing. Hrozková, starostka
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Informace z obecního úřadu
Poplatky
Obecní úřad započne s vybíráním poplatků od pondělí
1. 2. 2010. Opětovně žádáme občany, aby platby v hotovosti
hradili pouze v úřední dny. Samozřejmě lze tuto platbu provést i bezhotovostně převodem na účet obce (č.ú.
8325731/0100, var. symbol = číslo popisné RD). Vodné za
rok 2009 bylo zastupitelstvem stanoveno ve výši 26,- Kč za
m3 (zvýšení o 1,- Kč oproti loňskému roku), o výši ostatních
poplatků – za sběr komunálního odpadu, poplatek za psy,
stočné – bude jednáno v zastupitelstvu obce v prosinci.
Pozitivní informací pro obec a potažmo pro občany je sdělení svozové firmy společnosti RESPONO Vyškov, že poplatky
za služby pro rok 2010 nechává v cenové úrovni roku 2009.

Statistika dat obyvatel
K 31. 10. 2009 je v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno 578 občanů, z toho 284 mužů a 294 žen (věk 0-100 let).
Průměrný věk obyvatel je 40,65 roků, u mužů 39,14 u žen
42,10. Do konce října se do obce přistěhovalo 6 osob, stejný
počet občanů se z trvalého pobytu odhlásil, narodily se 4 děti
a zemřeli 2 občané.

Narodili se tito občánci:
- Tomáš Huňka
- Dorota Krejčí
- Pham Adam Son
- Tina Smetanová

únor
srpen
srpen
září

Z našich řad odešli:
Barbora Cikánková
Jan Gargoš

Sběrný dvůr Slavkov u Brna
V zájmu zachování zdravého životního prostředí pro nás
i generace příští, apelujeme opětovně na všechny občany,
aby odkládali nepotřebné věci pouze tam, kam skutečně
patří. Kromě místních možností ke sběru odpadů, je možno
po předložení jakéhokoliv dokladu o totožnosti odevzdat
odpad do Sběrného dvoru ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora
1469, tel. 544 227 483, mob. 603 845 713.
Otevírací hodiny:
Pondělí
13.00 – 18.00 hod.
Středa
13.00 – 18.00 hod.
Sobota
8.00 – 12.00 hod.
Pro občana bezplatně (hradí obec) zde lze odložit např.:
nebezpečné odpady - barvy, laky, lepidla, monočlánky,
akumulátory, zářivky, léky apod.
ostatní odpady - koberce, matrace, ledničky, pračky, rádia,
TV, nábytek apod.
Za úplatu (hradí občan) - stavební suť, pneumatiky, stavební odpad (dveře, okna, apod.)
Ing. Hrozková, starostka

Změna ordinačních hodin MUDr. Víškové od 1. 1. 2010

Služby obecního úřadu
S rozvojem elektronizace ve veřejné správě nastává zásadní změna v komunikaci mezi občany a úřady, která spočívá
v přiblížení veřejné správy občanům. I náš úřad zřídil za
finanční podpory státu tzv. kontaktní místo veřejné správy
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál. Pomocí Czech POINTu může občan na
jednom místě získat a ověřit data z veřejných informačních
systémů způsobem kdy „obíhají data, ne občan“.
Prostřednictvím této služby může občan na našem úřadu
získat:
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Poskytnutí veškerých údaje údajů v písemné podobě je
zpoplatněno.

Statistika Úřadu práce Vyškov – k 31. 10. 2009
Míra nezaměstnanosti
v mikroregionu Slavkov

v okrese Vyškov
8,7 %
(10/2008 – 4,5 %)
v obci Lovčičky
8,9 %
(10/2008 – 2 %)
v České republice
8,5 %
ÚP ve Vyškově evidoval k danému období 4 044 osob
(nárůst oproti r. 2008 o 1858 osob), z toho bylo 1972 žen
a 565 občanů se zdravotním postižením. Nejnižší nezaměstnanost v okrese Vyškov byla v obcích Březina 0 %, Krásenko
4,1 % a Pustiměř 4,7 %. Míru nezaměstnanosti vyšší než
15 % vykázalo 7 obcí (m.j. Podivice 18,0 %, Kožušice
20,5 %). V naší obci bylo v tomto období z počtu 247 ekonomicky aktivních obyvatel nezaměstnáno 22 občanů.

7,9 %

(10/2008 – 3,4 %)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-11.00
11.00-13.00
7.00 -11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-18.00
7.00-11.00
11.00-13.00
7.00-11.00
11.00-13.00

všichni pacienti
objednaní, prevence, závody
všichni pacienti
objednaní, prevence, závody
všichni pacienti
pracující, akutní případy
všichni pacienti
objednaní, prevence, závody
všichni pacienti
objednaní, prevence, závody

Obecní úřad chystá na únor 2010 „Setkání s důchodci“,
které se bude konat v místní sokolovně. Zváni budou všichni starší občané, pro které bude připraven kulturní program
i malé občerstvení. Věříme, že pozvaní se v hojném počtu
zúčastní a společně prožijí příjemné chvíle.
Dobročinná akce „Tříkrálová sbírka“ organizovaná Českou katolickou charitou se v Lovčičkách uskuteční v sobotu
9. 1. 2010. Koledníci s pokladničkami se po obci rozejdou
od 9 hod. dopoledne. V roce 2009 se akce konala již podeváté a výnos sbírky v celostátním měřítku přesáhl 64 mil. Kč.
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❀ Mateřská škola ❀
Nejdůležitější událostí v naší školce je otevření nové školní zahrady. Od loňského roku se podařilo dokončit oplocení,
terasu s chodníkem, vysázet nový trávník, zprovoznit nové
pískoviště s ochrannou sítí a zakoupit dvě houpadla.
Chodník dokončila firma Lacík s.r.o. Za celoroční snahu
děkujeme paní starostce, všem zaměstnancům obce, kteří se
zasloužili nejen o dokončovací práce a oplocení celého
pozemku, ale i o pravidelné sekání nového trávníku. Dále
děkujeme panu Květoslavu Brtníkovi, který jej vysel
a pomáhal s jeho údržbou, panu
Luboši Brtníkovi za nový dřevěný
plot a branku. Také paní učitelce
Arnoštové, která věnovala školce na
zahradu lavečku a slunečník. Od září
zahradu využíváme, dětem se na ní
moc líbí. Letos na podzim bychom
chtěli pokračovat s výsadbou zeleně
a příští rok podle finančních možností vybudovat přístřešek na hraní,
lavečky a stolky pro děti a zakoupit
další herní prvky.
V letošním školním roce je zapsáno 25 dětí, z toho 13 děvčat a 12
chlapců. 8 dětí má odcházet po
prázdninách do ZŠ.
Od loňské zimy, kdy jsme si užili
hodně sněhu, bobování a zimní
olympiádu na Sóle jsme 2x navštívili divadlo Radost. V únoru pohádku
„O Šípkové Růžence“ a v dubnu „O Perníkové chaloupce“.
20. února jsme uspořádali v mateřské škole karneval,
v březnu jely starší děti plavat do bazénu ve Vyškově.
V březnu jsme také navštívili místní knihovnu a do mateřské
školy přijelo divadlo s pohádkou „O Jasánkovi“. Od února
do května opět probíhaly Edukativně stimulační skupiny pro
děti předškolního věku po děti s rodiči. Letos chodilo všech
8 předškoláků. Ke Dni matek jsme letos netradičně připravili „Odpoledne s maminkou“. Děti po složení plánku trasy
s maminkou obešly několik stanovišť v obci, kde si vyzkou-
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šely znalosti přírody, pozornost i obratnost. Po návratu ke
školce nakreslily mamince obrázek a po hrách s padákem
všem maminkám popřály k svátku. Akce se líbila, děti si
vyzkoušely zase něco nového. Také oslava MDD byla letos
netradiční. Pan Simandl připravil dobývání středověkého
hradu s lukem a šípy, ukázku šermu s ohnivými meči
a polykání ohně. Děti měly další nevšední zážitek, za který
tímto panu Simandlovi děkujeme. V červnu jsme s dětmi
opět hledali poklad podle šipek, další výlet byl do Milešovic
spojený s návštěvou místní mateřské školy. 24.června se na
obecním úřadě rozloučily za účasti paní starostky děti, které
odcházely do ZŠ. 6 dětí do ZŠ Otnice, 2 do ZŠ Bošovice.

Přes prázdniny proběhlo malování schodiště a haly MŠ,
skladu, výdejny stravy, zabudování dveří před WC u šatny
a dokončovací práce na školní zahradě.
V září jsme přivítali nové školáčky. Letošní dlouhé babí
léto dovolilo dětem užít si nové zahrady. V září jsme opět
navštívili divadlo Radost, tentokrát pohádku „Míček Flíček“,
v říjnu v ZŠ Otnice „Tetiny na podzim“. Přes poznávání
kamarádů, školky, podzimní tvoření z přírodnin a pozorování
všeho kolem sebe se pomalu dostáváme k adventu.
Aby se nám celý rok dařilo nám pomáhali rodiče našich
dětí. Za jejich materiální výpomoc,
sponzorské dary, pomoc při různých
opravách a akcích bych jim chtěla
touto cestou poděkovat. V letošním
roce na nás dále pamatovali tyto
fimy, podnikatelé a přátelé školy:
Honební společenstvo Otnice,
Rostěnice s.r.o., Turlak, Sokol
Lovčičky, pan Petr Topolář, Lacík
s.r.o. Keramika Jan Dufek, pan
Luboš Kulhánek - Bošovice, paní
Štěpánka Borovičková, Zahradnictví
paní Hrozková, pan Jaroslav Šinpera,
paní Drahomía Matoušková Otnice
a paní Oldřiška Pouchlá.
Všem děkujeme a přejeme Vánoce
plné radosti.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ
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Základní škola Otnice
I. VÝHODY PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY Z LOVČIČEK
A DALŠÍCH OKOLNÍCH OBCÍ
Základní škola v Otnicích je dlouhodobě navštěvována
i žáky z Lovčiček a to již od 1. třídy. Tito žáci nám často dělají velkou radost svými výsledky na soutěžích a olympiádách,
a proto věřím, že nebude občanům vadit, když bude tento článek na stránkách Zpravodaje obce Lovčičky.
V loňském i letošním roce navštěvuje 38 žáků z obce
Lovčičky naši školu. Jsme rádi, že se právě u dětí dojíždějících z Lovčiček neprojevil úbytek počtu žáků se kterým se
potýká řada škol. Věřím, že k tomu přispívá vstřícný postoj
školy vůči dojíždějícím žákům.
Vyučování začíná již v 7,45 hod. proto, aby žáci jedoucí
autobusovými linkami z Lovčiček, Bošovic i Milešovic,
nemuseli na první vyučovací hodinu dlouho čekat. Pokud
mají zájem, mohou navíc ještě před vyučováním využít
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učebnu informatiky, kde mohou pracovat na zadaných úkolech a využívat internet. Já sám dodnes nerad vzpomínám,
jak jsem často v zimních měsících se ráno zmrzlý třásl před
školou a doufal, že nás pan školník pustí dřív. Dnes je tomu
v naší škole úplně jinak. Ten krátký čas před vyučováním
děti venku čekat nemusí, mohou jít dovnitř, odložit si bundy
či kabáty a sednout si v jídelně školy. Zde si mohou popovídat, nebo pokud byli třeba nemocní, mohou si dopisovat
sešity, malovat si, atp.
Také po vyučování mají žáci z Lovčiček výhodu. Do
odjezdu autobusu mají po skončení vyučování asi 25 minut.
Na obědě mají přednost, a tak pokud chtějí, tak to stihnou,
aby nemuseli čekat na nejbližší autobusový spoj, což je často
v zimě velmi nepříjemné. Někteří však raději zůstávají déle,
chodí do řady kroužků a snaží se získat v oboru, který je baví
dobrých výsledků (o nich se zmíním na jiném místě). Žáci
z nižších ročníků mohou využívat oddělení školní družiny,
kde pracuje p. družinářka Martina Tomašíková, která se
dětem věnuje často až do odjezdu autobusu, a to myslím
doslova. Odvede malé děti na oběd a po různé zájmové činnosti odvádí děti z Lovčiček přímo k autobusu, aby někteří
rodiče jedoucí ze zaměstnání, nemuseli zbytečně vystupovat
a ztrácet tak čas.
I v polední přestávce před odpoledním vyučováním
mohou děti využívat obě učebny informatiky a výpočetní
techniky, to stejné platí i po ukončení vyučování.
Věřím, že tyto výhody, spolu se širokou nabídkou zájmových útvarů, budou i nadále přispívat ke stále rostoucímu
poštu žáků nejen z Lovčiček, ale i dalších spádových obcí.
II. VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE A UČITELÉ
Na I. stupni (1. až 5. třída) navštěvuje naši školu 111 žáků,
z nich z Lovčiček je 27. Na II. stupni (6. až 9. třída) je to celkem 123 žáků, z nichž 11 je z Lovčiček.
Pro lepší přehled uvádím tabulku s jednotlivými jmény
učitelů a počtem žáků z Lovčiček v jednotlivých třídách.
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Třídní učitel/ka
Počet dětí z Lovčiček
Mgr. Dana Matyášová
6
Mgr. Kateřina Korcová
5
Mgr. Lenka Vojáčková
5
Mgr. Hana Veselá
5
Mgr. Dana Skaláková
4
Mgr. Jana Březinová
2
Mgr. Zdeňka Swierková
6
Mgr. Ivana Čermáková
3
Mgr. Drahomíra Floriánová
0
Mgr. Ludmila Vojáčková
0
Ing. Hana Šťastná
2

Další pedagogičtí pracovníci školy:
Výchovná poradkyně
pro poruchy učení,
tříd. uč. ve 4. třídě
Mgr. Hana Veselá
Výchovná poradkyně
pro volbu povolání
Mgr. Hana Třetinová
Učitel přírodopisu a chemie
Mgr. Jan Novák
Učitelka anglického jazyka
Ing. Alena Jirásková
Učitelka německého jazyka
Mgr. Hana Krautová
Vychovatelka ve školní družině Martina Tomašíková
Zástupkyně ředitele a správkyně
informačních technologií
Mgr. Iva Benušová
Ředitel školy, učitel dějepisu
a zeměpisu
Mgr. Hynek Zavřel
Celkem se o žáky stará 18 pedagogických pracovníků
včetně paní vychovatelky ve školní družině.
III. PROMĚNA ŠKOLY PO STAVEBNÍCH
ÚPRAVÁCH
Během prvního pololetí roku 2009 probíhaly stavební úpravy naší školy. Po krásném sportovním areálu v blízkosti školy
se dočkala rekonstrukce i rozsáhlá školní budova. Vzhledem
k velkému množství stavebních úprav, nebylo možné opravu
provést pouze během hlavních prázdnin. Přesto si myslím, že
se vše povedlo skloubit ke všeobecné spokojenosti a rozhodně
se nestalo, že by výuka byla dlouhodobě jakýmkoli způsobem
nějak omezována. Je pravdou, že některé třídy bylo nutné na
určitý čas přesouvat do jiné učebny, ale výsledek rekonstrukce určitě stojí za to. Celkové náklady na veškeré stavební

úpravy i další následující práce vynucené až rekonstrukcí
činily úctyhodných 23 114 714,- Kč.
Došlo k výměně veškerých oken a venkovních dveří,
budova byla celá zateplena a dostala novou fasádu. Myslím
si, že se nám povedlo po dohodě s obcí velmi pěkně sladit
pomerančovou barvu fasády s tmavě hnědými rámy dřevěných eurooken. Budova takto zasazená do zeleně působí
velmi přívětivě, což oceňují nejen děti, ale i dospělí. Přijďte
se sami podívat a uvidíte.
III. SLUŽBY, KTERÉ ŠKOLA POSKYTUJE
ANEB ČÍM SE MUŽEME POCHLUBIT
1. Dvě učebny informatiky pro 20 žáků s trvalým připojením na internet
Dataprojektor umístěný v jedné z učeben informatiky
umožňuje vyučujícím rychlejší zadání úkolů a přehlednou
prezentaci. Naším cílem je dát prostor žákům, aby mohli obě
učebny maximálně využívat. Před vyučováním, během
poledních přestávek i po ukončení vyučování. Od školního
roku 2011/12 plánujeme zařazení předmětu informatika již
od 5. ročníku. Navíc od 7. ročníku si žáci mohou zvolit
kromě povinné informatiky i předmět „Aplikace komunikačních technologií“jako povinně-volitelný a získat tak v tomto
oboru ještě větší přehled.
2. Interaktivní tabule
Toto zařízení umožňuje vyučujícím promítnout z připravené prezentace učiva probíranou látku přímo na promítací
zařízení o úhlopříčce takřka 1,5m. Žáci jsou následně vtaženi do problému, mohou získané informace sami doplňovat
i opravovat a lépe látku pochopí. Kromě toho žáci i ve vyšším počtu mají přehled a dobře probírané učivo zvládnou. Je
to určitě věc, která bude mít v budoucnosti velké uplatnění
a nezastupitelnou roli.
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5. Zájmové útvary
Naše škola nabízí dlouhodobě řadů zájmových útvarů a to v drtivé většině zdarma pro
naše žáky. Z široké nabídky zmíním pěvecký
kroužek pro mladší a starší žáky, hru na flétnu,
pohybové hry, volejbal pro dívky i chlapce,
zdravotnický, fyzikální praktikum a další.
Také spolupracujeme se ZUŠ ze Slavkově,
která přímo u nás vyučuje hru na hudební
nástroje.
6. Výuka plavání
Škola nabízí dětem ve 2. a 3. ročníku výuku
plavání ve vyškovském Aquaparku za finanční
spoluúčasti školy. Rodiče si hradí pouze dopravu. Ta přispívá k rozvoji zdraví dětí a umožňuje
získat základní plavecké návyky.

3. Výuka jazyka českého a cizích jazyků
V řadě škol, hlavně ve velkých městech, došlo k začlenění
anglického jazyka do výuky již od 1. třídy. Žáci mají většinou 1 hod. týdně. Nemyslím si, že je to dobrá cesta. Sám
jsem měl možnost to vyzkoušet u svého syna a zjistil jsem,
že se během dvou let prakticky učí to samé, že vyučující
musí počkat na pomalejší tempo některých dětí. Jedna hodině týdně je na cizí jazyk málo, učili se stále to samé.
Nakonec to mělo efekt spíše opačný. Nudil se a nezvykl si
pravidelně se připravovat.
Naše škola zvolila jinou cestu. Hodinově posílila výuku
českého jazyka v 1. a 2. třídě ve snaze posílit čtenářskou gramotnost žáků a schopnost reprodukce čteného textu. Tím se
naučí lépe neznámý text vnímat, a to jim usnadní počátky
výuky anglického jazyka od 3. ročníku. Ve 3. ročníku mají
žáci 3 hod. anglického jazyka, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny.
V 7. ročníku začíná žákům výuka německého jazyka, kde
se zaměřujeme hlavně na základy komunikačních dovedností. Jde o 2 vyučovací hodiny týdně. Naším cílem není skutečně žáky přetěžovat, ale zajímavou prezentační formou jim
učivo zprostředkovat. Vždyť je naše země obklopena z větší
části německy mluvícími zeměmi a výuka němčiny jim může
být užitečná. Je nesporné, že Spolková republika Německo je
největším obchodním partnerem České republiky.
4. Sport a sportovní areál v bezprostřední blízkosti školy
Výuka tělesné výchovy je pro nás také velmi důležitá.
Účastníme se řady sportovních soutěží a musím říci, že
v některých sportech se nám velmi daří (stolní tenis, volejbal, fotbal, floorbal). V 6. ročníku nabízíme rozšířenou
výuku tělesné výchovy (3 hod. týdně), od 7. ročníku si
zájemci o sport mohou vybrat „Sportovní hry“ jako předmět
povinně-volitelný. K výuce máme dobré možnosti. V hojné
míře je využíván pěkný přilehlý sportovní areál se třemi
víceúčelovými hřišti a jedním fotbalovým hřištěm s umělým
travnatým povrchem, která splňují nejpřísnější kritéria.
Fotbalové hřiště jde využít i jako atletický ovál, kde nedávno proběhly pro žáky velmi přitažlivé Štafety Emila
Zátopka.

7. Výchovné poradenství
Škola poskytuje výhodné služby v oblasti
výchovného poradenství. P. uč. Veselá pomáhá
žáků se specifickými poruchami učení v dyslektickém kroužku. Umožňuje jim následně
lepší začlenění do normální výuky.
Výhodná je pro rodiče i žáky „volba povolání“. P. uč.
Třetinová se věnuje vycházejícím žákům ve stejnojmenném
předmětu „volba povolání“, který se vyučuje v 8. a 9. ročníku. Nejdříve žáci poznávají sebe sama, následně se učí orientovat na trhu práce a v síti středních škol.
Ve výběru vhodné střední školy napomáhá i návštěva centra Informačních poradenských služeb při Úřadu práce ve
Vyškově.
Neméně důležitá je i účast vycházejících žáků na vyškovské burze škol, kde se prezentuje řada středních škol
z brněnského a vyškovského regionu. Paní učitelka nabízí
také rodičům individuální poradenství na pravidelných konzultačních hodinách.
IV. ÚČAST DĚTÍ NA SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH
Žákům naší školy se daří dlouhodobě dosahovat výborných výsledků v řadě soutěží a olympiád. Jedná se o soutěže
pěvecké (Zazpívej slavíčku, Veselá písnička), zdravotních
hlídek, Mladý historik, zeměpisná soutěž Eurorebus,
Fyzikální olympiáda, Ekoolympiáda i řada sportovních
soutěží.
V následné fotogalerii se na některé naše žáky z Lovčiček
můžete podívat při různých činnostech a aktivitách.
V. ZÁVĚR
Mým cílem nebylo zahltit všechny občany obrovským
množstvím informací, ale představit školu v Otnicích takovou, jaká ve skutečnosti je a blíže ji představit. Věřím, že
závěrečnou fotogalerií obrázků vám zpříjemním čtení místního zpravodaje a že čtenáři někde mezi žáky najdou některou osobu sobě blízkou. Vždyť děti jsou naše budoucnost
a jaké si je vychováme, takoví budou.
Veškeré podrobné informací o Základní škole Otnice získáte na stránkách www.zs.otnice.indos.cz
Autor příspěvku: Mgr. Hynek Zavřel
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Společensko-kulturní akce
Vánoční besídka
V loňském roce, v čase adventním, uspořádal obecní úřad
Vánoční besídku. Smyslem a posláním tohoto setkání bylo
zastavit se na chvíli v čase předvánočního shonu, posedět
s přáteli, možná i vrátit se v myšlenkách někam daleko, snad
i do dětství.
Do vánočně vyzdobeného sálu místní sokolovny provoněného jehličím, vanilkou, cukrovím a skořicí, přišli mladí,
starší i ti nejmenší. Děti mateřské školy pod vedením paní
ředitelky a paní učitelky přednesly básničky, zazpívaly koledy a potěšily všechny přítomné scénkou „Co se stalo
v Betlémě“. Za svůj výkon a dětskou bezprostřednost právem sklidily potlesk diváků.
Koledy a vánoční písně rovněž zazpívali žáci prvního
stupně Základní školy z Otnic pod vedením paní učitelky
Kateřiny Halouzkové. Jejich zpěv střídaly koledy v podání
dětí z kroužku hry na flétnu vedeného paní učitelkou Danou
Matyášovou.
Novinkou v programu Vánoční besídky bylo vystoupení
lovčičských žen. Za doprovodu kláves a harmoniky Terezky
Škrhákové ženy zazpívaly tradiční vánoční koledy, které
proložily čteným slovem. Závěr besídky umocnil společný
zpěv jedné z nejznámějších vánočních koled, ke kterému
byli všichni přítomní vyzváni.
V průběhu kulturního programu nabízely hostitelky rozmanité vánoční cukroví, pro zahřátí byl připraven šálek dobrého čaje, či svařené víno.
Program besídky dávno skončil, ale dětem, zejména těm
nejmenším, se od vánočního stromečku nechtělo odejít.
Z jejich rozzářených očí bylo možné vyčíst jediné - všechno
krásné, co Vánoce přinášejí, pro nás teprve začíná.
Jaroslava Hrozková

Poděkování kronikářky
Zastupitelstvo obce Lovčičky v říjnu 2008 přijalo žádost
dlouholeté kronikářky Mgr. Hany Krautové o ukončené
této činnosti. Vedením kroniky obce jsem byla zastupiteli
pověřena já.
Práci na sepisování událostí roku 2008 v naší obci mi
velmi usnadnili zástupci jednotlivých organizací. Na
tomto místě bych jim chtěla poděkovat za vstřícný přístup. Velmi ochotně mi poskytli informace a podklady pro
zápis do obecní kroniky, které mi usnadnili práci.
Moje díky patří paní starostce Ing. Jaroslavě Hrozkové
a paní účetní Bartákové z OÚ, panu Ing. Luďku
Matyášovi (T.J. Sokol), panu Ing. Jindru Svobodovi (za
myslivce) a panu Antonínu Hudcovi (za vinaře). Také
děkuji za poznámky a rady paní Haně Krautové, bývalé
kronikářce.
Věřím, že i v budoucnu se budu moci obrátit na funkcionáře jednotlivých organizací se žádostí o poskytnutí
potřebných informací, bez kterých by zápis v obecní kronice nebyl úplný.
Mgr. Iva Benušová, kronikářka obce

Vítání občánků
V letošním roce jsme do naší obce přivítali čtyři občánky
narozené v roce 2008. Slavnostní uvítání se uskutečnilo opět
v březnu a to v neděli 26. ve svátečně uchystané zasedací
místnosti obecního úřadu.
Děti, jejich rodiče a nejbližší příbuzné přivítala členka
zastupitelstva paní Oldřiška Pouchlá, slavnostní proslov
přednesla paní starostka. Básničky a písničky tématicky
zaměřené na oslavu zrození nového života přednesly a zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Benušové.
Přivítány a zapsány do Kroniky obce Lovčičky byly děti:
Eliška Krejčí, dvojčátka Markéta Hujíčková a Veronika
Hujíčková a Daniel Kotlár.
Na památku si rodiče pro své děti převzali pamětní listy,
dárek a drobné upomínkové předměty.
Miroslav Šmíd, místostarosta

prosinec 2009

Zpravodaj
obce Lovčičky

11

Sportovní aktivity žáků 2009
V uplynulém roce jsme pokračovali v činnostech, jejichž
cílem je odvést žáky od pasivního sledování televize
k aktivnímu sportu. Na jaře jsme se zúčastnili župního atletického přeboru ve Vyškově. Soutěžilo se ve skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem a koulí, sprintu a vytrvalostním
běhu. Naši žáci podali velmi slušný výkon, Kristián Konečný
bojoval ve všech disciplínách o medaile a odvezl si diplom za
druhé místo ve své kategorii. Děkujeme rodičům, kteří svým
dětem umožnili účast na této akci. Budeme rádi, když nás
příští rok bude víc.
Pokračoval také žákovský florbal. O vánočních svátcích
jsme si zahráli ve velké tělocvičně v Žarošicích, v létě jsme
uspořádali víkendové soustředění. Po celý rok jsme pravidelně každou středu trénovali v sokolovně. Jak jsme před rokem
slíbili, do cvičební jednotky jsme zařadili rozcvičení, průpravné hry, strečink, nácvik herních činností a kombinací,
teorii hry a zdravovědu. Základem hodiny jsou samozřejmě
napínavá utkání a v případě dostatečné účasti také turnaje.
Pro příští rok máme tyto plány: chceme si zahrát alespoň
tři přátelská utkání s jinými týmy a dosáhnout pravidelné
docházky na tréninky. Pokud to bude nutné, rozšíříme tým
o žáky z okolních obcí. Rádi bychom také pořídili výstroj
pro brankáře. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení
tělocvičné jednoty Sokol Lovčičky za to, že mi umožnilo
zúčastnit se dvou víkendových školení cvičitelů III. třídy
v ústředí Sokola v Praze. Obci Lovčičky děkujeme za možnost využívat sokolovnu.
Jan Adámek

Z činnosti fotbalového Veterán klubu Sokola Lovčičky
Fotbalový Veterán klub Sokola Lovčičky funguje už více
než dvě desítky let a ke cti hráčů dlužno podotknout, že
i přes pokročilý věk většiny z nich, se snaží udržovat si dobrou formu. V zimních měsících řada hráčů zajíždí do sportovní haly do Kurdějova, kde svá těla procvičí při tenisu, na
jaře pak zejména domácí využívají v hojné míře místní sportovní areál ve Svaté.
V letošní sezoně členové klubu odehráli první fotbalový
zápas v Chorvatsku, v městečku Slavonský Brod a to ve
dnech 14. - 17. 5. Turnaje se dále zúčastnili hráči z Bratislavy a hráči místního klubu veteránů rozděleni na A a B mužstvo. Zápas skončil prohrou našich s domácími 5:2. Na
neslavný výsledek naši hráči měli možnost rychle zapomenout při prohlídce města a jeho kulturních památek.
Zajímavá byla zejména návštěva vinného sklípku ILOG
zapsaného na seznamu kulturních památek UNESCO.
Další zápas byl odehrán na hřišti našich východních sousedů a přátel ve slovenských Malých Levárech. Ze zúčastněných tří mužstev vyšli naši bez porážky a domů si přivezli
pohár pro vítěze. Pohoštění a společná beseda umocnily příjemný pobyt u přátel.
Přátelský zápas byl sehrán 27. 6. na hřišti v Nesovicích
s místnímu veterány a to u příležitosti konání místních hodů.
Výsledek 5:4 pro místní. Jednu branku za náš tým vstřelil
v současné době náš nejstarší hráč p. Václav Bubla.
V zájmu oddechu a upevnění týmu strávili někteří hráči
společný týden dovolené v městečku Čiovo v Chorvatsku.
Tady se nesportovalo, čas byl věnován odpočinku a prohlídce
místních kulturních památek.
Dobrou tradicí se stalo uspořádání přátelského zápasu
místních členů klubu s přespolními u příležitosti oslavy

kulatých narozenin některého z hráčů. Tradice byla naplněna
i 12. 9., kdy slavil 50 let pan Vladimír Hörl. Zápas skončil
remízou 4:4 a pokutové kopy 6:6. Po ukončení zápasu následovalo opět přátelské posezení s pohoštěním a předáním
dárku oslavenci.
Mezinárodní fotbalový turnaj byl členy lovčického klubu
uspořádán 9. 9. na domácím hřišti ve Svaté. Turnaji, kterého
se zúčastnili hráči FKV z Chorvatska (Slavonský Brod),
hráči Veterán klubu Vinohrady Bratislava a náš tým, předcházelo přivítání na radnici starostkou obce. Avšak ještě před
samotným příjezdem do naší obce, absolvovali naši přátelé
z Chorvatska prohlídku hlavního města Prahy, kterou zorganizovalo vedení našeho klubu.
Z účasti na turnaji se na poslední chvíli omluvilo mužstvo
z Malých Levár, tím došlo k utvoření dvou týmů, kdy hrál
každý s každým. První zápas odehrálo naše mužstvo
s celkem Bratislavy a prohrálo 1:4. A mužstvo podlehlo
Chorvatům v poměru 1:2, Chorvaté porazili tým Bratislavy
1:0 a tím se stali vítězi turnaje.
Po ukončení zápasů se hráči přemístili do sokolovny, kde
bylo připraveno občerstvení a předání pohárů. Po přátelském posezení se naši sportovní přátelé rozjeli ke svým
domovům.
Zřejmě poslední akcí členů našeho klubu v letošním roce
bylo sehrání přátelského zápasu u příležitosti oslav 60. narozenin příznivce našeho Veterán klubu pana Kulíška
z Nikolčic. Oslava proběhla ve vinném sklípku v Bořeticích
dne 14. 11. 2009.
Závěrem chci popřát všem hráčům Veterán klubu
Lovčičky a jeho příznivcům hodně zdraví a elánu do další
činnosti v roce 2010.
Jan Podloucký
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ČZS Lovčičky – vinaři
K začínajícímu podzimu neodmyslitelně patří sklizeň
všeho, co se na polích urodilo, tedy i hroznů, švestek
a durancií. Těch se letos urodilo tolik, že došlo i ke škodám
na jednotlivých stromech.
Úroda ve vinicích byla letos menší, ale vyznačovala se
větší cukernatostí. Počasí vinařům přálo a hrozny byly většinou bez nemocí. Letos, stejně tak jako v letech minulých,
nám chvíle v době zrání znepříjemňovali špačci objevující se
v nekonečných hejnech nad vinicemi. Proti těmto nežádoucím návštěvníkům jsme používali plynová děla.
Z historie jedné odrůdy
V našich vinicích se daří m.j. odrůdě Muškát Moravský,
která vznikla křížením odrůd Muškát Ottonel a Prachtraube
23/33. Tato odrůda se
nejprve objevila pod
označením MOPR a v
roce 1991 byla pojmenována na Moravský
Muškát a pak v roce
1993
na
Muškát
Moravský. Vyrábí se
z něho výrazně aromatická vína, která jsou
na našich výstavách
vyhledávána především ženami. Muškát
Moravský je vhodný
pro výrobu všech stupňů jakostních vín, od
jakostního vína až po přívlastkové výběry z hroznů nebo
výběry z bobulí. Vše je závislé na optimální kvalitě hroznů.
Díky svému muškátovému aromatu je stále více žádaný.
A ještě zpět k naší organizaci. Je všeobecným jevem a to
nejenom u nás, že členské základny stále ubývá a noví lidé
se nehlásí. Je namístě vyzvat mladou generaci ke kladnému
přístupu a to nejenom k vinaření.
Dobře se říká:
Není dobrého zdraví – bez dobré kuchyně
Není dobré kuchyně – bez dobrého vína
Úvodem jsem zmínil větší cukernatost u letošních hroznů.
Jaká bude kvalita vína, to ukáže čas naplněný pečlivostí
a uměním každého vinaře.
Vážení spoluobčané,
vinaři ČZS v Lovčičkách vás již nyní srdečně zvou na jubilejní 10. výstavu vín spojenou s ochutnávkou, kterou připravujeme na sobotu 1. května 2010 v místní sokolovně. Vaše
hojná účast podpoří společensko-kulturní dění v naší obci.
Přípravný výbor děkuje za vstřícnost občanů, kteří přispějí
do bohaté tomboly.
Antonín Hudec, předseda ČSZ

Vážení a milí spoluobčané,
dny, týdny a měsíce letošního roku jsou již téměř sečteny
a my opět zažíváme shon předvánočních příprav a nákupů
a těšíme se, že Vánoce prožijeme v klidu a pohodě. Rok 2009
bude za několik málo dní minulostí. Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem občanům, kteří se v tomto roce
podíleli na práci pro obec, členy zastupitelstva obce nevyjímaje. Děkuji všem organizacím za kulturní, společenské
a sportovní akce, které pro nás v průběhu roku připravily
a tím život v obci zpestřily a oživily.
Vážení občané,
přeji vám za Obecní úřad v Lovčičkách i za sebe krásné
prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, pohody a splnění všech vašich
plánů a předsevzetí.
Miroslav Šmíd, místostarosta

Historický šerm
Dne 24. 10. 2009, podobně jako už vloni, proběhlo v Lovčičkách zakončení sezóny skupiny historického šermu Carpe
Diem, ve které šermují i dva „Lovčičáci“. Ve Veřejném
kostýmovém tréninku na Sole si rytíři ve středověkých
kostýmech při turnaji před obecenstvem otestovali své bojové dovednosti. Potěšili tím hrstku místních holek, kluků,
jejich maminek a tatínků, kteří se na ně přišli i přes velikou
zimu podívat. Samozřejmě nechyběl ani šerm s odvážnými
dětmi a „hromadná bitva“.
Libuše Simandlová, Shš Carpe Diem

Sportovní kynologie
Této sportovní činnosti se v naší obci věnuje p. Irena
Schettlová, která se ve dnech 14. - 16. 6. 2009 zúčastnila
Mistrovství Slovenska ve Štrbě, kde ve všestranném závodě
obsadila 5. místo. V disciplíně zadržení pachatele v obraně
získala soutěžící se svým čtyřnohým kamarádem stejný
počet bodů jako první umístěný.

SLOVO ZÁVĚREM

Vážení občané,
Zpravodaj obce Lovčičky vychází jedenkrát v roce a to na samém jeho konci, na prahu svátků vánočních. Zcela jistě
se patří v tuto chvíli popřát všem krásné a spokojené Vánoce. Ještě však dříve, než tak učiním, dovolte mi několik slov.
V pasáži o hospodaření obce v letošním roce jsem nemohla nezmínit nepříznivou situaci v ekonomice současného světa,
která negativně ovlivnila i ekonomiku územních samosprávných celků, naší obec nevyjímaje. Celosvětová hospodářská
a finanční krize je m.j. zapřičiněna mravním úpadkem společnosti, který proniká do všech jejích pater. Projevuje se různě.
Korupcí, úplatkářstvím, ignorací právních norem, bohužel, i horšími mezilidskými vztahy. Každý z nás je zodpovědný sám
za sebe a každý svým konáním předurčuje obraz celé naší společnosti. Usilujme o to, aby ten pomyslný obraz byl co nejlepší. Nedopusťme, aby jakékoliv negativní faktory, v jakékoliv podobě a rozsahu v naší obci a společnosti zdomácněly.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem šťastné a veselé svátky vánoční a v novém roce 2010 hodně zdraví, úspěchů
a osobní spokojenosti.
Ing. Jaroslava Hrozková, starostka
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